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XIX. Türkiye'de İnternet Konferansı Program

27 Kasım 2014 Perşembe
10:00 - 11:30 1. Gün I. Oturum (Açılış Töreni)

Konferans Açılışı

11:30 - 13:00 1. Gün II. Oturum
Salon Konu Bildiriler

A Davetli Oturum

AB ve TR'de 
Mevzuat

OB: M.U. 
Çağlayan

Key Internet Issues in Europe: an ISOC Perspective, Frederic Donck 

Türkiye'de İnternet Mevzuatı Uygulamasına Global Bir Bakış:                                                                                     
Resmin Neresindeyiz? Dışında mı? G. Gürkaynak

B E-öğrenme-1

OB: M.E. Mutlu

BİT'in Okullarda Kullanımı: Tarihsel Bir Değerlendirme, M.K.Erden, S.S.Seferoğlu

Experience API ile Öğrenme Deneyimlerinin Kaydedilmesi, M.E.Mutlu

Fatih Projesi Teknoloji Kursunun Öğretmen Değerlendirilmesi, R.A.Vural, V.K.Ceylan

Yaşam Boyu Öğrenme ve Akıllı Televizyonlar, A.P. Mutlu, M.E.Mutlu

C Kent Sistemleri

OB: S. Yeralan

Kent Bilgi Sistemleri ve Atık Yönetimi, B. Ağaçsapan

Şehir Portalı, Ü. Köse

Online Kan Bankası, İ. Ercan, K. Ay, Ü. Başer

Eski İzmir Sinemaların Lokasyon Uyarlı Mobil Uygulamada Sunulması, S.Yeralan, D. Kaya

D Seminer 
R ile Programlamaya Giriş ve Uygulamalar, M.G. Baydoğan, U. Çetin, B. Orbay 

14:00 - 15:30 1. Gün III. Oturum
Salon Konu Bildiriler

A Panel

OB:
H.İ.M.Çelik

İzmir Bilgi Toplumu, T. Tuğlular,K. Velibeyoğlu, G. Sağıt, H. Erkan, S. Kaya, H.İ.M. Çelik

B Yeni Medya

OB: U. Atabek

Kağıt Baskıdan Dijital Gazeteye: RadikalGazetesi Örneği, B. Bulunmaz 

Yeni Medya Ortamlarında Akıllı Telefonlar Üzerine Düşünmek, Y. Özdemir 

Dijital Cemaatler ve Postmodern Kabile Örneği: İnci Sözlük, G. D. Türk, B. Tugen 

C Üniversite-1

OB: Y. Günalay

Ege Üniversitesi Televizyonunun Kuruluş Süreci, Y. Açık, E. Parıldar, F. Apaydın

Uzaktan Eğitim Programı Açma Sorunsalı, Y. Özarslan, Ö.Ozan

Afet Yönetimi, Y.Günalay L. Aksoy

D Seminer 
R ile Programlamaya Giriş ve Uygulamalar. M.G. Baydoğan, U. Çetin, B. Orbay 

Giriş: Konferans Programı
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16:00 - 18:00 1. Gün IV. Oturum
Salon Konu Bildiriler

A Forum/Panel

OB: C. Ünal
ISOC-TR Tanıtım Toplantısı

B Bireysel 
Güvenlik- S Sosyal Medya ve Son Kullanıcılara Yönelik Tehditler, B. Kılıç

C Oyun

OB: E. Derman
Öğrenci Oryantasyonunda Web Temelli Oyunlaştırma, K.U.Birant

Oyun Teorisinin Saldırı Tespit Sistemlerinde Kullanılmas S. Ergün, T. Aydoğan, S.Z.Alparslan Gök

Çevrimiçi Oyunlarına İlişkin Hukuki Sorunlar, U. Köse, U. Köse

D Açık Kaynak 
Kurumsal E-posta Sistemleri, G. Boranalp

Bulut kurulumunda ilk adım analizi nasıl yapılmalıdır? G. Boranalp

28 Kasım 2014 Cuma
09:30 - 11:00 2. Gün I. Oturum

Salon Konu Bildiriler

A Katılım

OB: I. Aybay
Bilişim STK'ları üzerine bir inceleme,  A. Akın, B. Doğu, O. Gerek

Dünyada E-katılım: yapı, biçim ve araçları, H.G. Gündoğdu

Türkiye İnternetin 22 Yılı, A. Özgit

B Teknik-1

OB: M. Kömesli
Yönlendirme Protokolü İhtiyaçları Açısından Uçan Tasarsız Ağlar, N. Akıllı, Ş. Temel, L.Toker

Makine Öğrenmesi ile Duygu Analizinde Veri Seti Performansı, H. Nizam, S.S. Akın

C Fikri Haklar

OB: S. Koç

Digital Dünya, Sosyal Medya ve Fikri Haklar, Z. Zelan

 İnternetde Fikri Hakların Korunması, G. Deniz

D Linux - S 
Özgür Yazılım CV'ye Ne Katar ? Zafer Çakmak

Devlet ve Özgür Yazılım İlişkisi Nasıl Olabilir(di)? Destan Sarpkaya

Giriş: Konferans Programı
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11:30 - 13:00 2. Gün II. Oturum
Salon Konu Bildiriler

A Panel

OB: A.E. Özkul

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Yeni Uygulamalar
A.E.Özkul, H.Çalışkan, M.E.Mutlu, N.Kardağ, İ.Kayabaş

B Yaratıcılık ve 
Demokrasi

OB: M. Kırlıdoğ

Teknolojiyi Yaratıcılıkla Yoğurmak, G. Yücel

Devletlerin Demokrasiyi Güçlendiren İnternetle Mücadelesi, S. Paktin

C Tekno-Bilim

OB: R. Çölkesen

Bilişim Projelerinde Yazılım Risk Yönetimi A.B.Olcaysoy, O. Kalıpsız

Çevik bir Hikaye: CBÜ Öğrenci Kayıtlanma Modülü , D. Kılıç, ve ark.

Medyadaki Bilimsel İçeriklerin Çözümlenmesi, B.Atmaca, C.Aytekin, M. Değiş, B.Tekin

E-Kitap Yayıncılığı Mimari Gereksinimi ve Modellemi, R.Çölkesen, C. Uğurkaya

D Seminer
Teknoloji Geliştirirken, Kullanıcı Değil Sahibi Olun!, H. Uygun 

14:00 - 15:30 2 . Gün III. Oturum
Salon Konu Bildiriler

A Panel 
OB: A. Kaymak Digital Deliller, A. Kaymak, N. Sakallı, A.Akşehirlioğlu

B Toplum

OB: N. Yücel

Hacktivizm ve Toplum Mühendisliği N.Duran, Ö.Can

Sosyal Medya ile Deprem Bilincinin Yükseltilmesi, P.Zabin, A.S. Çarhoğlu, K.A. Korkmaz

Dijital Okuryazarlık ve Okul Yöneticileri,H.U.Gül, E.E.Sönmez

Dezavantajlı grupların ve Kütüphane-e Türkiye Projesi, A. Çelik

C Açık Kaynak; 
Kadın

OB: A.R. Keleş

Üniversitelerde Kullanılan Yazılımların Adaptasyon Sorunları,
H.Ö.Erdem, E. Sahillioğlu, E.Aygen, H.Doğan 

Kadın Bilişimci Platformu, A.Gündoğan

Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi, M. Karakoç

D Seminer
Kurum ve Şirketlerde Özgür Yazılım Kullanımı, H. Uygun

Giriş: Konferans Programı
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16:00 - 18:00 2. Gün IV. Oturum
Salon Konu Bildiriler

A Panel

OB: A . 
Koltuksuz

Siber Güvenlik, A. Koltuksuz, C. Yücel, M.C. Kılıç

B Panel

OB: E.Derman
Üniversiteler Özgür Yazılım Kullanıyor mu? Z.Dicle, T.Kalfaoğlu, R.E.Pişirici, V.Oransoy

C Hukuk

OB: A. Kaymak
Çevrimiçi Mahremiyet: Teknik ve Hukuksal Boyutları, E. Karaarslan, M.B.Eren, S. Koç

Sosyal Ağlarının Kullanımında Riskler ve Gerekli Önlemler, M.Alkan, G. Uçtu, S. Kavruk Şenol

Bulut'da Kişisel Verilerin Güvenliği ve Mahremiyeti N.T.Altan Akan

D Çalıştay
crpytoParty- Kişisel güvenliğinizi Nasıl Korursunuz? B. Büyükakyol

29 Kasım 2014 Cumartesi
09:30 - 11:00 3 . Gün I. Oturum

Salon Konu Bildiriler

A E-Öğrenme-2

OB: I. Aybay
Güncel Teknoloji Gazetesi, B. Güleryüz, P. Özdemir, E. Fakih

Bilişimden Haber Var!, K. Keriman

Bilişim Dersinde WebQuest Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi, H..Ü. Gül, E.Ü. Sönmez

B Mobil-1

OB: A. Özgit
İzmir Mobil Seyahat Planlama Sistemi, F. Dalkılıç, Y.Doğan, D.Birant, A.Kut

Mobil Uygulamaların Güvenliği ve Mobil Yaşam, H. Eken

Genişleyen Internet, Karmaşık Sistemler ve Ağ Bilimi, N. Kutup

C Seminer
Kampus Ağ Yöneticliğie Giriş, G. Akın, O. Bük

D Seminer Bulut Bilişim için Özgür Yazılım: Openstack, O. Yarımtepe

Sunucularımızı Gözleyelim, O. Yarımtepe 

Giriş: Konferans Programı
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11:30 - 12:00 3. Gün II. Oturum
Salon Konu Bildiriler

A Panel

OB: M. Kırlıdoğ İnternet Yönetişimi, M. Kırlıdoğ, B. Akdenizli, A.R. Keleş

B Mobil-2

OB: E. Derman

RFID İle Ambulans Varlıkları Takibi, M.H.Özcanhan, G. Dalkılıç, S.Utku, E.Alkım, S. Akis

Mobil Sayaç Okuma ve E-Abone Uygulamaları,
D. Birant, G.Bakırlı, D.Çetin, E.Mutlu, L.Denktaş, A. Kut

Mobil Ticaret Uygulamaları Arayüzlerii, S.Çelik, E. Akadal

C Sosyal Ağ

OB: R.Çölkesen
Orta Okul Öğrencilerinde Sosyal Ağ Kullanımı ile Uyku İlişkisi, M.Aksüt, D. Gezen, A.Ç. Erim

Twitter Bağlamında sanal Aktivizm ve Kanaat Önderliği, N.Kars, E.Sirer, N. Bolat, A.Akaydın

D Seminer Bitcoin, R.E. Pişirici

Kriptolojik Arkakapılar, R.E.Pişirici

14:00 - 15:30 3. Gün III. Oturum
Salon Konu Bildiriler

A E-Ticaret

OB: Z. Cebeci
FI-PPP Programından Bilişim KOBİlerine 80 Milyon Avro Hibe, H. Gökmen

Tarım Uzmanları İnternet ile Çiftçinin Yanında: “Uzmanına Sor”,  H. Bakkal, T.Akın, Ç. Yıldırım

B Mobil-3 

OB: T. Tuğlular

Tango Kullanımının Analizi, Z.Akmeşe , K.Deniz

Otizmli Çocuklar için Mobil Eğitim ve İletişim Platformu, T. Tuğlular, P. Öztürk, M. Arı, E.Güngör, 
Y.B.Zorlu, N.Aydın

C Üniversite-2

OB: H. Doğan

E-Belge Sisteminin Üniversiteler Açısından Tasarruf Boyutu, E. Özdemir

Üniversiteler İçin Bilgi Sistemlerine Farklı Bir Bakış, S.E.Turna, K.U.Birant

Yeni Nesil Güvenlik Duvarlarının Özellikleri ve Filtreleme, M.Coşar, İ.Arık

D Seminer
LibreOffice Nasıl Geliştiriliyor? E.G. Yalaman

Açık Kaynak ve Özgür Yazılım Farkı Nedir? Destan Sarpkaya, Zafer Çakmak

Giriş: Konferans Programı
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16:00 - 18:00 3. Gün IV. Oturum
Salon Konu Bildiriler

A Çalıştay 
crpytoParty- Kişisel güvenliğinizi Nasıl Korursunuz? B. Büyükakyol

B Teknik-2

OB: N.Yücel
Heterojen Bilgisayar Ağlarında Performanslarının Değerlendirilmesi, M. Tüker, S.Ballı

Bulut Bilişim Güvenliği için Homomorfik Şifreleme, E.Çalık, H.A.Erdem, M.A.Aydın

Özgür Yazılım Eğitiminin İş Hayatına Etkisi: Fırat Üniversitesi Örneği, A.A.Müngen, S.Bazna

C Güvenlik

OB: R.E. 
Pişirici

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun  E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilesi, T.Uslu 

Ağ Güvenlik Politikaları ve Analizi, A.Erdil, A.Öztürk, H.Erbıyık

Siber Suçlara Karşı “Bilinçli Bilişim Temiz Toplum”Projesi, O.Genç, U.Köse

Üniversite Weblerinin Güvenlik Açısından Değerlendirmesi, K.H.Özgeçmen, H.Ö.Baktır, B.Çelik

D Seminer

OB: E. Aygen

Giriş: Konferans Programı
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19. Türkiye'de İnternet Konferansı Seminerleri
1 Sosyal Medya ve Son Kullanıcılara Yönelik Tehditler

http://inet-tr.org.tr/inetconf19/ozet/19.html

Barkın Kılıç | Comodo | barkin@barkin.info  

2 R ile Programlamaya Giriş ve Uygulamalar
http://inet-tr.org.tr/inetconf19/ozet/16.html

Mustafa Gökçe Baydoğan | Boğaziçi Üniversitesi | mustafa.baydogan@boun.edu.tr 
Uzay Çetin | Boğaziçi Üniversitesi | uzay00@gmail.com 
Berk Orbay | Boğaziçi Üniversitesi | berk.orbay@boun.edu.tr 

3 Bulut kurulumunda ilk adım analizi nasıl yapılmalıdır?
http://inet-tr.org.tr/inetconf19/ozet/116.html

Gökhan Boranalp | ZetaOps | gokhan.boranalp@zetaops.com 

4 Özgür Yazılım CV'ye Ne Katar ?
http://inet-tr.org.tr/inetconf19/ozet/119.html

Zafer Çakmak | LKD | zafer.cakmak@linux.org.tr 

5 Devlet ve Özgür Yazılım İlişkisi Nasıl Olabilir(di)?
http://inet-tr.org.tr/inetconf19/ozet/120.html

Destan Sarpkaya | LKD | destan@sarpkaya.net

6 Teknoloji Geliştirirken, Kullanıcı Değil Sahibi Olun!
http://inet-tr.org.tr/inetconf19/ozet/106.html

Hakan Uygun | LKD | hakan.uygun@linux.org.tr

7 Kriptografik ArkaKapılar
http://inet-tr.org.tr/inetconf19/ozet/124.html

Rıza Engür Pişirici | Bilkent Üniversitesi | engur@bilkent.edu.tr

8 Kurum ve Şirketlerde Özgür Yazılım Kullanımı
http://inet-tr.org.tr/inetconf19/ozet/107.html

Hakan Uygun | LKD | hakan.uygun@linux.org.tr

9 Kampüs Ağ Yöneticiliğine Giriş
http://inet-tr.org.tr/inetconf19/ozet/8.html

Gökhan Akın | Ağ Yöneticileri Derneği | gokhan@agyoneticileri.org 
Ozan Bük | Ağ Yöneticileri Derneği | ozan@agyoneticileri.org

10 Bulut Bilişim için Özgür Yazılım: Openstack
http://inet-tr.org.tr/inetconf19/ozet/98.html

Oğuz Yarımtepe | TÜRKSAT | oguzyarimtepe@gmail.com

11 Sunucularımızı Gözleyelim
http://inet-tr.org.tr/inetconf19/ozet/99.html

Oğuz Yarımtepe | TÜRKSAT | oguzyarimtepe@gmail.com

12 LibreOffice Nasıl Geliştiriliyor?
http://inet-tr.org.tr/inetconf19/ozet/97.html

Efe Gürkan Yalaman | Ege Üniversitesi | efeyalaman@gmail.com

Giriş: Seminerler
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13 Acik-Kaynak ve Özgür Yazılım Farkı Nedir ?
http://inet-tr.org.tr/inetconf19/ozet/121.html

Destan Sarpkaya | LKD | destan@sarpkaya.net 
Zafer Çakmak | LKD | zafer.cakmak@linux.org.tr

14 crpytoParty- Kişisel güvenliğnizi Nasıl Korursunuz
http://inet-tr.org.tr/inetconf19/ozet/114.html

Barış Büyükakyol | İstanbul Hackerspace | baris@istanbulhs.org

15 Bitcoin
http://inet-tr.org.tr/inetconf19/ozet/123.html

Rıza Engür Pişirici | Bilkent Üniversitesi | engur@bilkent.edu.tr

16 Açık Kaynak Kurumsal E-posta Sistemleri
http://inet-tr.org.tr/inetconf19/ozet/115.html

Gökhan Boranalp | ZetaOps | gokhan.boranalp@zetaops.com

17 Kurum ve Şirketlerde Özgür Yazılım Kullanımı
http://inet-tr.org.tr/inetconf19/ozet/107.html

Hakan Uygun | LKD | hakan.uygun@linux.org.tr

Giriş: Seminerler
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Giriş: Kurullar

Yerel Düzenleme Komitesi

Ortak Sivil Toplum Kuruluşları ve Oluşumlar

Prof.Dr. Levent Kandiller
Prof.Dr. Ümit Atabek
Doç.Dr. Ahmet Koltuksuz
Doç.Dr. Murat Komesli
Araş.Gör. Çağatay Yücel

Alternatif Bilişim Derneği 1 . 
Alternatif Medya Derneği 2 . 
Linux Kullanıcıları Derneği 3 . 
Pardus Kullanıcıları Derneği4 . 
Korsan Parti Hareketi5 . 
TIP Bilişim Derneği 6 . 
Tüm İnternet Derneği 7 . 
php.org.tr Oluşumu8 . 
Türk Kütüphaneciler Derneği9 . 
Demokrat Bilgisayar Mühendisleri Oluşumu10 . 



XV

Giriş: Kurullar

Program Kurulu

Gökhan Ahi,                                                    
Tüm İnternet D.

Adil Akbaş,                                                  
L.K.D.

Hüseyin Akçan,
İ.E.Ü.

İsmail Akdemir,                                                     
İZTO-Erişim Bilgisayar

Mustafa Akgül,
Bilkent Ü./INETD

Gökhan Akın, 
İ.T.Ü

Adil AlpKoçak,
 D.E.Ü.

Refik Arkut, 
Galatasaray Ü.

Ümit Atabek, 
Yaşar Ü.

Işık Aybay, 
Doğu Akdeniz Ü.

Ebru Baranseli, 
Anadolu Ü.

Mutlu Binark,
Hacettepe Ü.

Haluk Bingöl,
Boğaziçi Ü.

Gökhan Boranalp,
Alternatif Bilişim

Kürşat Çağıltay,
O.D.T.Ü.

M. Ufuk Çağlayan,                                            
Boğaziçi Ü./INETD

Zeynel Cebeci,
Çukurova Ü.

Ümit Çiçek,
İZTO - Bilimpark

Deniz Çokuslu,
İzmir Ü.

Rifat Çölkesen,                                              
Papatya Yayıncılık Eğitim

Ethem Derman,
Ankara Ü.

Oğuz Dicle, 
TurkMia/D.E.Ü.

Zafer Dicle,
D.E.Ü.

Hidayet Doğan,
php.org.tr

Oktay Dursun,
Demokrat BM

Cüneyt Ersin,
Univera A.Ş.

Cem Ersoy,
Boğaziçi Ü.

Doruk Fişek,
L.K.D.

Serhan Gül,
Adnan Menderes Ü.

Sevinç Gülseçen,
İstanbul Ü.

Murat Ihlamur,
Netsis

Mustafa İnceoğlu,
Ege Ü.

Fikret İlkiz,
ivHP

Tahir Emre Kalaycı,                                             
Alternatif Medya/C.B.Ü.

Levent Kandiller, 
Yaşar Ü.

Ali Fuat Kartal,                                                     
Türk Kütüphaneciler D.

Fikret Kavzak,
TBD

Ayşe Kaymak,
İzmir Barosu

Orhan Gökçol,
Bahçeşehir Ü.

Turan Gümeli,
EMO

Yavuz Günalay,
INETD

Enis Karaarslan,
Muğla Ü.

Hürevren Kılıç,
Gediz Ü.

A. Rıza Keleş,                                                    
Alternatif Bilişim D.

Erhan Keşfeden,                                             
Keşfeden Bilgisayar

Feridun Keskinkılıç,
TBD

Melih Kırlıdoğ,                                                      
Alternatif Bil./Marmara Ü.

Serhat Koç,
Korsan Parti

Ahmet Koltuksuz,
Yaşar Ü.

Serdar Korukoğlu,
Ege Ü.

Hüseyin Kusetoğulları,
Gediz Ü.

Alp Kut,
D.E.Ü.

Elif Kuzeci,
Bahçeşehir Ü.

Füsun Sarp Nebil,
TİD

Mehmet Cudi Okur,
Yaşar Ü.

Ata Önal,
Ege Ü.

Salih Özçiftçi,
Adapa Bilgisayar

Attila Özgit,
O.D.T.Ü.

Ali Ekrem Özkul,
Anadolu Ü.

Alpaslan Özlü,
Veripak

İ. Hakkı Polat,
Kadir Has Ü.

Zerrin A. Reis,
İstanbul Ü.

Güler Sağıt,
İ.B.B.

Erkan Saka,
Bilgi Ü.

Osman Saka,
TurkMia

Burak Savak,
Vestel

Rüştü Soyal,
Soyal Bilgisayar

Özgür Tamer,
EMO

Aslı Telli,
Şehir Ü.

Atilla Toker,
İzmir Ü.

Yaşar Tonta,
Hacettepe Ü.

Tuğkan Tuğlular,
İYTE

Turhan Tunalı,
IEÜ

Tanol Türkoğlu,
CBT

Özgen Musaç,
Demokrat BM

Özgür Uçkan,
Bilgi Ü.

Aybars Uğur,
Ege Ü.

Atıf Ünaldı,
IPTV Derneği

Ali Yazıcı,
Atılım Ü.

Necdet Yücel,
ÇOMÜ

Doğan Emrah Zıraman,                                 
Alternatif Medya
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27 Kasım 2014

İnternet  Demokrasi ve Kalkınma için Yaşamsaldır !

Sayın Hocalarım, Sayın Konuklar, Sayın katılımcılar, Sayın basın mensupları, ve bizi internetden 
izleyen netdaşlarım, 19. İnternet Konferansı açılış törenine hoş geldiniz, hepinizi saygı ve sevgiy-
le selamlıyorum.

Bu konferansın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, Konferans Yürütme Kurulu ve İnternet 
Teknolojileri Derneği adına teşekkür etmek istiyorum. Başta ev sahibimiz, Yaşar Üniversitesine 
sayın rektörümüzün sahsında teşekkür ederiz. 

Bildiri veren, panele katılan, seminer veren, oturum yöneten aktif katılımcılara ve dinleyicile-
re, izleyicilere çok teşekkür ederim. Yerel organizasyonu yapan, canlarını dişlerine takıp gece 
gündüz çalışan, en başta Levent  Kandiller, Ümit Atabek, Ahmet Koltuksuz, Cudi Okur, Murat 
Komesli, Çağatay Yücel olmak üzere  tüm ekibe 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. İlk yıllar bürokrasinin merkezi ankara, ile iş dünyasının merkezi İstanbul arasın-
da gidip geldik, büyük ölçüde tüm paydaşları da buluşturduk

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 konu-
sunda, topluma entelektüel liderlik etmesi arzumuzdan ve çabamızdan vazgeçmedik. Ana sorun-
ların ülkenin gündemine taşınması, o sorunlar için alternatif çözüm arayışlarına ortam sağlama 
amacı hala geçerli. 

İnterneti Nasıl Algılamalı ?

İnternet hepimiz için yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir; ve yaşamı sürekli olarak   
hiç beklemediğimiz sekilde değiştirtirebilmektedir. 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 et-
kin 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. Yaşam gitikçe artan bir şekilde bilgi ve enformasyon 
üzerine dönüyor. Artı değer yaratmanın ana unsuru, bilgi, ar-ge, inovasyon, yani eğitimli insan-
ların beyinsel ürünleri oluyor. İnternet bireyi özgürleştiriyor, güçlendiriyor. Kitlelere örgütlen-
me ortamları sunuyor, onları güçlendiriyor. Hiyararşik yapıları kırmaya başlıyor. Nasıl sanayi 
devrimi sancılı olduysa, Bilgi Toplumuna dönüşüm de uzun ve sancılı olacaktır. İnternet dünya 
üzerinde  3 milyar insanın katıldığı bir paylaşım, öğrenme, üretim ve eğlence ortamıdır. İnternet, 
sektörleri yeniden yapılandıran, meslekleri değiştiren, kamu yönetimi, demokrasi, hizmet ve tica-
reti 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. 

Giriş: Açılış Konuşması
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Giriş: Açılış Konuşması

Dünya Nerede, Türkiye Nereye Gidiyor ?

Internetin boyutları konusunda bir kaç rakam verirsek: 3 milyara yakın insan internet kullanıcısı. 
İnternete kayıtlı bilgisayar sayısı 1 milyarı aştı. 950M web var. 140M’sı uluslararası, toplam 276M 
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 (1.350B), twitter 284-645M , Linkedin 260M, wordpress 75+600 M blog var, vine 40M, instag-
ram 200M, Pinterest 70M.  Türkiye’ye gelince 16-74 yaş grubunde kullanım %53, Erkekler %63.5, 
Kadınlar %44.1, bu orta doğu anadoluda  %37.6, % 50.5 % 24.2 düşüyor . Düzenli kullananlar  
44.9, 54.3. 35.5. Internete kayıtlı bilgisayar 7.2 milyon rapor edildi. TR altında 357 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 68/166, beceride 48/166 , internet kullanımında 77/166, erişimde 61/166. Fiyat sepetin-
de ise 67/166. Dünya geniş bant indeksinde 70/173. Dünya ekonomik formu indeksinde uzunca bir 
dönem geriledik;  indeksi değiştirdiler, 70'lerden 52'ye sıçradık, 45 ve bu sene 51/148. Yine Dünya 
Ekonomik Forununda Rekabet indeksinde bir sıçrama yaparak 59 dan 43'e sıçradık, 44/148. Ama, 
WIPO ve INSEAD'ın ürettiği Inovasyon indeksinde 54. Birleşmiş Milletlerin e-devlet indeksinde 
71/192 ama e-katılımda 111/192 sıradayız. İnsani gelişme, demokrasi, basın ve ifade özgürlüğü, ve 
toplumsal cinsiyet indekslerinde çok kötüyüz; 69/192, 125/142, 154/179 . WWW vakfının sıralama-
sında 58/81 durumdayız: bu özgürlük, içerik ve yarar alt indekslerinde 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 görüntüsü veriyor. 
Çeşitli ar-ge teşvikleri var, teknokentler çoğalıyor. İnternet ve Bilişimle ilgili bakanlarımız var.  

Türkiye Gemisi Rotasını Bilgi Toplumuna henüz döndüremedi!

Bütün bunlara rağmen, ülkede Bilişim, Bilgi Toplumu konularında bir dağınıklık söz konusu. Ül-
kemizde 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 çalışıldı, siyasilerin onayını bekliyor. 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 kap-
samda 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 koordi-
ne 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. Moda deyimiyle Multi stakeholder yapılar yok; 
bir başka deyişle Türkiye İnternetinde yeterli düzeyde yönetişim yok.  
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Yasaklar Kanayan Yara

Türkiye İnternetinin özgürlük boyutu ve yasaklar kanayan yarasıdır. . Ülkemiz 7 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. I yBürükratik bir kadro 
60 bin webi asaklamktadır, basitçe yargısız infaz sözkonusudur.  Bu filtre uygulaması ile daha kötü 
bir hal aldı derken, devletin topyekün bir savaşı gizli kapaklı yürüttüğü izlenimini almaya başladık.   
Mevcut mevzuatı zorlayarak, yasa ve hukuk dışı bir şekilde, Youtube ve Twitter'ın kapatılması, 
Google DNS sunucuları için yapılan  sahte sunucular, Türk Telekomun bütün iletişimi, https dahil 
izleme altyapısı kurma çabası, BTK'nın  tüm trafiği izleme arzusu, insan hakları, hukuk devleti  
açılarından kaygı verici gelişmelerdir. Bunlar  mevcut anayasal hakların ihlali nin ötesinde ulusla-
rası hukukun, ve internet kurallarının/protokollerın çiğnenmesi anlamına gelmektedir.  Bütün bun-
lar  çocukları koruma  bahanesiyle yapılıyor. Çocukların korunması konusunda bir anlaşmazlık 
yok. Sorun bunun nasıl yapılacağında.   Hoşgörü, diyalog ve yönetişim içinde insan odaklı çözüm 
aramalıyız. Saydam ve katılımcı yapılarla, ifade özgürlüğü ekseninde sorunu çözmeliyiz.

Türkiyenin dünya İnternet literatüre girdiği iki nokta öne çıkıyor: biri YouTube/twitter engelleme-
siyle öne çıkan yasakçı bakış, diğeri ise Gezi olayları sırasındaki Sosyal Ağ kullanımıdır.

Bilgi Toplumu Strateji ve Eylem Planın temel hedefi, emek yoğun bir ekonomiyi ve kırsal ağır-
lıklı 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 po-
litikalarımız sorunlu. Serbestleşme mevzuat olarak tamam ama, pratikte ağır aksak ilerliyor; 
istatistikler fiili tekelin devam ettiğini gösteriyor. Bir başka deyişle bilişim ve internet sektöründe  
tam rekabetin olduğunu  söylemek zor.

Dünya Çocuklara Programlama Öğretmeye Çalışıyor

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 med-
ya 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 Dünya çocuklara prog-
ramlama öğretmeye çalışıyor. Tim Benners-Lee poltikacılara  programalam öğretmek istiyor.

İnternetden ve Sosyal Ağlardan Korkmayın, onları ciddiye Alın!

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 yurt-
taşlarının gerçekleri öğrenme, saydamlık talebi penceresinden bakmak gerekir. Snowdeni de aynı 
yönde yapılmış önemli bir katkı olarak görmek gerekir

Giriş: Açılış Konuşması
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Giriş: Açılış Konuşması

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 öğre-
nelim! 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.

Bu konferansta toplam 34 oturumda 8 Panel/Form, 13 seminer ve 10 bildiri ve 2 Çalıştay otu-
rumu yapılacaktır. İnternetin, ticari, hukuksal, sosyal boyutlarını kapsayan 40 bildiri arasında 
İnternetin tüm boyutları hakkında bildiri bulmak mümkün. Eğitim seminerleri, hem bireysel kul-
lanıcıya,  hem kurumsal kulanıcıya,   hem Yazılım Şirketlerine, yönelik, hem bilim adamına, hem 
programcıya  hem de girişimceye yönelik olacaktır. Seminerlerin önemli kısmı Özgür yazılım 
etrafında olacaktır. Linux ve Özgür yazılımlar, İnternet üzerinde yayılmış 10 Milyon civarında 
gönüllünün ürettiği 1 Milyon civarında yazılımı kapsamaktadır. Özgür yazılım, bireyler, kurumlar 
ve ülkeler için tasarruf, istihdam, güvenlik ve rekabet açılarından önemlidir. Ülkemizin yazılım 
startejisin önemli bir parçası olmak gerekir.  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. 

Ülkemizdeki İnternet kullanıma yönelik, e-öğrenme, toplumsal yansımalar, e-tarım, e-ticaret ko-
nularında deneyim paylaşan bildirilerin yanında işin teknik boyutuna odaklanmış bildiriler de 
sunulacaktır. Bireysel/Siber güvenlik, Hukuk, Mobil, E-öğrenme, Sosyal Ağlar, Kent sistemleri, 
Bilgi Toplumu, Yönetişim, Demokrasi oturumları öne çıkmaktadır

ISOC-TR Kuruluyor

İnternetin Uluslarası yönetiminde önemli bir rol oynayan ABD Merkezli İnternet Derneği (Inter-
net Society) ile benzeri çalışmalar yapacak Ankara merkezli İnternet Derneği tanıtımını da bu 
konferansta yapılacaktır.

Konferansa katılmak, yeni şeyler öğrenmek, yeni dostluklar, yeni ağlar oluşturmanın yanında, Türki-
ye İnternetine sahip çıkmak, yasaklara karşı tavır almak, katılımcı, saydam ve demokratik bir toplum 
oluşturma çabasına katkı vermek, “bu çorbada benim de bir tutam tuzum var “ demek için önemli.

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 or-
tamı 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
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I. Giriş

Türk hukukunda İnternet’e ilişkin düzenle-
meler, temel olarak 26530 Sayılı ve 23 Ma-
yıs 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış 
olan ve İnternet hukukuna ilişkin özel kanun 
niteliğinde olan 5651 Sayılı İnternet Ortamın-
da Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanun (“5651 Sayılı Ka-
nun”) ile yapılmaktadır. 5651 Sayılı Kanun’da 

İnternet aktörlerinin sorumluluk ve yükümlü-
lükleri, erişimin engellenmesi kararlarının usul 
ve esasları ve içeriğin yayından çıkarılmasının 
usul ve esasları düzenlenmiştir.

Bu bildiride Türkiye’nin İnternet özgürlükleri-
ne olan bakış açısı genel itibariyle incelenecek, 
5651 Sayılı Kanun’un Türkiye’deki ifade öz-
gürlüğüne ve Türk İnternet Hukuku’na etkisi 
tartışılacak ve diğer ülkelerin İnternet mevzuatı 
ile karşılaştırma yapılarak Türk İnternet mev-

Türkiye’de İnternet Mevzuatı Uygulamasına Global Bir Bakış: 

Resmin Neresindeyiz? Dışında mı? 

Gönenç Gürkaynak
ELİG Lokmanhekim Gürkaynak Ortak Avukat Bürosu, Av., Yönetici Ortak.
gonenc.gurkaynak@elig.com

Özet: Temel hakların İnternet üzerindeki varlığını korumak adına, çağın teknolojik yeniliklere ve 
sosyal ihtiyaçlara ayak uydurabilen ve aynı zamanda Anayasa tarafından güvence altına alınmış 
hakları ihlal etmeyen, hem kişilik haklarını hem de ifade özgürlüğünü aynı dengede taşıyabilen 
bir İnternet mevzuatına demokratik bir toplum için ihtiyaç bulunmaktadır. Yasaklayıcı, İnternet 
sitelerinin erişime engellenmesi kararlarının keyfi bir şekilde verildiği, fikirlerin özgürce çarpışa-
madığı bir ülkede ne hukuk devletinden ne de ilerlemeden bahsedilebilecektir. İfade özgürlüğüne 
azami özeni gösteren devletlerin, İnternet hukuku düzenlemeleri de aynı hassasiyetleri taşımakta-
dır. Diğer yandan, temel hakların korunmasında daha geri sıralarda kabul edilebilecek devletlerde 
ise, İnternet düzenlemeleri bakımından da kısıtlayıcı ve yasaklayıcı irade hakimdir. Türkiye’de 
yasa koyucunun İnternet özgürlüklerine bakış açısı, Türkiye’nin temel haklar bakımından benim-
sediği değerlerin anlaşılabilmesi bakımından yol gösterici niteliktedir.

Anahtar Sözcükler: 5651 Sayılı Kanun, İfade Özgürlüğü, Düşünceyi Açıklama ve Yayma 
Hürriyeti, Düşünce ve Kanaat Hürriyeti, Türk İnternet Hukuku

Abstract: In order to protect fundamental rights through internet medium, internet legislation 
which is harmonized with the latest developments of the technology and social needs, which does 
not violate the basic rights that are protected by the Constitution and which can balance personal 
rights and the freedom of speech, is a need for a democratic society. In a state which is inclined to 
restrict the internet, where access ban decision against websites are granted as arbitrary decision 
and where the ideas cannot clash freely; “state of law” principle and progress cannot survive either. 
Countries which are sensitive towards the freedom of speech, are also governing the internet in 
a similar sensitive manner accordingly. Whereas, the countries which are known to be at lower 
tiers for protecting the fundamental rights, also adopt restricting and prohibiting provisions for 
the internet. Perspective of the Turkish legislators regarding internet freedoms is a guiding light 
for understanding Turkey’s values for basic rights. 
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zuatının hali hazırda eksik kalan ve problemli 
görülen yönleri değerlendirilecektir. 

31 Aralık 2013 verilerine göre 7 milyarı aş-
kın dünya nüfusunun yaklaşık 3 milyarı aktif 
olarak İnternet kullanırken1, Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun 2014 yılı Haziran ayı sonu açıkla-
nan verilerine göre Türkiye’deki İnternet abone 
sayısının 37 milyon civarında olduğu belirtil-
mektedir2. İnternet’e ilişkin hukuki düzenle-
melerin önemi de bu istatistiki verilerle paralel 
olarak her geçen yıl katlanarak artmakta, ancak 
bu konudaki açığı doldurması beklenen hukuki 
düzenlemeler ne yazık ki aynı hızla yürürlüğe 
girmemektedir. İnternet kullanımındaki bu hızlı 
artış ile İnternet kullanıcılarının ifade özgürlük-
lerinin ve gizlilik haklarının korunması büyük 
önem arz etmeye başlamaktadır. Zira son yir-
mi yılda devletler İnternet’in kullanıcılarının 
inisiyatifine bırakılmayacak derecede güçlü 
bir mecra olduğuna karar vermiş ve İnternet’in 
devletler eliyle yönetilmesine ilişkin adım-
lar atılmaya başlanmıştır. Devletlerin İnternet 
mecrasına müdahalesine ilk belirgin tepki, 1996 
yılında Davos’ta “Siber Alemin Bağımsızlık 
Bildirgesi”3 başlığı ile dönemin devlet adamla-
rına hitaben kaleme alınan İnternet özgürlüğü 
bildirgesidir. Bu bildirge, İnterneti yönetmek ve 
yasaklamak isteyen devletlere; “Gelecek adına 
ben, geçmişte kalan sizlerden, bizi yalnız bı-
rakmanızı istiyorum. Aramıza hoş gelmediniz” 
ifadeleri ile seslenmektedir. 

Yalnızca Avrupa Birliği’ne üye devletlerde dahi 
2020 yılında 1,9 Trilyon Avroluk bir hacmi ol-
ması beklenen4 dev İnternet ekonomisi ve son 
yıllarda gerçekleşen toplumsal olaylarda sos-
yal medyanın vazgeçilmez rolü dikkate alındı-
1  Usage and Population Statistics, Internet 
World Stats, 2014, http://www.internetworldstats.com/
stats.htm 
2  TÜİK, ‘Sabit telefon, cep telefonu ve İnternet 
abone sayısı’ (2014) http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistik-
Tablo.do?istab_id=1580  
3  John Perry Barlow, A Declaration of the Inde-
pendence of Cyberspace, https://projects.eff.org/~barlow/
Declaration-Final.html 
4  http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/
news/%E2%80%9Csubstantial-profound-and-pervasive-
%E2%80%A6%E2%80%9D 

ğında, devletlerin İnternet’i kontrol altına alma 
iradesi daha iyi anlaşılabilmektedir. Bu kontrol 
etme iradesi, her şey şeyden önce uluslararası 
sözleşmeler ile temel bir hak olarak kabul edi-
len ifade özgürlüğünü hedef almaktadır. 

İfade özgürlüğü, insanın serbestçe düşünce ve 
bilgilere ulaşabilmesi, edindiği düşünce ve ka-
naatlerden dolayı kınanmaması ve bunları tek 
başına ya da toplumun diğer fertleriyle birlikte 
çeşitli iletişim mecralarını kullanarak serbest-
çe açıklayabilmesi, başkalarına aktarabilmesi 
anlamına gelmektedir5. Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin Handyside v. Birleşik Krallık 
kararında dile getirdiği üzere; “ifade özgürlü-
ğü, sadece lehe söylenilen veya zararsız ya da 
ilgisiz olan bilgi ve fikirler için değil; ayrıca 
devleti veya toplumdaki herhangi bir kesimi 
incitici, şoke edici veya rahatsız edici bilgi ve 
fikirler için de uygulanır. Bunlar, olmamaları 
halinde “demokratik bir toplumdan” bahsedi-
lemeyen çoğulculuk, tahammül ve açık fikirli-
liğin gerekleridir. Bu, bu alanda dayatılan her 
“formalite”, “şart”, “sınırlama” ve “cezanın” 
ulaşılması istenilen yasal amaca uygun olması 
gerektiği anlamına gelir6”. 

İnternet’te ifade özgürlüğü ise en genel anla-
mıyla devlet kurum ve kuruluşlarının İnternet’te 
yer alan ve hatta devleti veya toplumdaki belli 
bir kesimi incitici, şoke edici veya rahatsız edi-
ci bir içeriğe yaptıkları her türlü hukuka aykırı 
müdahalenin önüne geçilmesi demektir. Geliş-
mekte olan Türkiye’nin gelişmesi beklenen İn-
ternet ve ifade özgürlüğü anlayışına daha nite-
likli bir hukuki boyut kazandırma umutlarıyla, 
2007 yılında ülkemizde yürürlüğe giren 5651 
Sayılı Kanun, İnternet yoluyla kişisel hak ih-
lallerinin yorumlanması ve erişime engelleme 
usul ve esasları bakımından ne yazık ki hem 
yetersiz hem de ulusal ve uluslararası hukuk ta-
rafından korunan ifade özgürlüğü bakımından 
geride kalmaktadır. 

5  Artun Avcı, Türkiye’de İnternet ve İfade 
Özgürlüğü (1. Baskı, Legal, İstanbul 2013) sf. 48
6  Handyside v. United Kingdom [1976] 
5493/72 p. 49
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II. Türkiye’de İnternet Yönetişimi 
Anlayışına Genel Bir Bakış ve Eleştiriler 

1982 Anayasası 1961 Anayasası’ndan fark-
lı olarak düşünce ve kanaat özgürlüğü ile 
düşünceleri açıklama özgürlüğünü Anayasa 
Mahkemesi’nin 1960’lı yıllarda verdiği ka-
rarları dayanak göstererek ayrı maddelerde 
düzenlemiştir. 1982 Anayasası’nın “düşünce 
ve kanaat hürriyeti” başlıklı 25. maddesinin 
birinci fıkrasında herkesin düşünce ve kanaat 
hürriyetine sahip olduğu belirtilmiştir. “Dü-
şünceyi açıklama ve yayma hürriyeti” başlıklı 
26. maddesinin birinci fıkrasında ise; “Herkes, 
düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya 
başka yollarla tek başına veya toplu olarak 
açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hür-
riyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın 
haber veya fikir almak ya da vermek serbest-
liğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, tele-
vizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan 
yayımların izin sistemine bağlanmasına engel 
değildir” denmektedir7. Kanun koyucu düşün-
ce ve kanaat hürriyetinin anayasal bir hak ol-
masını sağlayan 25. madde ile bu hakkı yayma 
hürriyetini sağlayan 26. maddeyi ayrı tutmak 
istemiş; her iki hürriyetin bağlantılı olduğunu 
ancak nitelikleri ve sonuçları bakımından bir-
birinden farklı oldukları belirtilmiştir. Hâlbuki 
25. ve 26. maddeleri ayrı tutmak “düşünce” ve 
“kanaat” kavramlarına tamamen aykırı düşe-
cektir ve dolayısıyla bu kavramlar birlikte de-
ğerlendirilmelidir. Zira Anayasa’nın 25. mad-
desinde korunan düşünce ve kanaat hürriyeti 
ancak dış dünyaya açıklandığı halde düşünce 
ve kanaat niteliğini kazanacak ve bu hürriyetin 
korunması yani düşünceyi ve kanaati açıklama 
ve yayma hürriyetinin korunması ile tam ola-
rak sağlanabilecektir. Aksi halde zaten kişinin 
iç dünyasında kalan düşünceler hukuk dünya-
sında bir anlam veya sonuç doğurmayacaktır. 
Anayasa koyucunun yaptığı “düşünce özgür-
lüğü” ile “ifade özgürlüğü” arasındaki ayrım, 
otoriter kanun uygulayıcılarının elinde (hükü-
met, idare, yargı vb.) özgürlüklerin keyfi bir 
biçimde kısıtlanması için imkân verebilir8. İşte 
7  1982 Anayasası m.26
8  Artun Avcı, Türkiye’de İnternet ve İfade 

bu nedenle İnternet hukuku açısından otoriter 
kanun uygulayıcıları tarafından keyfi bir şekil-
de özgürlüklerin kısıtlanmadığı, “yasaklayıcı” 
değil, çağın gerektirdiği şekilde “düzenleyici” 
yaklaşımların yer aldığı mevzuatın oluşturul-
ması önemli bir toplumsal ihtiyaçtır.

5651 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden 
önce 2001 ve 2007 yılları arasında İnternet san-
sürünün arttığı ve İnternet sitelerine çok sayıda 
erişim engelleme kararının kamu ve hukuk otori-
teleri tarafından verildiği söylenebilir9. “Dünya-
da yaşanan gelişmelere paralel olarak, ülkemiz-
de de, İnternet dâhil hızla yaygınlaşan elektronik 
iletişim araçlarının sağladığı imkânların suiisti-
mal edilmesi suretiyle işlenen suçlarla müca-
dele konusunda etkin ve doğru bir yapılanmayı 
mümkün kılabilecek özel bir kanun çıkartılması 
zorunlu hale gelmiş bulunmaktadır.10” gerekçe-
siyle hazırlanan 5651 Sayılı Kanun, “içerik sağ-
layıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu 
kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlu-
lukları ile internet ortamında işlenen belirli suç-
larla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden 
mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenlemek 
üzere oluşturulmuştur11.” 

Bir ayda 1 milyardan fazla kullanıcı tarafından 
ziyaret edilen bir video paylaşım sitesi, 5 Mayıs 
2008 tarihinde Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi 
tarafından 5651 Sayılı Kanun’un katalog suçları 
içinde sayılan Atatürk hakkında işlenen suçlar 
neden gösterilerek söz konusu sitede bulunan 
10 adet video içeriği nedeniyle erişime engel-
lenmiştir. 5 Mayıs 2008 tarihinde erişime engel-
lenen İnternet sitesi 31 Ekim 2010 tarihinde yani 
yaklaşık iki buçuk yıl erişime engelli kalmıştır. 
2014 yılı başında Türkiye’de İnternet mevzuatı 
köklü değişiklikler geçirmiş ve günün teknolojik 
ve toplumsal gerekliliklerine uygun bir mevzu-
at amaçlandığı belirtilmiştir. Ancak aynı dünya 
çapındaki video paylaşım sitesi bu sefer 27 Mart 
2014 tarihinde devlet sırlarının ve faaliyetleri-

Özgürlüğü (1. Baskı, Legal, İstanbul 2013) sf. 183
9  Artun Avcı, Türkiye’de İnternet ve İfade 
Özgürlüğü (1. Baskı, Legal, İstanbul 2013) sf. 285
10  5651 Sayılı Kanun Genel Gerekçe
11  5651 Sayılı Kanun m.1
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nin ifşası ve akabinde Atatürk hakkında hakaret 
içeren içerikler gerekçe gösterilerek, 2014 ye-
rel seçimleri esnasında 67 gün boyunca erişime 
engelli kalmıştır. Söz konusu video paylaşım 
sitesi, Anayasa Mahkemesi’nin 29 Mayıs 2014 
tarihli ve 2014/4705 başvuru numaralı kararı ile 
tekrar erişime açılmıştır. Anayasa Mahkemesi, 
kararında, bildirimizin ilk bölümünde belirtti-
ğimiz Handyside/Birleşik Krallık kararına atıf 
yaparak, ifade özgürlüğünün, toplumsal ve bi-
reysel işlevini yerine getirebilmesi için sadece 
toplumun ve devletin olumlu, doğru ya da za-
rarsız gördüğü “haber” ve “düşüncelerin” değil, 
devletin veya halkın bir bölümünün olumsuz ya 
da yanlış bulduğu, onları rahatsız eden haber 
ve düşüncelerin de serbestçe ifade edebilme-
si ve bireylerin bu ifadeler nedeniyle herhangi 
bir yaptırıma tabi tutulmayacağından emin ol-
maları gerektiğini, ifade özgürlüğü konusunda 
devletin pozitif ve negatif yükümlülükleri bu-
lunduğunu, kamu makamlarının negatif yüküm-
lülük kapsamında, zorunlu olmadıkça, ifadenin 
açıklanmasını ve yayılmasını yasaklamaması 
veya yaptırımlara tabi tutmaması gerektiğini, 
pozitif yükümlülük kapsamında ise ifade özgür-
lüğünün gerçek ve etkili korunması için gereken 
tedbirleri almasını, kanunen öngörülen sınırlı 
sebeplerle ve meşru amaçlarla, demokratik top-
lum düzeninin gerekleri gözetilerek, sınırlama 
amacı ile aracı arasında ölçülü bir dengenin gö-
zetilmesi ve hakkın özüne dokunulmaması ge-
rektiğini belirtmiştir.

Dünyaca ünlü bir sosyal medya paylaşım site-
si yine 2014 yerel seçimleri atmosferinde, 20 
Mart 2014 tarihinde erişime engellenmiş ve 
3 Nisan 2014 tarihinde erişime açılabilmiştir. 
Söz konusu sosyal medya sitesine erişimin en-
gellenmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne 
yapılan bireysel başvurular neticesinde, Ana-
yasa Mahkemesi Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığı’nın (“TİB”) söz konusu erişim 
engelleme faaliyetine karşı, yukarıda bahset-
tiğimiz video paylaşım sitesine dair verdiği 
kararında olduğu gibi, idare mahkemesince 
verilen yürütmeyi durdurma kararlarına riayet 
etmeksizin hala yasağı devam ettirmesi sonu-

cunda, başvurucuların idare mahkemesine baş-
vurmalarının etkili bir yol olmadığına kanaat 
getirmiştir. TİB’in bahsi geçen sosyal medya 
sitesinin erişime engellenmesine gerekçe ola-
rak gösterdiği mahkeme kararlarında, spesifik 
URL adresleri yer almamaktadır ve TİB söz 
konusu URL adreslerine erişimi engellemek 
yerine bütün İnternet sitesine Türkiye’den eri-
şimi engellemeyi seçmiştir.   

Yine dünyaca ünlü ve kullanıcıları arasında ile-
tişim ve bağlantı kurulmasını ve ortak çalışma-
yı sağlayan ve bu hizmetini ücretsiz sunan bir 
İnternet sitesine, bu sitede yayınlanan tek bir 
kullanıcı sayfası nedeniyle 26 Haziran 2009 ta-
rihinde erişim engellenmiş ve bu İnternet sitesi 
ancak 5 yıl sonra erişime açılmıştır.  5 sene eri-
şime engelli kalan bu İnternet sitesinin birey-
sel bir kullanıcısı olan Ahmet Yıldırım, kendi 
üyelik sayfasına da erişimin imkânsız hale 
gelmesi nedeniyle iç hukuk yollarını tükettik-
ten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
(“AİHM”) başvurmuştur. AİHM’nin erişime 
engellenen İnternet sitesinin kullanıcısı hak-
kında dair verdiği Ahmet Yıldırım v. Türkiye 
kararı, AİHM’nin bir İnternet sitesine dair o 
tarihe kadar verdiği ilk ifade özgürlüğü temel-
li karardır. Daha da önemlisi, AİHM bu karar 
ile hem söz konusu erişim engelleme kararı-
nı Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğünü 
koruyan 10. maddesine, hem de 5651 Sayılı 
Kanun’un bizatihi kendisini Avrupa İnsan Hak-
ları Sözleşmesi’nin 10. maddesine aykırı bul-
muştur. AİHM, Türkiye’nin başvurucu Ahmet 
Yıldırım’a manevi tazminat olarak 7.500,00 
Euro ve masraf ve ücretler nedeniyle 1.000,00 
Euro ödemesine hükmetmiştir12 .

Türkiye’nin İnternet hukuku karnesinin zayıf 
hanesine yazılan bir başka uygulama ise kulla-
nıcılarına özgürce kendilerini ifade etmesi için 
oluşturulan blog sayfalarında yazı yazma hiz-
meti veren bir İnternet sitesi’nin Diyarbakır 5. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2011/56 Değişik 
12  AİHM, Ahmet Yıldırım v. Türkiye Ka-
rarı http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.
aspx?i=001-115705
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İş sayılı ve 14 Ocak 2011 tarihli kararı ile yayın 
haklarının şikayetçiye ait olduğundan bahisle 
erişime engellenmesidir. Bu karara ek olarak 
MySpace ve Last.Fm İnternet siteleri Beyoğlu 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 26 Haziran 2009 
tarihli kararı gereği erişime engellenmiştir. 
Yine, Fizy İnternet sitesi 17 Aralık 2010 tari-
hinde Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 
kararıyla erişime engellenmiştir. Dailymotion 
İnternet sitesi, sitede yer alan tek bir içerikte 
terör örgütü propagandası yapıldığı gerekçe-
siyle erişime engellenmiştir. 

5651 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 2007 
yılından bu yana, yukarıda değindiğimiz Dün-
ya çapında kullanılan İnternet sitelerine ek ola-
rak, Geocities, WordPress, eşcinsellere yönelik 
sosyal medya uygulaması Grinder, evrim teo-
risinin savunucularından Richard Dawkins’in 
kişisel İnternet sitesi gibi binlerce İnternet site-
si Türkiye’den erişime engellenmiştir. 

Her yıl belli dönemlerde dünyaca ünlü İnter-
net siteleri şeffaflık raporlarını kendi İnternet 
siteleri üzerinden kamuoyuna sunmaktadır. Bu 
raporlar kullanıcı verileri, kayıtları ve içerikle-
rine ilişkin talepler hakkında istatistiksel bil-
gileri ülkeler bazında açıklamakta ve İnternet 
sitelerinde yer alan içeriklere ilişkin bu ülkeler 
nezdinde alınan engelleme kararlarını ve içeri-
ğe müdahale uygulamalarını yayınlamaktadır. 
Bu bilgiler yasaların ve politikaların İnternet 
kullanıcılarını ve çevrimiçi ortamda bilgi akışı-
nı nasıl etkilediğini gösteren önemli bilgiler ih-
tiva etmektedir. Dünya çapında İnternet sitele-
rinin Türkiye ile ilgili açıklamış olduğu verileri 
dikkate alındığında, gelişmiş ülkelere kıyasla 
ortaya çıkan sonuç Türkiye’de İnternet özgür-
lükleri bakımından korkutucu niteliktedir. 

Şeffaflık raporlarına örnek olarak, dünyanın 
en çok kullanılan ve en popüler olan arama 
motorunun açıkladığı şeffaflık raporuna gö-
re13 sadece Ocak – Haziran 2013 arası dö-
nemde Türkiye’den 9.610 adet içeriğe ilişkin 
mahkeme kararı alınmıştır ve Dünya çapında 
13  http://www.google.com/transparencyreport/
removals/government/TR/ 

mahkeme kararı alınan toplam içerik sayısı 
18.929’dur. Yine aynı dönemde mahkeme ka-
rarı olmaksızın yapılan içerik engelleme ta-
leplerinde 2.552 adet içerik ile Türkiye birinci 
olmuştur ve Dünya çapında mahkeme kararı 
olmaksızın yapılan içerik engelleme taleple-
rinin ülkeler çapında toplam sayısı 5.808 adet 
içeriktir. Ocak – Haziran 2013 döneminde mah-
keme kararı olmaksızın yapılan içerik kaldırma 
taleplerinde Türkiye’nin en yakın takipçisi 672 
adet içerik kaldırma talebi ile Hindistan’dır. 
Bir sosyal medya paylaşım sitesinin açıklamış 
olduğu şeffaflık raporuna göre14 ise, 1 Ocak 
2014 – 30 Haziran 2014 tarihleri arasında dün-
ya üzerindeki toplam içerik kaldırma talebi 432 
olmasına rağmen (mahkeme kararları ve resmi 
makamlardan gelen içerik kaldırma talepleri) 
sadece Türkiye’den gönderilen kaldırma talebi 
sayısı 186’dır. Söz konusu sosyal medya pay-
laşım sitesinin verilerine göre dünya genelinde 
erişime engellenen içerik sayısı toplamda 251 
iken bunun 183’ü Türkiye’dendir. 

Yine yüksek sayıda kullanıcıları olan İnternet 
sitelerinde yer alan içeriklere ilişkin hukuki 
taleplerin açıklandığı Chilling Effects İnter-
net sitesinin15 güncel verileri incelendiğinde, 
Türkiye’de 2014 yılı başında gerçekleşen kök-
lü İnternet mevzuatı değişikliğinin, içeriğe mü-
dahale iştahını azaltmadığını, aksine bu mev-
zuat değişikliklerinin kısıtlayıcı iştahı arttırdığı 
tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak, dünyanın en önde gelen İnternet 
sitelerinin 2013 ve 2014 yılları için açıkladık-
ları şeffaflık raporlarında Türkiye ya ilk sırada 
yer almakta ya da ilk üç içerisinde yer almak-
tadır. Türkiye’nin içerik kaldırma ve erişime 
engelleme konularındaki bu “liderliği” bir yan-
dan 5651 Sayılı Kanun’un kısıtlayıcı yapısına, 
bir yandan da idari otoritelerin bu alandaki 
keyfiyetine bağlanmaktadır.

Demokrasi, siyasi özgürlük ve insan hakları ko-
nuları üzerine araştırma ve bu konuların savunu-
14  https://transparency.twitter.com/removal-
requests/2014/jan-jun 
15  https://www.chillingeffects.org/ 
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culuğunu yapan “Freedom House” isimli sivil 
toplum kuruluşu Türkiye’nin 2014 yılının Eylül 
ayında IGF 2014 toplantısı ev sahipliğini de dik-
kate alarak kendi İnternet sitesinde Türkiye’deki 
İnternet yönetişimine ilişkin eleştirel bir rapor 
yayınlamıştır. Söz konusu raporlarda, İnternet 
denetimi tartışmasında kaynakları ve karma poli-
tik yönelimleri nedeniyle uluslararası süreçlerde 
çok büyük etki gücüne sahip ülke pozisyonun-
da olan Türkiye’nin daha yerinde bir kullanımla 
Amerikan siyasal metaforu olarak da kullanılan 
ve daha büyük kampanyanın kazanılacağı veya 
kaybedileceği yer anlamına gelen “kilit ülke” ola-
rak kritik bir rol oynayacağı ifade edilmektedir16 . 
Freedom House’a göre Türkiye, genç bir nüfus, 
gelişen teknoloji ve uluslararası bağlantıların bü-
tün dünyanın gıpta edeceği özgür bir İnternetle 
sonuçlanacağı veya hükümet taktiklerinin etkin 
bir çevrimiçi alanı kapatmak için model oluştu-
rabileceği bir yer olarak belirtilmiştir17. Freedom 
House’a ait bir Türkiye raporunda18 ise, hüküme-
tin Gezi Parkı olayları zamanında ve daha sonra-
sında İnternet’e olan müdahalesini cezai ve yasal 
yollarla daha da şiddetlendirerek arttırdığı kale-
me alınmaktadır ve medyanın büyük bir kısmını 
kontrol altında tutmanın en üst mekanizmasının 
kanunlar değil hükümet ile medya patronları ara-
sındaki ilişkinin olduğu ifade edilmektedir. Tür-
kiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 25. maddesinde 
düşünce ve kanaat hürriyetinin, 26. maddesinde 
ise düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetlerinin 
korunduğu ve özellikle IGF gibi dünya çapında-
ki bir toplantıya ev sahipliği yapan bir ülkede, 
otoriter kanun uygulayıcıları tarafından keyfi bir 
şekilde özgürlüklerin kısıtlandığı olaylara maruz 
kalıyor olmak ne hukuk devleti ne de demokrasi 
ile bağdaşan fillerdir.
16  Nate Schenkkan, ‘Yönetici Özeti: İnternet 
Düzenlemeleri ile Kilit Ülke Türkiye’ (Freedom House 
2014) http://freedomhouse.org/report/struggle-turkeys-
internet/executive-summary-turkish#.VBtRTJR_uSp
17  Nate Schenkkan, ‘Yönetici Özeti: İnternet 
Düzenlemeleri ile Kilit Ülke Türkiye’ (Freedom House 
2014) http://freedomhouse.org/report/struggle-turkeys-
internet/executive-summary-turkish#.VBtRTJR_uSp
18  Nate Schenkkan, ‘May 2013 - July 2014: 
Turkey’s Long Year of Content Restrictions Online’ 
(Freedom House 2014) http://freedomhouse.org/report/
struggle-turkeys-internet/may-2013-july-2014-turkeys-
long-year-content-restrictions-online#.VBtRUZR_uSp 

III. Türkiye’de İnternet Mevzuatının 
ve 5651 Sayılı Kanun’un Türkiye’deki 
İnternet Hukukuna ve İfade Özgürlüğüne 
Çizdiği Yol

5651 Sayılı Kanun 4 Mayıs 2007 tarihinde 
kabul edilmiştir ve 26530 Sayılı ve 23 Mayıs 
2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yü-
rürlüğe girmiştir. 5651 Sayılı Kanun yürürlüğe 
girmeden önce Türk Ceza Kanunu kapsamında 
suç olarak nitelendirilen fiillerin İnternet üze-
rinden işlenmesi halinde Türk yargı aktörleri 
farklı hukuk disiplinleri ile müdahale etmek-
telerdi. Örneğin, 4756 Sayılı Radyo ve Tele-
vizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 
Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu 
ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ile İnternet yayınla-
rındaki hukuki boşluğu basın araçlarına uy-
gulanan hükümlere tabi tutulması istenmiş ve 
bir ek madde konulmak suretiyle bilişim tek-
nolojisini kullanarak “İnternet ortamında sayfa 
açılması” veya “elektronik gazete, bülten” ve 
bunun gibi yayınlanan “her türlü yazı, resim, 
işaret, sesli veya sessiz görüntü, ileti ve ben-
zerleri” hakkında Basın Kanunu hükümlerinin 
uygulanması gerektiği düzenlenmiştir19. Ancak 
İnternet yayınlarının düzenlenmesinin kamu 
otoritelerine bırakılacağı ve İnternet yayınla-
rının hukuki niteliği itibariyle Basın Kanunu 
ile bağdaştırılamayacağını belirterek dönemin 
Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmiştir. Veto 
gerekçesinde, “Bu yola gidilmeyerek, yayınla-
rın düzenlenmesinin tümüyle kamu otoritele-
rinin takdirine bırakılması ve Basın Yasası’na 
bağlı kılınması İnternet yayıncılığının özelliği 
ile bağdaşmamaktadır (…) İletişim teknoloji-
sinde bir devrim niteliğindeki İnternet yayın-
cılığının en baskın yönü, düşünceyi açıklama 
ve yayma özgürlüğünün, özgün kanaat oluşu-
munun günümüzdeki en etkin kullanım alanı 
olmasıdır. İnternet ortamındaki yayıncılıkta, 
hukukun üstün kılınması, kişilik haklarının 
korunması ve bunun yanında da yayın yoluyla 
düşünce ve ifade özgürlüğü gibi duyarlı alan-
ların dengelenmesi sorunu ortaya çıkmaktadır. 
19  Artun Avcı, Türkiye’de İnternet ve İfade 
Özgürlüğü (1. Baskı, Legal, İstanbul 2013) sf. 281
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Bu sorunlar ancak ifade özgürlüğü esas alına-
rak ve yayınlar üzerindeki denetim yargıya bı-
rakılarak sağlanabilir. (…) Bu yola gidilmeye-
rek, yayınların düzenlenmesinin tümüyle kamu 
otoritelerinin takdirine bırakılması ve Basın 
Yasası’na bağlı kılınması İnternet yayıncılığı-
nın özelliği ile bağdaşmamaktadır.” ifadeleri 
ile “olması gereken” İnternet mevzuatı ve ifade 
özgürlüğünün altı çizilmiştir.

5651 Sayılı Kanun’dan önce ifade özgürlüğüne 
ilişkin ilk müdahaleler Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu (“FSEK”) kapsamında verilen erişi-
min engellenmesi kararları ile meydana gel-
miştir. 2005 yılında Türkiye Bağlantılı Hak 
Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği 
(“MÜYAP”) FSEK Ek 4. madde kapsamında 
telif hakları konusunda hak sahiplerini temsi-
len İnternet ortamındaki yayınlara da müdaha-
le edebilecek “yetkili tüzel kişi” olarak huku-
ki girişimlerde bulunmuştur20. Telif hakları ile 
bağlantılı gelir seviyesinin önceki yıllara göre 
önemli ölçüde düştüğünü tespit eden MÜYAP 
sorunun telif hakkı ihlal edilerek indirilen veya 
online yoldan edinilen eserler olduğunu belir-
terek İnternet sitesi sahiplerine mahkeme ara-
cılığıyla ulaşmıştır. Eser sahiplerinin eserleri 
üzerinde sahip olduğu hakların ihlal edilmesini 
engellemek için mahkemeler söz konusu İnter-
net sitelerini erişime engellemeye başlamıştır. 
Söz konusu İnternet siteleri mahkemeler tara-
fından “ihtiyati tedbir” kapsamında erişime en-
gellenmiştir. Halbuki ancak bir kanun hükmü ile 
sınırlandırılması mümkün iken, “ihtiyati tedbir” 
kararlarıyla bir İnternet sitesinin tamamına eri-
şimin engellenmesi yoluyla ifade özgürlüğünün 
sınırlandırılması uluslararası sözleşmeler ve 
Anayasa ile koruma altına alınan temel hak ve 
özgürlüklere aykırıdır. 5651 Sayılı Kanun’un 
yürürlüğe girmesinden önce FSEK maddeleri-
nin yanı sıra Türk Ceza Kanunu hükümleri de 
yine İnternet’teki içeriklere uygulanmıştır.

2007 yılında yürürlüğe giren 5651 Sayılı 
Kanun’un genel gerekçesinde yukarıda belirt-
tiğimiz üzere, ülkemizdeki İnternet’in, gelişen 
20  Artun Avcı, Türkiye’de İnternet ve İfade 
Özgürlüğü (1. Baskı, Legal, İstanbul 2013) sf. 286

elektronik iletişim araçları ile suiistimal edil-
memesi için özel bir kanun çıkartılmasının zo-
runlu olduğu belirtilmiştir. Ayrıca Anayasa’nın 
“Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları” baş-
lıklı 41. maddesi ve “Gençliğin Korunması” 
başlıklı 58. maddesinden hareketle söz konusu 
gerekçede “aileyi, çocukları ve gençleri İnter-
net dâhil elektronik iletişim araçlarının suiis-
timal edilmesi suretiyle uyuşturucu ve uyarıcı 
madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel 
istismar, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları 
teşvik eden yayınların içeriklerinden korumak 
için gerekli önleyici tedbirlerin alınması amaç-
lanmakta; elektronik ortamda çocuğa, gençli-
ğe ve aileye yönelik ağır ve vahim nitelikteki 
saldırıların önlenmesini teminen gereken yasal 
düzenlemenin yapılması sağlanmış olmakta-
dır.” denmektedir. Aşağıda belirtileceği gibi 
5651 Sayılı Kanun, Anayasa’nın 41. ve 58. 
maddelerinin korunmasını gelişen elektronik 
iletişim araçları ile suiistimal edildiği ileri sürü-
len İnternet ile sağlamayı amaçlamakla beraber 
Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle korunan 
ifade özgürlüğüne sınırlamalar getirilmektedir. 
Anayasa ile teminat alınan aile yapısı, çocuklar 
ve gençlerin korunması ile İnternet’teki içerik-
lerin çakışması halinde Avrupa komisyonu çe-
şitli ayrımlarda bulunmuştur. Örneğin, Avrupa 
Komisyonu, 1996 yılı Ekim ayında çıkardığı 
İnternetteki Hukuka Aykırı ve Zararlı İçerik 
Tebliği’nde21, İnternet ortamında yer alan mü-
cadele edilmesi amaçlanan içerikleri “hukuka 
aykırı içerik” ve “zararlı içerik” olmak üzere 
ikiye ayırmıştır. Avrupa Komisyonu, bu konu-
daki görüşünü; “Bu farklı içerik kategorilerinin 
yol açtığı ilkesel sorunlar birbirlerinden köklü 
biçimde farklıdır ve bunlara çok farklı hukuki 
ve teknolojik cevaplar bulunması gerekmek-
tedir. Çocukların yetişkinler için olan pornog-
rafik içeriğe erişimiyle, yetişkinlerin çocuklar 
hakkındaki pornografiye erişimi gibi farklı 

21  ELİG Lokmanhekim Gürkaynak Ortak 
Avukat Bürosu, “Türk İnternet Hukuku Uygulamasının 
ve Mevzuatının Evriminin İlk Dönemini Tamamlaması 
İçin Öneriler ve Gözlemler” (www.elig.com ) http://www.
elig.com/docs/Turk_Internet_Hukuku_Uygulamasinin_
ve_Mevzuatinin_Evriminin_Ilk_Donemini_Tamamlama-
si_Icin_Oneriler_ve_Gozlemler.pdf    
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konuları birbirine karıştırmak tehlikeli olur”22 
şeklinde beyan etmiştir.

5651 Sayılı Kanun’un ifade özgürlüğü açısın-
dan en çok eleştirilen maddelerinden biri şüphe-
siz ki “Erişimin Engellenmesi Kararı ve Yerine 
Getirilmesi” başlıklı 8. maddesidir. Söz konusu 
maddenin birinci fıkrasının ilk cümlesindeki 
“yeterli şüphe” ifadesine açıklık kazandırılma-
sı gerekmektedir. Bir İnternet sitesine yönelik 
erişimin engellenmesi ya da ifade ve iletişim 
özgürlüğünün sınırlandırılabilmesi için “yeterli 
şüphe” şartı demokratik hukuk devleti ilkesiyle 
bağdaşmamaktadır ve bu düzenleme yol açtığı 
ve açacağı geniş engelleme uygulamaları nede-
niyle hukuken korunan “orantılılık prensibine” 
aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca böylesine 
yoruma açık bir ifadenin TİB’e özellikle re’sen 
erişime engelleme yetkisi veren madde altında 
düzenlenmiş olması ifade özgürlüğü açısından 
büyük bir risk oluşturmaktadır. Zira İnternet’te 
yer alan bir içeriğe, tüm İnternet sitesinin erişi-
me engellenmesi yoluyla müdahale şansının bir 
idari makama verilmesi, bireylerin temel hak ve 
hürriyetleri kullanırken sınırı bir idari makamın 
belirlemesi sonucunu doğuracaktır.

IV. Güncel İnternet Mevzuatı 
Değişikliklerinin Getirdikleri 

6 Şubat 2014 tarihinde kabul edilen 6518 Sayılı 
“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teş-
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmün-
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun”, veya kamuoyu tarafından “torba 
yasa” olarak adlandırılan düzenleme ile 5651 
Sayılı Kanun’da köklü ve önemli değişiklikler 
yapılmıştır. 

5651 Sayılı Kanun’daki 2014 yılı başında ger-
çekleşen değişikliklerden biri Kanun’un “Ta-
22  ELIG Lokmanhekim Gürkaynak Ortak 
Avukat Bürosu, ‘Türk İnternet Hukuku Uygulamasının 
ve Mevzuatının Evriminin İlk Dönemini Tamamlaması 
İçin Öneriler ve Gözlemler’ (www.elig.com ) http://www.
elig.com/docs/Turk_Internet_Hukuku_Uygulamasinin_
ve_Mevzuatinin_Evriminin_Ilk_Donemini_Tamamlama-
si_Icin_Oneriler_ve_Gozlemler.pdf    

nımlar” başlıklı 2. maddesindedir. İlgili madde 
değişikliği ile 5651 Sayılı Kanun’da öncede 
yer almayan bazı tanımlar 5651 Sayılı Kanun’a 
eklenmiştir. 5651 Sayılı Kanun’un 2. madde-
sinin birinci fıkrasının “o” bendinde erişimin 
engellenmesinin tanımı yapılarak erişimin en-
gellenmesi yolları çeşitlendirilmiştir. Söz ko-
nusu değişiklik ile 4 adet erişimin engellenme-
si yöntemi getirilmiştir. Bunlar; alan adından 
erişimin engellenmesi, IP adresinden erişimin 
engellenmesi, içeriğe (URL) erişimin engel-
lenmesi ve benzeri yöntemler kullanılarak eri-
şimin engellenmesidir. IP adresinden erişime 
engellenmesi yöntemi kanaatimizce sakıncalı 
ve orantısız müdahale barındıran bir yöntem-
dir. Örneğin A şirketine ait bir İnternet sitesi-
nin IP adresinin herhangi bir sebeple erişime 
engellenmiş olmasından dolayı bu sefer aynı 
IP adresinde hizmet veren B şirketine (veya 
yine A şirketine ait C hizmetine) ait IP adresi 
de engelleneceğinden engelleme ile hiçbir bağ-
lantısı olmayan B şirketinin hizmetlerini (veya 
A şirketine ait C hizmetini) sekteye uğratarak 
telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet 
verecek ve aynı zamanda B şirketine ait İnter-
net sitesi kullanıcılarının da bilgiye erişememe 
durumu ortaya çıkacaktır. 

5651 Sayılı Kanun’daki değişikliklerden bir di-
ğeri ise “Bilgilendirme Yükümlülüğü” başlıklı 
3. maddesinin üçüncü fıkrasıdır. Bu maddeye 
göre; “Bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri yurt 
içinden ya da yurt dışından yürütenlere, internet 
sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP ad-
resi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler 
üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim 
araçları ile bildirim yapılabilir.” Öncelikle “fa-
aliyetleri yurt içinden ya da yurt dışından yürü-
tenler” ifadesi ile hüküm, merkezi yurt dışın-
da bulunan İnternet sitelerini de Türk hukuku 
kapsamında sorumlu tutmaktadır ki, kanunların 
ülkeselliği kavramına aykırıdır. Ayrıca söz ko-
nusu hüküm, elektronik posta ve “diğer iletişim 
araçları” denilerek spesifik olarak belirtilmemiş 
vasıtalar ile bildirim yapılmasının mümkün 
kılınması 7201 Sayılı ve 11 Şubat 1959 tarihli 
Tebligat Kanunu’na aykırılık teşkil etmektedir. 
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Buna ek olarak, e-posta kullanımının teknik 
özelliği nedeniyle her zaman muhataba ulaşma-
ma riski ihtiva eden bir yöntemdir.

5651 Sayılı Kanun’a 2014 yılı başında ekle-
nen ve hiçbir ülkenin İnternet hukuku uygu-
lamasında karşılığı olmayan yeni bir kurum 
ise “Erişim Sağlayıcıları Birliği” (“Birlik”) 
kurumudur. Birlik erişime engelleme kararla-
rını icra edecek yegane kurumdur. Birlik her 
ne kadar özel hukuk tüzel kişisi İnternet servis 
sağlayıcı şirketlerden meydana geliyorsa da, 
Birlik kuruluş tüzüğü Bilgi ve İletişim Tek-
nolojileri Kurumu’nun onayına tabidir. 5651 
Sayılı Kanun’a yeni getirilen bu düzenleme 
uyarınca, Birliğe üye olmayan internet servis 
sağlayıcıları faaliyette bulunamaz. Söz konu-
su düzenleme İnternet sitelerine engellemenin 
bir kaynaktan damıtılarak yapılmasının neden 
olacağı ihlaller bir yana, Türkiye’de faaliyette 
bulunacak internet servis sağlayıcılarının eko-
nomik özgürlüklerine ve rekabet imkanına da 
aykırılık teşkil etmektedir. 

5651 Sayılı Kanun’un 9. maddesine eklenen 
hüküm ile İnternet ortamında yapılan yayın 
içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildi-
ğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile ku-
rum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna 
ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvu-
rarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çı-
karılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh 
ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin en-
gellenmesini de isteyebilecektir. Söz konusu 
düzenleme, kişilere tanıdığı ikinci alternatif ile 
İnternet’te yer alan içeriğe müdahale etme şan-
sı bulunan internet aktörlerini baypas ederek 
doğrudan erişime engelleme kararı alınması 
imkanı tanımaktadır. 

5651 Sayılı Kanun’a 2014 yılı başında eklenen 
bir hüküm ile özel hayatın gizliliği nedeniyle 
içeriğe erişimin engellenmesi mümkün hale 
gelmiştir. Bu hükmün en can alıcı noktası, 
İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nede-
niyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini 
iddia eden kişilere, TİB’e doğrudan başvurarak 

içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygu-
lanmasını isteyebilme imkanının tanınması-
dır. Türk yargı organları ve akademisyenler 
tarafından dahi hukuki münazara konusu olan 
“özel hayat” kavramı, idari bir otoritenin inisi-
yatifine bırakılmıştır. Bu hüküm ile idare, her 
ne kadar vereceği kararı hakim onayına suna-
cak olsa da, tıpkı bir adli makam gibi hareket 
etme serbestisine kavuşmuştur.

11 Eylül 2014 tarihinde ikinci dalga bir “torba 
yasa” ile, 5651 Sayılı Kanun’un 8. maddesi-
nin on altıncı fıkrasına eklenen bir hüküm ile 
“Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, 
suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden bir 
veya bir kaçına bağlı olarak gecikmesinde sa-
kınca bulunan hâllerde, erişimin engellenmesi 
Başkanın talimatı üzerine Başkanlık tarafından 
yapılır. Erişim sağlayıcıları Başkanlıktan gelen 
erişimin engellenmesi taleplerini en geç dört 
saat içinde yerine getirir. Başkan tarafından 
verilen erişimin engellenmesi kararı, Başkan-
lık tarafından, yirmi dört saat içinde sulh ceza 
hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, kararını 
kırk sekiz saat içinde açıklar” hükmü Türkiye 
İnternet hukukuna hediye edilmiştir. 

Milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması 
adına gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
erişimin engellenmesi kararının TİB tarafından 
verileceğini belirten ve fakat gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerden tam olarak ne anla-
şılması gerektiğini açıklamayan, her halükarda 
torba kavramlar altında erişime engellemenin 
keyfi hale gelmesi yolunu açan bu madde Ana-
yasa Mahkemesi’nin 2014/149 E. sayılı kararı 
ile iptal edilmiştir. Türk İnternet Hukuku’nun 
ve ifade özgürlüğünün içinde bulunduğu bu 
durum yukarıda belirttiğimiz, 2007 yılında 
dönemin Cumhurbaşkanı’nın RTÜK Yasası’nı 
veto ederken gerekçesinde belirttiği ve olması-
na müsaade etmediği “Bu yola gidilmeyerek, 
yayınların düzenlenmesinin tümüyle kamu 
otoritelerinin takdirine bırakılması ve Basın 
Yasası’na bağlı kılınması İnternet yayıncılığı-
nın özelliği ile bağdaşmamaktadır (…)” ifade-
leriyle açıkladığı durumdur.
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V. Türkiye İnternet Hukuku Mevzuatının 
Dünya’daki Örnekler ile Karşılaştırılması

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 
Aralık 1948 tarihli ve 217 A (III) sayılı ka-
rarıyla ilan edilen İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin 19. maddesine göre “Her-
kesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı 
vardır. Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız 
edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksı-
zın, bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, 
elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar.”23 

İfade özgürlüğüne ilişkin bir başka düzenleme 
ABD Anayasası’nın “Haklar Bildirgesi” ile 
karşımıza çıkmaktadır. 1787 tarihli ABD Fede-
ral Anayasası’nın ilk kez değişikliğe uğradığı 
1791’de eklenen on maddenin ilk maddesinde; 
“Kongre, bir dinin kurumsallaşması ile ilgili, 
ya da özgür ifadeden yararlanılmasını yasak-
layan; ya da ifade, ya da basın özgürlüğünü; 
ya da kişilerin barışçıl biçimde toplanma ya da 
hükümete şikayetlere çözüm bulunması için 
dilekçe verme hakkını kısıtlamak için kanun 
çıkaramaz” denmek suretiyle ifade özgürlüğü-
nü güvence altına almış ve korumuştur24. Ame-
rikan Yüksek Mahkemesi’nin Adams v. ABD 
kararında dönemin Yüksek Mahkeme yargıçla-
rından Holmes tarafından savunulan “fikirlerin 
serbest piyasası” teorisine göre, devletin ifade 
özgürlüğü sürecine müdahale etmesi, toplum-
ların gelişimini önemli ölçüde engeller; eğer 
devlet ifadenin serbest dolaşımını engellerse, 
toplumun doğrulara ulaşmasını da engellemiş 
olur. Herhangi bir fikrin değerlendirilmesinde 
piyasanın işleyişine güvenmek suretiyle fikir-
ler, herhangi bir birey ya da devletin değerlen-
dirilmesinden daha güvenilir olan bir teste tabi 
tutulur25. Holmes ifade özgürlüğünün korun-
ması ve gelişmesi için devletin müdahale et-
memesi gerektiğini, aksi halde fikirlerin özgür-
ce çarpışamayacağı ve dolayısıyla toplumun 
kendisini ilerletemeyeceğini savunmaktadır.

23  İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi m.19 
24  Artun Avcı, Türkiye’de İnternet ve İfade 
Özgürlüğü (1. Baskı, Legal, İstanbul 2013) sf. 61
25  Artun Avcı, Türkiye’de İnternet ve İfade 
Özgürlüğü (1. Baskı, Legal, İstanbul 2013) sf. 114

AİHM ise Castells/İspanya Kararı’nda26, ifade 
özgürlüğüne ilişkin olarak, “Hükümet hakkın-
daki eleştirilerin kabul edilebilir olan sınırları, 
özel kişilere, hatta politikacıya yapılan eleşti-
riye oranla daha geniştir. Bir demokratik sis-
temde hükümetin eylem, işlem veya hataları, 
sadece yasama ve yargı organlarının değil, ba-
sın ve kamuoyunun da ayrıntılı incelemesine 
tabidir.27” diyerek ifade özgürlüğünün özellik-
le kamuyu ilgilendiren süjeler açısından daha 
geniş tutulması gerektiğini belirtmiştir.

Yukarıda verilen örneklere bakıldığında AİHM 
ve ABD Yüksek Mahkemesi ile Türkiye ara-
sında temel hak ve özgürlükler ile söz konusu 
özgürlüklerin korunması ve uygulanması ara-
sında çok önemli farkların olduğu görülmek-
tedir. Özellikle ve öncelikle 5651 Sayılı Kanun 
kapsamında içeriğe ya da bir İnternet sitesine 
erişimin bizzat idare tarafından resen gerçek-
leştirilmesi, bir içeriğin hukuka aykırılığının 
yargı mercilerince belirlenmesi gerekirken bu 
yetkinin idareye tanınması, İnternet aktörlerinin 
devre dışı bırakılarak sürecin talepte bulunan-
mahkemeler ve/veya idare-erişim sağlayıcılar 
düzleminde devam etmesi  hukuk devleti ile 
bağdaşmayacak bir zemindir. Toplumun doğ-
rulara ulaşmasını hedefleyen bir devletin, Cas-
tells/İspanya kararında olduğu gibi eleştirilere 
açık olması gerekirken “düzenleyici” yerine 
“yasaklayıcı” bir izlenim sergileyerek veya 
“fikirlerin serbest piyasasını” ve dolayısıyla 
ifadenin serbest dolaşımını engelleyerek ge-
lişmesi düşünülemez. Bu noktada 5651 Sayılı 
Kanun ve İnternet ile alakalı diğer mevzuat ve 
bunların sonucu olarak uygulama, temel hak ve 
özgürlüklere önem vermekten ve korumaktan 
çok uzaktadır. 

VI. Sonuç 

Türkiye’deki İnternet kullanıcı sayısı her geçen 
gün artmakta ve buna paralel olarak gelişmesi 
beklenen 5651 Sayılı Kanun ve İnternet’e iliş-
kin diğer mevzuat bu hıza yetişememektedir. 
26  Castells v. Spain [1992] 11798/85
27  Artun Avcı, Türkiye’de İnternet ve İfade 
Özgürlüğü (1. Baskı, Legal, İstanbul 2013) sf. 135
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Aksine gün geçtikçe modern ve demokratik bir 
toplumun ihtiyacı olan İnternet mevzuatından 
uzaklaşılmaktadır. 5651 Sayılı Kanun, Ana-
yasa ile koruma altına alınan başta düşünceyi 
açıklama ve yayma hürriyetini ve diğer temel 
hak ve özgürlükleri korunması açısından yeter-
siz bir hukuki düzenlemedir. İçerisinde ifade 
özgürlüğüne müdahaleler içeren maddelerin 
açık olmaması keyfi uygulamaları da berabe-
rinde getirmiştir ve getirecektir. Bu uygulama-
lar, bireyleri hukuka aykırı veya zararlı içerik-
ten korumaktan daha çok bireylerin haklarını 
ihlal etmekte ve İnternet’in amacına ve ruhuna 
tamamen aykırı düşmektedir. İnternet ortamın-
da yer alan içeriğin tamamen kontrolüne yö-
nelik bir mekanizma hedeflendikçe durum de-
ğişmeyecektir. Nitekim koruma amacını aşan 

“sansür” niteliğindeki ağır yaptırımlar, hukuka 
aykırı veya zararlı içeriğe tamamen ulaşılması-
nı engelleyememekte ve usulen uygulanmış ol-
mak için uygulandığı görüntüsü vermektedir. 

Bu bağlamda, idarenin elini sınırları belirli ol-
mayan tanımlara ve hükümlere dayanarak çok 
geniş bir yetkiyle donatan ve birçok maddesi 
ile hukuka aykırılık teşkil eden bir mevzuat ye-
rine; etkin bir koruma işleyişine, demokrasinin 
topluma ve bireylere sağladığı hakların kesinti-
ye uğratılmamasına ve orantılı sınırlamalar ile 
beklenen faydanın sağlanmasına yönelik dü-
zenlemeler yapılmalı ve bu suretle İnternet ile 
beraber akarken onun mecrasını değiştirebilen 
dinamik bir hukuki yapı hedeflenmelidir.
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Experience API ile Yaşam Günlüğüne Dayalı 

Öğrenme Deneyimlerinin Kaydedilmesi

Mehmet Emin Mutlu
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakütesi
memutlu@anadolu.edu.tr

Özet: Bireylerin biçimsel ve yarı biçimsel öğrenme deneyimlerinin olduğu kadar biçimsel olma-
yan öğrenme deneyimlerinin de yakalanması ve değerlendirilmesi giderek daha fazla önem ka-
zanmaktadır. Advanced Distributed Learning (ADL) tarafından geliştirilen ve başlıca e-öğrenme 
standartı olan SCORM mimarisi ile bireylerin öğrenme yönetim sistemleri (ÖYS) üzerinde ger-
çekleştirdikleri öğrenme deneyimlerini izlemek ve tamamlanma düzeyi ve test sonuçları gibi ve-
rileri kaydetmek mümkün olabilmektedir. ADL yakın zamanda bireylerin ÖYS dışındaki öğren-
me etkinliklerini de izleyebilecek ve depolayabilecek bir mimarinin geliştirilmesinde öncülük 
etmektedir. Experience API adı verilen yazılım kitaplığı ile bireylerin ve grupların gerçek ve 
sanal dünya deneyimleri yakalanabilmekte ve bir öğrenme kayıtları deposuna kaydedilerek rapor-
lanabilmektedir. Bu çalışmada öğrenme deneyimleri yönetimi yaklaşımını uygulamak amacıyla 
geliştirilen ve yaşam günlüğü sistemiyle yakalanan deneyimlerin işlenmesine olanak sağlayan 
bir yazılımda öğrenme deneyimlerinin Experience API yardımıyla tanımlanması ve bir öğrenme 
kayıtları deposuna kaydedilmesi olanağı araştırılmıştır. Kaydedilen öğrenme deneyimlerinin sor-
gulanmasıyla kişisel öğrenme analitiklerine ait raporlar elde edilebilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Yaşam günlüğü, öğrenme deneyimleri, Experience API, kişisel öğrenme 
analitikleri

Abstract: Capturing and evaluating informal learning experiences of the individuals have gained 
more importance day by day, as much as the formal and non-formal learning experiences of the 
individuals. With the help of the SCORM architecture developed by Advanced Distributed Lear-
ning (ADL) which is the main e-learning standard, it is possible to follow learning experiences 
of individuals, which are carried out by Learning Management Systems (LMS), and record data 
such as level of completion, test results. Recently ADL pioneered in developing an architecture 
which can follow and store learning activities which are outside of LMS. With the help of the 
software library called as Experience API, real and virtual world experiences of the individuals 
and groups can be caught and reported by recording them on a Learning Records Store (LRS). In 
this study, options of scanning the learning experiences with Experience API and recording them 
on a LRS have been added to a system which is developed for applying management of learning 
experiences approach. By polling the learning experiences saved, reports belonging to the perso-
nal learning analytics have been obtained.

Key Words: Life logging, learning experiences, Experience API, personal learning analytics.

1. Giriş

Bir deneyim eğer yeni bilgi, davranış, beceri, 
değer ya da tercihleri kazandırıyorsa ya da var 

olanları değiştiriyor ya da güçlendiriyorsa, bu 
bir öğrenme deneyimidir [33]. Öğrenme dene-
yimleri bireyin yaşam deneyimlerinin içerisine 
serpilmişlerdir ve bireyler çoğu kez öğrenme 
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deneyimlerini yaşarken o anda bir deneyim ya-
şadıklarının farkında değildirler. Bireylerin ön-
ceden planlayarak ya da o anda farkında olarak 
yaşadıkları öğrenme deneyimlerinin yanı sıra, 
önceden planlanmamış ya da o anda farkında 
olmadan yaşadıkları öğrenme deneyimlerini 
de farkedebilmeleri ve anlamlandırabilmeleri 
amacıyla yaşam günlüğü tabanlı öğrenme de-
neyimleri yönetimi yaklaşımı geliştirilmiştir 
[30]. Bu yaklaşım; a) gerçek ve sanal dünya-
da yaşanan yaşam deneyimlerine ait hatırlatıcı 
enformasyonun çeşitli cihazlar ve algılayıcılar 
yardımıyla yakalanması; b) yakalanan hatırla-
tıcıların taranmasıyla deneyimlerin hatırlanma-
sı, farkedilmesi ve yorumlanması; c) deneyime 
eşlik eden bağlamların belirlenmesi ve bir kişi-
sel bilgi tabanına kaydedilmesi; d) deneyimler 
içerisinde yeralan öğrenme deneyimlerinin an-
lamlandırılması ve e) öğrenme deneyimlerinin 
planlaması, denetlenmesi ve değerlendirilmesi 
aşamalarından oluşmaktadır. 

Şubat 2013-Ağustos 2014 döneminde gerçek-
leştirilen bir BAP Projesi ile bu yaklaşımı de-
neyebilmek amacıyla bireylerin kullandıkları 
masaüstü, dizüstü ve tablet bilgisayarlardaki 
ekran görüntülerini 30 saniyede bir yakalayan 
ve bir bulut hizmeti üzerinden bireyin çalışma 
bilgisayarına aktaran bir yaşam günlüğü sistemi 
geliştirilmiştir. Bu sisteme akıllı telefon ve giyi-
lebilir yaşam günlüğü kameraları da eklenerek, 
aynı zamanda bütün bu cihazlardaki kamera gö-
rüntülerinin de 30 saniyede bir yakalanması ve 
ekran görüntüleriyle biraraya getirilmesi sağ-
lanmıştır. Geliştirilen bir deneyim işleme yazı-
lımı (AllMyListsLE) ile birey bu görüntüleri bir 
zaman ekseni üzerinde tarayabilmekte, seçtiği 
görüntü gruplarına yorum ekleyebilmektedir. 
Ardından, görüntülerden farkedebildiği olay, 
yer, kişi, davranış, duygu, varlık ve özelliklere 
ait bağlamsal verileri deneyimle ilişkilendire-
rek, aynı yazılım içerisinde oluşturulan bir kişi-
sel bilgi tabanına girebilmektedir [30]. 

Boud, Keogh and Walker’a göre (1985) yan-
sıtma etkinliği bireylerin deneyimlerini tekrar 
yakalamaları, üzerinde düşünmeleri ve değer-

lendirmeleridir [10]. Yukarıda tasarlanan yapı 
bireyin yaşadığı deneyimleri taramasına ve 
anahtar kelimeler aracılığıyla erişmesine ola-
nak sağlamaktadır. Birey yukarıdaki sistemi 
kullanarak istediği deneyime geri dönebilmek-
te, deneyime eşlik eden bağlamları kullanarak, 
deneyimi niyeti ve varolan bilgisi ışığında tek-
rar inceleyebilmekte ve bunun sonucunda elde 
edilen yeni bilgiyi kendi kavramsal çerçevesiyle 
bütünleştirebilmektedir. Birey, neredeyse bütün 
deneyimlerini içeren bu sistemle, günlük etkin-
likler, aylık epizodlar ve yıllık öyküler hiyerar-
şisiyle gelecekteki deneyimlerini (ve öğrenme 
deneyimlerini) planlayabilmekte, şu anda yaşa-
dığı deneyimleri denetleyebilmekte ve geçmiş-
teki deneyimlerini değerlendirebilmektedir.

Geliştirilen sistem daha sonra her birinde farklı 
deneyim biçimlerine odaklanılarak birden faz-
la uygulamayla test edilmiş ve değerlendiril-
miştir [31], [35], [24], [23], [34].

Bireylerin biçimsel (örneğin bir öğrenme yöne-
tim sistemi ya da sanal öğrenme ortamındaki) 
öğrenme deneyimlerinin dışında yaşadıkları bi-
çimsel olmayan öğrenme deneyimlerini yaka-
lamak ve çözümlemek amacıyla yakın zaman-
larda Advanced Distributed Learning (ADL) 
kurumu Experience API adında bir öğrenen 
izleme mimarisi tasarlamaya başlamıştır. Bu 
çalışmada Experience API’den yararlanarak 
AllMyListsLE deneyim işleme yazılımının 
deneyimleri yorumlama katmanında kişisel 
öğrenme analitiklerinin elde edilmesi amacıyla 
bir geliştirme yapılmıştır. Elde edilen sistem bir 
süre kullanılarak, Experience API’nin sağladı-
ğı olanaklar gözlenmiş ve değerlendirilmiştir.

Çalışmanın izleyen bölümlerde Experience 
API ve bileşenleri incelenmiş, diğer kurumla-
rın benzeri projeleriyle karşılaştırılmış, Expe-
rience API kullanılarak gerçekleştirilen akade-
mik çalışmalar gözden geçirilmiş, Experience 
API’nin geleceği hakkında yorumlar yapıl-
mıştır. Ardından AllMyListsLE yazılımında 
Experience API ile yapılan geliştirmeye yer 
verilmiştir. Bu geliştirme ile elde edilen sistem 
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kullanılarak bir süre öz raporlamalı deneysel 
öğrenme (self-reporting experiental learning) 
uygulaması gerçekleştirilmiş, uygulama so-
nuçları değerlendirilerek, gelecek projelerle 
ilgili önerilerde bulunulmuştur.

2. Experience API ve                                                   
Öğrenme Kayıtları Deposu

ADL kurumu 2001 yılından günümüze çev-
rimiçi öğrenmeyi biçimlendiren Sharable 
Content Object Reference Model (SCORM) 
standartlarının oluşmasında liderlik etmiştir 
ve 2009 yılında SCORM’un son sürümü olan 
SCORM 2004 4th Edition yayınlanmıştır [41]. 
İzleyen dönemde SCORM’un yeni sürümünün 
geliştirilmesi yerine SCORM’u da kapsayan 
daha geniş bir mimarinin tasarlanmasına karar 
verilmiştir. Training and Learning Architecture 
(TLA) adı verilen bu mimarinin SCORM’un 
geliştirildiği dönem boyunca önem kazanan 
fakat SCORM tarafından içerilmeyen yeni 
teknolojiler ve içerik türlerinin yanı sıra biçim-
sel olduğu kadar biçimsel olmayan öğrenme 
davranışlarını izleme, öğrenen özelliklerini 
ve öğrenme yeterliliklerini yönetme gibi yeni 
yaklaşımlar ve gereksinimleri kapsaması ön-
görülmüştür [36].

TLA (Training and Learning Architecture)
TLA, deneyim izleme, içerik aracılığı, yetkin-
lik ağları ve öğrenen profili olmak üzere dört 
temel bileşeni içermektedir. Deneyim izleme 
bileşeni, biçimsel olmayan öğrenme, gerçek 
dünya, sanal dünya, mobil ve oyun deneyimle-
rini izleyebilme ve izleme verilerini bir öğren-
me kayıtları deposuna kaydedebilme olanağı 
sağlayan ve açık kaynak topluluğu tarafından 
geliştirilen Experience API’den oluşmakta-
dır.  İçerik aracılığı bileşeni, içeriğin yönetimi, 
araştırılması, anlaşılması ve bir öğrenme dene-
yimi nesnesi olarak kullanılabilmesi olanakla-
rını kapsamaktadır. Yetkinlik ağları, öğrenme 
uygulamalarının kendi aralarında öğrenme 
amaçlarını, standartlarını ve yetkinlik enfor-
masyonunu paylaşmayı sağlamaları amacıyla 
yetkinliklere ait gösterimlerin ve yapıların be-

lirlenmesini amaçlamaktadır. Öğrenen profili 
bileşeni ise öğrenenin yetkinlikler ile ilişkile-
rini, öğrenen verilerinin görselleştirilmesini ve 
verilerin sahipliği konularını barındırmaktadır.  
Experience API “Tin Can Projesi” sonucunda 
hayata geçirilmiş iken diğer bileşenler üzerin-
de çalışmalar devam etmektedir [38].

Experience API
xAPI ya da TinCanAPI olarak ta adlandırı-
lan Experience API bireylerin sadece ÖYS 
içerisindeki öğrenme etkinliklerini kaydeden 
SCORM’un ötesine geçerek, ÖYS’nin yanı 
sıra, ÖYS dışında da gerçekleşen biçimsel ve 
biçimsel olmayan öğrenme deneyimlerini ya-
kalayabilme ve bir Öğrenme Kayıtları Depo-
sunda saklayabilme olanağı sağlamaktadır. 

Bu yaklaşımla SCORM’un yeni bir sürümü 
oluşturulmasına gerek kalmamış, SCORM’u 
da kapsayan bir üst mimari oluşturulmuştur. 
Böylece ÖYS ve içerik geliştiricilerinin ürün-
lerini yeni bir SCORM sürümü için uyarlama-
larına gerek kalmamıştır. 

Experience API tasarlanırken daha fazla içerik 
tipinin desteklenmesi, kolayca uygulanabil-
mesi, çevrimdışı ya da bağlantılı olmayan se-
naryoları desteklemesi, içeriğin taşınabilmesi 
(platformlar arasında birlikte çalışabilme), 
çalışma zamanı verisine gelişmiş erişim hedef-
lenmiştir. Bunun sonucunda son derece basit, 
anlaşılabilir ve kolayca uygulanabilir bir yapı 
ortaya çıkmıştır [38].

Experience API etkinlik akışları (Activity Stre-
ams) modeli üzerinde tasarlanmıştır. Facebook 
ve Twitter gibi sosyal ağlardan veri aktarmak 
için kullanılan “akış” yapısı giderek daha fazla 
ortamda ve bağlamda kullanılmaya başlanmış-
tır. Bu amaçla Google, Facebook, Microsoft 
vd. bir araya gelerek “etkinlik akışları” için 
ortak bir yapı tasarlamışlardır [1]. Experience 
API öğrenme deneyimlerini yakalama, için-
de bulunduğu bağlamlarla birlikte tanımlama 
ve aktarma amacıyla etkinlik akışları yapısını 
kullanmaktadır. Öğrenme tabanlı etkinliklerin 
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akışı verisi öğrenme deneyimine ait tanımlı ak-
törler, fiiller ve etkinliklerin biraraya getirilme-
siyle oluşturulmaktadır [29]. 

SCORM 
RTE

Experience 
API

Ders izleme; yer imleme; 
tamamlanma durumu, geçen süre, 
geçti/kaldı, başarı notu izleme

+ +
Her nesne için çoklu başarı notu, 
sınırsız test sonucu ve etkileşim 
verisi 

- +
ÖYS gerektirmemesi - +
Web tarayıcı gerektirmemesi - +
Çevrimdışı senaryoları 
desteklemesi - +
İçerik üzerinde denetim sağlama - +
Web, masaüstü ve mağaza 
uygulamalarını izleme - +
Eğitsel oyunları, benzetimleri ve 
sanal dünyaları izleme - +
Gerçek dünya, biçimsel olmayan 
öğrenme ve performans izleme - +
Takım tabanlı öğrenme izleme - +

Tablo 1. Experience API ile SCORM RTE 
Arasındaki Farklar [38].

Etkinlik akışları oluşturulurken 
<Aktör><Fiil><Nesne> (<Actor> <Verb> 
<0bject> (l did this)) formatı kullanılmaktadır. 
Bu formatla oluşturulan en küçük veri yapısına 
deyim (statement) adı verilir. Bütün öğrenme 
deneyimleri bir deyim halinde ifade edilebildi-
ği için, deyimler Experience API’nin çekirde-
ğini oluştururlar. Basit deyimler sadece aktör, 
fiil ve bir nesne ile İngilizce sözdizimi kullanı-
larak oluşturulabilir. Örneğin: 

I (aktör) watched (fiil) a video on protecting 
employee data (nesne)  

“I did this” yapısı bir aktör, bir fiil ve bir nes-
neyi içerirken, karmaşık deyimler daha fazla 
veri içerebilmektedir. Aktör, sadece bir öğrenen 
olabileceği gibi, birden fazla öğrenenin oluştur-
duğu bir takım ya da grup olabilir. Birden fazla 
kimlik birleştirilerek oluşturulan aktörlerin yanı 

sıra yetkilendirilmiş hesaplar da birer aktör ola-
bilirler. Fiil, bir deneyim, değerlendirme, işbirli-
ği/oyun, sosyal medya ya da sanal market dene-
yimi olabilir. Nesne ise metin, video, ses, oyun, 
sosyal etkileşim vb. ile gerçekleştirilen herhangi 
bir etkinlik olabileceği gibi, sanal ya da gerçek 
olabilir, yetkinliklerle ilişkilendirilebilir, tamam-
lanma durumunu belirlemek (ya da onaylamak) 
amacıyla bir otorite kullanabilir [2].

Fiiller Nesneler
• answered
• asked
• attempted
• attended
• commented
• completed
• exited
• experienced
• failed
• imported
• initialized
• interacted
• launched
• mastered
• passed
• preferred
• progressed
• registered
• responded
• resumed
• scored
• shared
• suspended
• terminated
• voided

• assessment
• course
• file
• interaction
• lesson
• link
• media
• meeting
• module
• objective
• performance
• question
• simulation

Tablo 2. Experience API’de Kullanılan                              
Fiiller ve Nesneler

Experience API’de kullanılabilir her bir fiil 
ve nesneye ait veriler ADL sitesinde kendile-
rine ait bir adreste tutulmakta ve kullanıcılar 
kullanacakları fiil ve nesneler için karşı ge-
len URI’leri referans vermektedirler. Böylece 
fiiller ve nesneler önceden tanımlanmış sabit 
kümeler olarak belirlenmemiş, URI yapısında 
tutulan ve zamanla genişletilebilen öğeler ola-
rak yapılandırılmıştır. Böylece hem bütün kul-
lanıcıların aynı fiil ya da nesne için aynı JSON 
yapısını kullanmaları sağlanmış, hem de yeni 
fiil ve nesneler için yeni API sürümleri hazır-
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lamaya gerek kalmamıştır. 14 Ekim 2014 tari-
hi itibariyle ADL’de tanımlı fiiller ve nesneler 
Tablo 1’de listelenmiştir [4], [5].

Oluşturulan deyimler bir JSON dosyası içinde 
tutulurlar. xAPI Sürüm 1.0.1’den alınan örnek bir 
deyime ait JSON dosyası aşağıda verilmiştir [3]:

{ 

"id": "12345678-1234-5678-1234-

567812345678", 

"actor":{ 

"mbox":"mailto:xapi@adlnet.gov" 

}, 

"verb":{ 

"id":"http://adlnet.gov/expapi/

verbs/created", 

"display":{ 

"en-US":"created" 

} 

}, 

"object":{ 

"id":"http://example.adlnet.gov/

xapi/example/activity" 

} 

} 

Şekil 1. Örnek Deyime Ait JSON Dosyası

Bu örnekte “mailto:learner@example.adlnet.
gov” adres kutusuna sahip kullanıcının “http://
adlnet.gov/xapi/” bağlantısını ziyaret ettiği tu-
tanağı oluşturulmuştur. Bir kullanıcıyı tanım-
lamak için sadece bir e-posta adresi yeterlidir. 
Bunun dışında kullanıcının adı da isteğe bağlı 
olarak kullanılabilir. 

Bir deyimde kullanımı zorunlu olan “actor”, 
“verb” ve “object” alanlarının yansıra kul-
lanımı zorunlu olmayan ama tavsiye edilen 
“id”alanı dışında kullanımı zorunlu olmayan 
“result”, “context”, “timestamp”, “stored”, 
“authority”, “version” ve “attachments” öğele-
ri de yer alabilir [3].

Learning Record Store (LRS)
Experience API’nin diğer öğesi öğrenme ka-
yıtlarının depolandığı ADL’nin hizmet tabanlı 

bileşeni olan öğrenme kayıtları deposudur (Le-
arning Records Store – LRS). LRS platform 
bağımsız olarak tasarlanmıştır ve böylece ken-
di başına kullanılabileceği gibi bir ÖYS’nin ya 
da Sanal Öğrenme Ortamının tamamlayıcı bir 
parçası olarak ta kullanılabilir [29]. 

Bir LRS’nin temel işlevi gelen deyimlerin ge-
çerliliğini onaylamak ve saklamak, ardından da 
sorgulandığı zaman oluşan veriyi göndermek-
tir. “Aktör, fiil, nesne” formatındaki öğrenme 
etkinlikleri LRS’ye RESTful HTTP ile gön-
derilirler. Raporlama hizmetleri LRS’den yine 
aynı RESTful HTTP arayüzü ile sorgulama 
yaparlar ve fiiller, aktörler, nesneler, bağlamlar 
ve zaman dilimleri gibi sorgu filtrelerini kulla-
nabilirler. Geleneksel durumda bir öğrenene ait 
veri genellikle bir ÖYS’de ya da ÖYS’yi kulla-
nan kuruluş içerisinde kalır. ÖYS’lerden farklı 
olarak LRS ve Experience API diğer LRS ve 
Experience API uyumlu uygulamalar arasında 
veri paylaşımı yapabilir. Böylece öğrenenin 
verisi, öğrenen okuldan okula ya da işyerinden 
işyerine gittiğinde, kendisini takip edebilir [6].

Bir LRS, ÖYS, deneysel öğrenme deneyim-
lerini raporlayan bireyler, 3. Parti doğrulama 
sistemleri, oyun sistemleri, web ortamındaki 
biçimsel olmayan öğrenme deneyimleri, 3. 
Parti değerlendirme sistemleri ve Experience 
API kullanılarak özel amaçlı kodlanmış her-
hangi bir sistemden gelen verileri alabilir; de-
ğerlendirme hizmetleri, semantik çözümleme, 
istatistik hizmetleri ve raporlama hizmetleri 
gibi dış istemcilere veri gönderebilir. Etkinlik 
deyimleri etkinlik sağlayıcıları (Activity Pro-
viders – AP) tarafından oluşturulurlar. Etkinlik 
sağlayıcılar aktörleri farkeden ve bu aktörlerin 
etkinliklerini tanımlayabilen sistemlerdir. Bir 
deyimin geçerliliğini onaylamak için o deyi-
mi oluşturan AP’ye başvurulur. Bir LRS, bir 
etkinlik sağlayıcıdan gelen deyimleri saklaya-
bilir. Bu etkinlik sağlayıcı bir ÖYS olabileceği 
gibi bağımsızca yazılmış bir uygulama olabilir. 
LRS’ler başka LRS’ler ile iletişim halinde ola-
bilirler. LRS’ler içerdikleri verileri etkinlik tü-
keticisi olarak adlandırılabilecek uygulamalara 
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raporlayabilirler. Etkinlik sağlayıcıları aynı za-
manda bir etkinlik tüketicisi olabilir [20].

Öğrenme Deneyimleriyle İlgili Diğer Projeler
Öğrenme deneyimlerini izlemek ve çözümle-
mek amacıyla ADL’nin yanı sıra IMS ve AICC 
gibi başka kurumlar da çalışmalar gerçekleştir-
mektedir. 

IMS Global Learning Consortium tarafından 
2013 yılında başlatılan Caliper projesi sadece 
ÖYS’ler değil, bunun dışında kalan kişisel öğ-
renme ortamları, içerik oluşturma araçları, içe-
rik depoları ve eğitsel uygulamalar gibi öğrenme 
araçlarında da gerçekleşen öğrenme olaylarının 
yakalanması ve bir öğrenme analitikleri depo-
suna aktarılması için gerekli standartların oluş-
turulmasına odaklanmaktadır [22]. 

AICC tarafından 2010 yılında, o dönemdeki 
AICC & SCORM tanımlamalarının yerini ala-
cak yeni nesil e-öğrenme birlikte çalışabilirliği 
teknik özelliklerini barındıran CMI-5 projesi 
başlatılmıştır [9]. Bu proje daha sonra ADL’nin 
Experience API projesiyle birleştirilerek, geliş-
tirilecek CM-5 teknik özelliklerinin ADL Ex-
perience API ile bütünüyle uyumlu olmasına 
karar verilmiştir [28].

Öğrenme deneyimlerinin yakalanması ve akta-
rılmasıyla ilgili bir başka çalışma ise 2011’de 
Society for Learning Analytics Research (SO-
LAR) tarafından başlatılan ve heterojen öğren-
me analitikleri tekniklerinin tümleştirilmesine 
yönelik bir açık platformun oluşturulmasını 
amaçlayan Açık Öğrenme Analitikleri projesi-
dir. Bu projede diğer amaçların yanı sıra ano-
nimleştirilmiş öğrenme deneyimi verisinin 
saklanması ve aktarılmasına yönelik ortak bir 
dil geliştirilmesi de amaçlanmaktadır [12].  

Experience API ile Gerçekleştirilen 
Akademik Çalışmalar
Experience API 2013 yılı içerisinde yayınlan-
mış olmasına rağmen akademisyenlerin ilgisini 
çekmeye başlamıştır. Bu çalışmalara Experien-
ce API’nin eğitsel oyunlarla bütünleştirilmesi 

[37], [26], [42];  güncel e-değerlendirme sis-
temlerinde Experience API kullanılması [39], 
[40]; farklı sektörlere ait üretim ortamlarında 
işyerinde öğrenme etkinliklerini izleme ama-
cıyla Experience API’den yararlanma [27], 
[47]; mobil öğrenme ortamlarındaki deneyim-
lerin Experience API ile yakalanması [29], 
[19], [20]; sanal öğrenme ortamlarında Experi-
ence API kullanımı [25]  örnek verilebilir.

Experience API Uyumlu Uygulamalar
Günümüzde çok sayıda geliştirici firma ürün-
lerini Experience API uyumlu hale getirmek 
için çalışmaktadır. Bunların arasında Adobe 
Captivate, Adobe Presenter, iSpring Presen-
ter, Articulate Studio ve Articulate Storyline 
ve Raptivity gibi e-Öğrenme içeriği hazırlama 
araçları ile Blackboard, Docebo Cloud ve Sa-
kai CLE gibi öğrenme yönetim sistemleri de 
yeralmaktadır [44], [7].

Experience API İle Uygulama Geliştirmek
ADL kurumu “öğrenen izleme” projesini tasar-
lamaya başladıktan sonra API geliştirme süre-
cini Rustici Software’a ihale etmiştir. Rustici 
Software geliştirdiği API sürümüne TinCan API 
adını vermiştir. ADL kurumu TinCan API’yi 
Experience API olarak adlandırarak kendi site-
sinden dağıtmaya başlamıştır. Rustici Software 
de sistemi TinCanAPI adıyla hem geliştirmeye 
devam etmekte hem de dağıtımını gerçekleştir-
mektedir. Bu nedenle API her iki kaynakta da 
bulunmakla birlikte, TinCanAPI örnekleri ve 
belgelendirmesi daha kullanıcı dostu olduğu 
için tercih edilmektedir. ADL’nin açık kaynak-
lı API ve uygulama örnekleri [15] sitesinde, 
Rustici Softeware’a ait kaynaklar ise [16] site-
sinde yayınlanmaktadır. Ayrıca geliştiricilerin 
kendilerine ait bir LRS kurmalarını sağlamak 
amacıyla ADL tarafından açık kaynak kodlu bir 
LRS başvuru uygulaması da ADL’nin yukarı-
daki sitesinde yayınlanmaktadır. 

TinCanAPI.com sitesinde Experience API ile 
uygulama geliştirmek amacıyla değişik prog-
ramlama dilleriyle kullanılabilen açık kaynak 
kodlu kitaplıklar yayınlanmaktadır [45]. İzle-
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yen bölümdeki uygulamada bu sitedeki C#/.
NET library for Tin Can API’den [18] yarar-
lanılmıştır. Ayrıca geliştiricilerin oluşturduğu 
açık kaynak uygulamaları da [43] sitesinde 
bulunmaktadır.

3. Öz Raporlamalı Deneysel Öğrenme

ADL kaynakları Experience API’nin kullanım 
biçimlerinden biri olarak öz raporlamalı de-
neysel öğrenmeye (self-reporting experiental 
learning) yer vermektedir [21]. Böylece birey-
ler bir etkinlik sağlayıcı özelliğine sahip öğren-
me araçlarını kullanarak yaşadıkları öğrenme 
deneyimlerini bir LRS’ye kaydederken, etkin-
lik sağlayıcı özelliğine sahip olmayan araçlarla 
yaşadıkları öğrenme deneyimleri ya da gerçek 
dünya deneyimlerini de bir Experience API 
oluşturucusu yardımıyla kendi LRS’lerine elle 
kaydedebilirler. Bu çalışmada bir yaşam gün-
lüğü sistemiyle yakalanan deneyimlerin elle 
taranarak değişik düzeylerde yorumlanması-
na olanak sağlayan AllMyListLE yazılımında 
Experience API’den yararlanarak bir öz rapor-
lamalı deneysel öğrenme uygulaması gelişti-
rilmiştir. Kullanılan yaklaşım, bireyin yaşam 
günlüğü görüntülerini taradıktan sonra belirli 
bir görüntü grubu için bir etkinlik ya da olay 
tanımlaması ve buna ait bir yorum girmesi es-
nasında bu deneyime ait bir Experience API 
deyiminin bir deyim oluşturucusu yardımıyla 
elde edilmesi ve kullanıcıya ait LRS’ye yazıl-
ması aşamasının eklenmesinden oluşmaktadır.

Öncelikle ücretsiz olarak kullanılabilen bir 
LRS’de (Cloud.Scorm.com) “Mehmet Emin 
Mutlu” adına bir hesap oluşturulmuştur. Alterna-
tif olarak ADL’ye ait LRS kullanılabilir [8]. Clo-
ud.scorm.com “Mehmet Emin Mutlu” için bir 
bölge oluşturmuş ve bu bölgeye ait bir başlangıç 
uygulaması ve kimlik verilerini tanımlamıştır.

Deneyimlere ait deyimleri oluşturmak, cloud.
scorm.com’da oluşturulan son noktaya gönder-
mek ve deyimleri sorgulamak amacıyla TinCa-
nAPI.com sitesinden sağlanan TinCan.Net ki-
taplığından yararlanılmıştır  [18].

TinCanAPI.com sitesi hazır deyim oluşturu-
cu örneği [46] içermesine rağmen bu örnekte 
etkinliğin oluşma tarihi, etkinliğin bağlamları 
vb. verilere yer verilmemiştir. Bu nedenle Tin-
Can.NET kitaplığından yararlanarak [18] bu 
örnek genişletilmiş ve AllMyListsLE içerisin-
den çağrılabilen bir deyim oluşturucu yazılmış-
tır. Bu deyim oluşturucu AllMyListsLE’de bir 
deneyim yorumlanırken görüntülenmekte ve 
deneyime ait aktör (daima kullanıcının kendi-
si), fiil ve nesneye ait verilerin bu amaçla hazır 
fiiller ve hazır nesneler açılır liste kutularından 
seçilerek girilmesine olanak sağlanmaktadır. 
Aynı pencerede deneyime eşlik eden bağlam-
lar ve etkinliğin oluşma anı verileri de girilerek 
deyim oluşturma işlemi tamamlanır. Oluştu-
rulan deyim daha sonra önceden tanımlanmış 
LRS’ye (bu örnekte cloud.scorm.com üzerin-
deki “Mehmet Emin Mutlu” hesabına) yazılır. 

Kullanıcının daha sonra LRS’nin raporlama-
sını sağlayacak üç ayrı seçenek kullanılmıştır. 
Bunlardan birincisinde Cloud.Scorm.com site-
sinde LRS Viewer’dan yararlanarak “Mehmet 
Emin Mutlu” bölgesindeki deneyimler çev-
rimiçi listelenebilmiştir. İkinci denemede ise 
ADL’nin açık kaynak kodlu xAPI-Dashboard 
uygulamalarından birisi olan LiveData örne-
ği [17] kullanılarak, bu uygulamanın kaynak 
kodundaki LRS tanımlayıcıları bu çalışmada 
kullanılan LRS tanımlayıcılarıyla değiştirilmiş 
ve kaydedilen deyimler bir web tarayıcısı üze-
rinde raporlanabilmiştir. Üçüncü seçenekte ise 
TinCanAPI.Net sitesinde [18] yeralan sorgula-
ma örneği geliştirilerek, kayıtlı denetimler bir 
masaüstü penceresi içinde listelenmiştir.

4. Sonuç ve Öneriler

Experience API ile elde edilen verilerden yarar-
lanarak üst düzeyde sonuçlar çıkartılması için 
araştırmalar yapılmaktadır. Örneğin öğrenme 
analitikleri [14], eğitsel veri madenciliği [11], 
e-öğrenme için öneri sistemleri [13] bunlara ör-
nek verilebilir. Bu bildiride takımlar ve gruplara 
ait öğrenme deneyimleri değil, bireye ait öğren-
me deneyimlerine odaklanıldığından dolayı ki-
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şisel analitikler ya da öğrenmeye odaklı olarak 
kişisel öğrenme analitikleri elde edilmektedir. 
Takımlara ve gruplara yönelik öğrenme analitik-
leriyle topluluğun genel durumu ve bireyin bu 
genel durum içerisindeki konumunu belirlemek 
amaçlanırken, kişisel öğrenme analitiklerinde 
bireyin geçmişteki deneyimlerini değerlendir-
mesi, şu andaki deneyimlerini denetlemesi ve 
gelecekteki deneyimlerini planlaması gereksi-
nimini karşılamak öne çıkmaktadır.

Uygulamanın Değerlendirilmesi

Experience API mimarisi dağıtık bir yapı ol-
duğundan dolayı bireyin bütün öğrenme de-
neyimlerinin yakalanması için farklı öğrenme 
ortamlarında farklı yakalama yaklaşımının 
uygulanmasını gerektirmektedir. Bir LRS’nin 
veri alabileceği sistemlerle ilişkili olarak bir 
öğrenenin seçenekleri şunlar olabilir [21]: 

• ÖYS: Bir ÖYS kendi içerisinde bir 
LRS barındırıyorsa, öğrenenin deneyimleri 
buraya kaydedilir. Eğer ÖYS dışsal LRS’lere 
yazma olanağı sağlıyorsa öğrenen kendisine ait 
LRS’yi tanımlayarak deneyimlerini bu LRS’de 
biriktirebilir.

• Deneysel öğrenme deneyimlerini ra-
porlayan bireyler: Öğrenen hatırlayabildiği ya 
da not alabildiği günlük öğrenme deneyimleri-
ni kayıtlı olduğu bir LRS’ye elle girebilir.

• 3. Parti doğrulama sistemleri: Örne-
ğin, eğitim kurumları öğrencilerin eğitim du-
rumlarını öğrencilerin LRS’lerine güncelleye-
bilirler.

• Oyun sistemleri: Öğrenenin kullandı-
ğı oyun sistemi LRS’ye kayıt yapma olanağına 
sahipse öğrenen oyun deneyimlerini biriktire-
bilir.

• Web ortamındaki biçimsel olmayan 
öğrenme deneyimleri: Öğrenen web ortamın-
da gezdiği siteleri ve sayfaları TinCamAPI.
com’da örneklenmiş Bookmarklet gibi uygula-
malarla kendi LRS’sine kaydedebilir.

• 3. Parti değerlendirme sistemleri: 
Öğrenen MOOC vb. ortamlardaki öğrenme 
deneyimlerini, eğer bu ortamlar birer etkinlik 

sağlayıcı ise, kendi LRS’ne kaydedilmesini 
sağlayabilir.

• Experience API kullanılarak özel 
amaçlı kodlanmış herhangi bir sistem: Öğre-
nen etkinlik sağlayıcı özelliğine sahip sistem-
leri kullandıkça deneyimlerinin kendi LRS’ne 
kaydedilmesini sağlayabilir.
Burada örneklenen kullanım biçimlerine 
göre, öğrenenlerin öğrenme deneyimlerini bir 
LRS’ye mümkün olduğunca eksiksiz kayde-
debilmeleri için a) etkinlik sağlayıcı özelliğine 
sahip birer öğrenme aracı kullanmaları, b) bu 
özelliğin bulunmadığı öğrenme deneyimleri-
ni ise hafızalarından ya da aldıkları notlardan 
yararlanarak hatırlamaları ve elle bir LRS’ye 
girmeleri gerekli görülmektedir.

Bir eğitim kurumu tarafından yürütülen öğ-
renme süreçleri (biçimsel öğrenme) ile başlıca 
amacı eğitim vermek olmayan kurumlar tara-
fından yürütülen programlı ve eğitmenli öğren-
me süreçleri (yarı biçimsel öğrenme) ve otorite-
nin öğrenenin kendisi olduğu öz yönlendirmeli 
biçimsel öğrenme ortamlarında gerçekleşen 
öğrenme deneyimleri önceden planlanmış ve 
farkında olarak yaşandığı için kurumlar ya da 
öğrenenin kendisi tarafından bu deneyimlere 
ait kayıtlar bir LRS’ye kaydedilebilirler. Fakat 
biçimsel olmayan öğrenme deneyimleri arasın-
da yeralan önceden planlanmadan ve farkında 
olmadan yaşanan üstü örtük (sözsüz) öğrenme 
deneyimleri, önceden planlanarak ve farkında 
olmadan yaşanan bütünleştirici öğrenme dene-
yimleri ve önceden planlanmadan ve farkında 
olarak yaşanan tepkisel (tesadüfi) öğrenme de-
neyimleri çoğu kez öğrenen tarafından eğer not 
edilmezse unutulurlar. Benzer şekilde biçimsel 
ve yarı biçimsel öğrenme süreçlerindeki yarı 
yapılandırılmış ve yapılandırılmamış deneyim-
ler de çoğu kez kayda geçmeyebilir [32].

Bireyin neredeyse bütün yaşam deneyimleri 
içerisine serpilmiş olan bu öğrenme deneyim-
lerinin eksiksiz ya da neredeyse eksiksiz ola-
rak yakalanması hatırlanması ve farkedilmesi 
için günümüzdeki etkili yöntem bireyin bütün 
yaşam deneyimlerinin kaydedilmesine dayalı 
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yaşam günlüğü sistemlerinden yararlanılma-
sıdır. Bu çalışmada ileri sürülen ve uygulanan 
Experience API ile yaşam günlüğüne dayalı 
öğrenme deneyimleri yaklaşımının birlikte 
kullanımı önerisinin, öğrenme deneyimlerinin 
yakalanması amacıyla Experience API’den et-
kin bir biçimde yararlanılması için olanak sağ-
ladığı görülmektedir. Bu sonuç, yaşam günlüğü 
sistemlerinin aynı zamanda doğal bir etkinlik 
sağlayıcısı (Activity Provider) olduğunu gös-
termekte ve gelecekte yaşam günlüğü sistemle-
rinin Experience API uyumlu olarak tasarlana-
caklarına dair beklentileri artırmaktadır. 

Yakın zamanda önerilen çoklu cihazlı ve çoklu 
algılayıcılı yaşam günlüğüne dayalı öğrenme 
deneyimleri yönetimi sistemi çerçevesinde 
geçmiş deneyimlerin yorumlanmasının yanısı-
ra o anda yaşanan deneyimlerin yorumlanması 
ile gelecekte yaşanması öngörülen deneyim-
lerin ön-yorumlanmasına yer verilmiştir [33]. 
Experience API’nin de zaman ekseninin her 
iki yönünde esnek bir biçimde kullanılması 
durumunda, bireyler öğrenme deneyimlerini 
yakalamanın ötesine geçerek, deneyimleri yö-
netmeye başlayabileceklerdir.  

Öneriler
Bu uygulamada AllMyListLE yazılımında bir 
deneyime yorum girilirken, LRS için ayrı veri 
girişi yapılmaktadır. Bu iki işlemi birleştirecek 
bir tasarıma gereksinimi vardır. Bu amaçla ya 
AllMyListsLE için bir genel deyim yapısı ta-
sarlanır ve bu deyim yazılımın veritabanına 
kaydedilirken aynı anda bir Experience API 
deyimine tercüme edilerek LRS’ye de gönderi-
lir, ya da genel bir Experience API deyim oluş-
turucu kullanılır ve bu deyim LRS’ye gönderi-
lirken aynı zamanda düz metne dönüştürülerek 
AllMyListLE’ye kaydedilir.

Bir sonraki aşamada ise deneyimleri yorumla-
ma süreci metin tanıma ve görüntü tanıma tek-
nikleriyle desteklenerek, görüntülerin bilgisa-
yar tarafından yorumlanması ve aynı zamanda 
LRS’ye bu yorumlardan elde edilen deyimlerin 
yazılması araştırılabilir. 

Gelecekte öğrenme deneyimlerini kaydetmek 
amacıyla dışsal bir LRS kullanılması yerine 
AllMyListsLE içerisinde bir LRS oluşturulma-
sı denenebilir. ADL’nin öngörülerine göre LRS 
ortamındaki verilerin raporlama sistemleri, 
semantik çözümleme, istatistik hizmetleri ve 
değerlendirme hizmetlerine aktarılarak kulla-
nılması amaçlanmaktadır. Eğer AllMyListLE 
yazılımı kendi içerisinde kişisel amaçlı bir 
LRS barındırırsa gelecekte yukarıdaki raporla-
ma sistemleriyle entegrasyonu sağlanabilir.
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Yaşam Boyu Öğrenme ve Akıllı Televizyonlar

Ayşe Peri Mutlu, Mehmet Emin Mutlu
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir
aperi@anadolu.edu.tr, memutlu@anadolu.edu.tr

Özet: Yaşamboyu öğrenme doğumdan ölüme kadar devam eden bir süreçtir ve ev-aile ortamı bu 
süreçte önemli bir yer kaplar. Ortak kullanıma yönelik bir ev eşyası durumunda olan televizyonla-
rın günümüzde geleneksel işlevinin yanısıra internet erişimi gibi ek işlevlere sahip olmaları, yeni 
etkileşim biçimlerini sunmaları, birden fazla işlevi aynı anda yerine getirebilmeleri ve giderek bil-
gisayarlarla bütünleşmeleri onlara akıllı televizyon niteliği kazandırmaya başlamıştır. Bu çalışmada 
akıllı televizyonların özellikleri yaşam boyu öğrenme bağlamında gözden geçirilerek, farklı yaşam 
evrelerindeki ev bireylerinin potansiyel öğrenme deneyimleri incelenmiştir. Değerlendirme sonu-
cunda akıllı televizyonların yaşam boyu öğrenme için teknolojik özelliklerinin sağladığı olanakla-
rın yanı sıra medyaya dayalı biçimsel olmayan öğrenmeyi zenginleştirmesi, öğrenme süreçlerinin 
günlük yaşama zahmetsizce eklemlenebilmesi ve aile bireylerinin birbirlerinin öğrenme deneyim-
lerine katılmalarına olanak sağlaması gibi farklı öğrenme deneyimlerine yol açtığı görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Akıllı televizyon, yaşam boyu öğrenme, uzaktan öğrenme, öğrenme 
deneyimleri

Abstract: Lifelong learning is a process which starts at birth and continues till death in addition 
to that home-family environment takes up an important place in lifelong learning. Televisions, 
which is a shared household appliance, have additional functions such as internet access in ad-
dition to their traditional functions and they offer new interaction types, performs multitasks 
simultaneously and also become integrated with computers day by day, all these features made 
them obtain “smart television” qualification. In this study, features of the smart televisions have 
been evaluated according to lifelong learning contexts and potential learning experiences of the 
family members at different life cycles have been examined. As a result of the evaluation, it is 
seen that smart televisions cause different learning experiences, in addition to the technological 
opportunities they provide for lifelong learning, such as enrichment of informal learning based on 
media, connecting learning processes easily to daily life and providing opportunity to participate 
learning experiences of the family members.

Key words: Smart television, lifelong learning, distance learning, learning experiences 

1. Giriş

Uzaktan öğrenme en genel anlamıyla ele alın-
dığında, öğrenmenin, öğrenenlerin geleneksel 
sınıf ortamlarında bulunmasına gerek kalma-
dan gerçekleşmesidir. Yaşam boyu öğrenme 
açısından bakıldığında biçimsel öğrenme, yarı 
biçimsel öğrenme ve biçimsel olmayan öğren-
me türlerinin her birinde uzaktan öğrenmeden 
yararlanılabilir. Biçimsel öğrenmede otorite bir 

eğitim kurumu iken, yarı biçimsel öğrenmede 
otorite başlıca amacı eğitim vermek olmayan 
işyeri, sivil toplum kuruluşu vb. kurumlardır. 
Hem biçimsel hem de biçimsel olmayan öğ-
renmede uygulanan bir eğitim programı ve 
bir eğitmen bulunmaktadır. Biçimsel olmayan 
öğrenmede ise otorite öğrenenin kendisidir ve 
öğrenme önceden planlanmamış ve farkında ol-
madan (üstü örtük ya da sözsüz öğrenme); plan-
lanmış fakat farkında olmadan (bütünleştirici 
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öğrenme), planlamamış fakat farkında olarak 
(tepkisel ya da tesadüfi öğrenme) ve planlanmış 
ve farkında olarak (öz yönlendirmeli öğrenme) 
türlerinde gerçekleşebilmektedir [4]. 

Biçimsel öğrenmede başlıca uzaktan öğrenme 
uygulamaları olarak, açık ve uzaktan öğrenme 
programları ile yüz yüze eğitim kurumlarında 
bazı derslerin uzaktan verilmesi uygulamala-
rı örnek verilebilir. Yarı biçimsel öğrenmede 
başlıca uzaktan öğrenme uygulamalarına ör-
nek olarak, kurum ve kuruluşların kendileri 
tarafından ya da hizmet alarak sürdürdükleri 
uzaktan hizmet içi eğitim programları ve uzak-
tan sertifika programları verilebilir. Biçimsel 
olmayan uzaktan öğrenme uygulamaları ise 
diğerlerine göre çok daha fazla çeşitlilik gös-
termektedir. Bunların arasında bebeklere, ço-
cuklara ve yetişkinlere yönelik eğitsel televiz-
yon programları, eğitsel ve akıllı telefon tablet 
uygulamaları, bireylerin herhangi bir yüküm-
lülük üstlenmeden yararlanabildikleri açık ders 
malzemeleri ve kitlesel açık çevrimiçi dersler,  
bireylerin anlık enformasyon gereksinimlerini 
giderdikleri sosyal medya, sözlükler, ansiklo-
pediler, video paylaşımı vb. web siteleri örnek 
verilebilir.

Bu çalışmada günümüzde giderek pazar payını 
arttıran akıllı televizyonların yaşam boyu öğ-
renme bağlamında uzaktan öğrenmede sağladı-
ğı olanakların incelenmesi ve aile bireylerinin 
yaşam boyu öğrenme süreçlerine olan etkisinin 
tartışılması amaçlanmıştır.

2. Akıllı Televizyonlar 

Smart TV, Hybrid TV ya da Connected TV 
olarak ta adlandırılan akıllı televizyonların 
geleneksel televizyonlardan başlıca farklılığı 
kendisine ait bir işletim sistemiyle bilgisayar 
özelliklerine sahip olması ve internet erişimine 
olanak sağlamasıdır. İnternete erişimi özelliği 
televizyonda donanımla bütünleşik olarak sağ-
landığı gibi, geleneksel televizyonlara dışarı-
dan cihaz bağlayarak da internet erişimi sağla-
mak mümkün olabilmektedir.

Akıllı televizyonlar bilgisayarların ve televiz-
yonların yakınsaması sonucu ortaya çıkan karma 
cihazlardır. Bu yakınsamayla akıllı televizyonlar 
kendi işlemcilerine, belleklerine, işletim sistem-
lerine, uygulamalarına ve depolama birimlerine 
sahip olabilmektedirler. Bunun sonucunda ge-
leneksel televizyonlara göre teknolojik olarak 
artırılmış özellikleri barındırabilmektedirler.

2014 Eylül ayı itibariyle önde gelen akıllı tele-
vizyon üreticilerinin ürün tanıtım siteleri ince-
lendiğinde akıllı televizyonların sahip olduğu 
genel özellikler aşağıdaki gibi listelenebilir:

İnternet Bağlantısı: Akıllı televizyonları di-
ğer televizyonlardan ayıran temel özellik in-
ternet bağlantısına sahip olmasıdır. İnternet 
bağlantısını sağlamak amacıyla dahili Wi-Fi 
alıcısı, Ethernet girişi ve/veya USB girişine 
takılabilen bir Wi-Fi adaptörü kullanılabilmek-
tedir. İnternet bağlantısı sağlandıktan sonra, 
akıllı televizyonun sahip olduğu internet tara-
yıcısı önem kazanmaktadır. Bazı televizyonlar 
kendileri özgü kısıtlı özelliklere sahip internet 
tarayıcısına sahipken, Android işletim sistemi-
ne sahip akıllı televizyonlarda Chrome tarayı-
cısı kullanılabilmektedir.

Harici Medya ve Format Desteği: Günümüz-
de dijital televizyonların hemen hepsi yaygın 
görüntü, video ve ses formatlarını desteklemek-
te ve bu formatlardaki dosyaları oynatabilmek-
tedirler. Bu amaçla USB veya SD kart yuvası, 
fotoğraf makinesi ya da video kameraya kabloy-
la bağlanma gibi kullanım biçimleri bulunmak-
tadır. Akıllı televizyonlarda dışarıdaki dosyalara 
erişme ve oynatma olanağı DLNA (Digital Li-
ving Network Alliance) gibi erişim protokolleri 
ile daha da geliştirilerek, internet erişimli diji-
tal medya oynatıcıları, cep telefonları, tabletler, 
dizüstü ve masaüstü bilgisayarlardaki medya 
dosyalarına ağ üzerinde sorunsuzca erişmek ve 
oynatmak gibi özellikleri içermeye başlamıştır.

Uygulamalar ve Uygulama Mağazaları: 
Akıllı televizyonların tümünde kendilerine 
özel kullanıcı arayüzleri ve uygulama içerikle-
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ri bulunmaktadır. Akıllı televizyon kavramının 
öncülerinden olan Samsung firmasının akıl-
lı televizyon uygulama mağazasında 700’ün 
üzerinde uygulama bulunmaktadır. Android 
işletim sistemine dayalı akıllı televizyonlar ise 
Google Play mağazasına erişebilmektedirler. 
Ülkeye özgü yerel uygulamaların sayısı ve ni-
teliği akıllı televizyon deneyiminin kalitesini 
etkilemektedir.

İçerik Sağlayıcılar: Akıllı televizyonlar sade-
ce o anda yayınlanan televizyon içeriklerine 
değil, aynı zamanda internet üzerinden dizi ve 
film sağlayan ücretli/ücretsiz içerik sağlayıcı-
nın yayınlarına da erişim olanağı sunmaktadır. 
VOD (video on demand) türündeki bu videolar 
akıllı televizyonların yaygınlaşmasının önemli 
nedenlerinden birisidir. Böylece kullanıcılar 
yayın akışını izlemek zorunda kalmadan dizi 
ve filmlere topluca erişebilmektedirler. 

Sosyal Medya: Günümüzde sosyal medya akıl-
lı telefonların ve tablet kullanımının itici gücü 
durumundadır. Benzer etki akıllı televizyonlar-
da da kendisini göstermektedir. Böylece akıllı 
televizyon üreticileri uygulama portföylerine 
mutlaka Twitter ve Facebook erişimine olanak 
sağlayan uygulamalar da eklemektedirler. Bazı 
akıllı televizyonların aynı anda birden fazla iş-
levi yerine getirebilmesi nedeniyle televizyon 
yayını esnasında aynı anda Twitter ve Facebook 
akışlarını da göstermesi mümkün olabilmekte.

Televizyonların Akıllı Telefon ya da Tabletler 
Üzerinden Yönetilebilmesi: Akıllı telefonların 
uzaktan yönetilmesini sağlayan Android ve iOS 
uygulamalarıyla uzaktan kumanda aletine gerek 
kalmadan akıllı televizyonun bütün özellikleri 
akıllı telefonlar ve tabletler üzerinden yönetile-
bilmektedir. Bu uygulamalar yardımıyla akıllı 
telefon ya da tablet ekranındaki görüntüleri te-
levizyona yansıtmak mümkün olabilmektedir.

Yayınları Kaydedebilme: DLNA protokolü 
ile televizyon yayınlarının televizyonun dis-
kine ya da harici bir diske ya da USB belle-
ğe kaydedebilme olanağı sağlamaktadır. PVR 

(personal video recorder) özellikli televizyon-
larda yayınları durdurabilme, geriye sarabilme 
gibi özellikler bulunmaktadır.

Çevre aygıtları: Günümüzde akıllı televizyon-
ların bir bölümünde gömülü kamera bulunmak-
tadır. Bu kamera aracılığıyla ve Skype vb. uy-
gulamaların yardımıyla başkalarıyla görüntülü 
görüşme olanağı bulunmaktadır. Gömülü ka-
merası bulunmayan akıllı televizyonlara harici 
kamera takılabilmektedir. Benzer durum diğer 
çevre aygıtları için de geçerlidir. USB ya da Blu-
tooth kulaklıklar, klavyeler ve fareler ile akıllı 
televizyon bir bilgisayara dönüştürülmektedir.

Akıllı Arama: Özellikle Google teknoloji-
lerinin akıllı televizyon dünyasında etkisinin 
artmasıyla akıllı televizyon üzerinde giderek 
daha etkili aramalar gerçekleştirilebilmektedir. 
Örneğin “kravat bağlama” şeklinde bir arama 
yapıldığında tarayıcı uygun YouTube video-
larını listelemektedir. Akıllı arama ile YouTu-
be videolarının yanı sıra VOD içeriklerine ve 
televizyon kanalları ve dijital platformların 
yayınladığı içerikler üzerinde de arama yapı-
labilmektedir. Böylece içerik sağlayıcılarının 
bütün televizyon ve sinema arşivi kullanıcının 
erişimine sunulmaktadır [8]. 

Yeni Etkileşim Biçimleri: Akıllı televizyonla-
rın içinde gömülü olan bilgisayarlar yeni kul-
lanım biçimlerinin geliştirilmesine olanak sağ-
lamaktadır. Televizyonla geleneksel etkileşim 
aracı olan uzaktan kumandanın yanı sıra akıllı 
telefon ve tabletlerle gerçekleştirilen etkile-
şime geçilmiş, oradan da ses, hareket ve yüz 
tanıma teknolojilerinin kullanıldığı doğal ile-
tişime geçilmiştir. Böylece akıllı televizyonun 
mikrofonu kullanılarak televizyonu sesle veri-
len komutlarla yönetmek mümkün olmaktadır. 
Benzer şekilde televizyonda gömülü bulunan 
kamera kullanılarak el ve kol hareketleriyle 
sesi açma, kanal değiştirme ya da menüden bir 
seçim yapmak mümkündür. Televizyon kame-
rasının yüz tanıma özelliği kullanılarak tele-
vizyonun kullanıcıyı tanıması ve erişim yetkisi 
vermesi sağlanabilmektedir.
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Ekranı Bölme: Günümüzde Full HD televiz-
yonların dört katı büyüklüğünde yüksek görün-
tü duyarlılığına sahip Ultra HD televizyonlarda 
teorik olarak ekranı dört Full HD penceresine 
bölmek mümkündür. Pratikte genellikle ekranın 
ikiye bölünebildiği modeller yaygındır. Bu tele-
vizyonlarda ekranın bir bölümünde televizyon 
yayını izlenirken diğer bölümünde televizyon 
uygulamaları çalıştırılabilmektedir. Bu durum 
televizyonun aynı anda birden fazla işlevi yerine 
getirmesine olanak sağlamaktadır. Ekranı ikiye 
bölmeyle ilgili diğer bir yaklaşımda üç boyut-
lu televizyonlarda uygulanmaktadır üç boyutlu 
gözlüklerle aynı ekranda iki farklı görüntü su-
nulabilmektedir. Böylece bir gözlükle dizi izle-
nirken diğer gözlükle film seyredilebilmektedir. 
Yayınların sesi kulaklık ile ayrıştırılmaktadır.

3. Akıllı Televizyon Edinme Yaklaşımları

Akıllı televizyon sahibi olmanın birden fazla 
yolu bulunmaktadır. 

Bunlardan birincisi “akıllı televizyon” iba-
resiyle satılan televizyonlardır. Günümüzde 
firmalar ürün portföyünde akıllı televizyonla-
rın payını giderek artırmaktadırlar. Akıllı te-
levizyon üreticilerine yurt dışında Samsung, 
LG, Panasonic, Philips, Sony ve Toshiba, yurt 
içinde ise Vestel, Arçelik ve Beko örnek veri-
lebilir.  Akıllı televizyonları değerlendirirken 
uygulama mağazası bulunup bulunmadığı, ma-
ğazadaki uygulama sayısı, yerel uygulamaların 
zenginliği gibi ölçütler önem kazanmaktadır. 

İkinci yaklaşım normal bir televizyona, onu 
akıllı televizyona dönüştürecek bir set-üstü-
kutu bağlamaktır. Android TV [1], Apple TV, 
Amozon Fire TV bu tür set üstü kutulara örnek 
verilebilir. Android TV ve Amozon Fire TV, Go-
ogle Play uygulama mağazasından indirilebilen 
geniş bir akıllı televizyon uygulaması kümesine 
ve içeriğine sahiptir. Apple TV ise iTunes’dan 
içerik indirilmesine ağırlık vermektedir. 

Üçüncü bir yaklaşım internet erişimine olanak 
sağlayan uydu alıcıları, dijital platformlar, oyun 

konsolları (Sony PS, Microsoft XBOX, Ninten-
do Wii) ve medya oynatıcıları (DVD oynatıcı, 
Bluray oynatıcı, ev tiyatrosu sistemleri) kullan-
maktır. Bu aygıtlar oyun oynatmak, uydu kanal-
larını almak, DVD/Bluray içeriği oynatmak gibi 
kendi işlevlerinin yanısıra sahip oldukları inter-
net erişimi olanağı ile bağlı oldukları televiz-
yondan internete erişime izin vermektedirler.

Dördüncü yaklaşım ise televizyonlar ile bilgi-
sayar ya da internet arasında arasında Wi-Fi ya 
da yerel ağ üzerinde iletişimi sağlayan dijital 
medya oynatıcılarıdır. Bunlara örnek olarak 
Google Chromecast verilebilir [3]. Bu aygıt-
lar “digital media extender”, “digital media 
streamer”, “digital media hub”, “digital media 
adapter” ya da “digital media receiver” gibi 
isimler altında pazarlanmaktadırlar ve Android 
işletim sistemini kullananların çoğu 100 dola-
rın altında fiyata sahiptirler. 

Televizyon ve bilgisayar birleşiminin diğer bir 
biçimi de bilgisayarın bir HDMI kablo ile doğ-
rudan televizyona bağlanmasıdır. Bu durumda 
televizyon bilgisayarın monitörü durumuna 
gelmekte, kendi yetenekleri devre dışı kalırken 
bilgisayarın yetenekleri salonda bütün bireyle-
rin deneyimine sunulmaktadır. Özellikle Netf-
lix ve Hulu gibi çevrimiçi dizi ve film sağlayan 
ücretli hizmetlerin bulunmaması nedeniyle 
korsan film ve dizi sitelerindeki içeriklerin bu 
yöntemle aile üyeleri tarafından seyredilmesi 
Türkiye’de son derece yaygındır.

4. Akıllı Televizyonların Açık ve                           
Uzaktan Öğrenmede Kullanılması

e-Öğrenme terimi “öğrenmenin enformasyon 
ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak yü-
rütülmesi” olarak ele alındığında günümüzde 
açık ve uzaktan öğrenme süreçlerinin ağırlıklı 
olarak e-Öğrenme ile gerçekleştirildiği görül-
mektedir. Türkiye’de uzaktan eğitim yapan 
bölümlerin yanı sıra açık ve uzaktan öğretim 
yapan fakülteler de e-Öğrenmeden yaygın ola-
rak yararlanmaktadırlar. Uzaktan eğitimde te-
levizyonun tarihsel bir konumu bulunmaktadır. 
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İngiliz Açık Üniversitesi ve BBC işbirliğiyle 
başlayan başarılı uygulamalar diğer ülkeler-
deki açık üniversitelere örnek teşkil etmiştir. 
Türkiye’de de Anadolu Üniversitesi Açıköğre-
tim sistemi 1982 yılında uygulamaya geçtiğin-
de TRT4 kanalı üzerinden yayınlanan Açıköğ-
retim ders programları Açıköğretim sisteminin 
diğer bileşenleri olan ders kitapları, yüz yüze 
akademik danışmanlık ve merkezi sınavların 
yanında dördüncü bileşen olarak yerini almış-
tır. 2000’lerde internet üzerinden verilmeye 
başlayan e-öğrenme hizmetleri beşinci bileşen 
olarak sistemi genişletmiştir. Günümüzde Açı-
köğretim ders programları TRT Okul kanalında 
yayınlanmaya devam etmektedir [2].

Açıköğretim dersleri sadece uzaktan biçimsel 
öğrenme amacıyla tasarlanmamışlardır. Aynı 
içerikler e-Sertifika programlarında ya da bir 
açık ders malzemeleri portalı olan Yunusemre 
e-Öğrenme Portalında da yayınlanmaktadır.  
Diğer bir deyişle Açık ve uzaktan öğretim ders 
malzemeleri diploma almayı amaçlayan öğ-
renciler kadar, bir sertifika almayı amaçlayan 
ya da herhangi bir belge almayı hedeflemeden 
kendi kendine öğrenme etkinliklerinde bulu-
nan bireyler tarafından da kullanılabilmektedir. 
Böylece uzaktan öğrenme içerikleri biçimsel 
öğrenme için olduğu kadar yarı biçimsel ve öz 
yönlendirmeli biçimsel olmayan öğrenme için 
de kullanılabilmektedir.

Günümüzde ders kitapları, televizyon prog-
ramları, deneme sınavları, etkileşimli kitaplar, 
e-seminer hizmetleri vb. Açıköğretim ders mal-
zemelerine ve hizmetlerine erişim için internete 
bağlı bir bilgisayarın varlığı yeterli olmaktadır. 
Bu süreçte televizyonların giderek bilgisayar-
laşması olarak tanımlanabilecek olan akıllı te-
levizyon olanağının açık ve uzaktan öğrenmeyi 
gerçekleştirmek amacıyla bilgisayarın yerine 
kullanılmasının önünde herhangi bir engel bu-
lunmamaktadır. Akıllı televizyonların bir işle-
tim sistemi içermesi ve bunun sonucunda inter-
nete bağlanabilmek gibi yeni işlevlere de sahip 
olması, ekranın bölümlere ayrılmasıyla birden 
fazla işlevi aynı anda yerine getirilebilmesi, 

masaüstü, tablet ya da akıllı telefon üzerinden 
televizyonun yönetilebilmesi, televizyondan 
evdeki bilgisayarlara erişilebilmesi gibi bilgi-
sayarlarla bütünleşebilme olanakları akıllı tele-
vizyonların açık ve uzaktan öğrenme amacıyla 
kullanılması için yeterli teknolojik yapıya sa-
hip olmasını sağlamaktadır. Bu durum yüksek 
yatırımlar gerektirmeden akıllı televizyonlar 
üzerinden uzaktan eğitim uygulamalarının ge-
liştirilmesini tetiklemektedir [7].

Bir deneyim eğer yeni bilgi, davranış, beceri, 
değer ya da tercihleri kazandırıyorsa ya da var 
olanları değiştiriyor ya da güçlendiriyorsa, bu 
bir öğrenme deneyimidir. Yaşam boyu öğren-
mede biçimsel öğrenme, yarı biçimsel öğrenme 
ve planlı ve farkında olarak gerçekleştirilen öz-
yönlendirmeli öğrenmenin dışında planlanma-
dan ya da farkında olmadan yaşanan öğrenme 
deneyimleri de bulunmaktadır ve bu deneyimler 
bireyin sahip olduğu bilgi, beceri ve tutumların 
en önemli kaynağı durumundadır. Farkında ol-
madan ya da önceden planlanmadan yaşanan 
biçimsel olmayan öğrenme deneyimlerinin için-
de bireyin aile ve sosyal çevresinde yaşadığı öğ-
renme deneyimleri önemli yer tutmaktadır [4].

Akıllı televizyonların açık ve uzaktan öğrenme 
için sağladığı olanakların ötesinde diğer tekno-
lojilerden farklı olarak hangi deneyimlere ola-
nak sağladığı incelendiğinde ilginç kullanım 
biçimleriyle karşılaşılmaktadır: Gözlemlerden 
birincisi akıllı televizyonların medyaya dayalı 
biçimsel olmayan öğrenmeyi diğer cihazlara 
göre daha fazla desteklemesidir. Göze çarpan 
ikinci gözlem bireylerin akıllı televizyonlarca 
gerçekleştirdikleri öğrenme süreçlerinin gün-
lük yaşama zahmetsizce eklemlenebilmesidir. 
Üçüncü önemli gözlem ise akıllı televizyonun 
aile bireylerinin birbirlerinin öğrenme dene-
yimlerine katılmalarına olanak sağlamasıdır.

5. Medyaya Dayalı                                                        
Biçimsel Olmayan Öğrenme

Günümüzde bireylerin bilgilenme kaynakla-
rının önemli bir bölümü sosyal çevre, sosyal 
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medya ve ağırlıklı olarak televizyon ile internet 
ortamındaki haber kaynaklarının oluşturduğu 
kitle iletişim araçları gibi enformasyon kay-
naklarıdır. Basılı gazete, dergi ve kitaplar bun-
ların ardından gelmektedirler. Yakın zamanda 
bireylerin kişisel medya ve eğlence ortamların-
daki öğrenme deneyimlerini bir yaşam günlüğü 
sistemiyle yakalanması ve bir deneyim işleme 
yazılımıyla bireyin geçmişteki bu deneyimleri 
tarayarak farketmesi ve yorumlamasını ince-
leyen bir çalışmada, bireylerin günlük medya, 
kitaplar ve film/dizi gibi içeriklerle önemli 
ölçüde biçimsel olmayan öğrenme deneyimi 
yaşadığı görülmüştür [5]. Akıllı televizyon-
larla daha fazla içerik deposuna erişilebilmesi, 
içeriklerin tekrar izlenebilmesi, bir haber/film/
dizi izlenirken aynı anda ya da hemen sonra in-
ternete girilerek içerikle ilgili ansiklopedik en-
formasyona ve izleyici yorumlarına erişilmesi 
bireyin içerikleri pasif bir şekilde tüketmesini 
değil, aktif ve gelecekteki deneyimlerini yön-
lendirici biçimde kullanmasını sağlamaktadır. 
İçerik depolarına kolayca erişim olanakları 
değerlendirilerek, örneğin bir hafta ünlü bir 
yönetmenin başlıca filmlerinin izlenmesi, bir 
başka hafta bir film serisinin bütün filmlerinin 
sırasıyla izlenmesi gibi etkinliklerle, televizyon 
aile içinde daha etkili kullanılabilmektedir. 

6. Öğrenme Süreçlerinin                                            
Günlük Yaşama Eklemlenebilmesi

Günlük yaşam faaliyetlerini sürdürürken aynı 
zamanda akıllı televizyonlarla öğrenme dene-
yimlerini yaşamak, bir öğrenme deneyimi ya-
şamak amacıyla günlük faaliyetlere ara verme-
ye göre, daha çok benimsenmektedir. Örneğin, 
ev kadınlarının ev işleri, bebek bakımı ya da 
mutfak işlerini yerine getirirken akıllı televiz-
yonlarla internet etkileşimli içerik tüketmeleri 
mümkündür ve ses ile el hareketleri komutla-
rıyla akıllı televizyonu yönetmeleri durumun-
da aynı anda birden fazla etkinlikle meşgul ol-
duklarının farkında bile olmayabilirler. 

Benzer durum evde daha fazla zaman geçiren 
yaşlı bireyler için de geçerlidir. Yaşlı bireyle-

rin akıllı televizyonlardan sağladıkları enfor-
masyon hizmetleri, sağlık hizmetleri, öğrenme 
hizmetleri ve sosyal ağ hizmetleriyle yaşam 
kalitelerini artırabildiklerini göstermişlerdir. 
Özellikle, televizyon ekranının yeterince bü-
yük olması ve cihazın kullanıma sürekli hazır 
olması yaşlı bireylerin teknik ayrıntılarla ilgi-
lenmeden kolayca internet deneyimi yaşama-
larına olanak sağlamaktadır  [9]. Benzer ko-
laylıkların okul öncesi çocuklar için de geçerli 
olduğu görülebilir. 

Akıllı televizyonun sürekli aktif durumda ol-
ması ondan yararlanmayı kolaylaştırmaktadır. 
Böylece, sabah haberleri izlerken aynı anda 
gazeteleri taramak, hava durumu hakkında bil-
gilenmek, kişisel çevrimiçi takvime göz atmak 
gibi günlük rutinler daha ileri düzeyde öğrenme 
deneyimlerine yol açan davranışların da zah-
metsizce gerçekleştirilmesini öncülük ederler.

7. Evdeki Bireyler Açısından                               
Akıllı Televizyonlar

Akıllı televizyonların akıllı telefonlar, tabletler, 
dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar gibi kişisel 
cihazlardan temel farkı ev içindeki bireylerin 
hepsinin kullanımına açık olması ve genellikle 
aynı anda birden fazla kişi tarafından kullanıl-
masıdır. Ev ortamındaki akıllı televizyonların 
genel olarak bir toplu kullanım aracı olması 
bireylerin bu cihazla gerçekleştirdikleri yaşam 
boyu öğrenme deneyimlerini diğer cihazlarla 
yaşanan deneyimlerden farklı kılmaktadır. Bir 
birey akıllı televizyonu eğitsel amaçlarla kul-
landığı zaman ev içerisindeki diğer bireyler bu 
kullanıma dolaylı ya da dolaysız olarak dahil 
olurlar. Bir annenin bebeğinin akıllı televizyon 
üzerinden bir eğitsel oyunu oynamasına yar-
dım etmesi dolaysız katılım iken, bir yetişkinin 
akıllı televizyonu eğitsel amaçla kullanmasına 
şahit olan evin küçük bir bireyi için bu dene-
yim dolaylı bir katılım olanağı sağlar.

Akıllı televizyonlarla gerçekleştirilen öğrenme 
deneyimlerinin değişik yaşam evresindeki bi-
reylerde farklılık göstermesi beklenir:
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Bebekler: Bebeklere ve okul öncesi eğitime 
yönelik programları izlerler. Ebeveynlerinin 
yardımıyla akıllı televizyonlardaki eğitsel 
oyunlara katılabilirler.

Çocuklar: İlk ve orta öğretim düzeyinde ço-
cuklara yönelik eğitim programlarını izlerler 
ve internet ortamında konuyla ilgili arama ya-
parak diğer kaynaklara erişebilirler. 

Gençler: Yükseköğretim düzeyinde gençlere 
yönelik eğitim programları ile açık ve uzaktan 
öğrenme programlarını izlerler, kaydedebilir-
ler başkalarıyla akıllı televizyon üzerinde bir 
araya gelebilirler. 

Yetişkinler: Yetişkin eğitimi, hizmet içi eğitim ve 
ikinci öğretim etkinliklerinin yanı sıra kişisel ba-
kım, beslenme, sağlıklı yaşam, çocuk yetiştirme 
gibi alanlarda öğrenme deneyimleri yaşarlar.

Geç Yetişkinler: Henüz Türkiye’de yaygın ol-
mayan üçüncü çağ üniversitelerine kayıtlı ola-
bilirler, sağlık ve hobilere ağırlık veren öğren-
me deneyimlerine ağırlık verebilirler.

Aynı evdeki bireyler yukarıdaki öğrenme de-
neyimlerini bir ortak kullanım aracı olan akıllı 
televizyonla gerçekleştirdikleri zaman, evin 
diğer üyelerinin yorumları, yönlendirmeleri 
ve katkılarından yararlanabilirler. Bu durum 
öğrenme deneyiminin daha kalıcı bir öğrenme 
oluşturmasını sağlar.

Akıllı televizyon diğer uzaktan öğrenme araç-
larına göre yaşam boyu öğrenmeye daha uygun 
bir araç durumundadır. Bu sonuca akıllı tele-
vizyonun bir bireyin doğumdan ölüme kadar 
olan öğrenme sürecinde yer alması nedeniyle 
değil, aynı evde yaşayan ve farklı yaşam evre-
lerinde bulunan bireylerin öğrenme süreçlerin-
de yer alması nedeniyle varılabilmektedir.

8. Akıllı Televizyonların Kısıtları ve Geleceği

Türkiye’de diğer ülkelerde bulunan bazı hiz-
metlerin sunulmaması nedeniyle akıllı televiz-

yonlardan tam kapasiteyle yararlanmak müm-
kün olmayabilmektedir. Örneğin Google TV 
için uygulama indirilememesi, Nintendo Wii 
ile Türkiye’den internete erişilememesi, çoğu 
içerik sağlayıcı akıllı televizyon uygulamasının 
Türkiye’ye hizmet sunmaması, yerel uygulama-
ların sayısının az olması vb. kısıtlamalar aynı 
cihazlardan yurtdışındaki bireylerin yararlan-
dığı kadar yararlanılamamasına yol açmaktadır. 
Diğer taraftan yeni bir teknoloji olan akıllı te-
levizyonlar günümüzde henüz olgunlaşmamış 
durumdadırlar. Örneğin düşük Wi-Fi erişim 
hızları, işlemci hızları ve bellek kapasiteleri, 
web tarayıcısı gibi gömülü yazılımların sınırlı 
özelliği desteklemesi vb. sorunlar bu teknoloji-
nin henüz gelişme aşamasında olduğunu göster-
mektedir. Diğer taraftan yakın gelecekte yapay 
zeka teknolojilerinin akıllı televizyon alanında-
ki uygulamalarının akıllı televizyonları gerçek-
ten “akıllı” yapması beklenmektedir [6].

9. Sonuç

Bireyler uyanık oldukları saatler içinde, eğer 
okul çağındaysalar, okuldan sonraki en fazla 
süreyi, eğer çalışma çağındaysalar, iş yaşamı 
dışındaki en fazla süreyi evde diğer aile bi-
reyleriyle birlikte geçirirler ve bu sürede tele-
vizyon seyretmek ve internete girmek en fazla 
paya sahiptir. Akıllı televizyonların gelişmesi 
ve yaygınlaşması bu iki etkinliğin iç içe geç-
mesine neden olmaktadır. 

Akıllı televizyonlar açık ve uzaktan öğrenme 
süreçlerinde bilgisayarların yerine getirdikleri 
görevleri eksiksiz ya da hemen hemen eksik-
siz yerine getirebilmektedirler. Diğer taraftan 
bireyler önceden planlanmamış ya da farkında 
olmadan yaşanan biçimsel olmayan öğrenme 
deneyimlerinin önemli bir bölümünü aile çev-
resi ve sosyal çevre içerisinde yaşamaktadırlar. 
Bu türden biçimsel olmayan öğrenme dene-
yimleri bireyin sahip olduğu bilgi, beceri ve 
tutumlarının oluşmasında en önemli paya sa-
hiptir. Bu durumda bireylerin öğrenme süreç-
lerinde akıllı televizyonların ağırlığı giderek 
artacaktır.
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Akıllı televizyonların enformasyon kaynak-
larına ve içerik depolarına erişimde sağladığı 
kolaylıklar bireylerin bilgilenme ve eğlenme 
gereksinimlerini daha yoğun karşılamalarına 
olanak sağlamakta, bu durum bireyleri daha 
ileri düzeyde öğrenme deneyimlerini de akıllı 
televizyonlar üzerinde gerçekleştirmeye yön-
lendirmektedir. Akıllı televizyonlarla etkileşim 
sağlamak için kullanılan yöntemlerin zengin-
leşmesi, bireylerin doğal vücut hareketleri ve 
doğal dil kullanımıyla günlük faaliyetlerine ara 
vermeden sanal dünyada gezmelerine olanak 
sağlamaktadır. Diğer taraftan genellikle aile 
içerisinde kişisel bir etkinlik olan “öğrenmenin” 
akıllı televizyonun sağladığı olanaklarla diğer 
aile bireylerinin de katılımına izin veren bir et-
kinliğe dönüşmesi mümkün olabilmektedir.
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1. Giriş

Kent Bilgi Sistemi(KBS); kentin fiziksel, eko-
nomik ve sosyal yapısına ilişkin verilerin top-
lanması, yapılandırılması, işlenmesi ve sunumu 
ile farklı kurumlarca üretilen bilgilerin bütünleş-
tirilmesini sağlayarak kent yönetiminde akılcı 
kararların alınmasını destekleyen bir bilgi sis-
temidir.KBS uygulamaları,aynı zamanda, Bilgi 
Toplumu/E-Dönüşüm Türkiye projeleri çerçeve-
sinde ve ülkesel çapta başlatılan bilgi temelli bir 
toplum olma çalışmalarından biridir. E-Dönüşüm 
Türkiye Projesi, Türkiye’de birçok hizmet ve 
uygulamanın sayısal ortamda gerçekleştirilebil-
mesine olanak vermiş ve ülkemizde KBS için de 
önemli bir yasal altlık teşkil etmiştir.

Günümüzde, teknolojik gelişmelerle birlik-
te bilgi ve bilgi teknolojisine duyulan ihtiyaç 
her geçen gün artmaktadır.Bunun en önemli 
nedenlerinden biri çeşitli hizmetlere ve farklı 
türdeki bilgilere (eğitim, sağlık, sosyal güven-
lik, planlama vb.) daha kolay ve hızlı erişme 
beklentisidir. Yaşanan gelişmeler ve internet 
tabanlı uygulamalar sayesinde bu beklenti-
lerin büyük bir kısmı rahatlıkla karşılanabilir 

hale gelmiştir. Ülkemizde belediyeler tarafın-
dan sunulan kentli hizmetlerinin de daha kolay 
erişilebilir ve etkili şekilde yürütülebilmesi, 
bahsi geçen beklentilerin başında gelmektedir. 
Belediyecilik hizmetleri göz önüne alındığın-
da, kullanılan verilerin büyük bir bölümünün 
mekânsal verilerden meydana geldiği açıkça 
görülmektedir. Başka bir deyişle, belediyecilik 
hizmetlerinin sunulması ve kent yönetiminde 
akılcı kararlar alınabilmesine olanak sağlaya-
cak  KBS’nin hayata geçirilmesi büyük oranda 
iyi yönetilebilen mekânsal verilere, dolayısıyla 
Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS)’nin kullanımına 
ihtiyaç duymaktadır.

KBS ve CBS temelli diğer sistemlerin da ara-
larında bulunduğu bilgi teknolojisine dayalı uy-
gulamalara duyulan ihtiyaç Türkiye’de 1990’lı 
yıllardan itibaren daha çok hissedilir olmuş ve 
geliştirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.Baş-
langıçta doğru ihtiyaç tespitinin yapılamaması 
ve çalışmaların birbiriyle ilişki içinde yürütül-
memesinden dolayı hedeflenen yayılım sağlana-
mamış olsa da, bu girişimler daha sonra yapıla-
cak olan çalışmalar için altlık oluşturmuştur. Bu 
dönemde yapılan çalışmalar, 2003 yılında başla-
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tılan e-Dönüşüm Türkiye projelerine dahil edil-
miştir, Türkiye Mayıs 2004’te e-Avrupa 2005’e 
taraf olarak sürece bağlılığını pekiştirmiştir.

E-Dönüşüm kapsamında hazırlanan 2003-
2004 Kısa Dönem Eylem Planı (KDEP)’nın 47 
numaralı eylemi “Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi 
Standartlarının oluşturulması için bir ön çalış-
ma yapılmasıdır. Bu eylem, KBS için önemli 
olan mekânsal veri ile çalışan her türlü platfor-
ma belirli bir yapı ve düzen sağlanmasının da 
başlangıcı olmuştur. KDEP’de öncelikli olarak 
kamu kurumlarının sağladığı çevrimiçi hizme-
tin etkin bir şekilde sunulabilmesi için birlikte 
çalışabilir ve güvenli bilgi sistemi eylemlerin 
oluşabilmesine yönelik eylemlere yer verilmiş-
tir. Bu kapsamda, hukuki altyapı, teknik altyapı 
ve bilgi güvenliği, eğitim ve insan kaynakları, 
e-sağlık, e-ticaret ve KBS ile doğrudan ilişkili 
olan hizmetlerin elektronik ortamda,bürokratik 
engellere takılmadan kolayca sunulmasını he-
defleyen e-devlet çalışma başlıkları oluşturul-
muştur. KDEP bilgi toplumu dönüşüm yolunda 
birçok kamu kurum ve kuruluşu ve diğer sek-
törlerin bir araya gelerek ortak çalışma yapma-
sına öncülük etmiştir[1] ,[2].

KDEP sonrasında oluşturulan 2006-2010 Bilgi 
Toplumu Stratejisi eylem planında da mekânsal 
verilerle çalışma veya mekânsal veri standart-
larının oluşturulmasına yönelik uygulamalara 
yer verilmiştir. Adres Bilgi Sistemi, Tapu Ka-
dastro Bilgi Sistemi bu eylemlere örnektir. Bu 
eylem planında 75 numaralı eylem planı daha 
önceki eylem planlarında altyapı hazırlıkları 
tamamlanan CBS’nin altyapısının kurulumu-
nu içermektedir. Bu eylem planından sorumlu 
olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012 yılı 
değerlendirmesinde bu konu hakkındaki ça-
lışmanın %60-80 oranında tamamlandığını 
belirtmiştir.Planda yer alan 66 numaralı ey-
lem yerel yönetimlerde e-Dönüşüm’dür.Genel 
çerçeve itibari ile KBS’nin de bu e-Dönüşüme 
dâhil olduğunu söylemek mümkündür. Ancak, 
2012 değerlendirme raporunda göre, yerel yö-
netimde e-Dönüşüm kapsamında, daha çok 
e-tahsilat hizmetlerine öncelik verilmiş olup, 

mekânsal verilerin daha yoğun kullanılacağı di-
ğer e-belediyecilik hizmetleri fazla geliştirile-
memiştir. Oysa belediyelerin planlama, yapı ve 
ruhsat, park ve bahçeler, çevre ve temizlik gibi 
birçok hizmetinin yürütülmesi ve bu hizmetlere 
vatandaşların kolay erişiminin, mümkün olan 
durumlarda sürece katılımlarının sağlanmasın-
da KBS son derece önemli bir araçtır [1] ,[3].

Günümüzdeki çevre sorunları ve bunların azal-
tılmasında önemli bir faaliyet olan bulunan 
atık yönetiminin KBS olanaklarıyla daha ko-
lay yönetilebilecek olması ise hem ülkemizde-
ki bilgi toplumu olma çalışmalarına verilecek 
yön, hem de çevre koruma önlemlerinin uygu-
lanması açısından oldukça önemlidir.

Bu çalışmada mevcut KBS örnekleri ve Es-
kişehir ili bazında yapılan KBS faaliyetleri 
ele alınmıştır. Bu kapsamda mevcut çevresel 
sorunlara yönelik KBS’ler incelenerek daha 
sonra kentsel çevre sorunlardan biri olan atık 
yönetimi konusuna değinilmiştir.

Atık yönetimi sorunları KBS ile ilişkilendiri-
lerek  geri dönüşüm faaliyetlerini destekleyici 
bir örnek uygulama taslağı oluşturulmuştur.

2. KBS Kapsamında Gerçekleştirilebilecek 
Çalışma Örnekleri

Özellikle kamusal uygulamalarda, mekâna da-
yalı olmayan bilgilerin mekânsallaştırılması 
ve diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmesini sağ-
layan, farklı departmanlardan oluşan çalışma 
çıktılarının entegre bir şekilde ele alınabilme-
sini sağlayarak yerel yönetim hizmetlerinin 
iyileştirilmesine hizmet eden KBS, dünyada 
ve ülkemizde pek çok yerel yönetim tarafından 
kullanılmaktadır.

KBS’nin sınırları, kent yönetiminde etkili olan 
kurumların görevleri ve bu kurumların gereksi-
nim duydukları bilgiler tarafından belirlenmek-
tedir. Kent hizmetlerinin yerine getirilmesinde 
gerekli olabilecek veriler, hizmetin türü ve ken-
tin niteliğine göre değişkenlik gösterebilmek-
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tedir ve bilgi sistemleri entegrasyonu sonucu 
ortaya çıkan KBS, yerel yönetimler tarafından 
çok farklı şekillerde kullanılabilinmektedir. Ye-
rel yönetimler, sağlamakla yükümlü oldukları 
hizmetleri KBS aracılığıyla vatandaşa sunarak 
daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli hiz-
met verebilmektedirler. Daha önce de belirtil-
diği gibi, e-dönüşüm çalışmaları kapsamında 
ele alınan “yerel yönetimlerde e-dönüşüm” 
başlığı altındaki uygulamalarda, 2012 yılı iti-
bari ile daha çok e-tahsilat hizmetine öncelik 
verilmiştir. Böylece vatandaşlar tahsilat işlem-
lerini online olarak çok daha hızlı bir şekilde 
gerçekleştirmeye başlamışlardır.

Belediyeler, KBS vasıtasıyla planlara ulaşım, 
ulaşım güzergahlarına ulaşım, kentteki önemli 
yerlere ait bilgiler, kirlilik ölçüm bilgileri,  tra-
fik bilgileri, çeşitli sosyal verileri ve pek çok 
başka hizmeti halka sunulabilmektedir. İnter-
net kullanımının yaygın olduğu ve KBS’nin 
vatandaşlar tarafından daha aktif kullanıldığı 
ülkelerde yerel yönetimler, afet yönetimi, çev-
resel farkındalık, kamusal yükümlülükler gibi 
pek çok farklı konuda vatandaşları bilgilendir-
mek için KBS’yi kullanmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın KBS’nin stan-
dardının belirlenmesi amacıyla başlatılan proje-
nin pilot illerinden biri olan İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin gerçekleştirmiş olduğu çalışma-
lar son yıllarda Türkiye’de yapılan KBS çalış-
malarına örnektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi 
bu kapsamda imar bilgi sistemi, araç takip siste-
mi, 3D ve 2 D  kent rehberi, ulaşım bilgi sistemi 
gibi başlıca uygulamalara sahiptir. Bu başlıkların 
yanı sıra e-işlem merkezi başlığı altında beyan 
ve ödeme işlemleri, hastane tahlil sonuçları, ev-
rak takibi gibi sorgulama işlemlerine, izsu kul-
lanılabilir su online işlemlerine hal fiyatları, su 
kesintisi vb. bilgilere ulaşılabilmektedir [3], [4].

Türkiye’de KBS uygulamaları konusun-
da ilklerden biri olan Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin KBS çalışmaları da Türkiye’de 
mevcut uygulamalara örneklerden biridir. Kon-
ya KBS kent rehberi, 3D kent rehberi, adres 

belgesi sorgulama ve diğer e-belediyecilik uy-
gulamaları mevcut uygulamalarına örnek belli 
başlı hizmetlerden bazılarıdır[5]. 

KBS Kentsel çevre sorunları konusunda da 
kentliye hizmet sunmaktadır. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi KBS ile “körfez değerlerin izleme” 
başlığı altında askıda katı madde,toplam koli-
form değeri ve fekal koliform değeri günlük 
verilerini paylaşmaktadır. Aynı şekilde kentli 
aylık olarak içilebilir ve kullanılabilir su kali-
tesi raporlarına da erişebilmektedir. Su kalitesi 
verilerine ek olarak 7 noktada gerçekleştirilen 
hava kalitesi ölçüm değerleri de kentliyle pay-
laşılan bir diğer çevresel veridir. Konya ilinde 
ise mahalle bazlı  kronik hastalık yoğunluk 
analizi vb. bir çok istatistiksel çalışma kentli 
ile paylaşılan bilgiler arasındadır[4], [5].

Atık yönetimi konusunda yapılan KBS çalış-
maları incelendiğinde bir çok belediyenin bu 
konuda bir proje başlatmış olduğu görülmek-
tedir. Ancak bu projeler kapsamında yalnızca 
atık pil nedir, atık yağ nedir vb. tanımsal ifade-
ler yer almaktadır.

Eskişehir ilinde bulunan belediyelerin                  
KBS uygulamaları

Eskişehir ili merkez ilçesi; Eskişehir Büyükşe-
hir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve Odun-
pazarı Belediyesi olmak üzere üç belediyeden 
meydana gelmektedir.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehir-
cilik Dairesi Başkanlığı altında CBS departmanı 
bulunmaktadır. Bu sayede belediye, uzun yıllar-
dır sunduğu hizmetleri CBS tabanlı olarak takip 
etmektedir. KBS projesine 2000 yılında başlayan 
Eskişehir Büyükşehir belediyesi bu bilgi siste-
mi ile il dahilindeki belediyeler arasında online 
bağlantı kurulmasını daha sonra da iller arasın-
da  bağlantı kurulmasıyla Devlet Bilgi Sistemine 
ulaşmayı amaçlayarak başlamıştır. KBS hizmeti 
kapsamında yapılan ilk çalışmalardan biri her 
kentliye bir kentli numarası verilmesidir. Bu sis-
tem her vatandaşın nerede oturduğu, beyanname 



36

Kent Bilgi Sistemleri ve Atık Yönetimi
Balca Ağaçsapan

verilip verilmediği, vergi ve borçların ödenip 
ödenmediği gibi takiplerin yapılabilinmesini sağ-
ladığı gibi, afet yardım ve yönetim işlemlerinde 
kolaylıklar sağlaması amaçlanarak yapılmıştır. 
Bu kentli numarası ile kullanıcı tek bir hesaptan 
tüm ödemelerini,şikayet ve dileklerini internet 
üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi’nin KBS ile sunduğu bazı 
hizmetler şunlardır; toplu ulaşım bilgileri - sefer 
saatleri, nöbetçi eczane, hal fiyatı sorgulamaları, 
ödeme, beyanname hizmetleri, dilek şikayet, bil-
gi edinme, mezarlık bilgi sistemidir[6].

Benzer şekilde, Tepebaşı Belediyesi, KBS’yi 
aktif şekilde kullanan ve kentliye hizmet veren 
bir ilçe belediyesidir. e-belediyecilik başlığı al-
tında sunduğu ödeme kolaylıkları dışında, kent 
haritası üzerinde imar durumu, ruhsat takip, 
nöbetçi eczane ve en yakın önemli yer vb. sor-
gulamalar yapılmasına imkân vermektedir[7].

Bir diğer KBS kullanan belediye Odunpazarı 
Belediyesi’dir. Sunulan hizmetlerin bazıları 
şunlardır: kent rehberi, sanal tur, borç sorgula-
ma, şifresiz tahsilat, aşınma payı, inşaat mali-
yetleri, arsa birim fiyatları vb bilgiler sunulan 
hizmetlerden bazılarıdır. Ayrıca bu ilçe bele-
diyesi özel bir firma ile yürütülen “Dönüşüm 
Seninle Başlar” isimli geri dönüşüm odaklı bir 
proje yürütmektedir. Ayrı bir linkte ele alınan 
projenin internet sayfasından atık pil,atık yağ, 
eski giysi nedir, ne yapılmalıdır gibi kısa bil-
giler içeren yazılar barındırmaktadır. Bu atık 
türlerinin hangi saatlerde toplandığını bildiren 
bir listeye ulaşmak da mümkündür. Fakat di-
ğer atık türleri hakkında bilgi içermemektedir. 
Ayrıca bu bilgilere ulaşılması pratik değildir. 
Örnek olarak atık yağı geri dönüşüm kutusuna 
atıp atamayacağını öğrenmek isteyen kullanıcı 
öncelikle geri dönüşüm kutusuna atılabilecek 
ürünlere ulaşmalıdır. Atık yağın bu listede yer 
almadığını tespit eden kullanıcı diğer atıklar-
dan atık yağ kategorisini bularak gerekli bil-
gilere ulaşmak zorundadır. Atığını en yakın 
okul,muhtarlık eczane gibi noktalara bırakması 
gerektiğini öğrenen kullanıcı ayrıca bu nokta-
ların konumunu bilmek zorundadır[8], [9].

Aynı projenin çocuklara yönelik ayağını oluş-
turan “Buka Çocuk Kulübü” başlığında ise il-
köğretim çağındaki çocukların geri dönüşümü 
içselleştirmesi amacıyla etkinlikler düzenlen-
mekte, okullar yarıştırılmaktadır. Verilen görev-
leri yerine getiren çocuklara sertifika ve şapka, 
tshirt, top, frizbi gibi hediyeler verilmektedir. 
Bu etkinlik çocukların geri dönüşüm eylemini 
içselleştirmesi için olumlu bir aktivitedir.[10].

3. Atık Yönetim Sisteminin KBS İle 
Entegrasyonu Örneklemi

Türkiye’de oluşan atıkların yönetimi Çevre 
Mevzuatı’nın Katı Atık Yönetmeliği’nde atık 
türlerine göre belirtilmektedir. Atıkların ayrış-
tırılarak toplanması ilçe belediyelerinin, berta-
rafı ise büyükşehir belediyelerinin görevidir. 
Bu çalışmada ilçe belediyelerinin görevi dahi-
linde olan atıkların toplanması görevinin KBS 
ile iyileştirilebilmesi için bir uygulama örneği 
hazırlanmıştır. Uygulama örneği,ilçe belediye-
si sınırlarında katı atığın KBS yardımıyla geri 
dönüşüme kazandırılması için önerilen bir tas-
lak çalışma niteliğindedir.

Sağlıklı bir KBS hizmeti oluşturulabilmesi ve 
belirlenen konuda verilmek istenen hizmetin 
başarılı olması için; 

Y• erel hizmet kuruluşunun olası yapılanma 
ve koordinasyonu belirlenmelidir. 
k• entlinin hizmete ulaşacağı teknolojik 
araçları günlük yaşamında kullanıp kul-
lanmadığı, okuryazarlık seviyesi gibi 
özellikler ile ihtiyaçları, alışkanlıkları bi-
linmeli ve bu doğrultuda yapılması gere-
ken iyileştirmeler belirlenmelidir. 
s• on kullanıcıya sunulan modülün basit 
ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesi 
gerekmektedir.
B• elirlenen iyileştirmelerin hayata geçebil-
mesi ve hizmetin sunulabilmesi için ge-
rekli verilerin elde edilmesi önemlidir.

Katı atığın KBS yardımıyla doğru ayrıştırılma-
sını sağlayarak geri dönüşüme kazandırılması-
nı amaçlayan bu uygulama örneğinde:
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a• dres kayıt sistemi,
a• drese kayıtlı bireylerin yaş, eğitim duru-
mu ve çalışma durumu gibi bilgileri,
a• tık isimleri, bu atıkların türleri ve bertara-
fı için ne yapılması gerektiği bilgileri,
b• elediyece yetkilendirilmiş atıkların top-
landığı muhtarlık, okul, eczane vb. gibi 
konumların konumsal bilgileri,
t• oplama ekiplerinin atıkları türlerine göre 
hangi zaman aralıklarında aldığı bilgisi,
m• ahalle sınırlarını içeren ilçe haritası,
a• tık toplama noktalarında bulunan görevli 
kişilerin  kullanıcı bilgilerinin oluşturulma-
sı bilgisi verilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

bu uygulama örneği üç temel kategoriden 
oluşmaktadır;

S• orgulama sistemi
ş• ikayet modülü
h• ediye modülü 

Bu kategorilerin temel özellikleri şunlardır;

Sorgulama sistemi; kullanıcı atığın türü, ber-
taraf koşulları, toplama saatleri gibi öznitelik-
sel sorgulamalara ek olarak bu türlerin bertarafı 
için bırakılması gereken noktaların konumsal 
sorgulamaların yapıldığı bölümdür.

Şikayet Modülü; kullanıcının konumunu da 
işaretleyerek sistemdeki aksaklıkları bildirebil-
diği, görevlilerin şikayetin yanısıra ek hizmet 
talep edebildiği, sistemin aksaklıklarının tes-
pitinin ve sürekli iyileştirmenin sağlanmasını 
amaçlayan bölümdür.

Hediye modülü; her yaşta kullanıcıyı hedef 
alan bu sistemde hediye modülü ile kullanıcı-
ların aktif katılımının sağlanması, teslim edilen 
atık miktarı karşılığında elde edilen pullar ara-
cılığıyla kentliyi ödüllendirerek yapılan doğru 
eylemi içselleştirmesi amaçlanmaktadır.

Sorgulama sistemi 
Sunulacak hizmetin başarılı olması ve kullanımı-
nın yaygın hale gelebilmesi için  kullanıcıya su-
nulan modülün basit ve anlaşılır bir şekilde oluş-

turulmasıdır. Bu nedenle, uygulama örneğindeki 
modüllerde olabildiğince az yazılı dil barındıran, 
daha çok resimli anlatım içeren bir arayüz oluş-
turulması hedeflenmiştir (Şekil1).Kullanıcı, se-
çilen modüle girmek suretiyle uygulamayı başla-
tabilecektir. Yapılacak olan işleme göre formları 
takip etmek suretiyle alt modüllere geçiş yaparak 
sorgulama işlemlerini yapabilecektir.

Şekil 1. Atık Yönetim Sisteminin KBS içindeki yeri 

Kullanıcıya “Çevre Temizlik Ve Sağlık İşleri” 
başlığı altında “Hangi kutuya atmalıyım?”,”Çöp 
saatleri”,”En yakın atık noktası”,”ödül 
puanlarım”,”Görevli Girişi” ve “Şikayet” alt 
başlıkları sunulacaktır ( Şekil 2).

Şekil 2. Atık Yönetim Sisteminin alt modülleri

“Hangi kutuya atmalıyım?” taslak modülünde 
kullanıcının atık yönetiminin başarılı olması için 
yapması gereken temel eylem olan atığın katego-
rizasyonu probleminin çözülmesi amaçlanmıştır 
(Şekil 3). Atık isimlendirilerek ya da atığın genel 
özellikleri kullanılarak gerçekleştirilecek olan 
özniteliksel sorgulama sonucunda atık türü tes-
piti ve bu atık türün ne yapılması gerektiği hak-
kında bilgilendirme yapılacaktır (Şekil 4). 
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Şekil 3. Atık türü sorgulama modülü

Şekil 4. Atık türü sorgulama sonucu

Bu sorgulama sonucunda atığın türü evsel atık 
ise belediyenin evsel atıkları topladığı saatleri 
öğrenilmesi için “çöp toplama saatimi öğren” 
modülüne yönlendirilecektir. Kentli bulundu-
ğu mahalle bilgisini girerek ilgili saatlere ula-
şabilecektir (Şekil 5).

Şekil 5. Çöp toplama saatleri

Özniteliksel sorgulama sonucu pil, atık yağ, 
enjektör vb. oluşma miktarı evsel atıklardan ve 
geri dönüştürülebilir nitelikteki atıklardan daha 
az olup şehrin belli başlı noktalarında toplanan 
bir atık türü ise, ilgili atığın toplama noktaları-
nın öğrenilebileceği konumsal sorgulama yap-
ma imkanı sunan “en yakın atık noktası modü-
lüne yönlendirilir. Bu başlık altında kullanıcıya 
taşıyabileceği mesafe bilgisi sorulacaktır. (Şe-
kil6)  Tercih edilen mesafe doğrultusunda ya-
pılan zonlama ile haritada bu alan içinde ka-
lan toplama noktaları kullanıcıya sunulacaktır.

Böylece kullanıcı sorgulaması sonucunda ko-
numları mesafe bilgisiyle birlikte öğrenecek, 
kendine uygun konumu alternatif konumlar 
içerisinden seçebilecektir. Bu şekilde atıl halde 
bırakılan ya da diğer atık türlerine karışan atık-
ların azalması amaçlanmaktadır (Şekil 7).

Şekil 6. En yakın atık noktası sorgulama işlemi

Şekil 7. Konumsal sorgulama sonucu

Hafriyat atığı, elektronik eşya, eski eşyalar vb. 
hacmi büyük taşınması zor hafriyat atığı gibi 
atıl bırakılması belediye kanunca yasak olan ve 
atılması için bedel ödenen ya da sunulan mev-
cut hizmet saatleri kullanıcıya uygun olmayan 
koşullar için de “rezervasyon” başlığı altında 
kullanıcının uygun olduğu zaman dilimi içe-
risinde atığın hacmi ve taşıma miktarı doğru-
sunda ücretlendirilerek ilgili noktaya taşınması 
hizmeti verilmesi amaçlanmıştır (Şekil 8).

Şikayet modülü
Tüketimin süreklilik arz ettiği, birden fazla 
ayırma işleminin gerektiği, atıkların ayrı ekip-
ler tarafından toplandığı, ayrıca yapılan tüm 
faaliyetlerin birtakım ekonomik etkilerinin 
olduğu düşünüldüğünde, bu sistemin sürdü-
rülebilirliği için sistemin iç kontrol mekaniz-
masının bulunması ve halkın teşvik edilmesi 
konularının önemli olduğu görülmektedir. Bu 
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amaçla atıkların teslim edilmesi ve teslim alın-
ması aşamalarında kontrol mekanizmasının 
işlemesi,kayıpların önlenmesi ve olası aksak-
lıkların hızlı tespiti ve giderimi için toplama 
noktalarında görevlilere ve konutlarda kat gö-
revlilerine görevli kişi sıfatı ile sisteme düzenli 
olarak rapor vermesi için bir modül oluşturul-
muştur (Şekil 9).

Kullanıcıların şikâyet bildirimi için de ayrı bir 
başlık oluşturulmuş ve asılsız ihbar ve kötü-
ye kullanımı önleyebilmek, ayrıca uygunsuz 
durumu ivedilikle giderilebilmek için “burayı 
haritada işaretle” komutu ile kullanıcının ilgili 
konumu işaretlemesi sağlanmıştır (Şekil 10).

Şekil 8. Rezervasyon hizmeti sorgulama sayfası 
görünümü

Şekil 9. Görevli girişi şikayet ve raporlama modülü

Şekil 10. Kentli şikayet modülü

Şekil 11. Ödül sistemi ve ödül puanlarımı okut işlemi

Hediye modülü
Sisteme halkın aktif katılımının sağlanması, 
çevre bilincinin geliştirilmesi ve içselleştiril-
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mesi için atığın doğru şekilde ayrıştırılmasına 
katkı sağlayan kullanıcıların ödüllendirilmesi 
amaçlanmıştır. Bu şekilde hizmet kullanımı-
nın da yaygınlaşmasına katkı sağlanacaktır. 
Kentli,atığını teslim ettiği görevliden ödül 
pulunu teslim alacak ve bu pulların miktarı, 
atığını doğru noktaya her teslim ettiğinde atık 
hacmiyle doğru orantılı şekilde arttıracaktır, 
toplanan ödül pulu miktarına göre belediyenin 
sunduğu ödüllere ulaşacaktır. Bu ödüller, şehir 
içi otobüs bileti, ağaç fidanı, bez torba, bank 
vb. yüksek maddi değeri olmayan, ancak çevre 
bilincini aşılayıcı, hizmetten yararlanan insan 
sayısının artmasına etki edecek hediyeler ola-
rak düşünülmüştür (Şekil 11).

4. Sonuç ve Tartışma

Bu çalışmada KBS ve atık yönetimi konusu 
ilçe belediyesi görevleri sınırında ilişkilendiri-
lerek ele alınmıştır. Kentlerin önemli çevresel 
sorunlarından biri olan atık yönetiminde geri 
dönüşümü destekleyecek, var olan KBS ola-
naklarına dayanarak örnek bir KBS uygulama-
sı geliştirilmiştir.

Bu çalışmanın sonucunda KBS aracılığıyla ilçe 
belediyelerinin görevi olan atıkların toplanma-
sı konusunda;

h1 . alkın bu konuda bilgilendirilmesi,
s2 . istemde bulunan paydaşların hangi zaman 
diliminde hangi etkinlik ile hangi konum-
da  ilişkide olacakları bilgisi sistematik 
hale getirilmesi
a3 . tığın sistemli şekilde ayrıştırılarak toplan-
ması ve geri dönüşüme kazandırılması ha-
linde ekonomik faydaların elde edilmesi,
k4 . entlilerin sosyo-ekonomik refahının 
artırılması,
e5 . kolojik sisteme zarar vermeden atıkların 
toplama noktalarına ulaştırılabilmesi konula-
rında faydalar elde edilmesi amaçlanmıştır.

Böylece, KBS’nin bir parçası olarak geliştiri-
len ve atık yönetimi ile ilgili kurum ve kuru-
luşa yönelik tasarlanan uygulama programıyla 

ilçe belediyesinin atık yönetimi konusundaki 
hizmetlerinin başarıya ulaşması ve kent yaşa-
mının olumsuz çevresel etkilerinin azaltılma-
sı, kentliye çevre duyarlılığı kazandırılması ve 
geri dönüşümün teşvik edilmesine katılması 
sağlanacaktır.

Bu önerilerin sürdürülebilir olması için 
KBS’nin güncel ihtiyaçlara cevap verebi-
lecek şekilde yenilenmesi ve geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bu çalışma bir öneri olarak 
gerçekleştirilmiştir. 
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1. Giriş

İnternet Ortamı ve Artışı
Bir iletişim ve bilgi paylaşım aracı olarak kul-
lanılan internet, insanların birbirleri ile iletişim 
dengesini kurmakla beraber içerisinde ki tüm 
bilgileri barındıran gelmiş geçmiş en büyük 
veri tabanıdır.

Her geçen gün artan internet kullanıcıları ile 
internet hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru 
olmaya yüz tutmuştur. Son beş yılda internete 
bağlı cihaz sayısı yüzde 300 arttığı gözlemlen-

miştir. Dünya çapında bilgisayar, akıllı telefon 
ve tablet gibi farklı cihazlardan  internete bağ-
lanan 2 milyarın üzerinde kişi olduğu, 2020 
yılında 200 milyar cihazın internete bağlı ola-
cağının öngörülmüştür.[1]

Yukarıdaki bilgiler sanal aleme olan artışı or-
taya koymuştur ve yeni bireylerin katılımı 
ile internet kullanımı daha geniş bir kapsama 
alanına sahip olacağı öngörülmüştür. Şu anda 
ise akıllı telefon ve tabletler ile birlikte bu 
sayı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK)’nun 2013 verilerine göre Türkiye’de 

Şehir Tanıtım Amaçlı Projeler: Şehir Portalı

Ümit Köse
Fırat Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, Elazığ
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Özet: İnternet, içerisinde tüm bilgileri barındıran gelmiş geçmiş en büyük ve en geniş kapsamlı 
veritabanıdır. İnternetin her geçen gün artan kullanıcı sayısı ve internete bağlı mobil cihaz sayısı 
artık dünyanın her yerinde insanlara hitap etmektedir. Bu sınırsız bilgi yumağının dağınık ve 
düzensiz bir biçimde dağıtılması kullanıcılar için büyük bir sorun olmuştur. Aranılan bilgilere 
hızlıca ve geniş kapsamlı olarak öğrenmek için geniş içerikli portallara ihtiyaç duyulmuştur.

Bu düşünce ile yola çıkılarak, ülkemizde bulunan 81 ilin birbirlerinden farklı kültürel değerlerine 
sahip çıkılarak, en büyük veritabanı olan internetin içine şehir portal’larını dahil edilmesi amaç-
landı.Php dili ile yazılmış mysql veritabanı kullanılarak geliştirilen Elazığ Şehir Portalı ise bu ta-
nıma uygun örnek bir şehir portalı uygulaması olarak geliştirildi. Gelenek ve görenekleri,geçmişi, 
turizm yönünden değerleri, coğrafya’sı ve bunlar gibi birbirlerinden farklı özellikleri bulunduran 
şehirlerin geniş tanıtım amaçlı yazıları, resimleri bulunmaması bu kültürel değerlerin azalmasına, 
tanınmamasına yada hatırlanmamasına yol açmaktadır. Amaç bu eksikliği gidermeye çalışarak 
gelenek ve göreneklere sahip çıkmak ve tanıtmaktır.

Bu sayede ülkemizde eksikliği bulunan şehir tanıtım sitelerinin eksikliği giderilerek tanıtımları, 
turizmleri, her şehre özel kültürel değerleri, gelenek ve görenekleri, sanatsal değerleri ön plana 
çıkararak kullanıcılara tek bir web sisteminde, girilen şehir ile ilgili tüm bilgileri kullanıcıya akta-
rılması amaçlanmıştır. Böylece tek bir sistemde bu değerler yedeklenmiş ve korunmuş olacaktır. 
Kullanıcı ise önceden gideceği şehir hakkında geniş kapsamlı bilgiye sahip olması amaçlanmak-
tadır. Kullanıcılar anlık gelişimlerden haberdar olabiliceklerdir. Şehir ile ilgili düzenleme, çalış-
ma, teknik ve kültürel etklinlikler gibi şehirde yapılan o anki gelişmelere anında erişebilicektir 
ve herhangi bir şehir içi sorunlara karşı bilgilendirilecektir. (Örneğin yol çalışması,elektrik su 
kesintileri vs.)

Anahtar Sözcükler: Şehir Portalı, İnternet ile Eski Değerlere Sahip Çıkılması, Akıllı Şehirler
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25 milyon[2] internete bağlı mobil cihaz bu-
lunmakta ve bu sayının her yıl %200’den fazla 
arttığı öngörülmüştür[2].  BTK başkanı Tayfun 
Acarer’e göre bu sayının 2020’de 50 milyarı 
bulması beklenmektedir.[3]

WorldWideWeb üzerinde aktif olarak kullanı-
lan web sayfaları gün geçtikçe katlanarak art-
maktadır (şekil 1). 

Şekil 1. WorldWideWeb üzerinde aktif olarak 
kullanılan web sayfalarının sayısı [4]

Şekil 2. Flurry’nin gerçekleştirdiği araştırmalara 
göre Türkiye,2012 Nisan ile 2013 Nisan arası 

dönemde internete bağlı cihaz akıllı cihaz sayısında 
yüzde 200’den fazla büyüme yakalandı.[5]

Portal Tanımı
Portal sözlükteki anlamı olarak büyük kapı 
yada ana kapı anlamına gelmektedir. Asıl an-

lamı ise birçok içeriği bir arada bulunduran in-
ternet siteleri’dir.

Ana kapı kavramı ilk kez,15 Temmuz 1996 
tarihinde MyYahoo! adıyla kişileştirilmiş bir 
portal olarak hayatımıza girişini yaptı. Bu sis-
temde kullanıcılar kendi ilgi alanlarına göre 
profil oluşturarak, bu profil kapsamında kendi-
sine en güncel bilgiler aramaya gerek kalma-
dan ulaşılmaktadır.[6]

İnternet ortamında dağınık ve düzensiz yer 
alan bilgilere,  portallar aracılığıyla sınıflan-
dırma yapılarak, erişim olanağı verilmektedir. 
Portallar internetdeki her konu ile ilgili içeri-
ğin toplandığı, gereksinim duyulabilecek her 
türlü bilgiye ulaşma olanağı verilen kapsamlı 
sitelerdir.[7]

* Makale aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır. 
İlk bölüm de internet kullanıcıları hakkında 
giriş,internet’in kullanım oranı ve portal tanı-
tımı yapılmıştır.

İkinci Bölümde şehir portal’nın kapsadığı 
alanlar ile genel tasarımı ve mimari yapısı an-
latılmıştır. Üçüncü Kısımda örnek şehir porta-
lının şu anki durumu ve kullanım alanlarının 
genişliğinden bahsedilmiştir.

Dördüncü kısımda ise sonuç ve son kısımda 
kaynakça’ya yer verilmiştir.

2. Şehir Portalı nedir ?                                                 
Genel Tasarım’ı Nelerden Oluşmaktadır?

Şehir portalı bir ilin içerisinde barındırdığı 
devlet veya özel kuruluşlar hakkında bilgiler 
veren, ilçelerini ve köylerini tanıtan, gelenek 
ve görenekleri ile o şehre ait meşhur olan her 
şeyi kullanıcılarına sunan ve turizm yönünden 
önemli gezilecek yerlerin tanıtım yapan geniş 
kapsamlı web siteleridir.  

Şehir portalı’nı tasarım’ı olarak 2’ye ayırabi-
liriz. Teknik ve kültürel. Şehir portal’ı teknik 
olarak  5  kısım’dan oluşmaktadır. İçerik kısmı, 
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güncel ve sürekli kalabilmesi, erişilebilir olma-
sı, kolay arama yapılarak istenilen bilgiye hız-
lıca ulaşılabilinmesi,  kullanıcı ile etkileşimi ve 
güvenilirlik gerekmektedir.

Kültürel özellikleri ise turizm, yapılan proje’ye 
ait şehrin Tanıtımı, coğrafi yapısı.

Şehir portal’ının teknik ve kültürel yönden 
destekli örnek web projesi çalışması yapılmış-
tır. Bununla ilgili php dilinde mysql veritabanı 
kullanılarak html css ile görsel açıdan destek-
lenmiş Elazığ Şehir Portalı projesi yapılmıştır.

Şekil 3. Şehir Portalı ile ilgili yapılan projen’in 
Elazığ Tarihçe kısmı.

1. Şehir Portal’ının Teknik Kısmı

Şehir portalının teknik kısmı yazılımsal ihti-
yaçların tamamlandığı kısımdır.

A. İçerik Kısmı
Şehir portalının tanıtımını yaptığı şehir ile ilgi-
li basit, pratik ve güvenilir bilgi kaynaklarına 
ulaşılabilir yapıda olması gerekmektedir. Bu 
kısım kullanıcılar ile bire bir etkileşim sağla-
yan ve kullanıcıların yararlandığı bilgileri bu-
lunduran kısımdır. 

Bu kısım kullanıcılara istediği bilgilere ulaş-
ma konusunda tatmin edilecek şekilde dizayn 
edilmiş, görsel ve teknik açıdan çok iyi destek-
lenerek  kullanıcıya sunulması gerekmektedir. 
Kullanıcının sizden memnun kalması için sade 
ve geniş yelpazeli içeriklere hızlı bir şekilde 
ulaşması içerik kısmında önemli bir etkendir.

İçerik kısmının en önemli kısmı ise doğru bil-
gileri barındırmasıdır. Sistemde oluşabilecek 
yanlış bilgi sistemi olumsuz etkilemekle bir-
likte en büyük zararı yanlış bilgili  kullanıcı-
lar oluşturmasıdır. Bu da şehir’i kültürel yön-
den olumsuz etkilemektedir. Bunu önleme’de 
yönetici’nin gerekli kurum yada kuruluşlarla 
koordine çalışılarak aşılması planlanmaktadır.

B. Güncel ve Sürekli kalabilmesi
Şehir portal’ının ikinci önemli özelliği güncel 
ve sürekli kalmasıdır.

Kullanıcıya sunulan sistemde o şehre ait bil-
gilerin güncellenmesi gerekmektedir. Mesela 
şehir’de yeni açılan bir hastane sistemi ile 
ilgili bilgiler kullanılarak kullanıcılar bilinç-
lendirilmelidir. Böylece kullanıcılar şehirde-
ki hastane’nin yapısı ilgilendiği alanları bi-
lerek muayene olacakları yer ile ilgili karar 
verebileceklerdir.

Süreklilik ise şehir portal’ının reklam olarak 
sunulması ile ayakta tutulabilir. Google adsen-
se kullanılarak başka web sistemlerinde şehir 
portalı reklamlandırılabilir. Afiş, reklam ile de 
kullanıcılara tanıtım yapılabilir. Ayrıca seo ya-
pısı kullanılarak google’da üst sıralarda bulu-
nulabilir. SEO uzmanları arama motorların’da 
üst sıralarda yer alınması için iş dünyasında 
gerekli yeni bir pozisyon haline gelmiştir. “Kı-
sacası SEO uzmanları Bing, Yahoo, Google ve 
Yandex gibi arama motorlarında web siteleri-
nin optimizasyonunu yapan kişilerdir.”[8] 

C. Erişilebilir Olması
Kullanıcılar’ın işletim sistemi (Mac, Win-
dows, Linux) veya tarayıcıları (Google Chro-
me, Opera, Internet Explorer) birbirlerinden 
farklılık gösterebilir. Yapılan web sisteminin 
işletim sistemlerini ve tarayıcıları destek-
lemesi gerekmektedir. Böylece daha geniş 
kapsamlı kullanıcılara hitap edilecektir. Tüm 
kullanıcılar’ın girebiliceği web sisteminin ta-
sarımı da farklılık gösterdiği tarayıcılara göre 
yeniden düzenlenmelidir.



44

Şehir Tanıtım Amaçlı Projeler: Şehir Portalı
Ümit Köse

D. Kolay Arama’ya açık olması ve 
Kullanıcılar ile Etkileşimi
Kullanıcılar istedikleri bilgilere kolayca eriş-
mek isteyecektir. Şehir portalı ise geniş kap-
samlı bilgiye sahip bir sistemdir. Kullanıcılara  
arama algoritması  ile yazılmış arama motoru  
sayesinde girilen her kelime de en çok o ke-
limeyi bulunduran yazı kullanıcılara sunula-
caktır ve istenilen bilgiye hızlıca ulaşım sağ-
lanması amaçlanmıştır. Ayrıca etiket sistemi ile 
yazılan konular da içerisinde aynı etiketi bu-
lunduran içerikler kullanıcıya yönlendirilecek-
tir. Böylece kullanıcı merak ettiği bir konu’da 
diğer bilgilere ulaşım sağlayabilecektir.

Etkileşim siteye bağlılığı arttırmak ve kullanıcı-
portal bütünlüğünü birleştirmek için aktif edil-
miştir. Forumlar anketler ile kullanıcıların yo-
rumlarına  ihtiyaç duyulacaktır. Geri dönüşler 
sağlanılarak kullanıcı’nın istekleri dikkate 
alınması planlanmaktadır.

E. Güvenilirlik 

Bir web sisteminin güvenilirliği önemli bir ko-
nudur. Kötü niyetli kişiler yüzünden sistemimiz 
büyük bir zarar görebilir. Bu yüzden sistemin 
korunması da diğer maddeler gibi büyük önem 
taşımaktadır. Örnek projede htaccess ile dosya 
erişimleri dışarıdan gelinecek saldırılara karşı 
önlemler alınmış olup, veri tabanı sorguları 
alınırken her türlü saldırıya karşı da html’de 
koruma kodları gömülmüştür.

Bunlarla birlikte portalların iletişim ve etkileşim 
de güvenli yollar kullanması gerekmektedir. Ki-
şisel bilgilerin korunması bu konuda çok büyük 
önem arz etmektedir. Gerektiği durumlarda Kişi-
lerin bilgilerine ihtiyaç duyulabilir. Üye kayıt’ta 
gerekli bilgiler,anket bilgileri gibi bilgileri kötü 
niyetli kişilerin ele geçirilmemesi için veri akta-
rımı güvenliği sağlanması gerekmektedir. 

2. Şehir Portal’ının Kültürel Kısmı

Bu kısım da şehir portalı’nın şehre kazandır-
dıkları ve kullanıcıya kazandırdıkları özellikler 

yazılmıştır. Turizm katkısı, şehire ait gelenek 
ve göreneklerin bilinmesi ve şehire ait değer-
lerin öğrenilmesi şehir portalının bu kısmında 
incelenmiştir.

A. Turizm’e Katkısı
Daha önce gitmediğiniz bir şehirde ne yapa-
cağınızı düşünmüşsünüzdür. Gezdiğiniz yer 
hakkında bilgi alamadığınız da olmuştur. Şehir 
portalı sayesinde bulunan şehir hakkında detay-
lı tüm bilgilere ve görsellere ulaşabileceksiniz. 
Görsel ve yazı açısından destek alabileceğiniz 
bu sistem sunduğu 360 derece gezinti ile gitti-
ğiniz şehir’in tüm güzelliklerini eksiksiz olarak 
size sunmuş olacaktır. Böylece hem atlamadan 
bir şehrin tüm turizm yerlerini gezeceksiniz 
hem de gezdiğiniz tüm yerler hakkında detaylı 
bilgilere sahip olacaksınız.

B. Gelenek ve Göreneklerin bilinmesi
Ülkemizde illerin birbirlerinden farklı gelenek 
ve görenekleri mevcuttur. Kıyafet’leri, yemek-
leri, düğünleri, oyunları gibi birbirlerinden 
farklı yöreler mevcuttur. Şive olarak’ta fark-
lılık gösteren illerimiz bunlara dahildir.Buda 
bilinmedik bir yöre de yeni gelen insanlar için 
bir zorluk oluşturabilir. Sistem de kullanıcıya 
video’lu ve görsel içerikler ile yöre’ye ait tanı-
tım amaçlanmaktadır. Bu sayede kişi zorluklar 
ile karşılaşmamış olmakla beraber daha bilgili 
olması amaçlanmıştır.

C. Şehire ait Değerlerin Öğrenilmesi
Her şehir de görülmesi gereken yerleri vardır. 
Şehir portalı ile bir şehrin önemli kültürel değer-
lerini tarihsel bilgisi ile ayrıntılı ele alınmıştır. 
Nasıl giderim ile kolayca yol tarifi yapılan sis-
tem ayrıca önemli kültürel değerin tarihi ile ne-
den bu kadar değerli olmuştur sorusuna cevaplar 
verebilmektedir. Bu sayede tarihsel öneme sahip 
çıkılması ve unutulmaması planlanmıştır. 

Ayrıca Meşhur olan kültürel değerleri, şairleri, 
kahramanları, yemekleri gibi kültürel değerler 
içinde alt kategoriler oluşturulmuştur. Öğrenil-
mek istenilen bilgi ayrıntılı olarak başlıkları ile 
kullanıcıya sunulmuştur. Bu bilgiler kişi’nin 
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istemesiyle birlikte kolaylıkla ulaşılabilir ola-
caktır. Neyi meşhur, niye meşhur gibi bilgiler 
barındıran sistem kullanıcının hem bilinçlen-
mesine hem de o şehre ait tüm kültürel değer-
leri öğrenilmesine yol açmıştır.

D. Kullanıcıya Kazandırdıkları
Şehir portal’ının hitap ettiği kullanıcılara bilgi, 
geçmişini öğrenme, şehir’in şu anki sorunları-
nı ve anlık oluşabilecek sorunları (Yol kapalı 
olduğunda sistem kullanıcıya bilgi verecektir) 
öğrenmesi, kullanıcılara sosyal ve kültürel akti-
viteler hakkında bilgi verebilmesi (şehir de olan 
konserler, tiyatrolar gibi) portal’ın kullanıcıları-
na sunduğu hizmetler ile kazandırdıklarıdır.

3. Örnek Şehir Portalının Şu Anki Durumu 
ve Kullanım Alanları

Örnek şehir portalı o ilde yaşayan veya başka 
illerden gezip görme amaçlı şehri tanımak is-
teyenlerin hizmetine sunulmuş bir web sitesi 
olmakla birlikte güncel olmasıda bir artı yanı 
olacaktır. Şuan ki şehir portalı Elazığ ilini ta-
nıtım amaçlı yapılmıştır. Web sistemi olarak 
bitmiş ama içerik olarak hala eksiklikleri bulu-
nan sistem de tanıtım amaçlı yazılar’ın bilgile-
ri toplanmaktadır. En yakın zamanda açılacak 
olan sistem de şehir de olan kültürel ve sosyal 
etkinlikler ile şehirde yeni kurulmuş devlet 
kuruluşları, şehrin gelişimine katkı verecek 
kuruluşların tanıtımı yapılacaktır. Anlık sistem 
üzerine çalışılmaktadır.Bu sistem ile yol, su 
kesintileri, elektrik kesintileri gibi anlık olay-
lar web sisteminde kullanıcılarına bildirilecek-
tir.  Yol tarifi ile de şehrin neresinde olursanız 
olun gitmek istediğiniz kuruluş hakkında yol 
tarifleri yapılacaktır. Örnek web projesi şuan ki 
durumu olarak yukarıdaki maddeleri destekler 
nitelikte devam etmektedir.  

Şehir portallarının kullanım alanları olarakta 
havaalanları, otogarlar, tren yolları gibi yer-
lerde, turizm alanlarında, şehir merkezlerinde 
kurulabilecek ekranlar ile kullanıcılara görme-
lerini istedikleri yer hakkında bilgiler verilebi-

lir. Yol tarifleri yapabilir. Kullanıcıların şehir 
ile ilgili anlık isteklerine bu sayede cevap ve-
rilebilir. Mobil telefonlar, tabletler yada bilgi-
sayarlar ile de şehir portalına giriş sağlanılarak 
tüm kullanıcılara hitap etmesi amaçlanmıştır. 
Gelecekte ise anlık durumların bildirim olarak 
kullanıcıların kullandıkları iletişim araçlarına 
gidilmesi hedeflenmektedir.

4. Sonuç

Her geçen gün artan web sitesi sayısı ile bir-
likte dağınık ve düzensiz dağılmış içerikler yü-
zünden istenilen bilgilere ulaşmak kullanıcılar 
açısından gün geçtikçe zorlaşmaktadır.

Bu dağınık ve düzensiz verileri sistematik bir 
biçimde toplayan ve bütünleşik bir yapıda su-
nan şehir portalı insanlara istediği bilgiye za-
man kaybetmeden ve öğrenerek ulaşması’nı 
sağlar. Bu da kullanıcıların aradığı şehir hak-
kında tüm bilgileri gözlerinin önüne getirir. 
Şehir portalı’nın temel amacı kapsadığı tüm 
alanları içerisinde barındırması geniş ve ayrın-
tılı bilgiye hızlı, kolay ve güvenilir bir ulaşım 
amacı taşımaktadır.

Örnek proje ile tüm bilgiler tek bir web siste-
minde bütünleşik yapıda toplanmış olup kulla-
nıcıların beğenisine sunulacaktır. 

Diyagram 1: Sistemin Çalışma Şekli
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1. Erken Dönem İzmir ve Kordon Sinemaları 

Avrupa ve İstanbul gibi İzmir de sinemayla 19. 
yüzyılın sonunda tanışır. Bu dönemde İzmir, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun en kozmopolit li-
man kentlerinden birisidir ve Türk, Rum, Er-
meni, Yahudi ve Levantenler (Avrupa kökenli 
Osmanlı vatandaşları) başta olmak üzere, etnik 
açıdan oldukça zengin bir nüfusa ev sahipliği 
yapmaktadır. Bu gruplar birbirine komşu fa-
kat birbirinden ayrı bölgelerde konuşlanmıştır. 

Frenk, Rum, Ermeni, Yahudi ve Türk mahal-
leleri olarak adlandırılan bu yerleşim yerle-
ri arasında Frenk Mahallesi kentin ticari ve 
kültürel merkezidir ve Avrupalı veya Avrupalı 
olmayan seçkinlere ev sahipliği yapmaktadır. 
İlk gezici film gösterimleri de 1896’da, Frenk 
Mahallesi’nde, bir spor ve müzik kulübü olan 
Apollon Kulüp’te gerçekleşir [1]. 

İlk yerleşik sinema salonları ise 1908’den itiba-
ren, kafeleri, sosyal kulüpleri, tiyatroları, otel-
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Özet: İzmir’de ilk yerleşik sinema salonları 1908 yılından itibaren gayrimüslimlerin ve Levan-
tenlerin yaşadığı, sosyal hayatın merkezi, Kordon’da açılmıştır. Gündelik kent hayatının önemli 
bir parçası olan bu sinemaların neredeyse tamamı 1922 Büyük Yangın’ında yok olmuş, ayakta 
kalmayı başarabilen bir iki sinema salonu ise Cumhuriyet’le birlikte Türkleştirilerek faaliyetle-
rine bir süre daha devam edebilmişlerdir. Bu çalışma, 1908-1922 arasındaki dönemde Kordon 
sinemaları ve Kordon’da sinemaya gitme kültürünü birinci el kaynaklar aracılığıyla yeniden inşa 
etmeyi ve bu yolla İzmir ve Türkiye’nin sosyokültürel tarihine ve toplumsal hafızasına katkıda 
bulunmayı hedefleyen ve devam etmekte olan bir araştırmadan yola çıkıyor. Çalışma, araştırma 
sonuçlarının geniş kitlelerle paylaşımını sağlayacak ve Kordon’un bugünkü ziyaretçilerine geç-
mişin Kordon’unu ve sinemalarını etkileşimli şekilde hatırlama ve deneyimleme olanağı tanıya-
cak, lokasyon duyarlı bir mobil uygulama önerisinde bulunuyor. Çalışma, bu uygulamayı dijital 
beşeri bilimler ve dijital sinema araştırmaları bağlamına oturtuyor.  
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Abstract: Beginning in 1908, the first movie theatres of İzmir opened in the multiethnic Quay 
(today Kordon) area, the center of Levantine socio-cultural activities. Most of these movie theat-
res were completely lost to the Great Fire of 1922. The ones that partially survived were “Turki-
fied” during the establishment of the Turkish Republic. This study builds upon ongoing research 
that aims to reconstruct the lost history of the early Quay cinemas from 1908 to the Great Fire of 
1922, based on primary sources. It proposes a location-aware mobile application that will help in 
sharing the research findings with a wider public beyond academia. The application will enable 
the current inhabitants and visitors of the Quay district to remember and experience lost Quay 
cinemas in an interactive way. The study places the application within the literature of digital 
humanities and digital cinema studies. 
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leri ve konsolosluklarıyla hali hazırda kentteki 
sosyokültürel aktivitelerin merkezi olan, Av-
rupalı gezginlerin “Doğu’nun küçük Paris’i” 
olarak nitelediği, Kordon’da açılır [2]. Birinci 

Dünya Savaşı öncesine kadar İzmir’de açılmış 
sinemalar, bu güne dek çeşitli kaynaklarda be-
lirtildiği şekliyle, Tablo 1’de listelenmektedir 
[3].

Yıl İsim Yer Mülkiyet
1908 Cine Pallas Kordon Yunan-İtalyan
1908 Ciné de Paris / Café de Paris / Parision Kordon Yunan
1909 Pathé Kordon İtalyan
1909 Pantheon Kordon Yunan
1910 Astir Evangelistria St. (Ermeni Mahallesi) Yunan
1911 Osmanlı Sinematografhanesi Irgat Pazarı (Yahudi Mahallesi) İtalyan
1911 Theatre de Smyrne Kordon Amerika
1912 Finix St. Catherine St. (Yunan Mahallesi) Yunan
1913 Melis Evangelistria St. (Ermeni Mahallesi) Yunan
1913 Milli Kütüphane Sinema ve Tiyatrosu Beyler Cad. / Konak Osmanlı

Tablo 1. Birinci Dünya Savaşı Öncesi İzmir Sinemaları

Görüldüğü üzere 1913 yılında faaliyete geçen 
Milli Kütüphane Sinema ve Tiyatrosu dışında 
tüm sinemaların mülkiyeti gayrimüslimlere, 
özellikle Rumlara aittir. Sinemaların koltuk 
kapasiteleri genelde 400-600 arasında olup, 
Osmanlı Sinematografhanesi 800 koltuk kapa-
sitesiyle başı çekmektedir [4]. Kordon’un en 
büyük tiyatro ve sinema salonu olan Theatre 
de Smyrne (İzmir Tiyatrosu) ise 500’ün üze-
rinde koltuğun yanı sıra 42 locaya sahiptir. Si-
nemanın ayırt edici bir özelliği, cam tavanının 
açılıp kapanması sayesinde hem kışlık hem de 
yazlık sinema olarak kullanılabilmesidir [5]. 
Adını dünyaca ünlü Fransız film yapım şirke-
tinden alan Pathé sineması ise, hem iç mekân 
yapısı hem de sunduğu film izleme deneyimi 
açısından, belki de dünyanın en ilginç sinema-
larından birisi olmaya adaydır. A. Şahabettin 
Ege’nin anılarında anlattığına göre, sinema 
salonunun ortasında bir buz pisti yer almakta 
ve seyirciler eş zamanlı olarak hem perdedeki 
filmi hem de paten yapanları izleyebilmekte-
dir. Üstelik karanlık ortamdan dolayı kayarken 
düşenlerin pek görünmemesi sebebiyle buz pa-
teni pisti de oldukça popülerdir [6]. 

Gösterilen filmlerin tamamı Avrupa’dan ithal 
edilmiş filmler olup özellikle Pathé ve Ga-
umont filmleridir. 1920’den itibaren Eclair, 

Nordix, Gloria, Ambrosio, Torino, Milano ve 
Italia gibi şirketlerden de filmler ithal edilmeye 
başlanır. Başlangıçta filmler Rumca ara yazılar 
eşliğinde gösterilirken, 1913’te bunların yerini 
Fransızca ara yazılar alır [7].   

1914’ten itibaren sinemalar Karşıyaka, Gü-
zelyalı, Bornova gibi semtlere de sıçrar. İzmir 
Uluslararası Amerikan Koleji öğretmenlerinin 
1921 yılında yayınlanan bir raporuna göre 
1920 itibarıyla İzmir’de faaliyet gösteren 14-
15 kadar sinema bulunmaktadır. Aynı rapora 
göre sinemaya gitmek kahvehanelerden sonra 
en yaygın boş zaman eğlencesidir. İzleyicilerin 
%45’i çocuk, %40’ı gençler ve %15’i yetişkin-
lerden oluşmaktadır. Cinsiyet açısındansa izle-
yicilerin %70’i erkek ve %30’u (gayrimüslim) 
kadındır [8]. 

Gündelik hayatın önemli bir parçası olan Kor-
don sinemalarının neredeyse tamamı, kentin 
Türk yönetimine geçişi sırasında yaşanan ve 
Frenk mahallesi başta olmak üzere Rum ve 
Ermeni mahallelerini etkileyen 1922 Büyük 
Yangın’ında yok olmuştur. Ayakta kalmayı başa-
rabilen bir iki sinema salonu ise Cumhuriyet’le 
birlikte Türkleştirilerek faaliyetlerine bir süre 
daha devam edebilmişlerdir. Örneğin Cine Pal-
las yangından sonra Palas ve 1926’dan itibaren, 
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binanın mülkiyetinin Tayyare Cemiyeti’ne geç-
mesiyle, Tayyare adını almıştır. Bu sinemanın 
yerinde bu gün Tayyare Apartmanı bulunmak-
tadır. Bir başka örnek olarak yangından sonraki 
dönemde adı Sakarya olarak değiştirilen Parisi-
on sinemasını gösterebiliriz [9]. 

Erken dönem İzmir sinemaları, gerek Türkiye’de 
yeni yeni gelişmekte olan erken dönem sinema 
araştırmaları açısından gerekse sosyokültürel ta-
rihimiz ve toplumsal hafızamız açısından önemli 
olmakla birlikte, bu sinemaların tarihi tam bir 
kayıp tarih görünümündedir. Var olan bilgiler 
oldukça sınırlı ve yer yer birbiriyle çelişir nite-
liktedir. Yaklaşık bir yıldır, 1908-1922 arasındaki 
dönemde İzmir sinemaları ve İzmir’de sinemaya 
gitme kültürünü birinci el kaynaklar aracılığıyla 
yeniden inşa etmeyi amaçlayan geniş kapsamlı 
bir araştırma yürütmekteyiz. Halen gelişme aşa-
masında olan bu araştırmanın olası sonuçlarını 
ve çıktılarını sadece klasik akademik kanallar 
aracılığıyla ve dar bir okuyucu kitlesiyle pay-
laşmayı yeterli bulmuyoruz. Bu sebeple, başka 
benzer araştırmalar için de bir model oluşturacak 
şekilde, ilk vadede Kordon bölgesi sinemalarını 
ve Kordon’da sinemaya gitme kültürünü tarihsel 
olarak yeniden inşa etmek ve Kordon’un bu-
günkü ziyaretçilerine geçmişin Kordon’unu ve 
sinemalarını etkileşimli bir şekilde hatırlama ve 
deneyimleme olanağı tanıyacak lokasyon duyar-
lı bir mobil uygulama tasarlamayı hedefliyoruz.

Türkiye’de henüz örneği olmamakla birlikte 
dünyada bu tür sinema araştırmaları yapılmak-
tadır. Bu araştırmalar, Dijital Beşeri Bilimler 
(Digital Humanities)’in bir uzantısı olarak 
Dijital Sinema Araştırmaları (Digital Cinema 
Studies) adıyla da anılmaktadır. Kordon sine-
maları projesinin bu literatür bağlamında da 
düşünülebilmesi açısından aşağıda kısaca Diji-
tal Beşeri Bilimlere değiniyor ve Dijital Sinema 
Araştırmaları’ndan bir kaç örnek veriyoruz.  

2. Dijital Beşeri Bilimler 

İtalyan rahip Roberto Busa’nın Index 
Thomisticus’u, 1970’lerde ve 1980’lerde Hu-

manities Computing adıyla ivme kazanmış 
olan Digital Humanities alanının ilk örneği 
olarak kabul görmektedir [10]. Busa, 1946’da, 
Ortaçağ filozofu Aziz Thomas Aquinas’ın ve 
benzer bir kaç yazarın eserlerinde geçen tüm 
kelimelerin bir çeşit endeksini yapmak ister ve 
bu konuda IBM’in desteğini alır. Söz konusu 
proje 30 yılda tamamlanır ve 1970’lerde 56 
ciltlik ve 11 milyon kelimelik bir eser olarak 
yayınlanır. Bu gün Internet üzerinden de eri-
şilebilen bu endeksle, Busa, beşeri bilimler ta-
rihine dilbilimsel ve edebi analiz amacıyla ilk 
defa bir bilgisayar programından yararlanan ve 
dolayısıyla beşeri bilimlerde dijital teknolojile-
rin kullanımını başlatan kişi olarak geçer.

Uzun süre edebiyat ve dilbilim araştırmalarıy-
la sınırlı kalan ve yazılı metinlerin elektronik 
hale getirilip bir takım bilgisayar programlarıy-
la otomatik olarak analiz edilmesinden ibaret 
olan, o zamanki yaygın adıyla humanities com-
puting, bu günkü adıyla dijital beşeri bilimler, 
90’lardan itibaren yazının yanı sıra görüntü, ses 
ve video gibi görsel ve işitsel metinleri de kap-
sayacak şekilde mültimedya bir nitelik kazanır. 
Özetle, Dijital Beşeri Bilimler, beşeri bilimler 
ve sosyal bilimlerin metodolojilerini bilgisayar 
ve bilgi teknolojileriyle, programlama araçla-
rıyla (verileri görselleştirme, bilgiye erişim, 
veri madenciliği, metin madenciliği, istatistik, 
dijital haritalama vb.) ve dijital yayın ortam-
larıyla birleştiren çalışmaları kapsar. Bilindi-
ği üzere, 80’lerde kişisel bilgisayar, 90’larda 
Internet’in kullanılır hale gelmesi, 16. yüzyılda 
matbaanın etkisine benzer şeklide, bilginin üre-
timi, dağıtımı ve paylaşımında yeni olanakların 
ortaya çıkmasını sağladı. Dijital beşeri bilimler 
basitçe bu yeni olanakları değerlendirmekle 
kalmayıp bu olanaklar ortamında bilgi üretimi-
nin ve paylaşımının nasıl olması gerektiğine ya 
da olabileceğine dair de yorumda bulunmak-
tadır. Oldukça geniş ve heterojen bir görünüm 
arz eden bu alanda yapılan çalışmalarda göze 
çarpan ortak özellikler şunlardır:

Farklı disiplinlerden araştırmacı ve uz-• 
manların işbirliği. 
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Erken Dönem Kordon / İzmir Sinemalarının Lokasyon Duyarlı Mobil Uygulama ile Sunumu
Sencer Yeralan, Dilek Kaya

Çok yazarlı (farklı yerlerdeki kişiler aynı • 
belge topluluğuna katkıda bulunabilir).
İşlenebilir / çoğaltılabilir / değiştirilebilir • 
veri.
Genişleyip büyümeye açık.• 
Dijital metotlar, çıktılar. • 
Açık erişim.• 
Alternatif bir akademik üretim, paylaşım, • 
iletişim yapısı.

3. Dijital Sinema Araştırmaları

Uluslararası alanda dijital sinema araştırmaları 
dijital araçlarla film ve/veya sinemayı ele alan 
tarihsel ve güncel çalışmalardan oluşmaktadır. 
Dijital beşeri bilimlerin yukarıda listelenen 
tüm ortak özelliklerini taşıyan bu alandaki ça-
lışmaları dört ana grupta toplamak mümkün: 

• “Büyük Veri” (Big Data) Projeleri: Sine-
ma alanında bu tür projelerin ilk örneklerinden 
birisi, farklı disiplinlerden bir grup Avustral-
yalı akademisyenin öncülüğünde yürütülen 
Kinomatics Projesidir [11]. Kullanılan verinin 
büyüklüğünü göstermek açısından bir örnek 
vermek gerekirse, proje kapsamında yer alan 
uluslararası film akışının mekânsal ve zaman-
sal boyutlarını inceleyen bir araştırma, gişe 
hasılatları da dahil olmak üzere, 48 ülkede bir 
yıldan uzun bir zamanda gerçekleşen her film 
gösterimine ilişkin 120 milyonun üzerinde ka-
yıttan oluşan bir veri bütününe dayanmaktadır. 
Zaman içerisinde bu verilere nüfus verileri, 
sosyal medya verileri, teknik altyapı verileri, 
ekonomik ve finansal veriler ve hatta iklim 
verileri gibi farklı veri türlerinin de eklenmesi 
düşünülmektedir.  

• Dijital Haritalama (Mapping) Projeleri: 
Günümüzde artık pek çok alanda kullanılan 
dijital haritalamanın sinema bağlamında önde 
gelen örneklerinden birisi Avustralya Sinema-
ları Haritası’dır [12]. 1948-1971 yılları arasın-
da yayınlanmış Film Weekly Motion Picture 
Directory’de yer alan sinema salonlarına iliş-
kin veriler (türü, adresi, sahibi, koltuk kapa-
sitesi vb.) Avustralya haritası üzerine dijital 

olarak kaydedilmiş ve ortaya çeşitli biçimlerde 
arama yapılabilen etkileşimli bir sinema salon-
ları haritası çıkmıştır.   

• Dijital Veritabanı / Web Arşivi: Bu konuda 
gelişmiş bir örnek Hollanda’da 1900’den itiba-
ren var olan tüm sinemaların ve 1960’a kadar 
gösterilmiş hemen hemen her filmin  kaydını 
içeren, bunların yanı sıra sinemaların gösterim 
programlarından filmlerin sansür raporlarına 
kadar çeşitli verilere erişim sağlayan Cinema-
context web sitesidir [13]. Google Maps üze-
rinden çalışan bir haritalama sistemi de içeren 
Cinemacontext, Hollanda film kültürüne ilişkin 
bir nevi çevrimiçi ansiklopedi niteliğindedir.  
Bu alanda farklı bir örnek olarak İngiltere’nin 
St Andrews kasabasında sinemanın tarihine 
odaklanan Cinema St Andrews web arşivi gös-
terilebilir [14]. Sadece yazılı ve/veya nümerik 
bilgi değil dijital ortama aktarılmış pek çok ya-
zılı ve görsel belgeyi de bünyesinde toplayan, 
ayrıca kasaba halkıyla yapılmış röportajlara ve 
sinema ile ilgili kişisel anılara ve yorumlara da 
yer veren Cinema St Andrews, dijital ortamda 
paylaşıma ve geliştirilmeye açık bir yerel sine-
ma tarihi projesidir.      

• Mobil Uygulama: Sinema bağlamında bu 
alanda nadir bir örnek The Lost Cinemas of 
Castle Park (Castle Parkı’nın Kayıp Sinema-
ları) uygulamasıdır [15]. Bristol şehir mer-
kezinde yer alan parkın ve civarının bir turu 
aracılığıyla, bu gün yerinde olmayan 13 sine-
ma, görüntünün yanı sıra sesi de kullanarak, 
bulundukları yerde, etkileşimli bir şekilde 
kullanıcıya anlatılmatakta, deneyimletilmek-
tedir. Kullanıcılar aynı zamanda bulundukları 
yerin en yakınındaki sinemada o gün gösterilen 
filmlerin programına da ulaşabilmekte, ayrıca 
sosyal medyayı kullanarak gezintileri sırasında 
kendi bilgilerini, yorumlarını ve deneyimlerini 
paylaşabilmektedir. 

Bu çalışmada sözü edilen Kordon Sinemaları 
projesi özellikle son iki gruptaki çalışmalardan 
ilham almaktadır. 
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4. Sonuç 

Kentsel Internet uygulamaları, geçmişi çok 
eski olmasa da, hızlı bir şekilde yeni alanları da 
kapsayacak şekilde evrimleşmektedir. İlk uy-
gulamalar, beklenildiği gibi, kentin acil yaşam-
sal ihtiyaçlarına cevap veren mekanik ve katı 
mühendislik uygulamalarıydı (trafik ışıkları, 
meteorolojik bilgilendirmeler, hava kirliğinin 
ölçülmesi, telekomünikasyon vb.). Yukarıda 
sözü edilen örneklerin de gösterdiği gibi, uy-
gulamalar, gün geçtikçe kentin sosyal ve kül-
türel boyutlarını da vurgulayacak ve duygusal, 
entelektüel, sanatsal ve kültürel gereksinimlere 
de cevap verecek şekilde çeşitlilik kazandı. Bu 
gidişatın üç ana özelliği göze çarpmaktadır: 

Uygulamalar giderek mobil ve lokasyon 1 . 
duyarlı hale gelmektedir.
İçerik kullanıcılar tarafından zenginleştiri-2 . 
lebilmektedir.
Sunum kullanıcıya göre (yaş, kişisel tercih 3 . 
vb.) özelleştirilebilmektedir.

Bu özellikler, Kordon Sinemaları projesi için 
de yönlendirici olacaktır. Bunun yanı sıra, bu 
tip uygulamaların geliştirilmesinde kolaylık 
sağlamak üzere bir otomatik kod üretici geliş-
tirilmesi de anlamlıdır.
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Kağıt Baskıdan Dijital Gazeteye: Radikal Gazetesi Örneği
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Özet: 17. yüzyılın başlarında Avrupa’da ilk örneklerine rastladığımız gazeteler, gerek Fransız 
Devrimi’nin özgürlükçü etkileri gerekse de Endüstri Devrimi’nin makineleşmeye bağlı yarattığı 
değişimler ile birlikte, 19. yüzyılın başlarından itibaren günümüzdeki modern gazetecilik halini 
almıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda ise 19. yüzyılın ikinci çeyreğinde gazetecilik alanında gi-
rişilen çabalar neticesinde ilk gazeteler çıkmaya başlamıştır. Günümüzde ise rekabetçi şartların 
yükselmesi, büyük sermaye gruplarının gazetecilik ve medya sektörüne girmeleri ve internetin 
yarattığı yeni medya düzeni ile birlikte oldukça önemli değişimler yaşanmaya devam etmektedir. 
İçerik üretmenin ve üretilen içeriğin hedef kitleyle buluşacağı platformların doğru seçilmesinin 
gerekliliği, oldukça yoğun bir mücadelenin verildiği medya sektörünün en temel belirleyicisi 
durumuna gelmiştir. Özellikle yeni medya araçlarının kullanımının artması ile birlikte eski alış-
kanlıklar değişime uğramaya başlamıştır. Gazetelerin kağıt baskı yerine dijital ortamdan okuyucu 
ile buluşmaya verdiği önem de bu gelişmelere bağlı olarak artmıştır. Aynı şekilde değişen okuma 
davranışları ve alışkanlıkları ile birlikte de yeni bir medya ekosistemi oluşmaya başlamıştır. Bu 
çalışmada öncelikli olarak geleneksel medya ve yeni medyaya ilişkin genel bir değerlendirilme 
yapılacaktır. Daha sonra ise yeni medyanın ekonomik gerçeklikleri ile ilgili analiz yapılacak ve 
21 Haziran 2014 tarihinde kağıt baskıya son vererek gazeteyi tamamen dijital ortama taşıyan 
Radikal gazetesine ilişkin değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Anahtar Sözcükler: Gazetecilik, İnternet, Yeni Medya, Radikal Gazetesi

Abstract: The newspapers where we face the first patterns in the early 17th century in Europe, 
have transformed into today’s modern journalism with French Revolution’s libertarian effects 
as well as changes created due to automation caused by Industrial Revolution. In the Ottoman 
Empire, in the second quarter of the 19th century; as a result of efforts undertaken in the field 
of journalism, the first newspapers began to emerge. Today, however, we experience the most 
significant changes with the rise of competitive conditions, large capital groups entering jour-
nalism and the media industry along with the new media order created by the Internet. Content 
production and the need for appropriate choice of platforms in order to get the content and target 
audience together, have become the main determinant of media industry where highly intense 
struggle is present. In particular, old habits began to undergo changes with the increasing use of 
new media. Depending on these developments, importance given to meeting readers on digital 
platform instead of paper print has increased. In the same way, along with the changes in reading 
attitudes and habits, a new media ecosystem began to be formed. In this study, primarily a general 
evaluation will be made related to traditional media and new media. Then, an analysis will be 
made on the economic realities of the new media and an assesment will be made about Radikal 
newspaper, where the paper edition was put to an end on June 21st 2014 and carried to a fully-
digital environment.

Keywords: Journalism, Internet, New Media, Radikal Newspaper
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1. Giriş

Her geçen gün yeni bir gelişmenin ve tekno-
lojik ilerlemenin yaşandığı günümüz çağında, 
internetin önemi yadsınamaz bir gerçek olarak 
karşımıza çıkmaktadır. İnternetin hızı ve kul-
lanım yaygınlığının genişlemesi ile birlikte 
çok daha geniş kitleler bu imkandan faydalanır 
hale gelmiştir. Karşılıklı etkileşim, güncellene-
bilirlik, 7/24 ulaşım imkanı ve hız gibi birçok 
özelliğin bir araya gelmesi, gerek kurumların 
gerekse de insanların davranış şekillerinde, 
sosyal yaşamlarında, ticari ilişkilerinde ve iş 
yapma biçimlerinde değişiklikleri beraberin-
de getirmiştir. Bu nedenle internet ve internet 
teknolojisinin getirdiği değişimleri sadece tek-
nolojik boyutu ile değil, aynı zamanda sosyal 
boyutunu da dikkate alarak değerlendirmek 
gerekmektedir.

Yeni medya kavramını ise internet ile birlikte 
düşünmemiz gerekir. En basit ve yalın tanımıy-
la altyapısı internete dayanan tüm teknolojile-
rin üst anlamı olarak açıklayabileceğimiz yeni 
medya, günümüz iletişim ve bilgi çağının temel 
bileşenlerinden biri haline gelmiştir. Gelenek-
sel medya olarak adlandırdığımız yazılı, işitsel 
ve görsel medyanın tüm özelliklerini bünyesin-
de barındırmasının yanında, hem multimedya 
özellikleri hem de internetin sağladığı sınırsız 
avantajları kullanarak oldukça farklı ve ‘yeni’ 
bir mecra olarak da adlandırabileceğimiz yeni 
medya, kitle iletişiminin bugüne kadar bilinen 
tüm gerçekliklerini değişime uğratmıştır. Baş-
ka bir deyişle kitle iletişimi anayasasının de-
ğiştirilemez olarak kabul edilen maddelerini 
hem de çok kısa bir zaman diliminde sarsıcı bir 
şekilde değişikliğe uğratmıştır.

Yeni medya ve iletişim teknolojilerinin yarat-
tığı yeni düzen, bireylerin kendi davranış şe-
killerinde ve yıllardır sürdürdükleri temel alış-
kanlıklarında değişimler yaratmasının yanında 
kurumların iş görme biçimlerinde ve hedef 
kitlelerine ulaşma yöntemlerinde de oldukça 
önemli sayılabilecek değişimler meydana ge-
tirmiştir. Bu değişimlere ayak uyduramayan 

ya da uyum sağlayamayan kurumların ise re-
kabetin son derece acımasız ve sert bir şekilde 
yaşandığı günümüzde ayakta kalabilmeleri ve 
içinde bulunduğu sektörde mücadele edebil-
meleri neredeyse imkansıza yakındır.

Hem bireylerin yıllardır süregelen alışkanlıkla-
rı hem de kurumların hedef kitlelerine ulaşma-
ları bakımından yeni medyanın merkez noktada 
yer aldığı bir durumu gazeteler ve okuyucula-
rın değişen okuma davranışları üzerinden de-
ğerlendirmemiz mümkündür. Yeni medya ve 
yeni medyanın sağladığı olanaklar sayesinde 
birçok farklı platformdan sınırsız sayıda içeri-
ğe, hem de multimedya özelliklerinin getirdiği 
avantajlar sayesinde ulaşmak mümkün hale 
gelmiştir. Okuyucular bu sınırsızlık içerisinde 
oldukça talepkardırlar ve çok çabuk bir şekilde 
başka bir tarafa yönelebilmektedirler. Önemli 
olan okuyucunun ilgisini çekebilecek içeriği 
yine onun beklediği biçimsel özellikler çerçe-
vesinde sunabilmektir.

Değişen ve gelişen koşullar neticesinde, başta 
genç bireyler olmak üzere çok büyük bir ço-
ğunluk okuma davranışını elektronik ortama 
taşımıştır. Kitap, dergi ya da gazeteyi somut bir 
nesne olarak satın alıp okumak yerine, kendi is-
tediği ve beklentilerini karşılayan içeriği bula-
bileceği internete yönelmiştir. İnternet ortamına 
taşınan kitaplar, dergiler ve gazeteler ile bilgi 
edinme, haber alma, yeni bir şeyler öğrenme ve 
okuma isteği karşılanır bir duruma gelmiştir.

Değişen bu yeni durum karşısında kurumsal 
anlamda gazeteler de gereken aksiyonları gös-
termek durumunda kalmışlardır. Gazeteler bu 
aksiyonların ve yeni duruma uyum sağlamanın 
getirdiği zorunluluğun yanında, aynı zamanda 
hedef kitlenin beklentisine ve taleplerine uy-
gun içeriği de üretmek durumundadırlar. Çün-
kü yeni medya ile birlikte okuyucunun okuma 
davranışları değişikliğe uğramıştır ve gazeteler 
de okuyucunun değişen bu okuma davranışları 
paralelinde onlara uygun olan ya da olabilecek 
içeriği hem biçimsel hem de içeriğin kalitesi 
anlamında oluşturmak zorundadırlar. Ayrıca, 
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kağıt baskıyı bırakıp dijital gazete olarak yo-
luna devam eden Radikal gazetesi gibi ‘radi-
kal’ örnekler de son derece dikkat çekicidir. Bu 
nedenle çalışmada öncelikli olarak geleneksel 
medya ve yeni medyaya ilişkin genel bir de-
ğerlendirme yapılacaktır. Daha sonra ise yeni 
medyanın ekonomik gerçeklikleri ile ilgili ana-
liz yapılacak ve 21 Haziran 2014 tarihinde ka-
ğıt baskıya son vererek gazeteyi tamamen di-
jital ortama taşıyan Radikal gazetesine ilişkin 
değerlendirmelerde bulunulacaktır.

2. Yeni Medya Ekosistemi

Yeni medya ekosistemine geçmeden önce, bir 
başka deyişle yeni medyanın sadece medya 
kuruluşları tarafına değil, üretenden tüketene 
olan bütünleşik sistem içerisindeki yerine bak-
madan önce, yeni medyayı ‘yeni’ yapan gele-
neksel medyaya değinmek faydalı olacaktır.

Geleneksel medya, en basit anlatımıyla gele-
neksel kitle iletişim araçları ile açıklanabilir. 
Yazılı medya olarak adlandırılan gazete ve 
dergi, işitsel medya olarak adlandırılan radyo 
ve görsel medya olarak adlandırılan televizyo-
nu geleneksel medya olarak adlandırmaktayız. 
İletişimin basit işleyiş mantığı içinde düşünül-
düğünde, göndericiden alıcıya olan ileti trans-
feri, geleneksel medyada medya kuruluşundan 
hedef kitleye (kamuoyuna) gönderilen haber 
ve bilgi akışı olarak düşünülebilir. Bu nedenle 
haber geleneksel medyanın en temel harcı ko-
numundadır. Hangi mecradan ya da hangi ka-
naldan kitlelere ulaşılırsa ulaşılsın, gazetecilik 
kültürü ve haber nosyonu oluşturulmadığı sü-
rece bir binanın temelinin olmaması gibi, hep 
bir taraf eksik kalacaktır.

Gazetecilik bir bilimdir, yeterli donanıma sa-
hip sorumlu gazeteci de uygulamacı bir bilim 
adamıdır. Çünkü gazeteciler de bilim adamları 
gibi, insanoğlunun bilgilerinin anlaşılması ve 
paylaşılması gereksinimini karşılamaya hizmet 
ederler. Gazeteci, mesleki uygulamaların her 
aşamasında, eylemciliğe girişmeden yandaşlığa 
ya da karşıtlığa kalkışmadan yalnızca ‘gözlem-

ci ve olay tanığı’ olduğunu asla unutmamalıdır 
[1], bu nedenle olayın tarafı değil, izleyicisi ve 
kamuoyuna aktarıcısı olmalıdır. Gazetecilikte, 
genellikle haber, olay ve olayların hikayesi ve 
özeti şeklinde tanımlanır. Olay, genelde çeşitli 
olguların belirli bir yer ve zaman içinde oluş-
masıdır. Önemli olan ise, haberde olayları oluş-
turan olguların niteliği ve anlamını, belirli bir 
yapı ve çevresiyle olan ilişkisinin kurulmasıdır. 
Gazetecinin olayla ilgili eline geçen enformas-
yon kesinlikten uzak ve ayrıntılardan oluşuyor-
sa hikaye etme, enformasyon yoğun ve kesinse 
özetleme işlemine başvurarak haber yapması 
olağandır. Olaylar, haberlerin hammaddesini 
oluşturur. Sürekli bir biçimde olayları yapan 
olgular, gerçekler üzerinde kuruludur. Haber 
olayla özdeş olmadığı, olamayacağı için, haber-
de gerçek payı değişkendir. Gerçek kalıcı, haber 
ise uçucudur. Olayı mümkün olduğu ölçüde as-
lına sadık olarak verebilmek için, haber/gerçek 
arasındaki ilişkiyi kurmak gerekir. Haberde ola-
yın esas çerçeveye oturtulması, gerçeği iyi bir 
şekilde yansıttığı ölçüde önem kazanmaktadır. 
Haber, herhangi bir zamanda geçen olay, fikir 
ya da sorunun özetidir. Haber, genellikle bir fik-
re, soruna ve olaya dayanmaktadır. Bunlar ha-
berin hammaddesini oluşturur. Olaylar, fikirler, 
sorunlar ya hikaye edilerek ya da özetlenerek 
haber yapılır. Haberleri oluşturan fikirlerin, so-
runların, olayların hayal olarak kalmaması için, 
sürekli olarak insandan insana aktarılması ge-
reklidir. İnsanlar arasında aktarılırken ise, bun-
ları özetleyen ve hikaye edenler, hedefledikleri 
izleyicilerinin seçmeli ilgisine yönelmek duru-
mundadırlar [2]. Diğer taraftan, haber üretim 
aşamasının herhangi bir bölümünde bulunan 
bir gazeteci, yapılan bu habere belirli ölçülerde 
kendi kişiliğinin yansımalarını da aktarır [3]. 
Ancak bu aktarma az önce de belirttiğimiz gibi, 
kesinlikle bir kesimin, grubun ya da kişinin ha-
talarını görmemek adına yapılmamalı, objektif 
bir değerlendirme ve mesleğin gerektirdiği nes-
nellik her zaman ön planda tutulmalıdır.

Haber değerlendirmesi yapılırken gazetenin, 
yayın organının niteliği ne olursa olsun, önemli 
ölçütler vardır. Bunlar gerçek ve dengeli haber 
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yapılmasının yanında hızlı olmaktır. Olaylar 
hem önemlerine göre hem de zamanında veril-
melidir [4]. Bu şekilde hedef kitlenin ilgisi ve 
heyecanı her zaman canlı tutulmalı ve yapılan 
iş bir anlam ifade etmelidir. Arıca, hayatın her 
alanında olduğu gibi asgari bir dengeyi kurmak 
ve bunu sürdürülebilir hale getirmek son dere-
ce önemlidir. Bu denge de meslek etiği ilkele-
ri çerçevesinde ‘bilgi aktarma ve örnek olma’ 
ölçütleri özenle değerlendirilerek kurulmalıdır 
[5], çünkü gönderici ve alıcı arasında oluşabi-
lecek bir güven kaybının hasarı beklenenden 
çok daha büyük olabilir.

Medya özdenetimi, editörleri, medya profes-
yonellerini, gazetecileri ve başlıca medya tü-
keticisi olarak sivil toplumu bir araya getirir. 
Medya tüketicileri, medya değerleri ve kali-
tesiyle ilgili olarak giderek daha fazla garanti 
aramaktadır; özellikle internet üzerinden bilgi 
yağmuruna tutulduğumuz günümüzde, güve-
nilirliğin önünde her zamankinden daha fazla 
güçlük vardır. Neredeyse herkesin gördükleri 
her şey hakkında haber yayabildiği bir çağda, 
geleneksel medya için güvenilirliklerini ka-
nıtlama gereksinimi bir ölüm kalım meselesi 
haline gelmiştir [6]. Bu nedenle güven konusu 
medya için varlığını devam ettirebilme adına 
üzerinde hassas bir şekilde durması gereken 
konuların en başında gelmektedir.   

İletişim ve bilgi çağının medya alanındaki en 
önemli yansımalarından birinin de yeni medya 
ve araçları olduğunu söylemek mümkündür. 
Yeni medya kavramı 1970’lerde, bilgi ve ile-
tişim tabanlı araştırmalarda; sosyal, psikolojik, 
ekonomik, politik ve kültürel çalışmalar ya-
pan araştırmacılar tarafından ortaya atılmış bir 
kavramdır. Ancak 70’lerde değinilen anlam, 
90’larda müthiş bir ivme kazanan bilgisayar 
ve internet teknolojisi ile birlikte genişlemiş 
ve farklı boyutlara ulaşmıştır [7]. Artık çok çe-
şitli platformlardan, yer ve zaman gibi sınırlar 
olmaksızın internetin sağladığı avantajlar ve 
yeni medya ve iletişim teknolojilerinin yarattı-
ğı ‘özgürlük ortamında’, iletişimsel faaliyetleri 
gerçekleştirmek mümkün hale gelmiştir. 

Yeni medya kavramsallaştırımıyla, geleneksel 
medyadan (gazete, radyo, televizyon, sinema) 
farklı olarak, dijital kodlama sistemine temelle-
nen, iletişim sürecinin aktörleri arasında eş anlı 
ve çok katmanlı etkileşimin gerçekleştiği multi-
medya biçimselliğine sahip iletişim araçları kas-
tedilmektedir [8]. Yeni medyada içerik ve yeni 
medyanın sahip olduğu özellikler, dijital kod-
lama sistemine temellendikleri için, çok fazla 
miktarda enformasyonu aynı anda aktarabilme 
ve kullanıcının geri dönüşümde bulunabilmesi 
olanağına sahiptirler. Dolayısıyla enformasyo-
nun düzçizgisel iletiminden hipermetinselliğe 
geçilmiştir. Yeni medyanın etkileşimsellik özel-
liği, iletişim sürecine iletişim uzamında karşı-
lıklılık veya çokkatmanlı iletişim olanağını ka-
zandırmıştır [9]. Özellikle bugünün elektronik 
dünyasında, modern gazetecilik araçları; haber 
toplama ve sunma / başta multimedya içeriği 
olmak üzere bilgi depolama, dizinleme ve geri 
çekme / işlem, üretim ve editoryal / dağıtım 
veya basım ve sunum, görüntüleme ve erişim 
olmak üzere beş geniş kapsamda önemli ölçüde 
değiştirilmektedir. Bu fonksiyonlar genellikle 
birbiriyle iç içedir ve tek bir teknik araçta en-
tegre edilir [10]. Bu entegrasyon süreci, yeni 
medyanın hız, güncelleme ve ulaşılabilirlik 
özelliklerinin de doğal bir sonucu ve yansıması 
olarak da değerlendirilebilir.

3. Yeni Medya Araçları ve                           
Ekonomik Gerçeklikler

Medya ilişkilerinde önemli olan nokta doğru 
ve uygun kitle iletişim aracı ile kuruluşu bu-
luşturabilmektir. Bonk vd. (2008) ve Radtke 
(1998), stratejik iletişimi genellikle radyo, te-
levizyon ve yazılı basın gibi geleneksel medya 
içinde tartışırlarken; Kent ve Taylor (1998, s. 
323-327) world wide web (www) üzerinden 
yapılan ve diyalog kurmaya imkan veren yeni 
iletişim teknolojilerini de stratejik iletişim tar-
tışmalarına dahil etmeyi savunur. Günümüzde 
hem geleneksel medya, hem de yeni medya 
stratejik iletişim açısından yeri doldurulamaz 
bir öneme sahiptir [11]. Özellikle iletişim tek-
nolojilerinin gelişmesi ve çok farklı platform-
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lardan ulaşım imkanına kavuşulması ile birlik-
te yeni medya ve yeni medya araçlarının sahip 
olduğu önem derecesi günden güne artmaya 
devam etmektedir. 

Altyapısını internet ve internet teknolojile-
rinden alan yeni medya araçları, teknolojinin 
yarattığı imkanlar sayesinde her gün yeni bir 
şekilde karşımıza çıkmaktadır. Özellikle inter-
netin yarattığı karşılıklı etkileşim imkanına pa-
ralel olarak, sosyal medya olarak adlandırılan 
‘yeni mecra’, yeni medya araçlarının sürekli 
olarak kendi içerisinde yenilendiği bir alan-
dır. Resim ve video gönderen programlardan, 
internet ortamında yer alan sözlüklere ya da 
Facebook ve Twitter’dan arama motorlarına 
kadar tüm uygulamaları sosyal medyanın kap-
samı içerisinde değerlendirmek mümkündür.

Sosyal medya, temelleri Web 2.0 teknolojile-
ri ve felsefesi üzerine kurulmuş olan, içeriğin 
tüketicilerce yaratılmasına ve paylaşılmasına 
olanak sağlayan internet tabanlı uygulamalar 
olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla, sosyal med-
ya yaratıcı tüketicilerin üretimlerinin sonucu 
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte Web 2.0 
teknolojileri de geleneksel medya monologla-
rının, sosyal medya içinde diyaloglara dönüş-
mesine yardımcı olmaktadır. Sosyal medya, 
kullanıcılara özgürlük kavramını yeniden öğ-
retmiş, kullanıcılar düşüncelerini ve fikirlerini 
tartışabilecek rahat bir mecra bulmuştur [12]. 
Sosyal medya aslında yıllardır çeşitli şekiller-
de vardı, ancak yirmibirinci yüzyılın ilk on yı-
lında, popülarite ve erişim yüksekliği olan bir 
dizi sosyal paylaşım sitesinin varlığı sayesinde 
genel bir ün yakalamıştır. Ancak, sosyal medya 
hala emekleme dönemindedir ve bireylerin bir-
birleri ile olan iletişim biçimlerini etkilerken, 
medya endüstrisinde de aksamalar meydana 
getirmektedir [13]. Ancak, beş yıl içerisinde 
sosyal medyanın olgunlaştığını ve ana akım 
haline geldiğini görmek mümkün olacaktır 
[14], özellikle diğer kitle iletişim araçlarının 
yeni medya araçları ve sosyal medya ile en-
tegrasyonu bu durumu kaçınılmaz bir şekilde 
karşımıza çıkaracaktır.

Geleneksel medya için yılların getirdiği de-
neyimler neticesinde oluşturulmuş yerleşik 
kurallar vardır. Fakat geleneksel medyada 
olan kuralların aynı şekilde sosyal medyada 
uygulanması mümkün değildir ve bu paralel 
de yapılacak çalışmalar büyük hata olacaktır, 
çünkü sosyal ve geleneksel medya arasındaki 
fark bir şeyin sanal ve gerçek olması arasındaki 
fark gibidir [15]. Bu nedenle sosyal medyanın 
her anlamda kendine özgü ve doğası gereği 
oluşan özelliklerini dikkate alarak planlama 
ve stratejiler gerçekleştirilmelidir. Zaman ve 
mekan sınırı tanımayan, karşılıklı etkileşimi 
ortaya çıkaran ve özgür bir platform yaratarak, 
bireyi aktif bir konuma sokan sosyal medya, 
bir anlamda kendi kurallarını ‘kurallara bağlı 
kalmaksızın’ oluşturmakta ve zaman içerisinde 
değiştirilmesine olanak sağlamaktadır.

Yeni medya ve sosyal medya için oldukça önem-
li ve avantajlı bir konu ise ekonomik açıdan or-
taya çıkardığı gerçekliktir. Geleneksel medya 
ile karşılaştırıldığında birçok açıdan avantajlı 
konumdadır. Geleneksel medyanın teknolojiye 
yönelik yatırım zorunluluğunun yanında, dağı-
tım faaliyetleri, personel ve araç-gereç maliyet-
leri, oldukça yüksek rakamlara ulaşan sabit ve 
genel giderler gibi çok çeşitli maliyet kalemle-
rini kendi içinde barındırmayan bu yeni mecra, 
ekonomik açıdan bireyleri ve kurumları cesa-
retlendirici bir etki yaratmaktadır.

Ekonomik açıdan sağlanan avantajların yarat-
tığı bu gerçeklik, geleneksel medyanın yıllar-
dır süregelen ‘hegemonyasını’ sarsıcı bir etki 
yaratmıştır. Öyle ki, proaktif bir kişiliğe sahip 
olan yeni medya kullanıcısı, sahip olduğu as-
gari teknoloji bilgisi ile yeni medyanın kendi-
sine getirdiği avantajlar sayesinde, ekonomik 
yönden bir kaygı ya da endişe duymaksızın bu 
yeni mecranın hem tüketicisi hem de üreticisi 
konumuna gelmiştir.

Kendine ait en büyük sermayenin fikir olduğu-
nun bilinciyle hareket eden ve buna göre ken-
dini pozisyonlandıran bu yeni nesil ‘içerik üre-
ticisi’, ekonomik açıdan en büyük avantajının, 
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geleneksel medya ile kıyaslandığında büyük 
binalar, çok işlevli makinalar ya da yüksek sa-
yılardaki personel ve bunların ortaya çıkardığı 
‘bol sıfırlı rakamlar’ olduğunun farkındadır. 
Bu nedenle en temel var olma mücadelesinin, 
ürettiği içerik ekseninde şekillendiğinin farkı-
na vararak hareket etmektedir.

4. Radikal Gazetesi Örneği ve Sonuç

4.1. Problem Durumu
Yeni medya ve iletişim araçlarının gündelik 
hayatımızın birer parçası haline gelmesi ile 
birlikte, geçmiş dönemdeki uygulamaların ve 
alışkanlıkların neredeyse büyük bir bölümü 
değişikliğe uğradı. İş görme biçimlerinden, ile-
tişim yöntemlerine veyahut alışveriş alışkan-
lıklarından okuma davranışlarına kadar uzun 
bir yelpaze içinde birçok değişim gerçekleşti. 
Özellikle çok çeşitli platformlardan, mobil bir 
durumda iken internet bağlantısı sayesinde 
sanal dünyaya erişebilme avantajı sayesinde, 
geçmiş dönemlerde alışık olduğumuz okuma 
davranışlarının değiştiği görülmektedir. Baş-
ta genç kesimler olmak üzere büyük bir kitle, 
basılı gazetenin somut bir nesne olarak satın 
alınması yerine, yeni medya ve iletişim tekno-
lojilerinin sağladığı avantalara paralel olarak 
okuma davranışlarını değiştirdi. Taşınabilir 
bilgisayarlardan, tabletlerden ya da akıllı cep 
telefonlarından, kendine sunulan sınırsız im-
kanlar sayesinde okuma davranışlarını bu yeni 
mecraya taşıdı. Bu durum karşısında, bilhassa 
ekonomik anlamda rekabetçi şartların dayattığı 
zorlamalar karşısında ayakta durmakta zorla-
nan bazı kurumlar, bu yeni düzenin de getirdiği 
değişime paralel olarak yazılı basın mecrasın-
dan çekildiler ve sadece bu yeni mecrada faali-
yetlerine devam eder hale geldiler. Bu şekilde 
bir yöntemi belirleyen gazetelerden biri de Ra-
dikal gazetesi oldu.  21 Haziran 2014 tarihinde 
kağıt baskıya son vererek gazeteyi tamamen 
dijital ortama taşıyan Radikal gazetesi, Şekil 
1’de de görüldüğü gibi “Bize ayrılan kağıdın 
sonuna geldik” manşeti ile son kez okuyucu-
suyla buluştu. 

Şekil 1. 21 Haziran 2014 tarihli Radikal gazetesi, s.1

Bu çerçevede, basılı mecradan çekilip sadece 
dijital ortamda faaliyetlerine devam eden ya da 
etmek zorunda kalan yazılı basın işletmelerinin, 
yeni durum karşısında hedef kitlelerine ulaşma 
yöntemleri, üzerinde durulması gereken önem-
li bir konu olarak değerlendirilmelidir.

4.2. Amaç ve Yöntem
Bu çalışmada amaç, Radikal gazetesinin oku-
yucuya ya da kullanıcıya ulaşma yöntemleri-
nin ne şekilde gerçekleştiğinin ve gazetenin 
yaptığı uygulamaların analiz edilmesidir. Bu 
amaca yönelik olarak, dijital ortamda faaliyet-
lerine devam eden Radikal gazetesinin yaptığı 
uygulamalar, örnekleri ile birlikte gösterilerek 
değerlendirmelerde bulunulacaktır.

4.3. Araştırma Bulgularının 
Değerlendirilmesi ve Sonuç
Radikal gazetesinin dijital ortamda faaliyetle-
rine devam etme kararı almasına müteakiben, 
şu an itibariyle hedef kitlesine ulaşma bakı-
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mından üç yöntemi benimsediği ve kullandığı 
görülmüştür. İlk olarak, Radikal gazetesinin 
basılı diğer gazetelerin de yaptığı gibi web 
sitesini aktif biçimde kullandığı görülmüştür. 
İkinci olarak, tabletler ve akıllı telefonlar vası-
tasıyla, geliştirdiği uygulamalar ile okuyucuyla 
buluşmaktadır. Üçüncü ve son olarak da, e-mail 
vasıtası ile günlük olarak okuyucuyu kendisin-
den haberdar olması adına aktif bir konumda 
tutmaktadır.

Radikal gazetesi ‘www.radikal.com.tr’ web si-
tesinden, basılı gazetesi devam ederken yaptığı 
gibi okuyucusuyla buluşmaya devam etmekte-
dir. Ancak yeni durumda basılı gazete olmadığı 
için tüm içeriği tamamen dijital ortama uygun 
hazırlamaktadır ve bilhassa multimedya özel-
liğinin getirdiği avantajları yüksek oranda kul-
lanmaktadır. Şekil 2’de de görüldüğü gibi; sıcak 
haber, gündem, Türkiye, arka sayfa ve hayat 
olmak üzere beş ana tema üzerinden beş haberi 
gün içinde değiştirerek ve günceli yakalayarak 
vermektedir. Yazarlara ilave olarak blog yazar-
larına da sitesinde yer veren Radikal, oldukça 
etkili ve ayrıştırıcı bir tematik ayrım yaparak, 
sosyal medya ortamları vasıtasıyla okuyucusu-
nun birbirleri ile etkileşim halinde olması adına 
oldukça kolay bir kullanım sağlamaktadır. 

Şekil 2. Radikal gazetesi web sitesi

Radikal gazetesi ikinci yöntem olarak okuyu-
cusu ile mobil ortam uygulamaları vasıtasıy-
la buluşmaktadır. Tüm işletim sistemleri ile 
uyumlu olan Radikal gazetesi uygulamasının, 
Şekil 3’de görülen iPhone uygulamasında, ana 
giriş ekranında web sitesinde de yer alan beş 
ana tema ile aynı şekilde ve aynı haberleri eş 

zamanlı kullandığını söylemek mümkündür. 
Ayrıca sol tarafta yer alan menüden diğer baş-
lıklara ve içeriklere de ulaşmak mümkündür. 
Buradan da WebTV seçeneği sayesinde, vide-
oların ve görüntülerin yer aldığı sesli haberlere 
ulaşmak mümkün olmaktadır. 

Şekil 3. Radikal gazetesi mobil ortam (iPhone) 
uygulaması

Radikal gazetesi üçüncü ve son yöntem olarak 
ise, e-mail vasıtası ile okuyucuya günlük haber 
ve bilgi akışı sağlamaktadır. Oldukça basit bir 
şekilde ve ücretsiz olarak, kendi web sitesinden 
‘Kayıt Ol’ bölümüne geçerli bir e-posta adresi-
nin girilmesi ile sistem aktif hale gelmektedir. 
Günlük olarak okuyucunun e-mail adresine, 
‘Radikal İle Günü Yakala’ konu başlığı ile 
gazetenin o anki güncel içeriğini göndermek-
tedir. Şekil 4’de de görüldüğü gibi gazete, açı-
lan e-mail’in içine bir sayfa olarak yedirilmiş 
şekilde gelmektedir ve okuyucu da hem bura-
dan haber alabilmekte hem de istediği habe-
rin, konunun, yazarın ya da videonun üzerine 
tıklayarak, web sitesine yönlendirilmektedir. 
Böylelikle, okuyucuya web sitesine girmeden 
gönderilen e-mail sayesinde, internet sitesine 
yönlendirilme imkanı tanıyarak, internet sitesi 
ile uyumlu ve eş zamanlı bir içerik üretimi ve 
yönetimi sağlamaktadır. 
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Şekil 4. Radikal gazetesinin e-mail vasıtasıyla 

yaptığı bilgilendirme görseli

Radikal gazetesi 21 Haziran 2014 tarihinde kağıt 
baskıya son vererek gazeteyi tamamen dijital 
ortama taşıyarak, Türkiye’de ulusal basında 
yer alan gazeteler içerisinde bu işi yapan ilk 
gazete olarak, adına uygun bir şekilde olduk-
ça ‘radikal’ bir karar vermiştir. Ekonomik an-
lamda gazete işletmelerini zorlayan durumlar, 
reklam gelirlerine dayalı sistemin getirdiği 
zorunluluklar, editoryal anlamda ortaya çı-
kan sıkıntılar ve belki de hepsinden önemlisi 
okuyucunun değişen okuma davranışları gibi 
parametrelere bağlı olarak tespitlerde bulun-
mak, Radikal gazetesinin aldığı karar üzerine 
yapılacak değerlendirmeleri daha gerçekçi bir 
zemine oturtacaktır.

Sonuç olarak, Radikal gazetesi okuyucuya ulaş-
ma yöntemi olarak belirlediği üç ayrı sistemi 
de başarılı bir şekilde kullanmaktadır. Her üç 
sistem de birbiri ile uyumlu bir şekilde ve aynı 
‘havuz’ içerisinden alınan içerik ile aktif hale 
gelmektedir. Doğan Holding bünyesinde bulun-
ması, görece gelir arttırıcı ekonomik kaygıların 
olmaması, Holding bünyesinde bulunan Do-
ğan Haber Ajansı’ndan sağlanan zengin içerik 
gibi faktörlere bağlı olarak başarılı bir yönetim 
sergilemektedir. Ancak her gazete işletmesinin 
aynı şartlara sahip olmaması ve bu ‘radikal’ 
kararı alırken, bir taraftan da gelir arttırıcı fa-
aliyetlere yönelik olarak stratejiler geliştirmesi 
zorunluluğu da, son söz olarak söylenmesi ge-
reken en gerçekçi tespitlerden biridir.
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Yeni Medya Ortamlarında Akıllı Telefonlar Üzerine Düşünmek
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Özet: Hayatımızın her alanında var olan ve gündelik yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası ha-
line gelen akıllı telefonlar, yeni medya ortamlarının en önemli araçlarından biridir. Yeni medya 
ortamlarının sağladığı birçok özelliği bünyesinde barındırması ve en önemlisi taşınabilir olma-
sı ile akıllı telefonlar, kısa sürede çok geniş bir kullanıcı ağına ulaşmıştır. Günümüzde 7’den 
70’e hemen hemen herkesin elinde bulunan akıllı telefonları ele alan bu çalışma, bu telefonla-
rın yeni medya ortamlarının hangi bileşenlerinden faydalandığına, gündelik hayatımıza kattığı 
“yeni”liklerin neler olduğuna ve bir toplumsal pratik olarak bu telefonların kullanımları üzerine 
düşünmeyi amaçlamaktadır. Artık bedenimizin bir uzantısı haline gelmiş olan akıllı telefonları 
anlamak, sadece onların teknolojisini değil, onların ekonomik, politik, kültürel ve toplumsal sü-
reçlerle olan ilişkisinin nasıl olduğunu da anlamak anlamına gelir. Dolayısıyla bu çalışma, hem bu 
telefonların hangi teknik özellikleri ile diğer mobil cihazlardan farklılaştığına hem de toplumsal 
süreçlerde, fikirlerde, normlarda ve pratikte nasıl bir dönüşüm ve değişim sağladığına odaklan-
mayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Yeni Medya, Mobil Yaşam, Akıllı Telefonlar

Abstract: Permeating in every facet of our lives, smart phones have become one of the most 
important tools of the new media environment. Because they seem to include all of those plus 
features of the new media, and especially as they are portable, smart phones have spread within 
a very short period of time. This study aims to reflect on the components of the new media that 
smart phones benefit from; on the changes brought into our lives by smart phones, and finally on 
the uses of smart phones as a social practice. To understand smart phones, now an extension of 
our bodies, does not simply mean to get a grasp of their technology, but also of their close ties to 
economic, political, cultural, psychological and social processes. Thus, this study aims to identify 
with what technical specifications smart phones differ from other mobile devices and how they 
change or transform social processes, ideas, norms and practices.

Key Words: New Media, Mobile Life, Smartphones

Giriş

Hayatımızın her alanında var olan ve günde-
lik yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline 
gelen akıllı telefonlar, yeni medya ortamlarının 
en önemli araçlarından biridir. Yeni medya or-
tamlarının sağladığı birçok özelliği bünyesinde 
barındırması ve en önemlisi taşınabilir olması 
ile akıllı telefonlar, kısa sürede çok geniş bir 
kullanıcı ağına ulaşmıştır. Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu (BTK) raporlarına göre 

Haziran 2014 itibari ile Türkiye’de 70 milyon-
dan fazla mobil abone bulunmaktadır. Bu abo-
neler arasında 3G kullanan sayısı 53 milyona 
ulaşırken 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgi-
sayardan ve cepten internet hizmeti alan mo-
bil abone sayısı da 28 milyona yükselmiştir.1   
Yine “Deloitte tarafından yayınlanan ‘State of 
the Global Mobile Consumer: Connectivity 
is core‘ isimli mobil cihazlara ilişkin raporun 

1 http://tk.gov.tr/kutuphane_ve_
veribankasi/pazar_verileri/ucaylik14_2.pdf
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sonuçlarına göre Türkiye, aralarında Amerika, 
Fransa, İngiltere, Kanada gibi gelişmiş Batı 
ülkelerinin de bulunduğu 15 ülke arasında cep 
telefonundan internet kullanım oranında birin-
ci olmuştur.” Raporda, gelişmiş ülkelerde in-
ternete bağlanmak için akıllı telefon kullanım 
oranı %79 iken, gelişmekte olan ülkeler sırala-
masında Türkiye %91 kullanım oranıyla ilk sı-
rada yer almaktadır.”2   Ayrıca TÜİK verilerine 
göre 2014 yılının ilk üç ayında internet kullanı-
cılarının yüzde 58’i internete akıllı telefonları 
aracılığıyla bağlanmışlardır. 2013 yılında bu 
oran %41,1 iken 2014’ün daha başlarında dik-
kat çeken bu %17’lik fark, akıllı telefonların 
kullanımındaki artışı da göstermektedir.3 Tüm 
bu verilerden görüldüğü gibi giderek artan 
akıllı telefon kullanım oranı ve özellikle bu te-
lefonların bir tür cep bilgisayarı gibi internete 
bağlanmak için kullanılması,  akıllı telefonlar 
üzerine düşünmeyi gerekli kılmaktadır. 

Akıllı Telefon Nedir?

Akıllı telefonlar, internete bağlanabilen ve kul-
lanıcılar tarafından indirilebilen (download) ve 
yüklenebilen (upload) bazı uygulamaları des-
tekleyen mobil cihazları tanımlamak için kul-
lanılmaktadır (Hinton ve Hjorth, 2013: 123). 
Bu noktada cep telefonlarının ilk sürümünden, 
artık akıllı olarak adlandırdığımız cep telefon-
larımıza doğru evrilen teknolojik sürece kısaca 
bakmak, akıllı telefonların sunduğu özellikleri 
daha net görmek açısından faydalı olacaktır. 

Communicator (konuşma aygıtı) olarak ad-
landırılan ilk cep telefonlarının mucidi Martin 
Cooper’dır. Cooper bir prototip geliştirerek 
taşınabilir mobil telefonlar üzerinden ilk ara-
masını nisan 1973’te gerçekleştirmiştir. Fakat 
bu icat 80’lere kadar ticari bir amaçla kulla-
nılmamıştır. 80’lerden sonra ise sadece zen-
ginler ve iş adamları yüklü miktarlar ödeyerek 
bu cihazlara sahip olmaya başlamışlardır. Bu 
2 http://sosyalmedya.co/deloitte-mobil-
cihazlar-raporu/ erişim tarihi: 14.09.2014
3 http://www.tuik.gov.tr/
PreHaberBultenleri.do?id=16198                                                
erişim tarihi: 14.09.2014

mobil cihazların pazara sürülen ilk kuşağı (1G) 
analog teknolojinin uygulandığı telefonları be-
timlemek için kullanılmaktadır. Bu telefonlar, 
çeşitli istasyonları içeren bir cep telefonu şebe-
kesinin oluşturulması temeline dayanır ve sabit 
telefonlarla gerçekleştirdiğimiz konuşma edi-
minin mobil hale gelmesini sağlar. 1980’lerin 
sonunda dijital sistemlerin daha fazla değer 
kazanmasıyla birlikte, mobil telefonlar dijital 
teknolojilerle birleştirilerek, onlarla uyumlu 
hale getirilmiştir. Bu durum cep telefonları-
nın ikinci kuşağının (2G) gelişmesine neden 
olmuştur. 2G teknolojisi, mobil telekomü-
nikasyon için küresel sistem üzerine (GSM) 
dayanmakta ve kullanıcıya çeşitli faydalar 
sağlamaktadır. Üçüncü kuşak (3G) telefonlar 
2000’lerin başlarında kullanılmaya başlanmış-
tır. Akıllı telefonların ilk versiyonu olarak da 
tanımlanabilen 3G telefonlar veri kapasitesinin 
ve hızın artmasına olanak sağlamaktadır. Bun-
lara ek olarak dijital fotoğraflar, mp3 dosyaları 
ve multi-medya mesajları gibi daha farklı ser-
vislerin de kullanımına olanak tanımaktadır. 
Dördüncü kuşak (4G) olarak adlandırılan akıllı 
telefonlar ise kolay ve hızlı internet erişimi ve 
video akışı gibi servisleri sağlayarak cep te-
lefonu kullanımını çok daha farklı bir boyuta 
taşımıştır (Siapera, 2012: 147-151). Özellik 
4G teknolojisinin sağladığı hızlı internet erişi-
mi, akıllı telefonların zaman ve mekan sınırını 
ortadan kaldıran, mobil bir bilgisayar olarak 
kullanılmasına olanak tanımıştır. Bu telefonlar 
üzerinden internete bağlanmanın kolaylaşması 
ise onların kullanım oranında muazzam bir ar-
tış sağlanmasında önemli bir rol oynamıştır.

Yeni Medya Ortamlarında Akıllı Telefonlar

Akıllı telefonlar üzerine yapılacak bir çalışmada, 
öncelikle onun bileşenlerinden biri olduğu yeni 
medya ortamlarını incelemek ve akıllı telefonla-
rın bu ortamların hangi bileşenlerinden ağırlıklı 
olarak faydalandığına bakmak gerekmektedir. 

Yeni medya kavramı, özellikle 90’lardan sonra 
bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişim ve 
internetin gündelik hayatımıza girmesi ile or-
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taya çıkan bir kavramdır (Peters’dan aktaran 
Aslan, 2013:102). Gündelik hayatımızın her 
alanında yaygın olarak kullanılan, yaşam pra-
tiklerimizi bir şekilde dönüştüren ve kullanımı-
nın çok hızlı bir şekilde artması ile artık “bede-
nin bir uzantısı/ parçası haline gelen bilgisayar, 
internet ortamı, cep telefonları, oyun konsolla-
rı, ipod ve avuç içi veri bankası kayıtlayıcıları 
ve iletişimcileri, diğer bir deyişle tüm dijital 
teknolojiler yeni medya başlığı altında topla-
nabilir” (Binark, 2007: 21). Bu dijital iletişim 
teknolojilerinin yaygın bir şekilde kullanılarak 
gündelik hayatımıza nüfuz etmesi ise onun ile-
tişim çalışmaları içerisinde ivme kazanmasının 
yolunu açmıştır. 

Bugün “yeni medya dolayımlı iletişim denil-
diğinde cep telefonları, dijital oyunlar, İnter-
net ortamı, İnternet arayüzeyinde sunulan tüm 
yazılım hizmetleri, i-podlar, akıllı telefonlar, 
PDA’lar (Personel Digital Asistant-Avuç içi 
bilgisayarlar) ve tabletler üzerinden gerçekle-
şen iletişim etkinliği ifade edilmektedir” (Bi-
nark ve Löker, 2011:9, Binark, 2009:60). Yeni 
medya dolayımlı iletişimden biri olarak ele 
alınan akıllı telefonların kullanımı üzerine ya-
pılacak bir araştırmada, yeni medyayı “yeni” 
kılan, yani gelenekselden farklı kılan temel 
özelliklerinin neler olduğuna bakmak önem 
taşımaktadır. Yeni medyayı geleneksel medya-
dan farklı kılan özellikleri Binark (2007, 2009 
ve 2011) dijitallik, etkileşimsellik, multimedya 
biçemselliği, kullanıcı türevli içerik üretimi, 
hipermetinsellik, yayılım ve sanallık ile ortaya 
çıkan mevcudiyet hissi olarak sıralamaktadır.

Yeni medyanın en önemli özelliklerinden birisi 
dijital olmasıdır. Bütün bilgi ve veriler 0 ve 1 
den oluşan (ikili kodlar halinde) numaralarla 
kodlanabilmekte ve bu durum medya ortamla-
rında çok önemli değişimlerin oluşmasına yol 
açmaktadır. Lister, yeni medya boyunca olu-
şan dönüşümlerden, yani dijitalleşmenin 4 ana 
sonucundan bahseder. Bunlardan ilki, medya 
metinlerinin belirli araçlardan bağımsız hale 
gelmesidir, yani artık televizyon izlemek için 
televizyona ya da gazete okumak için gazete-

nin kendisine ihtiyacımız yoktur. Tüm bu ak-
tiviteleri internetten veya akıllı telefonlarımız 
üzerinden gerçekleştirebiliriz. Akıllı telefonla-
rımız ya da diğer mobil medyalar ile televiz-
yon, film, video vb. izleyebilir ya da telefonu-
muza entegre kameralar ile fotoğraf çekerek 
sosyal medyada paylaşabiliriz. İkinci olarak, 
dijital kodlama sistemi sayesinde bilgiyi, USB 
bellekler gibi çok küçük alanlara sığdırabilir 
ve taşıyabiliriz. Üçüncü olarak, bilgiye/veriye 
erişim çok daha hızlı bir hale gelmiştir. Ayrıca 
bu erişim eski biçiminden farklı olarak düz çiz-
gisel olmak zorunda değildir; artık bir kitaba 
saniyeler içinde erişebilir ve sayfalarını çevir-
meden içerisinde aradığımızı bulabiliriz. Son 
olarak, dijitalleşmenin hem iyi hem de kötü 
sayılabilecek bir özelliğinden bahsetmek gere-
kir. O da herhangi bir verinin analog medyada 
hayal edilemeyecek bir şekilde manipüle edil-
mesine olanak tanımasıdır. Hepimiz bilgilere 
ulaşabilir ve bunlar üzerinde oynama yapabi-
liriz. Örneğin bir fotoğraf üzerinde istenmeyen 
kişileri çıkarabilir, yeni kişiler ekleyebilir ve 
bunları paylaşabiliriz (Lister’dan aktaran, Sia-
pera, 2012:3-4). Dijitalleşmenin getirisi olarak 
vurgulanan tüm bu özellikler, araştırmamıza 
konu olan akıllı telefonlar üzerinde gözlem-
lenebilmektedir. Akıllı telefonlar hem bilgiye 
çok hızlı ulaşmamıza ve çok küçük bir alan-
da depolamamıza imkan sunarken, hem de bir 
bilgisayarda yapılabilen çoğu işlemi, mobil 
olarak ve zaman-mekan bağlı olmadan yapma-
mıza olanak tanır.

Dijitalleşme ile oluşan bu yeni olanaklar ise 
medyada yakınsamasının üzerinde durmayı 
gerektirir. Manovich’e göre, yeni medyayı tar-
tışırken, dijitalliği yeni medyanın temel özelli-
ği olarak görmek hikayenin yarısını oluşturur; 
çünkü bazı özellikler daha eski medya biçim-
lerinde de gözükmektedir. Burada asıl önemli 
olan nokta, bilgisayarların temel özelliği olan 
sayısal mantıkla, medyanın temel özelliği olan 
iletişim mantığı arasındaki yakınsamadır. Bu 
noktadan ele aldığımız zaman yakınsama, yeni 
medyanın temel karakteristik özelliğini oluş-
turur. Bu açıdan yeni medyanın biricikliğini 
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sağlayan temel özelliğin yakınsama olduğu-
nu söylemek yanlış olmayacaktır (Manovich 
2001’den aktaran, Siapera, 2012:3-4). Akıllı 
telefonlar da hem bilgisayarların sayısal man-
tığını, hem de medyanın iletişim mantığını bir 
arada taşıması noktasında, bu yakınsamanın 
eşsiz örneklerinden birini oluşturmaktadır. 
Ayrıca akıllı telefonların kablosuz internet, ka-
mera, konum bazlı servisler vb. gibi diğer tek-
nolojilerle yakınsaması da onun gündelik ha-
yatımızın her noktasına nüfus ederek kullanım 
alanının bu kadar artmasına olanak tanımıştır 
(Hinton ve Hjorth, 2013).

Yeni medya ortamlarının dijitallik özelliğinden 
beslenen bir diğer özellik ise multimedya bi-
çemselliğidir. Bu özellik temelde ses, metin, 
imge ve sayısal veri gibi farklı veri türlerinin 
bir arada bulunduğu ortamı tanımlamak için 
kullanılır. Yeni medyanın sağladığı bu “bir ara-
dalık” özelliği, kullanıcıların da içerik üretme 
sürecine dahil olabilmelerinin yolunu açmak-
tadır (Binark, 2007:21, 2011:10-11).  Kullanıcı 
türevli içerik üretimi (user genareted content) 
olarak adlandırılan bu özellik, kullanıcıların/
tüketicilerin aynı zamanda üretici olduğu (üre-
tüketici) bir süreci de ifade etmektedir (Hinton 
ve Hjorth, 2013: 2). Akıllı telefonlara entegre 
edilmiş kameralar, fotoğraf makineleri ve in-
dirilen çeşitli uygulamalar sayesinde, her kul-
lanıcı kendi içeriğini üreterek, yine akıllı tele-
fonlar üzerinden bu içerikleri çeşitli toplumsal 
paylaşım ağlarında dolaşıma sokabilir. 

Yine yeni medyanın en önemli özelliklerinden 
biri olan etkileşimsellik, özellikle akıllı telefon-
lar üzerine düşünürken temel alınması gereken 
bir diğer husustur. Sanal ortamda etkileşimsel-
lik, diğer insanlarla etkileşim, kullanıcıların 
kendi algılarında var olan şekliyle etkileşim 
ve teknoloji ile etkileşim şeklinde çok katman-
lı olarak tanımlanabilir (Stromer-Gallery ve 
Wichowski 2011:171). Artık zaman ve mekan 
kısıtlaması olmadan her zaman ve her yerde 
bulunan akıllı telefonlarımız ile sanal ortamda 
diğer kullanıcılarla ve teknolojinin kendisiyle 
arayüz üzerinden etkileşim halinde kalabiliriz. 

Birçok kişinin sanal ortamda varlık göstermesi 
ile bu ortam, “kullanıcıların avatarlarının bir-
birleriyle etkileşim içinde olabildiği ortak bir 
dünya haline gelir” (Binark, 2011: 10). Yeni 
medyanın etkileşimsellik özelliği, kullanıcının 
içerik oluşturmasına, diğerleri tarafından oluş-
turulan içeriğe yorum yapabilmesine ve kişiler 
arasında hem eş zamanlı hem de eşzamanlı 
olamayan bir sohbet oluşmasına olanak tanır 
(Stromer-Gallery ve Wichowski, 2011:170). 
Günümüzde bilgisayar özellikleriyle dona-
tılmış akıllı telefonlarımız ise bu etkileşimin 
kurulması için gerekli olan tüm özellikleri sun-
makta ve sürekli çevrim içi kalmamıza olanak 
tanıyarak bu etkileşimin farklı platformlar üze-
rinden devam etmesini sağlamaktadır. 

Akıllı Telefonlar ve Toplumsal Kullanım 
Pratikleri

Akıllı telefonların yeni medya ortamlarının 
hangi bileşenlerinden ağırlıklı olarak yararlan-
dığına kısaca değindikten sonra, bu telefonların 
sunduğu özellikler ve kullanım pratiklerinin 
toplumsal hayattaki yansımalarına da değinmek 
gerekmektedir.  Bu kullanım pratiklerinden en 
önemlilerinden biri siyaset ve akıllı telefonlar 
arasındaki ilişkide vuku bulmaktadır. Yukarı-
da değindiğimiz gibi yeni medya ortamlarının 
sağladığı kullanıcı türevli içerik üretimi, artık 
kullanıcıya kendi içeriklerini üreterek dolaşıma 
sokma olanağı tanımıştır. Akıllı telefonlarımız 
da sağladığı olanaklarla, bu üretim sürecin-
de önemli rol oynamaktadırlar. Siapera, akıllı 
telefonların sunduğu bu özelliklerin, temelde 
politika ve hareket kabiliyetinin (mobility) bir-
birine eklemlenmesi ile beslendiğini belirterek, 
telefonlarımıza entegre dijital fotoğraf makine-
lerinin bilinen en yaygın politik kullanımının, 
“şahit olmak” olduğunu belirtir. İnsanlar, ar-
tık dijital kameralar tarafından kaydedilen ve 
anaakım medya yayınları için çevrimiçi olarak 
gönderilen herhangi bir politik olayın şahidi 
olma ayrıcalığına sahiptir (Siapera: 2012: 162). 
Bu “şahit olma” hali ise yurttaş gazeteciliğinin 
farklı bir boyutuna işaret etmektedir. Her za-
man her yerde elimizin altında bulunan akıl-
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lı telefonlarımız ile şahit olduğumuz olayları 
kaydederek, ana akım medyaya alternatif ola-
rak kendi haberlerimizi kendimiz üretebilir ve 
dolaşıma sokabiliriz.  Bunun son zamanlardaki 
en çarpıcı örneklerinden birisi de Eylem Vakti 
TV’dir.4 Kullanıcılar katıldıkları eylemlerde 
akıllı telefonları ile kaydettikleri görüntüleri, 
anında bu siteye yükleyerek diğer kullanıcılarla 
paylaşabilmekte, böylece ana akım medya üze-
rinde göremediğimiz ve hiç göremeyeceğimiz 
görüntülere ulaşabilmekteyiz. Yeni medyanın 
getirdiği önemli yenilik ya da değişimlerden bi-
risi de budur. Artık sıradan kişiler de kitlesel ya 
da kamusal mesaj ve söylem üretebilir ve hız-
la bu mesajı yaygınlaştırabilirler.5 Dolayısıyla 
“politik ve kültürel mücadelelerde taraf olmak 
isteyen muhalif grupların, aktivistlerin ve ente-
lektüellerin”  bu yeni medya ortamlarını ve tabi 
ki akıllı telefonlarını etkin olarak kullanmaları 
önemli gözükmektedir (Binark, 2007: 13).

Siapera’ya (2012: 163) göre, yeni medya tara-
fından sunulan olanaklar, yalnızca “şahitlik” 
olarak basitleştirilmemeli. Bir olayı olur olmaz 
kaydetmek, ona şahit olmak, politikacıların po-
litika yapma biçimlerinde bir dönüşüm de ya-
ratır. Böylece politika artık daha halka yakın ve 
daha halkın gözetiminde bir hal alır. Akıllı te-
lefonlarımız ile kaydettiğimiz, yayınladığımız 
bu görüntüler, ana akım medya kuruluşları ya 
da politikacılar tarafından dolayımlanmadığı 
için de daha aracısız ve daha az hiyerarşik bir 
yapıya sahiptir. 

Cep telefonu kullanımı ve siyasal katılım ara-
sındaki ilişki, ülkeler ve onların politik ve kül-
türel yapıları bağlamında daha detaylı bir şekil-
de incelenmeyi hak etmektedir. Mesela Çin’de 
televizyondaki yetenek programlarına yönelik 
cep telefonları üzerinden oy kullanmanın, in-
sanların daha fazla demokrasi talep etmesine 
yol açabileceği endişesi ile yasaklanması bu tür 
bir çalışmanın neden önemli olduğunun göster-
gesidir. Ayrıca tam tersi olarak cep telefonu ve 
4 http://www.eylemvakti.tv/
5 http://www.bianet.org/biamag/
kultur/141271-kurtler-muhalifler-ve-yeni-iletisim-
teknolojileri

siyaset ilişkisi açısından dikkat edilmesi gere-
ken bir başka durum da, cep telefonu mesaj-
larının politik pazarın direk bir biçimi olarak 
kullanılmasıdır. Böylece gönderilen SMS ile 
potansiyel oy kullanıcıları hedeflenmektedir 
(Siapera, 2012: 162).

Akıllı telefonların toplumsal kullanımı açısın-
dan vurgulanması gereken önemli bir özellik 
“sürekli bağlantıda olma” (connectivity, al-
ways on) halidir. Akıllı telefonlar aracılığıyla 
artan sosyal medya kullanım pratikleri, kişiyi 
her zaman ulaşılabilir ve her yerde bağlantı-
da kılmaktadır. Akıllı telefonlarının ardındaki 
devrimci fikir de budur. Artık insanlar coğra-
fi konumlarına ve zamana bağlı kalmaksızın 
iletişim kurabilmekte ve sürekli çevrimiçi ka-
labilmektedir. Bu sürekli çevrimiçi kalabilme 
noktasında ise önemli olan, bir telefonumuzun 
olup olmaması değil, ne tür bir telefonumuzun 
olduğudur. Telefonumuz akıllı değilse hareket 
kabiliyetimiz var (mobility), ancak bağlantımız 
(connectivity) yok demektir.  

Akıllı telefonlar her zaman bağlantıda olmaya 
olanak tanıması açısından sosyal medya kulla-
nım pratiklerine de yeni bir boyut getirmektedir 
(Hinton ve Hjorth, 2013:123). Birçok farklı uy-
gulamayı desteklemesi neticesinde insanlar artık 
her yerde, her zaman sosyal medya ile meşgul 
olabilmektedirler. Facebook Place, Foursquare 
gibi toplumsal paylaşım ağlarında yer alan ko-
num bazlı servisler (location based services) 
akıllı telefonların sağladığı olanaklarla, hem bir 
tür eğlence/oyun amacıyla kullanılmakta, hem 
de uzakları yakın ederek aileye ve arkadaşlara 
her zaman nerde olduğumuz bilgisini vermekte 
ve böylece güvende olma hissiyatı yaramaktadır 
(Hinton ve Hjorth, 2013). Fakat burada üzerinde 
durulması gereken temel nokta ise, konum belir-
ten bu uygulamalar aracılığı ile aslında ailemize 
ve yakınlarımıza ne zaman nerde olduğumuz 
bilgisini verirken, aynı zamanda gözetlendiği-
miz gerçeğidir. Eğlence ya da güvenlik amaç-
lı kullandığımız bu uygulamalar, bir noktada 
yeni bir denetim ortamına işaret etmektedir. Bu 
yeni denetim ortamı Foucault’un iktidarın işle-
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yişine ilişkin modelini oluşturan ‘Panoptikon’6 
kavramsallaştırması üzerinden tartışılmaktadır.  
Buna göre yeni iletişim teknolojileri, yeni gö-
zetleme ve kontrol olanakları oluşturmaktadır 
(Timisi, 2003:228). Yeni medya ortamları üze-
rinden gerçekleştirdiğimiz her bir işlem, servis 
sağlayıcılar tarafından kaydedilmekte ve tüm et-
kileşimimiz gözetlenebilmektedir.7 Ayrıca akıllı 
telefonlarımızın sağladığı konum bazlı servisler, 
coğrafi olarak bulunduğumuz yerin ve kimlerle 
oturduğumuzun belirlenmesini noktasında bu 
gözetimin bir parçasını oluşturmaktadır.

Akıllı telefonların toplumsal kullanım pratikleri 
noktasında değinilmesi gereken bir diğer konu 
da, çevrim içi ve çevrim dışı ilişkilerimizin al-
dığı boyuttur. Akıllı telefonlar üzerinden sosyal 
medya kullanımının artması ile ailemiz ve arka-
daş çevremiz gibi gündelik hayatımızda sahip 
olduğumuz toplumsal ağların, sosyal medya 
dolayımı ile çevirim içi ağlarımıza aktarılması, 
yani çevrimdışı ilişkilerimizin çevrimiçi iliş-
kilere dönüşmesidir. Bu değişim, özel hayat, 
mahremiyet, yer, zaman ve varlık ilişkilerimiz 
açısından bir takım sonuçları da beraberinde ge-
tirir. Öncelikle sosyal medyanın, mahrem/özel 
olanı nasıl kamusal bir hale getirdiğine bakıla-
bilir. Örneğin Facebook’a sadece ailemizin ya 
da arkadaşlarımızın görmesi için yüklediğimiz 
fotoğraflarımızın, Facebook tarafından ticari 
amaçla kullanılabilmesi ya da gizlilik ayarlarına 
yönelik gerçekleştirilen bir düzenleme ile diğer 
6 Panoptikon, 1791’de Bentham tarafından 
tasarlanan mahkumların her an gözetlenmesine 
olanak tanıyan ideal hapishane modeline dayanır. 
Foucault, Bentham’ın bu mimari benzetmesinden 
yararlanarak, modern toplumlarda egemenliğin 
örgütlenmesini nitelemek için Panoptikon kavramını 
kullanır.  Birey artık toplumsal yaşamın her alanında, 
aynen hapishane hücresinde olduğu gibi sürekli ve 
gizli bir gözetim altında olduğunu hisseder (Timisi, 
2003:227).
7 5651 sayılı internet yasası ile servis 
sağlayıcıların tüm kullanıcıların işlemlerini 2 yıl 
süre ile kaydetmesi ve talep edilmesi durumunda 
bu verileri ilgili yerlere vermesi, bu gözetlenmenin 
aldığı boyuta işaret etmektedir. Gözetim, artık 
varlığını hissettiren gizli bir olgu olmaktan çıkmış, 
açık ve meşru bir zemine oturtulmuştur.

kullanıcıların da görüşüne açılabilmesi dikka-
te değer bir noktadır. Facebook’a üye olurken 
onaylamak zorunda kaldığımız son kullanıcı 
lisans sözleşmesi ile aslında özel hayatımızın 
bir parçası olan fotoğraflarımızın ve diğer bil-
gilerimizin Facebook tarafından kullanılması-
na onay vermiş olmamızdan dolayı kendi özel 
alanımız üzerindeki kontrolü, gizliliği de kıs-
men devretmiş olmaktayız.8 Tabi ki bu durum, 
sadece Facebook için değil, tüm sosyal medya 
uygulamaları ve çoğu yazılımlar için geçerlidir. 
Bu uygulamalardan birine üye olunduğunda ya 
da yazılım indirildiğinde, son kullanıcı lisans 
sözleşmesi ile firmalar bu bilgileri kendileri için 
tutmayı veya çeşitli şekillerde kullanmayı resmi 
bir zeminde garanti altına almaktadırlar. 

Bu resmi zeminin ve mahremiyetin değişen 
boyutunun daha net anlaşılması için aslında 
internet siyasası oluşturma süreçlerine değin-
mek gerekmektedir. Çünkü akıllı telefonlardan 
bahsederken ya da onlarla ilgili bir araştırma 
tasarlarken dikkat edilmesi gereken en önemli 
noktalardan birisi de bu telefonlar üzerinden 
yaygın olarak kullandığımız internet bağlantı-
sıdır. Bu durumda internete erişimle ilgili her-
hangi bir yasa ya da düzenleme dolaylı bir şe-
kilde akıllı telefon kullanımını etkilemektedir. 

8 Kamusal alanda cep telefonları kullanımı 
ile özel ve kamusal alanın iç içe geçmesi olgusu da 
farklı bir boyut almıştır. Örneğin herhangi birinin 
aslında özel bir telefon konuşması, kamusal bir me-
kanda yer almaktadır. Böylece çoğumuz otobüs, tren 
ya da restoran da gerçekleştirilen bu özel telefon 
görüşmelerini duymakta ve bu kişiler ve ilişkileri 
hakkında bilgi sahibi olmaktayız. Bu kamusal ve 
özel alan arasındaki ilişkiye benzer olarak, iş ve boş 
zaman ayrımı da bulanıklaşmıştır. Çoğumuz ofiste 
çalışmak zorundayken, mobil medya ve kablosuz 
internet bağlantısı ile artık evden, hava alanından, 
kafeden vb. çalışmalarımıza devam edebilmekteyiz. 
İş ve boş zaman artık keskin bir şekilde ayrı değil, 
aksine yakınsamış bir hal almıştır. Diğer taraf-
tan, özellikle boş zaman ve iş arasındaki sınırların 
çözülmesi, gözetlenme olasılığı, hepimizin tam 
olarak nerede olduğunun her zaman bilinmesi, tele-
fon görüşmelerimizin kaydedilmesi, ulaşılamıyor 
olmayı bir ayrıcalık haline getirmiştir (Siapera, 
2007: 165).
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İnternet siyasası oluşturulurken evrensel ola-
rak dikkat edilmesi gereken 4 önemli nokta-
dan bahsetmektedir Braman (2011: 156-165). 
Bunlar: internet erişimi, içeriğe erişim, mülki-
yet hakları ve özel hayat/mahremiyettir. Akıllı 
telefonlar üzerine yapılacak bir çalışmada bu 
konulardan özellikle içeriğe erişim ve özel 
hayat/mahremiyet üzerinde biraz daha fazla 
durulması gerekmektedir. İlk olarak, inter-
nete erişim sağlandıktan sonra içeriğe erişim 
de önem kazanmaktadır. İktidarlar, internete 
ve içeriğe erişim koşulları üzerinde çeşitli şe-
killerde sınırlandırmalara gidebilmektedirler. 
Bunlardan en önemlisi de ifade özgürlüklerinin 
sınırlandırılmasıdır. Siyasal iktidarlar hoşlarına 
gitmeyen herhangi bir içeriği çeşitli gerekçe-
lerle kaldırabilir, içeriğin var olduğu platformu 
kapatabilir ya da bunun üzerinden cezai yaptı-
rımlar uygulayabilirler.9 Bir diğer önemli nokta 
da internet erişimimizin, hizmet şartları, kabul 
edilebilir kullanım ve son kullanıcı lisans söz-
leşmeleri gibi özgür içerik erişiminin önünde 
engel olan uygulamalarla sınırlandırılmasıdır.

İkinci olarak ise temel bir insan hakkı olan 
mahremiyet üzerinde durmak gerekmektedir. 
İnternet siyasası oluşturulması ile ilgili bir 
girişimde genelde mahremiyetin/gizliliğin 3 
boyutu üzerinde durulur. Bunlardan ilki, ile-
tişimimizin, bu iletişime dahil olmayan ya 
da olmasını istemediğimiz kişilerin erişimi-
ne kapatılması olarak tanımlanabilen iletişim 
gizliliği/mahremiyetidir.10 İkincisi, internet ya 
9 Burada değinilmesi gereken önemli bir 
husus da temelde iktidarın twitter, youtube vb. 
gibi çeşitli sosyal medya platformlarına yönelik 
yasaklamaları gerçekleştirirken, aslında bu plat-
formlara erişimin baş aktörü olan akıllı telefonları 
pek önemsememeleridir. Bu durum akıllı telefon-
lar üzerine gerçekleştirilecek bir çalışmada dikkat 
edilmesi gereken önemli noktalardan birisidir.
10 Fakat günümüzde artık iktidarlar ulus-
al güvenlik adı altında tüm bilgilerimize erişme 
hakkına sahiptir. Anti terör yasaları hükümetlerin 
tüm bilgilerimizi denetlemesine olanak tanır. Ayrıca 
internet servis sağlayıcıları 6 yıldan 2 yıla kadar tüm 
internet trafiğimizi kayıt altında tutar ve talep edilm-
esi durumunda bu verileri hükümetlerle paylaşır. 
Hükümetler haricinde ticari kuruluşlar da bu ver-

da telefonumuz üzerinden gerçekleştirdiğimiz 
işlemler sonucu elde edilen tüm verilerimizin 
korunması temeline dayanan veri gizliliği/
mahremiyetidir. Çünkü diğerlerinin kişisel ve-
rilerine erişmek çeşitli dolandırıcılık türlerini 
ve kimlik hırsızlığını da kolaylaştırmaktadır. 
Sonuncusu ve en önemlisi ise anonimliktir. 
Anonimlik iletişimde bulunan kişinin kimli-
ğinin gizliliğinin korunması temeline dayanır. 
Bazı ülkeler, anonimliğin politik konular hak-
kında daha açık ve özgür tartışmayı güçlendi-
receğine inandıkları için bu konuya daha fazla 
yoğunlaşırlar; fakat internet kullanmak isteyen 
bir kişi internet servis sağlayıcılarının sağladı-
ğı hesapları üzerinden internete bağlandıkları 
anda ve bu bağlantı bir IP adresi gerektirdiği 
için zaten anonimliklerini kaybetmektedirler 
(Braman, 2011: 156-165). Cep telefonu kulla-
nımı açısından da anonimlik mümkün değildir 
artık. Hükümetler çeşitli örgütlenmeleri kont-
rol altına almak ve tam gözetimini sağlamak 
için isimsiz hatların kullanımını engellemiştir. 
Ayrıca GSM operatörleri cep telefonlarımızla 
gerçekleştirdiğimiz görüşmeleri ya da sağla-
dıkları internet üzerindeki aktivitelerimizi de 
kontrol etme olanağına sahiptir.

Bahsettiğimiz bu mahremiyet türleri ve ihlal-
leri ya da içerik erişimimizin çeşitli nedenlerle 
engellenmesi beraberinde etik problemleri de 
doğurur. Ayrıca cep telefonlarının kullanımı-
nın kültürel olarak da bir takım etik kuralları 
ve düzenlemeleri (derste ya da sınıfta kulla-
nılmaması vb. gibi) gündeme getirdiğini de 
unutmamak gerekir. Bu kültürel kullanımlara 
ilginç bir örnek ise Çin’in Çongking kentinde, 
kaldırımlarda bir şeridi ekranlarından gözle-
rini ayıramayan ve diğer yayalarla çarpışma 
tehlikesi yaşayan cep telefonu kullanıcılarına 
tahsis etmesi örneği verilebilir.11 Bu örnek 
akıllı telefon kullanımının, aynı zamanda top-
ilerle pazarlama amaçlı ilgilenirler. İnternet servis 
sağlayıcıları ise son kullanıcı lisans sözleşmesi ile 
zaten bizim kişisel verilerimizi ticari amaçla kul-
lanma hakkını ellerinde bulundurmaktadırlar.
11 http://www.bbc.co.uk/turkce/
haberler/2014/09/140916_cin_ceptelefonu_ozel_
yol.shtml?ocid=socialflow_twitter
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lumsal hayatımızda gerçekleştirdiği değişik-
likleri görmek açısından önemli gözükmekte-
dir. Bu açıdan diğer ülkelerde de bu ve buna 
benzer yaşanan toplumsal değişimleri, yine 
yukarıda değindiğimiz tüm diğer unsurları da 
göz önünde bulundurularak ele almak, akıllı 
telefonlar üzerine gerçekleştirilecek bir çalış-
ma için çok önemlidir.

Sonuç Yerine

Yeni medya ortamlarından akıllı telefonlar 
üzerine çalışmak, bir toplumsal pratik olarak 
onların kullanımları üzerine düşünmeyi gerek-
tirir. Bu cihazların kullanımı var olan politik ve 
sosyo-kültürel bağlamının içerisinde gömülü-
dür ve dolayısıyla bu bağlam üzerinden ince-
lenmelidirler (Siapera, 2012:160). Artık yatak 
odamızdan sokağa kadar gündelik hayatımızın 
her alanına girmiş ve hayatımızın vazgeçilmez 
bir parçası haline gelmiş olan akıllı telefonla-
rı anlamak, sadece onların teknolojisini değil, 
onların ekonomik, politik, kültürel, psikolojik 
ve toplumsal süreçlerle olan ilişkisinin nasıl ol-
duğunu da anlamak anlamına gelir. Dolayısıy-
la bu cihazların hayatımıza girmesi ile oluşan 
toplumsal süreçlerdeki, fikirlerdeki normlarda-
ki ve pratiklerdeki dönüşüm ve değişimleri an-
lamaya odaklanmamız gerekmektedir (Siapera, 
2013: 2). Çünkü medya ve toplum arasındaki 
bu girift ilişki neticesinde medyaya yönelik 
herhangi bir çalışma, doğal olarak toplumdaki 
değişimleri de incelemeyi gerektirmektedir. 

Son olarak, akıllı telefonlar üzerine yapılacak 
bir çalışmada dikkat edilmesi gereken en önem-
li nokta ise bu cihazların toplumsal güç-iktidar 
ilişkileri açısından nasıl işlediğinin, bu güç-
iktidar ilişkilerinin meşrulaştırılmasında ya da 
yeniden üretilmesinde nasıl bir rol oynadığın 
ve toplumsal muhalefet etmedeki temel işle-
vinin neler olduğunun detaylı bir şekilde ince-
lenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu noktada 
yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu “yeni” 
olanaklar ve yeni örgütlenme biçimlerinin, 
toplumda daha çok demokrasi, eşitlik ve ifade 
özgürlüğü sağlayacağı yönündeki yaklaşımlara 

karşılık,  bu teknolojilerin aynı zamanda daha 
çok gözetimi de beraberinde getirdiğini akıllı 
telefonlar üzerinden de vurgulamak gerekmek-
tedir (Çelik, 2013: 272). Çünkü bu teknoloji-
ler de tıpkı diğerleri gibi iktidarlar tarafından 
kontrol edilmekte, denetlenmekte ve onların 
söylemlerini yeniden üreterek dolaşıma sokma 
işlevi görmektedir. 
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Özet: Postmodern kabileleşme olarak da tanımlanan dijital cemaatler artık sosyal medyada yay-
gın olarak karşılaşılan bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. Ortak bir ilgi alanı etrafında sosyal 
ağlar üzerinden bir araya gelen insanlar duygu ve düşüncelerini paylaşmakta ve ortak hareket 
etmektedir.

Bu bağlamda insanların neden mensubiyet duygusu arayışı içinde oldukları inci sözlük örneği 
üzerinden üyeleri birer cemaat üyesine dönüştüren ritüeller ve ortak eylemler incelenecektir. 

Keywords: İnternet, Community, Virtual Community.

Abstract: Virtual communities who defined postmodern tribalization emerges as a phenomenon 
commonly on the social media. People come together on the base of an idea, a passion, happiness 
or suffering on the social networks sharing their thoughts and feelings through ritual-like activi-
ties and act in a common way as a result.

Considering this aspect of social networks, this paper tries to shed light on ritual-like practices of 
fan communities which actually turn them into a real-life community within which every member 
of inci sozluk acts in common.

1. Giriş

İnternetin ve sosyal ağların yaygınlaşması birey-
lere zaman ve mekândan bağımsız bir iletişim 
ortamı sunarken gençlik kültürünü, gençlerin 
sosyalleşmesini ve günlük hayattaki konumla-
rını etkilemekte ve şekillendirmektedir. Genç-
lerin sosyal ağlarca şekillenen alışkanlıkları, 
gündelik yaşamda birincil ve ikincil çevreleri ile 
ilişkilerini de şekillendirmektedir. Bourdieu’ya 
göre bireyler bu alışkanlıklarına göre kendile-
rine benzeyenlerle bir araya gelerek sanal (di-
jital) veya gerçek cemaatlerini oluşturmakta ve 
kendilerinden farklı olanları ise ötekileştirerek 
aralarına keskin sınırlar koymaktadırlar. Aynı 
şekilde gençler, gerçek yaşamdaki alışkanlık-
larını da sanal yaşama adapte etmekte ve sanal 
kimliklerini şekillendirmektedirler(1). Cohen’e 
göre, “İnsanlar, simgesel olarak topluluğu inşa 
ederler; böylece onu anlamın deposu ve kaynağı 
olarak görürler ve kendi kimliklerinin göstere-

nine dönüştürürler”(2). Dolayısıyla bir cemaat 
oluşumu için fiziksel mekâna ihtiyaç kalmamak-
ta gerçek ya da sanal gruplar kendilerini diğer-
lerinden ayırmak ve bir cemaat bağı oluşturmak 
üzere bir takım kurallar ve sınırlar belirlemekte-
dir. Anthony Cohen’e göre, sınır çizmek cemaat 
kimliğini de belirlemek demektir(3). Maffesoli; 
dijital cemaatleri, postmodern kabileler olarak 
nitelendirmektedir. (1996) Maffesoli’ye göre, 
modern toplumlarda sığ ve geçici kültürü payla-
şan mikro gruplar oluşmakta ve bu gruplar (ya da 
Maffesoli’nin tanımıyla postmodern kabileler) 
kısa ömürlü de olsa üyeleri arasında duygusal bir 
bağ olan ortak paylaşıma sahip oluşumlardır(4). 
Bauman’a göre modern kabilecilik “...doğru ve 
yanlış ya da güzel ve çirkin konusunda sadece 
kabile hakikatlerini ve kabile kararlarını tanıyan 
bir kabile dünyasıdır. Fakat bu aynı zamanda da, 
çok yaşamsal bağlamlarda orijinal kabile antiki-
tesinden ayrılan bir yeni kabile dünyasıdır”(5). 
Gerçek hayatta olduğu gibi dijital cemaatlerde 
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de inşa edilmiş totem ve tabuları bulunmaktadır. 
Bu zihnen kabul edilmiş totem ve tabular cema-
at üyelerini diğer cemaatler ve onların habitusla-
rından ayıran sınırlar mekanizması olarak işler-
ler. Bu süreçte, cemaat liderleri sahip oldukları 
simgesel repertuarı kullanarak yeni bir cemaat 
kimliği ve bağlılığı yaratır (6). 

Bu çalışmada, çevrimiçi ortamda oluşan dijital 
cemaatler İnci Sözlük sitesi üzerinden analiz 
edilecektir. Bu bağlamda, öncelikle gelenek-
sel cemaat kavramı üzerinde durulacak; buna 
bağlı olarak da sanal ya da gerçek grupları bir 
arada tutan ve ortak değer ve düşüncelerini 
oluşturan ve mensubiyet duygularının nasıl 
oluştuğu noktasında dijital cemaatler kavramı 
incelenecektir. 

2. Cemaat Oluşumu 

Sözlük tanımına göre cemaat, “belirli bir coğ-
rafyada toplanmış, aynı dil ve aidiyet hissi gibi 
ortak değerler etrafında bir araya gelen insan 
topluluğu” olarak tanımlanmaktadır(7). Ortak 
bir alan üzerinde oluşmuş, mensubiyet duygu-
suna ve kimliğe sahip kendi topluluk kültürü-
nü oluşturmuş bu toplum birimlerini ilk dile 
getiren kişi Ferdinand Tönnies’tir. Tönnies’e 
göre kişilerarası iletişim ile meydana gelen 
toplumsal birimler; Gemeinschaft (Cemaat) ve 
Gesselschaft (Cemiyet) olmak üzere ikili bir 
sınıflamaya tabi tutmuştur. 

1. Cemaat; belirli bir alanı ya da coğrafyayı 
paylaşan bireylerin oluşturduğu ve birebir, sa-
mimi, doğal ilişkilerin var olduğu ortak inanç 
ve değer yargılarının paylaşıldığı toplumsal 
birimlerdir. Üyelerinin arasındaki yüz yüze ile-
tişimin sonucu olarak cemaatte güçlü bir top-
lumsal dayanışma, cemaat kültürü, birlik duy-
gusu ve ortak iradenin hâkim olduğu homojen 
eğilim gösteren yapılardır. Cemaatin menfaati, 
üyelerin menfaatinin üzerindedir. Yakın bir 
çevre içinde yaşayan cemaat üyelerini akraba-
lık, komşuluk ve arkadaşlık gibi unsurlar bir 
araya getirmektedir(8). Van Dijk’a göre cema-
atlerin kendilerine has yapıları, örgütlenme bi-

çimleri, eylem ve etkinlikleri, dilleri/jargonları, 
kültür ve kimlikleri vardır(9).

2. Cemiyette ise modern endüstriyel ve ticari 
ilişkilerin hüküm sürdüğü, heterojen eğilim 
gösteren, bireyselliğin hâkim olduğu, geçici, 
resmi ve profesyonel iletişimin gerçekleştiril-
diği, rasyonel irade ile oluşturulan, üyelerinin  
“cemaate oranla daha hızlı, rekabetçi ve dina-
mik bir yaşam sürdükleri”(10) toplumsal bi-
rimleri ifade eder. Üyelerinin ilişkileri hukuk, 
rasyonellik, işbölümü, sözleşme, kamuoyu, 
para ekonomisi gibi profesyonel olarak oluştu-
rulmuş kurallarla belirlenmiştir(11).  Topluluk 
menfaati yerine bireysel çıkarlar önemlidir ve 
ortak alana bağlılık daha azdır(12). 

Tönnies’e göre  “cemaat tüm bölücü faktörlere 
rağmen birleşik (united) kalan; cemiyet ise tüm 
birleştirici faktörlere rağmen bölünmüş olan 
bir varlıktır”(13). Tönnies cemaat ile cemiyet 
arasında iki önemli fark belirlemiştir(14).

1. Cemaatlerde bireyler tüm varlıklarıyla için-
de bulundukları topluluğun üyesidirler, amaç-
larının tümünü veya çoğunu bunların içinde 
gerçekleştirirler. Cemiyette ise bireyler üye 
oldukları topluluğa kişiliklerinin bir kısmıyla 
üye olmakta ve belirli amaçlarını tatmin etmek 
için bulunmaktadırlar.

2. Cemaatte bireyler duygu ve düşünce itiba-
riyle uyum içinde olan bir topluluktur, buna 
karşın cemiyet ise rasyonel çıkar anlaşmalarına 
dayalı bir birlikteliktir. 

3. Dijital Cemaatler

İletişim teknolojilerinin gelişimi ile birlikte 
bireyler zaman ve mekândan bağımsız olarak 
kendileriyle benzer görüş ve ilgi alanlarına 
sahip olan insanlarla bir araya gelmeye, pay-
laşımlarda bulunmaya ve ortak değer yargıları 
yaratmaya başlamış, bu durum cemaat ve ce-
miyet gibi toplumsal birimleri de değişime uğ-
ratmıştır. Wellman; teknolojik değişimler so-
nucunda cemaat yapısının değişime uğrayarak 
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sosyal ağlara dönüştüğünü belirtmiş ve sosyal 
ağları; “sosyal kimlik ve aidiyetin bulunduğu, 
sosyalleşme ve bilgi paylaşımına imkân veren 
sosyal örgütlenmeler”(15) olarak tanımlamış-
tır. Cemaat kavramı, artık ortak mekânı pay-
laşan bireyler topluluğu anlamından uzaklaşa-
rak; dijital ortamlar üzerinden ortak değer ve 
ilgi alanı etrafında bir araya gelen sanal toplu-
lukları ifade etmeye başlamıştır. 

Bu bağlamda dijital cemaat kavramını ilk defa 
Rheingold; farklı mekânlar da bulunup yüz 
yüze iletişim imkânı bulamayan bireylerin di-
jital iletişim ortamlarını kullanarak bilgi payla-
şımında bulunmaları sonucunda oluşturdukları 
topluluklar olarak tanımlamıştır. Ona göre diji-
tal cemaat;  “Kişisel ilişkiler ağının yaratılması 
için yeterli sayıda insan bir araya geldiğinde, 
networkler (internet) vasıtasıyla yaratılan sos-
yal gruplardır”(16).

İnsanlar, dijital ortamlarda gerçek dünyada yap-
tıkları eylem ve aktiviteleri gerçekleştirmekte, 
ait oldukları geleneksel cemaatleri içerisinde 
edindikleri alışkanlıklarını ve değer yargılarını 
dijital ortama taşıyarak kendileri ile benzer gö-
rüş ve düşüncedeki insanlarla ortak bir dijital 
mekân üzerinde toplanarak yaptıkları her payla-
şım ile mensubiyet duygularını güçlendirmekte 
ve kendi dijital cemaatlerini oluşturmaktadırlar. 
Dijital cemaat üyelerini bir araya getiren ve bir 
arada tutan onların ortak ilgi alanlarıdır.

Dawson’a göre dijital bir ortamda bulunan 
insanların dijital cemaat olarak kabul edilme-
si için değişmeyen bir nickname’e sahip olan 
üyeler arasında etkileşim, devamlılık, sosyal 
kontrolü, üyelerin grup etkinliklerine ilgisi ve 
katılımı, herkese açık bir alanda gerçekleşmesi 
gerekmektedir(17).

4. Postmodern Kabile Örneği olarak                     
İnci Sözlük

İnci Sözlük, 19 Aralık 2009 tarihinde İsmail 
Alpen ve Serkan İnci tarafından kurulmuş, bu-
gün 15 moderatörü, 387 bin yazarı ve günlük 

ortalama 200 bin ziyaretçisi ile internet dün-
yasında boy gösteren interaktif sözlüktür(18). 
Bir dijital cemaat ya da Maffesoli’nin tanımıy-
la postmodern kabile olarak İnci Sözlük’ün 
%25’ini kadınlar oluşturmakla birlikte sözlük-
te yer alan ve online kadınları gösteren “karı 
butonu” nedeniyle genellikle erkek nickleri ile 
sözlükte yer almaktadır(19).  Toplumun sor-
gulamadan duyduğu her şeye inanmasından 
rahatsızlık duyan üyeler buna yönelik olarak, 
hedef aldıkları kişi ya da grupların zaaflarını 
tespit edip kullanarak eğlenmekte ve kendile-
rince ders vermektedirler. İnci Sözlüğü dijital 
cemaat yapan özellikler şunlardır(20):

Mekan: Bir dijital cemaat olarak İnci Sözlük 
sozlukspot.net’in altyapısı üzerinden inci-
sozluk.com.tr, Facebok ve twitter ‘incisöz-
lük’ profilleri üzerinden üyelerini bir araya 
getirmektedir.

Cemaat Lideri ve Sosyal Kontrol: Cemaa-
tin liderliğini sözlüğün kurucusu olan Serkan 
İnci yürütmektedir. Gruba üye olmak isteyen-
ler, sözlüğün belirlediği kuralları kabul ede-
rek üye olabilmektedir. Bu kurallar sözlüğün 
dilinden kültürüne, eylemlerinden tabularına, 
yasaklardan ödüllerine kadar her şeyi belirle-
mekte ve üyeleri de bu kurallara uymakla yü-
kümlü kılarak kendi sınırlarını çizip asabiyye-
sini oluşturmaktadır.

Dil: Sözlük ilk üyelik kaydında üyelere şart ko-
şulan kurallar içerisinde kullanılması gereken 
dil ve jargonları belirlemiştir. Üyeleri çoğun-
lukla 18-35 yaş arası gençlerden oluşan sözlük 
için ‘küfür’ normal bir ifade biçimi ve üyeleri 
tarafından demokrasi ve özgürlük olarak görül-
mektedir. Birbirlerine hakaretleri de iltifatları 
da küfürle ifade etmektedirler. Cemaat liderleri 
‘İNCİ’ nickli Serkan İnci’dir. Saygı duydukları 
kişilere ‘reyis’ diye seslenmektedirler. Birbir-
lerine ‘pampa’ diye seslenen üyeler dönem 
dönem ‘trolleme’ ya da ‘trolling’ dedikleri ger-
çek olmayan haberleri yayarak insanların sor-
gulamadan, okudukları her şeye inanmasından 
duydukları rahatsızlığı onlarla alay ederek gös-
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termektedirler. Bu aynı zamanda sözlük üye-
leri arasındaki bağı güçlendirmektedir. Yine 
hakaret olarak kullandıkları “liseli” tabirini 
de kendilerini yarattıkları ötekilerden ayırmak 
amacıyla kullanmaktadırlar. 

Totem ve Tabu: Sözlüğün totemleri Baykuş, 
Vandetta Maskesi, Bayrak, Atatürk, Milli Duy-
gulardan oluşmaktadır. Her şeyle, kendileri ile 
bile alay eden İnci Sözlük üyelerinin, dokunul-
maz değer yargılarını milli değerler oluştur-
makta ve Türklüğü, bayrağı, Atatürk ve diğer 
Ataları ve milli değerleri yücelten paylaşımlar-
la sözlüğün birlik duygularını güçlendirmekte 
ve gruba bağlılıkları arttırmaktadırlar.

Kültür: İnci Sözlük moderatörleri belirlediği 
kurallar ile sözlüğün kültürünü belirlemiş ve 
üyelerinin de bu doğrultuda hareket etmeleri-
ni sağlamıştır. Sözlük içerisinde girilen entry 
sayısına göre “yazar, çaylak, diğer, gammaz” 
gibi kademeler bulunmaktadır. Sözlüğün ödül 
ve ceza sistemi de moderatörler tarafından be-
lirlenmiştir. İkinci yorum (@2)  kutsanmakta 
bu kutsamaya layık olarak entry girilmesi bek-
lenmekte iyi bir entry girilmişse iltifatla ödül-
lendirilmekte kötü ise üye küfürlere ve hakaret-
lere maruz bırakılmaktadır. İnci Sözlük üyeleri 
yaptıkları paylaşımlarla hayvan ve doğasever 
olduklarını göstermekte “mazlumun yanında 
zalimin karşısındayız” düsturu ile hareket ede-
rek insancıl paylaşımlarla üyelerinin kültürünü 
şekillendirmekte ve kendini kutsayarak üyele-
rinin sözlüğe bağlılıklarını arttırmaktadır. 

Birlik ve Mensubiyet Duygusu (Asabiyye) 
Yaratımı: Sözlük üyeleri genellikle 80 ve 
90’lı yıllarda çocukluklarını geçirmiş kişiler-
den oluşmaktadır. Çocukluk anılarını, milli ve 
insani duyguları, daha çok alt ve orta tabakaya 
ait sosyokültürel özelliklerin yer aldığı payla-
şımlarla ve capslerle üyelerinin geçmişlerine 
atıfta bulunarak birlik ve mensubiyet duygula-
rını güçlendirmektedirler. 

Kimlik ve Ötekileştirme: İnci Sözlük kimli-
ğini (milliyet, ırk, fanatizm vs. gibi) yarattığı 

ötekiler üzerinden inşa etmekte ve onlar üze-
rinden sınırlarını çizerek üyelerinin asabiyye-
lerini güçlendirmektedir. Ötekileştirmeyi mak-
ro ve mikro boyutlarda yapmakta olan sözlük 
kimi zaman Türk toplumu ile başka toplumları, 
kimi zaman bugünkü gençler ile geçmişteki 
gençleri karşılaştırmaktadır. Ancak inci sözlü-
ğün ve inci sözlükçü olmanın sınırlarını en çok 
diğer interaktif sözlükleri ötekileştirerek onlara 
yönelik eleştiriler ve aşağılayıcı paylaşımlarla 
çizmektedir. 

Örgütlenme Biçimi: Sözlük ataerkil bir bi-
çimde örgütlenmiştir. Oluşturdukları dil ve 
jargon, konuştukları ve ilgilendikleri konular 
da bu yönde şekillenmiştir. Sözlüğün 15 mode-
ratörü tarafından belirlenen eylemler, üyelerce 
toplu halde gerçekleştirilmektedir. Anketlerde 
üyelerin toplu oy kullanarak hiç beklenmeyen 
seçeneği birinci yaptıkları anket, bir kişi ya da 
mekanın (sanal ya da gerçek) açıklarını keşfe-
dip onu rezil etmeyi hedefledikleri “ziyaret” ile, 
diğer bir deyişle toplu halde aynı anda hoşlan-
madıkları bir web sitesine girip o sitenin çök-
mesine neden olan eylemlerle hem eğlenmekte 
hem de rahatsız oldukları sorunları bu şekilde 
çözümlemektedirler. Sözlük üyelerinin yaptık-
ları bazı eylemler; Atilla Taş'ı, Hamham Style 
isimli şarkısı nedeniyle çeşitli dijital mecralarda 
ortak hareket ederek Atillas Tasos adıyla Yunan 
bir şarkıcı gibi göstermek. Dünyanın en büyük 
sinema portalı IMDB'de toplu oy vermek su-
retiyle Şahan Gökbakar’ın filmi olan Celal ve 
Ceren’i en kötü film seçtirmek. Ayrıca kamu 
kurumlarından T.C. ibaresinin kaldırılmasından 
duydukları rahatsızlıkla sosyal medyada isimle-
rinin başına T.C. getirmesi eyleminin sonucun-
da bu eylemi destekleyen 9 milyon kişinin de 
isimlerinin başına T.C. getirmesi ile bir sanal 
grup hareketinin kitlesel bir eyleme dönüşmesi.

5. Sonuç

Günümüzde ortak bir ilgi alanı etrafında sosyal 
ağlar üzerinden bir araya gelen insanların ortak 
hareket etmesi sonucunda postmodern kabile-
leşme olarak da tanımlanan dijital cemaatler 
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meydana gelmiştir. Eğlenmek amacıyla bir 
araya gelen gençlerin oluşturduğu Türkiye’nin 
en aktif dijital cemaatlerinden İnci sözlük bu 
çalışmanın odak noktası olmuştur. 

Dijital dünyada birlik ve mensubiyet duygula-
rının oluşumu, toplumsal örgütlenme, ötekileş-
tirme, toplumun değer yargılarına müdahale, 
örgütsel dil ve kimlik yapılanması, toplumsal 
tabular gibi kavramlar İnci Sözlük örneği üze-
rinde gözlemlenmiştir. İnci Sözlük, zaman za-
man ses getiren eylemler yaparak hem eğlen-
miş hem de milyonları harekete geçirerek ülke 
gündemini değiştirmişlerdir.

Bu bağlamda da toplumda fanatikleşme, nefret 
söylem, ırkçılık, kendinden farklı olanı öteki-
leştirme v.b.’nin anlaşılması açısından dijital 
cemaatlerin önemi ortaya çıkmıştır.
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1. Giriş

Televizyon latince kökenli bir sözcük olup 
uzağı görmek anlamına gelir. [1] 20. Yüzyı-
lın başında ses ve görüntünün elektromanye-
tik sinyallere dönüştürülerek dünyanın farklı 
noktalarına gönderilmesiyle başlayan süreç 
günümüzde elektronik ve telekomünikasyon 
alanındaki gelişmelere paralel olarak yapı ve 
içerik açısından radikal değişimler yaşamak-
tadır. Geleneksel karasal yayıncılığın yerini 
sayısal uydu yayıncılığı, sayısal video yayın-
cılığı (digital video broadcasting, DVB), IPTV, 
sayısal ses yayıncılığı (digital audio broadcas-
ting, DAB) gibi farklı tekniklerin kullanıldı-
ğı yayıncılık anlayışı almıştır. Kullanılmaya 
başlanan yeni teknolojiler radyo ve televizyon 
yayınlarının izler kitleye ulaştırılmasının öte-
sinde Marshall McLuhan’ın “araç mesajdır” 
ifadesinde vurgulandığı biçimiyle içeriğin ve 

buna bağlı olarak yayın kuruluşlarının yeniden 
şekillenmesiyle sonuçlanmıştır. [2] 

Bu çalışmaya konu olan televizyon kanalının 
kurulması üniversite içinde üretilen bilim, sa-
nat, spor etkinlikleri ile sosyal ve kültürel faa-
liyetlerin geniş bir alana yayılan üniversite yer-
leşkesi ve kent ile etkili bir şekilde paylaşılma 
gereksiniminden doğmuştur. 2005 yılında 3984 
sayılı Radyo Televizyon Kuruluşlarının Kuru-
luş ve Yayınları Hakkında Kanunun 24. mad-
desine dayanılarak VHF bandı 9. Kanal, Radyo 
Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Ege 
Üniversitesi’ne tahsis edilmiştir. Ancak tele-
vizyon ve radyo yayıncılığı sektöründe RTÜK 
tarafından başlatılan frekans planlaması çalış-
maları nedeniyle bu platformda yapılacak ya-
yının süresinin belirsiz olması internet üzerin-
den yapılacak yayını orta ve uzun vadede daha 
önemli duruma getirmiştir. Bu yayın platform-
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larına ek olarak üniversite araştırma hastanesi 
içinde kurulmuş olan head-end anten dağıtım 
sistemi aracılığıyla tüm yataklı servis odaları, 
yemekhane ve bekleme salonu gibi alanlarda 
kanalın yayınlarına erişim sağlanmıştır.

2. Planlama Süreci

Planlama sürecinin en önemli aşaması kurula-
cak kanalın formatının belirlenmesi olmuştur. 
Format, kanalın organizasyon ve teknik plan-
lamasını doğrudan etkilemektedir. Kanalın for-
matının eğlence öğeleri de içeren bilgi tabanlı 
medya içeriği anlamına gelen “infotainment” 
olması kararlaştırılmıştır. [3] Kanalın formatı 
teknik ve organizasyon yapısının planlanma-
sında en önemli aşamadır.

2.1. Organizasyon Yapısının Planlanması
Bir televizyon kanalı çok sayıda insanın ve 
farklı bölümlerin belirlenen esaslar ve hedef-
lenen amaçlar doğrultusunda eşgüdümlü ça-
lışmasıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu 
husus göz önünde bulundurularak öncelikle 
bir televizyon kanalının en önemli unsuru olan 
insan gücünün belirlenmesiyle çalışmalara 
başlanmıştır. Kamu kurumu olarak televizyon 
yayıncılığı yapmanın bir takım zorlukları bu-
lunmaktadır. Televizyon yayınlarını gerçek-
leştirecek personelin oluşturulması bile bü-
rokratik ve mali bir takım engellerin ortadan 
kaldırılmasına bağlıdır. Televizyon bünyesinde 
öğrencilerin çalışmasına imkân verecek düzen-
lemelerin yapılmış olmasına karşın idari ve tek-
nik açıdan çekirdek ekibin tam zamanlı çalışan 
personelden olması bir zorunluluktur. Ancak 
bu personelin istenildiği anda tahsis edilemedi-
ği bilinmektedir. Bu alanda yaşanan sıkıntılar 
üniversite bünyesinde çalışan ve önceden bu 
alanda tecrübesi olan personelin televizyonda 
görevlendirilmesi suretiyle çözülmüştür.

Üniversite bünyesinde Bilgi ve İletişim Tekno-
lojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, İleti-
şim Fakültesi, Devlet Türk Musikisi Konserva-
tuvarı gibi kurumların kurulacak televizyonun 
hedef kitlesi, yayın ilkeleri, organizasyon yapısı 

ve teknik altyapısı ile ilgili görüşleri alınmıştır. 
Gerekli görüşmelerin ardından organizasyon 
ve teknik planlama faaliyetlerini sürdürecek 
personel belirlenerek çalışmalar başlatılmıştır. 

2.2. Haber Merkezi
Bir haber merkezi kurulmuş ve bu merkezin 
koordinatörlüğüne özel sektör deneyimi olan 
ve üniversite bünyesinde uzman olarak çalı-
şan bir personel atanmıştır. Haber merkezine 
sağlıklı haber akışının sağlanması amacıyla 
Ege Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Şube 
Müdürlüğü, fakültelerin halkla ilişkiler bölüm-
leri, üniversitenin haber ajansı, belediyelerin 
basın ve halkla ilişkiler bölümleri ile bir haber 
ağı kurulmuştur. Haber merkezinin ürettiği 
haberlerin yerel ve ulusal basına servis edile-
bilmesi için bir sunucu sistemi kurulmuş, yerel 
basının ve haber ajanslarının bu sistemden ha-
ber çekebilmeleri ve kendi ürettikleri haberleri 
de servis edebilmeleri için gerekli ayarlamalar 
yapılmıştır. Haber merkezi tarafından kullanı-
lacak aktüel iki adet yeni haber kamerası ve 
telsiz mikrofon seti temin edilmiştir. Ders müf-
redatlarında habercilik ile ilgili dersleri görme-
lerinin yanı sıra iletişim fakültesine bağlı haber 
ajansında zorunlu staj yapıyor olmaları nede-
niyle haber merkezinde çalışacak öğrencilerin 
iletişim fakültesi radyo televizyon sinema ile 
gazetecilik bölümü öğrencilerinden oluşması 
tercih edilmiştir. Ancak haberciliğe ilgi duyan 
diğer bölüm öğrencileri de habercilik, kamera, 
kurgu ve ses konularında eğitilerek televizyon 
bünyesinde görev almaları sağlanmıştır.

2.3. Program Üretim Bölümü
Haber merkezi dışında televizyonda üretilecek 
programların kararlaştırılması ve üretim sü-
reçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi 
amacıyla program üretim bölümü oluşturul-
muştur. Kampüs televizyonunun 7 gün 24 saat 
yayın yapması kararlaştırıldığından üretilecek 
programların sayısı ve niteliği önemli bir un-
surdur. Programların belirlenmesi aşamasında 
daha önce faaliyete geçmiş olan ve yayınlarını 
televizyonun planlama çalışmalarının yapıldığı 
dönemde de sürdüren üniversite radyosundan 
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istifade edilmiştir. Buna göre bazı radyo prog-
ramların televizyon için de üretilmesi görüşü 
genel kabul görmüştür. Ayrıca çevre, ekonomi, 
müzik, felsefe, gençlik ve eğlence içerikli prog-
ramların kimler tarafından yapılabileceği prog-
ram üretim bölümünün çalışmaları sonunda be-
lirlenmiştir. Program yapmak isteyen öğrenci ve 
öğretim üyelerine gerekli duyurular yapılmıştır. 

İzleyiciye ulaşan yayınların kalitesinde en 
önemli payı içerik almaktadır. En gelişmiş ya-
yın ve yapım donanımları kullanılsa bile izle-
yicinin ilgisini çekecek içerik oluşturulmadığı 
müddetçe yayınların izlenebilirliğini arttırmak 
mümkün değildir. Televizyon yayınlarında 
herkesi ilgilendirdiği için sağlık konusu dai-
ma önemli oranda izleyiciyi ekran başına çek-
mektedir. Üniversite bünyesinde Türkiye’nin 
en eski tıp fakültelerinden birini bulunasından 
dolayı sağlık programlarına ayrı bir önem ve-
rilmiştir. Genel sağlık konularının işlenmesinin 
yanı sıra organ nakli bilincinin oluşturulması 
ve pekiştirilmesi konusunda 115 program ha-
zırlanmıştır. Buna ek olarak Ege Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi’nin katkılarıyla ağız 
ve diş sağlığıyla ilgili 20 adet program yayın-
lanmıştır. Bunun yanı sıra türüne göre program 
sayıları şu şekildedir.

Programın İsmi Böl. Sayısı
Ege’den Sağlık 115
Ege Çevre 29
Bizim Kuşak 42
Deklanşör 20
Düşünü’yorum 22
Girişim Benim 38
Sportal 38
Polen Ege 6
Çevreden Çevremizden 40
Organ Nakli Dosyası 9
Egonomi 36
Ağzınıza Sağlık 20
Tarım ve Gıdamız 20
Rektörümüz ile Başbaşa 7
Atölye 14
Sinemadan 16

Tablo 1 Ege Üniversitesi Televizyonu’nda 
yayınlanan programların sayıları

Bu programların tekrarları yayın akışında ve-
rildiği gibi internete de yüklenerek istenildiği 
zaman izlenebilmektedir.

2.4. Halkla İlişkiler
Televizyon kanalının tanınırlığının arttırılma-
sı ve izleyiciler ile sağlıklı iletişim kurulması 
amacıyla oluşturulan birimin başına bir öğ-
retim görevlisi getirilmiştir. Öğrenci toplulu-
ğunda halkla ilişkiler bölümünde görev almak 
isten öğrenciler departmanda tanıtım faaliyet-
lerine katılmışlardır. 

Televizyonun bilinilirliğini artırmak için sosyal 
medyada sürekli güncellenen hesaplar üzerin-
den faaliyetler yürütülmüştür. Haber merkezi 
tarafından hazırlanan haber görüntüleriyle bir-
likte televizyon programları da video paylaşım 
sitelerine yüklenmiştir. Sadece youtube sayfa-
sına 2500’ün üzerinde video yüklenmiştir. 

2.5. Öğrenci Topluluğu
Televizyonun ihtiyaç duyacağı insan kaynağı-
nın ağırlıklı olarak öğrenciler tarafından karşı-
lanması kararlaştırılmıştır. Bu nedenle mevcut 
radyo topluluğu ile temasa geçilerek toplulu-
ğun televizyonu da kapsayacak şekilde radyo 
ve televizyon topluluğuna dönüşmesi sağlan-
mıştır. Bu sayede topluluğun üye sayısının ilgi 
alanının çeşitlenmesine paralel olarak artacağı 
ve bu sayede topluluk üyelerinin radyoda ol-
duğu gibi televizyon yayıncılığı alanında da 
pratik yapma imkânı yakalayacakları vurgu-
lanmıştır. Topluluk bu konuda gerekli düzen-
lemeleri yaparak televizyonun en önemli insan 
kaynağı haline gelmiştir. 

2.6. Teknik Yapının Planlanması
Kanalın kurulum süreci teknik altyapı ile yayın 
ve yapım donanımının planlanmasıyla başla-
mıştır. Öncelikle eldeki mevcut donanımın ne 
kadarının bu projede kullanılabileceği belirlen-
miştir. Buna göre Bilgi ve İletişim Teknolojile-
ri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTAM) 
bünyesinde telekomünikasyon teknolojileri 
kullanılarak bir mesafe üzerinden  sağlık hiz-
metlerinin sağlanması, klinik bilgilerin ile-
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tilmesi ve tıp eğitiminin verilmesi olarak da 
tanımlanan telemedicine alanında faaliyet gös-
teren televizyon stüdyolarının kullanılması ka-
rarlaştırılmıştır [4]. Mevcut stüdyo olanakları 
ve teknik alt yapısında iyileştirmeler yapılarak 
televizyon yayınına uygun hale getirilmiştir.

Teknolojinin gelişim yönü ve kurulum maliyet-
lerinin azalmasından dolayı HD (High Defini-
tion) stüdyo altyapısı kurulumu tercih edilmiş 
ve tüm cihazlar iki boyutlu HD uyumlu olarak 
planlamıştır. Ayrıca ana görüntü taşıyıcı kablo-
lama 3G-SDI (Serial digital interface SMPTE 
424M) altyapısı kullanımı, yayın iç sinyalleş-
mesi için 1080i50 formatı tercih edilmiştir.

Yayın otomasyon sistemleri son yıllarda tele-
vizyon kanallarındaki iş akışlarının daha sağ-
lıklı ve hızlı bir şekilde sürdürülebilmesi için 
önemli imkânlar sunmaktadırlar. Yayın akışını 
oluşturacak ve sürdürecek bu sistemin sağlam 
olması ve 24 saat sorunsuz çalışabilmesi ge-
rekmektedir. Kendine özgü gereksinimlere uy-
gun farklı çözümler üretecek kadar çok yönlü 
olmalıdır. Her boyutta performans ve yedekli 
çalışmaya göre ölçeklendirilebilmelidir. [5] 
Bu özelliklere sahip bir sunucu üzerinde yayın 
otomasyonu ve arşiv için digital video kütüp-
hanesi oluşturulmuş bunun için yüksek işlemci 
gücüne ve 60 TB disk kapasitesi sağlanmıştır. 

Sistemin omurgası 3G-SDI uyumlu 8X8 mat-
rix router üzerine kurulmuştur. Çeşitli video 
sinyallerinin spesifik noktalar gönderilmesi 
amacıyla kullanılan “matrix router”lara routing 
switchers” da denilmektedir. [6] Ana kuman-
da masası olarak HD/SD 1M/E 8 girişli video 
switcher kullanılmıştır. Stüdyo içerisinde üç 
adet Full HD 1/2” CMOS sensöre sahip kame-
ra, haber ve dış kullanım amaçlı iki, adet Full 
HD 2/3” CMOS sensöre sahip kamera kullanıl-
mıştır. Ayrıca yayın otomasyonu için mevcut 
dijital video kütüphanesi ile senkron çalışabi-
len playout, altyazı - logo uygulamaları için cg 
(character generator) yazılım ve donanımı ana 
kumandaya bağlanmıştır. Stüdyo aydınlatması 
için DMX kontrol masası ve 16 adet soğuk ışık 

kaynağı kullanılmıştır. Ses için 16 kanal ses 
mikseri ve 6 adet yaka ve el tipi telsiz mikro-
fon 6 adet sabit mikrofon kurulmuştur. Ses ana 
çıkışı compressor ve limiter üzerinden geçerek 
embedded SDI audio’ya dönüştürülmüştür. 

Ana yayın çıkışı SD formatına dönüştürülerek 
radyo link üzerinden vericiye gönderilmekte 
ve VHF 11’den yayınlanmaktadır. Ayrıca HD 
görüntü SDI yakalama kartı bulunan bir enco-
der makinası ile H.264 multiple bitrate sıkıştı-
rılmakta ve internet yayını için HTTP adaptive 
dynamic stream sunucusuna gönderilmektedir. 
Yayın web arayüzü ile son kullanıcıya ulaştırıl-
maktadır. Ayrıca ana çıkış sayısal VTR ve in-
gest yazılımıyla kayıtlanmakta ve arşivlenmek-
tedir. Prodüksiyon ve post prodüksiyon için on 
adet kurgu iş istasyonu kullanılmaktadır. 

Kanalın sayısal altyapısına ek olarak analog 
yayın platformlarının da kullanılması nedeniy-
le yayının dağıtımı süreci özel bir teknik plan-
lama gerektirmiştir. Televizyonun faaliyetle-
rine öncelikle VHF verici sisteminin devreye 
alınarak İzmir ve çevresine test yayınlarının 
ulaştırılmasıyla başlanmıştır. Kullanılan verici 
VHF vericisidir. Bu nedenle yayınlar analog 
PAL yayın formatında yapılmıştır. İş akışı-
nın tüm süreçleri yüksek tanımlı (HD) olma-
sına rağmen verici için yayın sinyalinin PAL 
(720x576) çözünürlüğe dönüştürülmesi gerek-
miştir. Bunun için çeşitli sinyal dönüştürücüleri 
kullanılmıştır. PAL sinyale dönüştürülen yayın 
verici için link sistemine gönderildikten son-
ra ayrıca Ege Üniversitesi Hastanesi içindeki 
analog merkezi TV dağıtım şebekesi ile digital 
signage sistemine de yönlendirilerek ana ve ek 
binalardaki televizyonlar ve bilgi ekranlarında 
da izlenebilir hale getirilmiştir.

3. Sonuç ve Tartışma

Üniversiteler bilimsel bilginin yanı sıra kültürel, 
sanatsal ve sportif pek çok etkinliğin gerçekleş-
tirildiği toplum açısından son derece önemli ku-
rumlardır. Bu kurumların yapacakları televizyon 
ve radyo yayınları topluma fayda sağlayacaktır.
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1994 yılında kabul edilen 3984 sayılı kanu-
nun 15.05.2002’de değiştirilen 24.maddesinde 
iletişim fakültesi radyo televizyon sinema 
bölümü bulunan üniversitelere frekans ve ka-
nalların yerel bazda ücretsiz olarak tahsis edi-
leceği hükmü bulunmasına rağmen bu durum 
15.02.2011’de çıkarılan 6112 sayılı kanunla 
ortadan kaldırılmıştır. [6] Buna neden olarak 
yayıncılık alanında faaliyet göstermek isteyen 
şirketlerin sayısının artması ve piyasaya gir-
mek için devletten frekans talepleri önemli rol 
oynamıştır. Bu frekansları kullanabilmek için 
devlete ödenecek lisans ücretleri ve daha sonra 
reklam gelirleri gibi kalemler frekans tahsisi ve 
planlaması sürecinin ciddi bir mali gelir kay-
nağı yaratacağını ortaya koymuştur. Bu durum 
üniversitelerin ücretsiz yararlanmayı umduğu 
frekans ve kanalları kullanabilme şansını orta-
dan kaldırmıştır. Mevcut şartların karasal ya-
yıncılığın sürdürülebilirliğini engellediği için 
yeni bir planlamaya gidilmiş ve televizyon ya-
yınlarının web üzerinden yapılmasına ağırlık 
verilmiştir.

Üniversite televizyonları mevcut kanunlar ne-
deniyle internet dışında bir platformda yayın 
yapamamaktadırlar. Günümüzde UHF ve VHF 
bandı üzerinden yayın yapan bazı üniversiteler 
olmasına rağmen sayısal karasal yayına geçiş ve 
frekans planlaması sürecinde yaşanan aksaklık-
lar nedeniyle süren belirsizlik devam etmektedir. 
Üniversitelere ait radyo ve televizyon kanalları 
analog karasal yayınlarını bir süre daha sürdü-
recekmiş gibi görünse de orta ve uzun vadede 
bu yayınların sonlandırılması planlanmaktadır. 
Bu noktadan itibaren internet üzerinden yapılan 
yayınlar daha da önem kazanacaktır. 

İleriye yönelik planlamalar web ağırlıklı ol-
makla birlikte yeni yasal düzenlemeler dik-
katle takip edilerek farklı platformlarında yer 

almanın yolları araştırılmaktadır. Devletin ya-
sal düzenlemeler yoluyla üniversitelerin radyo 
ve televizyon yayıncılığı yapmasına olanak 
tanıması üniversiteler açısından öğrencilerine 
güçlü bir pratik eğitim altyapısı sunacağı gibi 
izleyicilerin ticari kaygıdan uzak ve kaliteli 
programlar izlemesine imkan verecek yeni ka-
nalların hayat bulmasına katkı sağlayacaktır.
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1. Giriş

Dünyada uzaktan eğitim tarihi 1600’lerdeki 
mektupla öğretime kadar uzansa da Türkiye’de 
yenidir. Türkiye’de uzaktan eğitim düşüncesi 
ilk kez, 1924 yılında Dewey’in sunduğu “öğret-
men eğitim raporu” ile gündeme gelmiştir [2]. 
1941’de ilk eğitsel yayın olarak TRT’de kırsal 
kesime yönelik “Ziraat Takvimi Programı” ya-
pılmıştır [4]. 1952’de uzaktan eğitimde radyo 
kullanılmaya başlanmış ve İstanbul yapımı tarım 
ve hayvancılık konulu uzaktan eğitim program-
ları yayınlanmıştır [4]. 1956’da Ankara Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku 
Araştırma Enstitüsü’nde bankalarda çalışanlara 
yönelik mektupla uzaktan eğitim uygulaması 
başlatılmıştır [5]. 1960’lı yıllarda Milli eğitim 
Bakanlığı bünyesinde mektupla öğretim çalış-
maları yapılmış, 1960’da Bakanlığın İstatistik ve 
Yayım Müdürlüğü bünyesinde Mektupla Uzak-
tan Öğretim Merkezi kurulmuştur [7]. 1966’da 
ise Milli Eğitim Bakanlığı, Mektupla Öğretim 
ve Teknik Yayınlar Müdürlüğü kurulmuştur [7]. 
1968’de TRT Stüdyolarında on beş günde bir 
yayınlanan on beşer dakikalık ilk eğitim prog-
ramları yayınları başlanmıştır [4]. 1974’de 7. 

Akşam Sanat Okulu ve Mektupla Öğretim bün-
yesinde Bakanlık onayı ile mektupla öğretim 
merkezi kurulmuş, bu eğitim merkezine 1974-
1975 öğretim yılında 50 bin öğrenci kayıt ol-
muştur [4]. Daha sonra uygulamaların yetersiz 
olduğu düşünülmüş ve 1975 yılında çalışmasına 
son verilerek öğrencileri Yaygın Yüksek Öğre-
tim Kurumuna (YAYKUR) devredilmiştir [4]. 
Çalışmalar,  YAYKUR’un bünyesinde de yü-
rütülememiş, 1979 yılında YAYKUR’un çalış-
malarına son verilmiştir. 1982 yılında uzaktan 
eğitim alanında günümüzde ulaşılan ulusal bilgi 
birikimine önemli katkı sağlayan Anadolu Üni-
versitesi Açık Öğretim Fakültesi kurulmuştur 
[1]. Bunu, Fırat Üniversitesi’nin 1991 yılında 
televizyon istasyonunu kurarak yaptığı uzak-
tan eğitim çalışmaları izlemiştir [5]. Ardından 
1996 yılında Bilkent Üniversitesi Uzaktan Eği-
tim Merkezini kurmuştur. 1997 yılında şuanda 
işlevini kaybetmiş olan enformatik bölümleri 
dönemi başlamış, ilki uzaktan eğitim faaliyetle-
rini koordine etmek amacıyla Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinde kurulmuştur [4]. 1999 yılında 
YÖK Enformatik Milli Komitesini oluşturarak 
Enformatik Milli Komite Yönetmeliğini 2000 
yılında yayınlamıştır. Yönetmeliğin birinci 
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maddesine göre Enformatik Milli Komitesi’nin 
amacı, yükseköğretim kurumlarında iletişim 
ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim 
ve enformatik alanlarında, Eğitim-öğretim ola-
naklarının planlanması ve eğitim etkinliğinin 
artırılması maksadıyla, Üniversitelerle işbirliği 
içinde araştırma, inceleme ve değerlendirmeler 
yaparak Yükseköğretim Kuruluna önerilerde 
bulunmaktır. Uzaktan eğitim faaliyetlerine dair 
yönetmelik çalışmaları sürerken 1997 yılın-
da Sakarya Üniversitesi,  1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi, 2002 yılında Bilgi Üniversitesi ve 
2003 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi kendi 
uzaktan eğitim sistemini kurmuştur.  2005 yı-
lında YÖK Uzaktan Eğitim Komisyonu kurul-
muştur. Günümüz itibariyle gelinen noktada 
20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu kararı 
doğrultusunda güncellenen “Yükseköğretim 
Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul 
ve Esaslar”ı ile yükseköğretimde uzaktan eği-
tim faaliyetleri yürütülmektedir. 

2. Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim 
Programı Açma Süreci

Türkiye’de üniversitelerde uzaktan eğitim ön-
lisans, lisans veya lisansüstü programı açıla-
bilmesi için talebe yönelik dosyanın yanında 
YÖK tarafından ayrıca istenen bazı gereksi-
nimleri de sağlaması gerekmektedir. Her türlü 
program açma talepleri üniversite tarafından 
yapılan hazırlıkların iletildiği YÖK Eğitim-
Öğretim Komisyonun değerlendirmesinin 
ardından YÖK Genel Kurulu’nda karara bağ-
lanır. Tamamen uzaktan eğitim yoluyla sunu-
lacak programlar için talep dosyasına ek olarak 
kurumun hazırbulunuşluk düzeyini belirlemek 
adına “Uzaktan Eğitim Değerlendirme” formu-
nun doldurulması, belli oranda ders hazırlığı ve 
bunun sunumu talep edilmektedir. 

YÖK Genel Kurulu tarafından belirlenen 
“Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğre-
time İlişkin Usul ve Esaslar” içinde belirtilen 
“Uzaktan Öğretim Çalışma Grubu”, uzaktan 
öğretim konusunda ulusal hedefleri ve strate-
jileri geliştirme, program veya ders açma, usul 

ve esas belirleme, uygulamaların geliştirilme-
sini takip etme, programları değerlendirme ko-
nularında Yükseköğretim Kuruluna görüş ve 
öneriler sunar [3].

Üniversitelerde program açma talebinde bulu-
nan birim tarafından hazırlanan talep dosyası 
ilgili birimlerin yönetim kurullarına sunulduk-
tan sonra üniversitenin eğitim öğretim komis-
yonu ve senatosu gündemine taşınır.  Uzaktan 
eğitim yoluyla sunulacak programlar için bu 
talep dosyasına ek olarak kurumun hazırbu-
lunuşluk düzeyinin ortaya konduğu “Uzaktan 
Eğitim Değerlendirme” formu ilgili merkez 
ve birimlerin desteği ile doldurulup talep dos-
yasına eklenerek YÖK’e iletilir. Bu form ile 
üniversitenin uzaktan eğitime yönelik olarak 
altyapısı, organizasyon yapısı, insan kaynağı 
durumu, içerik üretim ve uygulama strateji-
si ile yeterlilikleri değerlendirilmektedir. Ek 
olarak belli bir oranda programa yönelik ders 
örneği oluşturularak bunların öğrenme orta-
mında sunulması talep edilmektedir. Bununla 
ilgili olarak öğrenme ortamının adresi ve ön-
ceden inceleme yapılabilmesi için bu derslere 
erişebilecek hesap bilgisi istenmektedir.

YÖK’ün ön değerlendirmesinin ardından yapı-
lan başvuruların sözlü olarak anlatımı için ku-
rumlar Uzaktan Öğretim Çalışma Grubu üye-
lerine sunum yapmak üzere kurula davet edilir. 
Bu sunumda talep edilen programın gerekçele-
ri,  altyapı yeterlilikleri ve uygulama yöntem-
leri hakkında bilgi verilmesi ve programdaki 
bazı ders örneklerini paylaşılması istenmekte-
dir. Söz konusu sunumun nasıl yapılandırılması 
ve tam olarak neleri içermesi gerektiği ile ilgili 
olarak açıkça belirlenmiş bir yönerge olma-
makla birlikte davet yazısı üzerinden programa 
ilişkin müfredatın ilk döneminin en az dört haf-
talık kısmının uzaktan öğretimle verilebilecek 
düzeyde sunulması istenmektedir. 

Bu adımlar doğrultusunda gerçekleştirilen baş-
vurunun değerlendirmesinde Uzaktan Öğretim 
Çalışma Grubu görüşlerini YÖK’ün Eğitim 
Öğretim Komisyonuna ileterek YÖK Genel 
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Kurulu’nda gündeme alınması sağlanır. Ku-
ruldan çıkan kararlar üniversitelere resmi yazı 
olarak bildirilerek programın açılıp açılmaya-
cağı karara bağlanır.

3. Uzaktan Eğitim Açma Sürecinde 
Karşılaşılan Sorunlar

YÖK bünyesindeki “Uzaktan Öğretim Çalışma 
Grubu” tarafından uygulanmakta olan süreç 
Türkiye’deki üniversiteler açısından fırsat eşit-
liği sağlayan rekabet edilebilir bir ortam ve sü-
reç sunmamaktadır. Üniversitelere programların 
tasarımında etkililiği arttırmak adına akademiye 
serbestlik sağlayan yaklaşımlar yerine alana 
özgü uzmanlığı olmayanların karar ve görüşle-
riyle tek tipleştirilen bir model dayatılmaktadır.

Uzaktan eğitim yoluyla yürütülecek bir prog-
ram talebiyle istenen belli oranda ders hazır-
lığı bunun en güzel örneğini oluşturmaktadır. 
Program talebinde bulunan kurumun makro 
düzeyde altyapısı, öğrenme ortamı, organi-
zasyon yapısı, destek sistemleri ve öğretim 
stratejisi ile mikro düzeyde öğrenme içerik ve 
etkinlerinin tasarım yöntemi, bunları sunuşu, 
değerlendirme, izleme ve raporlama süreci ve 
yeterlilikleri yerine programa ilişkin müfreda-
tın ilk döneminin en az dört haftalık kısmının 
uzaktan öğretimle verilebilecek düzeyde su-
nulması istenmektedir. 

Program için derslerin örgün eğitim anlayı-
şında olduğu gibi haftalık yapılar içinde ders 
notu, videosu ve sunusu gibi kalıplar ile tasar-
lanması ve değerlendirmesinde bunlarla ilgili 
çoktan seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirme şek-
linde sorular ile donatılması beklenmektedir. 
Buna ek olarak sınırlandırılan öğrenci konten-
janları ile mutlaka eş zamanlı ders yapılması 
zorunlu kılınan bir uygulama beklenmektedir. 
Aynı şekilde değerlendirme süreçlerini sadece 
gözetimli sınav olarak gören yaklaşımla öğre-
nenlerin sınav dönemlerinde belli bir mekan-
da bulundurulmalarını mecbur kılmaktadır.  
Uzaktan eğitimin temel felsefesi olan “zaman 
ve mekandan bağımsız olma” ile bağdaşmayan 

bu yaklaşımlar uzaktan eğitim ile sunulması 
arzulanan esnekliğe engel olmaktadır.

Hazırlık aşamasındaki bu sorunlara ek olarak 
sunum aşamasında talep edilen sunuşa yönelik 
olarak gönderilen sunuş davet yazısı dışında 
beklentiler, süreç, sunum yapılması istenen 
ortamın uygunluğu, değerlendirme kriterleri 
gibi konularda bir bilgilendirme söz konusu 
değildir. Davet yazısında belirlenen yarım sa-
atlik zaman dilimi içinde talebinizi gerekçelen-
dirmeniz, kurumsal yeterliliklerinizi sunmanız 
ve istenen programa yönelik uygulamalarınızı 
göstermeniz beklenmektedir. Sunumlarınız 
için kurum bünyesinde yetki kısıtlaması söz 
konusu olan bilgisayar ve sınırlılıkları bulunan 
misafir internet erişimi üzerinden sistemlere 
erişimlerde sıkıntılar yaşanabilmektedir.

Uzaktan Öğretim Çalışma Grubuna yapılan 
sunuşlar sırasında üyelerin yetkinliği değerlen-
dirme sürecini önemli oranda etkilemektedir. 
Uzaktan eğitim konusunda temel kavramlara 
ve yeterliliklere sahip olmayan, eğitim tekno-
lojileri ve uzaktan eğitim yaklaşımları konu-
sunda gelişmeleri takip etmeyen ve konuyu 
sadece bildiği sınırlılıklar içerisinde değerlen-
diren tek düze anlayış ile değerlendirmeler ya-
pılabilmektedir. Bu durum program talebinizle 
ilgili teknik altyapınız, yeterlilikleriniz, öğre-
tim stratejiniz ve süreçleri yönetme kapasite-
niz yerine gündem dışı tartışmalara sebebiyet 
vermektedir. Grupta yer alan üyelerin aynı za-
manda bağlı oldukları üniversitelerinin uzaktan 
eğitim ile ilgili mekanizmalarında görev alıyor 
olmaları fırsat eşitliği bağlamında serbestçe 
rekabet edebileceğiniz bir ortamın oluşmasına 
engel teşkil eden bir diğer sorundur.

Bunların dışında uzaktan eğitim programları-
na yönelik olarak bilgilendirmeler konusunda 
YÖK’ün internet sayfasında yer alan “Usul ve 
Esaslar” ile “Uzaktan Eğitim Değerlendirme” 
formu dışında sürece yönelik bir açıklama yer 
almamaktadır. Başvuru ve değerlendirme sü-
recini takip edebileceğiniz, bilgi ya da destek 
alabileceğiniz bir imkan bulunmamaktadır.
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Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim Programı Açma Sorunsalı
Yasin Özarslan, Özlem Ozan

3. Sonuç ve Öneriler

Türkiye’de uzaktan eğitim kavramı 1924 yılın-
da konuşulmaya başlansa da yükseköğretimde 
25.02.2011 tarihli Torba yasadaki 44. ve 46. 
Madde ile yasal olarak meşrulaşmıştır.  Uzak-
tan eğitimin Türkiye’deki gelişim süreci ince-
lendiğinde uzaktan eğitim çalışmalarının ulusal 
bir politika kapsamından ziyade deneme yanıl-
ma yoluyla yürütüldüğü görülmektedir. Uygu-
lamaya yönelik olarak, diğer bir ifadeyle daha 
çok mali boyutundaki sorunları çözmeye yöne-
lik, kamunun mali politikalarına göre şekillenen 
düzenlemeler yapılmaktadır. Bu durum uzaktan 
eğitimdeki tasarım, geliştirme, dağıtım ve su-
num süreçlerinin göz ardı edilmesine ve sağlık-
lı kurgulanmasına engel teşkil etmektedir.

Uzaktan öğretim konusunda ulusal hedefleri ve 
stratejileri geliştirme, program veya ders açma, 
usul ve esas belirleme, uygulamaların geliştiril-
mesini takip etme, programları değerlendirme 
konularında Yükseköğretim Kuruluna görüş 
ve öneriler sunan “Uzaktan Öğretim Çalışma 
Grubu”nda bu alanda uzmanlığa sahip kişiler 
yer almamaktadır.  Uzaktan eğitimden sorumlu 
yönetim kurulu üyesinin başkanlığında şekille-
nen çalışma grubu üniversitelerde görev yapan 
fakat hangi kriterlere göre seçildiği ve konunun 
hangi boyutuna katkı sağlayacağı net olarak 
ifade edilmeyen akademik personelden oluş-
maktadır. Bu durum hedeflerin ve stratejilerin 
geliştirilmesi kadar değerlendirme süreçlerinin 
de kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. 
Objektif kriterler yerine çalışma grubunda yer 
alanların tutumları süreçlerde belirleyici olmak-
tadır. YÖK bünyesinde oluşturulacak bu tarz bir 
çalışma grubunda yer alanların seçim kriterleri-
nin açık ve net olarak belirlenmelidir. Grup üye-
leri,  eğitim teknolojileri ve özellikle uzaktan 
eğitim alanında uzman akademisyenlerin yanı 
sıra uzaktan eğitimin farklı boyutlarında alana 
katkı sağlayabilecek kişilerden seçilmelidir. 

Program değerlendirmeleri YÖK’ün bünye-
sinde yer almayan dolayısıyla haksız rekabete 
yol açmayan bağımsız sivil bir akreditasyon 

kurulu tarafından şeffaf olarak yapılmalı kamu 
tekelinden çıkartılmalıdır. 

Şu anki uzaktan eğitim usul ve esasları incelen-
diğinde gerek ders etkinlikleri ve materyalleri 
gerekse ölçme değerlendirme faaliyetlerinde 
kamu mali politikaları gözetilerek tek tipleştir-
meye gidildiği görülmektedir. Oysaki uzaktan 
eğitim doğası gereği esnek bir yapıya sahiptir. 
Öğrenci merkezli bu yaklaşımda hedef kitlenin 
demografik özellikleri ve ihtiyaçları bağlamın-
da karşımıza çok geniş bir yelpaze çıkmak-
tadır. Öğrenci profili örgün eğitimde olduğu 
gibi 18-25 yaş arası çalışmayan ve sınıfa ge-
len bireylerden ziyade çalıştığı için veya başka 
sebeplerle örgün eğitim imkânından uzak bi-
reylerden oluşmaktadır. Bu bakımdan öğrenen 
ihtiyaçları da çeşitlenmektedir. Uzaktan eğitim 
etkinliklerini tek tipleştirme yerine felsefesinin 
göz ardı edilmediği yaratıcılığı, yeniliği ve çe-
şitliliği yok etmeyen, esnek modellerin destek-
lenmesi gerekmektedir.
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1. Giriş

Oyunlaştırma, son dönemde önem kazanmış, 
yeni kavramlardan birisidir. Bu kavramın or-
taya çıkış nedenleri arasında, bilgisayar ve 
elektronik cihazlar üzerinde oyun oynanması-
na yönelik istatistiklerin sürekli yukarıya sey-
ri önemli rol oynamaktadır. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yapılan bir araştırmada [1], or-
talama 12 yıldır oynayanların ortalama yaşının 
37 olması bilgisayar üzerinde oyun oynamak 
ile ilgili heyecanın çok ileri boyutta olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca yapılan anketlerde, ka-
tılım gösteren üst düzey yöneticilerin (CEO ve 
CFO) %61inin mesai saatlerinde oyun oyna-
mayı sürdürüyor olduğu da işaret edilmektedir. 
Son olarak, yapılan bir uluslararası araştırma 
düzenli elektronik oyun oynayanların toplam 
nüfusa oranında; Almanya’yı %66, Meksika’yı 
%57, Rusya’yı %53, İngiltere’yi %52 gibi 

yüksek değerlerle üst sıralara yerleştirmekte-
dir. Bu ve benzeri değerlendirmeler, insanların 
oyun oynama konusunda becerikli, atılgan ve 
hevesli olduklarının sadece birkaç kanıtı ola-
rak görülebilir. Bu değerlerden yola çıkarak 
da, insanları oyun oynamaya bağlayan değerler 
ortaya konmak suretiyle, sözkonusu heyecanın 
farklı etkinliklerde de kullanılması düşünülmüş 
ve çalışmalar yapılmıştır.  Özellikle öğrenim 
başta olmak üzere, gelişmeye dayalı tüm süreç-
lerin “Oyunlaştırma” fikri ile yeniden tasarla-
nabileceği ve bu kapsamda kullanıcıların daha 
hızlı, daha başarılı ve daha etkin bir öğrenme 
tecrübesi yaşayabileceği öngörülmektedir. 

Bu amaçla, baştan tasarlanacak olan öğrenme 
süreci tanımlanır. Klasik modelde kullanıcı-
ların, kendilerine sunulan bilgiyi içselleştire-
cekleri varsayımından yola çıkarak kullanılan 
klasik eğitim materyalleri ve yöntemleri bu-

Öğrenci Oryantasyonunda Web Portalı Temelli                   

Oyunlaştırma Önerisi

Kökten Ulaş Birant
Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir
ulas@cs.deu.edu.tr
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lunmaktadır. Bunlar arasında; Sözlü anlatım, 
yazılı materyal, tekrarlama gibi süreç adımları 
yeralır. 

Oyunlaştırma süreci dahilinde bu ve benzeri 
adımların farklı bir sıralama ile uygulanması dü-
şünülmektedir. Ayrıca sıralama dışında, adımla-
rın farklı bir vizyon çerçevesinde tanımlanıyor 
olması da sürecin başarımını değiştirmektedir. 

Yeni oluşturulan süreç çerçevesinde tanımla-
nan öğrenme amaçları ve çıktıları, teknolojik 
gelişmelerin de desteğiyle kontrol edilerek ba-
şarılı bir öğrenim süreci planlanmaktadır. 

Aşağıda tanımlanmış olan çalışmada öncelik-
le Oyunlaştırma sürecinin amacı ve yöntemi 
konusunda bilgi verilmektedir. Sonrasında 
oyunlaştırma süreci uygulanacak olan Öğrenci 
Oryantasyonuna yönelik olarak, Dokuz Eylül 
Üniversitesi tarafından hazırlanmış, öğrenci 
rehberi temelinde oryantasyon süreci tanımlan-
maktadır. Söz konusu tanımlamalar sonrasında 
oyunlaştırma fikri ile sürecin yeniden tanımla-
ması yapılmaktadır. Bu noktada sürecin genel 
yapısının tanımlanması sonrasında, prototip 
olarak aktarılması istenen bilginin bir kısmına 
yönelik olarak süreç tanımlanacaktır. Benzer 
şekilde tüm bilgilerin aktarılmasına yönelik 
ölçeklendirme yapılabilir. Son olarak sürecin 
ilerleyişine yönelik olarak öngörüler ve oyun-
laştırmanın tanımından yola çıkılarak, teoride 
beklenen faydalar yorumlanmaktadır.  

2. Oyunlaştırma

Wikipedia’da yapılan tanım uyarınca, “Oyun-
laştırma” terimi, oyun dinamiklerinin oyun 
dışı uygulamalarda kullanılması olarak düşü-
nülmektedir. [2, 3] Aynı zamanda çeşitli kay-
naklardaki tanımlar incelendiğinde; bir ürünün 
kullanımını öğrenme ve kullanımda uzmanlaş-
ma konularında oyun dinamiklerini kullanmak 
olarak da özetlenebilmektedir. [4]

Oyunlaştırmanın babası olarak kabul edilen 
Charles A. COONRADT kendisi ile yapılan 

bir görüşmede, oyunlaştırmanın çıkış noktası 
olarak kendisine şu soruyu sorduğunu açıkla-
mıştır; “Neden insanlar karşılığında para aldık-
ları halde işlerine harcadıkları efor yerine, spor 
antrenmanlarına veya hobilerine daha çok efor 
harcamaktalar?”. [5] Bu durumu aşağıdaki ne-
denlerle açıklamaktadır;

N1 . et tanımlanmış hedefler olması
D2 . eğerlendirmenin (Puanlamanın) daha net 
yapılması
S3 . ık geribildirim alınabilmesi
Y4 . öntem seçiminde kişisel karar alma fır-
satı olması
D5 . aha tutarlı destek alınması

Tanımlı nedenlere bağlı olarak başlatılan 
Oyunlaştırma tanımı, günümüzde bir çok uy-
gulamanın öğretiminde ve uzmanlaşmada kul-
lanılmaktadır. Oyunlaştırma başlığı altında ya-
pılacak işlemler ve tanımlamalar ise aşağıdaki 
gibi detaylandırılabilir; [6, 7] 

G1 . erçek zamanlı Geri Bildirim: Kullanıcı-
ların sisteme oluşturdukları etkiye karşılık 
olarak sistemde gerçekleşen değişikliklerin 
ve oluşan reaksiyonların gerçek zamanlı 
olarak bildirilmesi, yapılan hataların hızlı 
birşekilde düzeltilmesini ve tekrarının en-
gellenmesini sağlayacaktır.
Ş2 . effaflık: Oyunlarda yaşanan tecrübeler-
den birisi de, yapılanların karşılıklarının 
beklenmesi ve beklendiği gibi gerçekleş-
mesidir. Oyunlaştırma sürecinde, mutlak 
suretle, tüm sürecin şeffaf şekilde kullanı-
cıya gösterilmesi beklenir.
T3 . anımlı Hedefler: Kullanıcıların hedefleri-
nin net tanımlı ve anlaşılabilir olması sonuç-
lara yönelik çabaları da tetiklemektedir. 
A4 . rmalar: Kullanıcıların yapmış oldukları 
başarılı hamlelerin, diğer kullanıcılar ara-
sındaki farkını gösterecek şekilde gösteri-
lebilen Armalar ile tanımlanması katılımı 
özendirmektedir.
S5 . eviye Atlama: Kullanıcıların oyunlarda 
yaşadıkları tecrübelerden birisi de, ilerle-
meleri durumunda yeteneklerini daha çok 
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zorlayan hedeflere yönlendirilmeleridir. 
Bu da seviye atlama ile sağlanır.
U6 . zmanlaşma: Oyun sürecinde her kulla-
nıcının alan üzerinde daha yetenekli hale 
gelmesine bağlı olarak, basit kabul edile-
bilecek bilgileri sınanmamaktadır.
R7 . ekabet: Gerçek hayatta olduğu gibi, 
oyunlarda da kullanıcıların daha başarılı 
olmak isteyecekleri bir kitle bulunmakta-
dır ve bu başarı çabası oyuna olan ilgiyi ve 
heyecanı tetiklemektedir.
T8 . akım Çalışması: Kullanıcıların birlikte 
çalışma duygularını tetikleyebiliyor ol-
mak, kullanıcıların kendi grubunda öne 
çıkmaktan, bir gruba ait olmaya kadar çok 
çeşitli sosyolojik özelliklerini ortaya çı-
karttığından değerlidir.

Bu durumda oluşturulan Oyun çalışması ile 
başta öğrenmeye yönelik olmak üzere tüm sü-
reçlerin insan doğasına çok daha yakın bir şe-
kilde tanımlanabileceği öngörülmektedir.  

3. Motivasyon

Üniversitelerin çalışma alanlarından birisi ve 
belki de en önemlisi, bünyesindeki öğrencile-
rin eğitimidir. Süreç, öğrencilerin üniversiteyi 
seçerek kayıt olmaları ile başlar ve bölümlerin-
den mezuniyetleri ile tamamlanır. Öğrencilerin 
eğitimlerini başarı ile sürdürmelerinin yanında 
üniversite kaynaklarından en yüksek düzeyde 
faydalanmaları, ancak oryantasyon ismi veri-
len öğrencinin üniversite ve çevre faktörler ile 
ilgili tüm bilgileri aldığı bir süreç sonrasında 
sağlanabilmektedir. “Oryantasyon” süreci ise 
sözlü anlatım ve yazılı anlatım ile yapılmakta, 
bu sayede öğrencinin eğitim sürecini en başarı-
lı ve etkin şekilde tamamlamasına yönelik tüm 
bilgiler aktarılmaktadır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi örneğinde de, üniver-
siteye kayıt olmuş öğrencilere, her fakülte ve 
bölüm dahilinde oryantasyon günleri düzenlen-
mek suretiyle sözlü anlatım yapılmakta, gerek 
bilgi aktarımı, gerekse soruların yanıtlanması 
ile çözümler üretilmektedir. Ayrıca öğrencilere 

kayıtları sırasında, yazılı “Öğrenci El Kitabı” 
[8] isimli bilgilendirme kitapçığı verilmektedir. 
İçeriğinde üniversite ile ilgili tüm bilgileri bu-
lunduran kitapçık, aynı zamanda İzmir şehri ile 
ilgili birçok bilgiyi de içermektedir. Bu sayede 
öğrencilerin ihtiyacı olacak bir çok bilginin ve-
rilmesi ve oluşacak birçok soruna oluşmadan 
önce çözüm bulunması amaçlanmaktadır. 

Fakat tanımlanmış iki yöntemde de tek ta-
raflı bir iletişim yoğun olarak kullanılmakta, 
çift yönlü iletişimin bile çok düşük kaldığı bu 
süreçte öğrenilenlerin tecrübe edilmesi fırsatı 
sunulamamaktadır. 

Ancak başta üniversite web portalı olmak 
üzere, birçok bilgi kaynağı, öğrencinin tec-
rübe etmesi ile bilgiye ulaşabileceği şekilde 
tasarlanmıştır. Bu noktada Oyunlaştırma fikri 
dahilinde çeşitli uygulamalar ile bir geliştirme 
yapılabilmesi mümkündür. 

4. Çalışma

Oyunlaştırma çalışmasına başlandığında Do-
kuz Eylül Üniversitesi için önerilecek süreç; 
Sınıflandırma ile başlayacaktır. Öğrencilerin 
edinmesi gereken bilgilerin sınıflandırılması 
sonrasında tanımlanan bilgi sınıflarının elde 
edilebileceği yer ve yöntemler tanımlanacaktır. 
Sonraki aşamada sistemin oyuncuları takip et-
meye yönelik teknolojik altyapısının kurulması 
ve Rekabet/ Takımdaşlık sistemlerinin oluştu-
rulması gelmektedir. Son olarak başarılı olan 
oyuncuların rekabet sürecinde öne geçmeleri-
nin ve “arma”larla ödüllendirilmeleri dışında 
alabilecekleri somut ödüllerin de tanımlanması 
gerekmektedir.

Aşama 1: Sınıflandırma
Kullanıcılara aktarılması gerekli bilgiler ortaya 
konulmalıdır. Ortaya konulan bilgiler ve tecrü-
belerin, gerek öğrenim sırası, gerek bilgi öne-
mi, gerekse önceliklendirme nedenlerine bağlı 
olarak sınıflandırılması gereklidir. Bu sayede 
oyunlaştırma sürecinin seviyelendirme etabı 
da sağlanmış olacak, kullanıcıların bilgileri 
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kullanımı da kolaylaştırılmış olacaktır. Sınıf-
landırma sırasında dikkat edilmesi gerekli bir 
başka nokta da, kullanıcıların farklı bilgi temi-
ni yöntemlerine de adapte olmalarına yönelik 
olarak hem öğrenme şeklinin gözetilmesi, hem 
de yenilikleri deneyimleme heyecanıdır. Bu 
nedenle, bilgi temini yöntemlerinin farklı sınıf-
lara adil şekilde dağıtılması ile ilk seviyelerde 
daha basit deneyim ile bilgi temini yönteminin 
öğrenilmesinden üst seviyelere gidildikçe daha 
yüksek beceri istemesi önemlidir. 

Aşama2: Temin Yöntemleri
“Oyun”cuların sistemde geçerli bilgileri öğren-
melerinin kontrolü farklı şekilde yapılabilecektir. 
Bilinen yöntemler olarak çoktan seçmeli ve ya-
zılı soruların cevaplanması kullanılabilecekken 
daha karmaşık ve teknoloji yoğun yöntemler de 
tercih edilebilir. Seçim anında, kullanıcıların tek-
nolojik bilgi ve beceri düzeyinden bilginin kri-
tikliğine, bilginin temin yöntemine uygunluğuna 
kadar pek çok parametre değerlendirilmelidir. 

Aşama3: Yönetim Teknolojisi
“Oyun”un takibi, belki de en kritik noktalardan 
birisidir. Oyunlaştırma sürecinin, diğer eğitim 
süreçlerinden başlıca farklarından olan, Anlık 
Geribildirim, Net Hedefleme ve Net/Adil De-
ğerlendirme özelliklerinin en önemli destekçi-
si olarak “oyun”un düzenli takibi ve yönetimi 
görülecektir. Bu nedenle kağıt üzerinde puan-
lamaktan, bilgisayar destekli otomatik takip 
sistemlerine kadar çok geniş bir spektrumdan 
seçim yapılması mümkün olabilecektir.

Aşama4: Rekabet/Takımdaşlık Yapıları
Tüm oyunlarda ortamı paylaşacak olan kişi ve 
kurumların gerek aynı hedefe birlikte varmak-
ta fikir birliği yapabilecekleri, gerekse birbir-
lerini geçme heyecanı yaşayabilecekleri özel-
likleri mevcuttur. Bu özellikler tüm oyuncu 
grubu detaylı olarak incelendiğinde farklıların 
olduğu değerlerde farkedilebilir. Özellikle tüm 
“oyun”cuların aynı değere sahip olduğu bil-
gilerde takımdaşlık veya rekabet sağlanamaz-
ken, küçük farklılıklar ile biraraya getirilebilen 
özellikler bulunmaması bir başka deyişle tüm 

değerlerin birbirinden net olarak farklı oldu-
ğu durumlarda da takımdaşlık veya rekabet 
unsuru oluşturmak mümkün olamayacaktır. 
Bu nedenle “oyun”cu özelliklerinin değerleri 
açısından incelenmesi ve küçük/büyük sınıflar 
oluşturacak özelliklerin işaret edilerek rekabet 
unsurları oluşturulması faydalı olacaktır. 

Aşama5: Ödüllendirme
“Oyun” kavramının “oyun”cuları cezbeden en 
önemli özelliklerinden birisi sonunda varolan 
kazançtır. Genellikle Maslow İhtiyaç piramidi 
dahilinde planlanabilecek olan kazanç yapısı, 
“oyun”cuların özelliklerine göre maddi olabilse 
de, manevi de olabilir. Bu noktada kullanıcının 
tatmin seviyesinden, sahipliklerine kadar pek 
çok krtier değerlendirilmek suretiyle ödül yapısı 
kurulabilmektedir. Ayrıca ortaya konacak ödül-
lerin görünürlüğü de ödülün değerini belirleye-
cek unsurlardan birisi olarak düşünülmelidir. 
Başka deyişle topluluğun en iyi bireyini her-
hangi bir işleme tabi tutmadan yeni topluluğa 
aktardık.

5. Oryantasyon Oyunlaştırma Önerisi 

Öncelikle tanımlanması gereken nokta, çalış-
ma dahilinde sadece Öğrenci El Kitabı’ndaki 
bilgilerin incelendiği ve DEÜ portalı teknolo-
jileri dahilinde çözümler üretildiğidir. Ayrıca 
tüm bilgilerin değil, kısıtlı miktarda bilginin 
kullanılması ile bir öneri tanımlanmaya çalı-
şılmış olup öğrencilere iletilecek tüm bilgilerin 
ortaya konması için öneride küçük değişiklik-
ler yapılabilmesi de mümkündür. 

Öğrenci El Kitabı incelendiğinde, konuların 
4 ana başlık altında toplandığı görülmektedir. 
“Genel” başlığı altında, Dokuz Eylül Üniversi-
tesi tarihçesinden yerleşim özelliklerine kadar 
üniversite hakkında temel bilgiler aktarılmak-
tadır. “Eğitim/Öğretim” başlığı altında Dokuz 
Eylül Üniversitesi’nde herhangi bir bölümde 
okuyacak öğrencinin ihtiyacı olabilecek bilgi-
ler ve üniversitenin sağladığı kaynaklar tanım-
lanmaktadır. “Yaşam” başlığı altında eğitim-
öğretim faaliyeti olarak değerlendirilemeyecek 
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ancak bu faaliyetleri destekleyecek konularda 
bilgiler yazılmıştır. Son başlık olarak, üni-
versitenin yeraldığı “İzmir” şehri, şehirdeki 
yaşamı kolaylaştırıcı bilgiler ve görülmesi ge-
reken yerler aktarılmaktadır. Hazırlanan öneri 
dahilinde “Genel” başlığı altındaki bilgilerin 
“oyun”culara aktarılması düşünülmektedir. 

Yaklaşık 120 sayfalık el kitabının ilk 15 say-
falık bölümünde aktarılan bilgiler incelendi-
ğinde, Üniversitenin Vizyon ve Misyonunun 
aktarımı ile başlandığı görülmektedir. Üni-
versitenin kuruluş sürecinin aktarılmasının 
ardından üniversite birimlerinin tanımlanması 
yapılmış, yaklaşık öğrenci ve öğretim elemanı 
sayıları verilmiştir. Üniversite kampüsleri ve 
fiziksel büyüklerin tanımlanmasını takiben öğ-
rencilerin faydalanabilecekleri programlar ile 
ilgili kısa bilgiler yazılmıştır. Uzaktan Eğitim 
ile ilgili detaylar ve üniversitenin dahil olduğu 
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ile ilgili 
bilgiler sonrasında yerleşkeler tanımlanmıştır. 

Bu bilgilerin, üniversiteye yeni kabul edilmiş 
olan öğrencilerin bilmesi gereken bilgiler ol-
duğunu kabul edersek (Bu noktada öğrenci-
lerin bazı bilgileri edinmiş olmaları veya tüm 
eğitim süreci boyunca faydalanacakları için 
tam olarak algılamaları gerektiği düşünüle-
rek, sınıflandırma yapılabilir, bazı bilgilerin 
“oyun”laştırılması, bazılarının “oyun”laştırma 
dışında tutulması da planlanabilir.)

Sonrasında, üniversitenin kullanabileceği tek-
nolojik ürünler ve geliştirmeler düşünüldü-
ğünde, “oyun”laştırma sırasında kullanılabile-
cek teknolojiler ve yöntemler, aşağıdaki gibi 
tanımlanabilir;

W1 . eb portalında, ziyaret edilen sayfaların 
takibi
W2 . eb portalında, kullanıcıya özel say-
falarda çoktan seçmeli sorularla anket 
uygulanması
G3 . eliştirilecek bir Akıllı Telefon uygula-
ması ile Akıllı telefon özelliklerinin (GPS, 
vb.) takibi

Ç4 . eşitli departmanlarda görevli çalışanların 
“oyun”cuları teyid edebilecekleri bilgi gi-
riş ekranları oluşturulması

Tanımlanmış yöntemler düşünülecek olursa, 
bilgilerin takibinde kullanılabilecek yöntemler 
aşağıdaki gibi eşlenebilir; (Tüm bilgilerin öğ-
renilebildiğinin, çoktan seçmeli sorularla kont-
rol edilebilmesi hakkı saklı kalmak üzere..)

M1 . isyon, Vizyon ve Tarihçe başlıkları-
nı içeren portal sayfalarına girildiğinde 
“oyun”cu değerlendirilir (puanlandırılır).
G2 . eliştirilecek akıllı telefon uygulaması ile 
bulunulan yerdeki Dokuz Eylül Üniversi-
tesi birimi ile eşleme yapılması sonucunda 
“oyun”cu değerlendirilir (puanlandırılır).
T3 . eknoparklara ait web sitelerinin incelen-
mesi ve teknopark binaların ziyaret edil-
mesi durumlarında “oyun”cu değerlendiri-
lir (puanlandırılır).
U4 . zaktan Eğitim Merkezi bünyesinde bir 
örnek derse kayıtlanma / ders alma / de-
ğerlendirme durumlarında “oyun”cu de-
ğerlendirilir (puanlandırılır).
Ü5 . niversite Bilgi sayfalarında gezinilmesi 
durumunda “oyun”cu değerlendirilir (pu-
anlandırılır).
Ü6 . niversite portalında, kullanıcı tanımla-
ma, bilgi güncelleme, fonksiyonları de-
neyimleme durumlarına göre “oyun”cu 
değerlendirilir (puanlandırılır).

6. Uygulama Pratiği üzerine fikirler

1. Adım: Teknolojik altyapının hazırlanması:
Sistemin uygulanması adına, hali hazırda bu-
lunan web portalında değişiklikler yapılması 
ilk zorunluluk olarak görülmektedir. Yapı-
lan çalışmaların takip edilmesini sağlayacak 
“İşaretleyici”lerin, öğrenilmesi gerekli bilgile-
rin bulunduğu sayfalara yerleştirilmesi öncelik 
olarak görülmektedir. (Bu aşamada, çalışma-
nın kapsamında değerlendirilmediğinden ya-
zılım çözümünün geliştirilmesi aşamalarından, 
“İşlemin bilgisayarlaştırılması adına tasarım 
yapılması” tanımlanmamaktadır.) Ayrıca ge-
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liştirilecek yazılım altyapısında kullanıcının 
gerçekleştirdiği hamlelerin işaretleyicilerle eş-
leşmesi ve bunun sonucunda onaylanarak kayıt 
altına alınmasına yönelik geliştirmeler yapıl-
malıdır. Bazı işaretleyicilerin (“Oyun”cuların 
belirli fiziki yerleri ziyaretlerinin onaylanması 
gibi) belirli kullanıcılar tarafından onaylanma-
sı durumunun çözülmesi için farklı seviyelerde 
kullanıcıların “oyun”cuları onaylamasına yö-
nelik altyapı tasarlanmalıdır. Bu noktada kulla-
nıcıların belirli noktaları fiziksel olarak ziyaret 
etmelerinin takibine yönelik olarak üniversite 
içerisinde kioskların yerleştirilmesi, yerleş-
tirilen kiosklarda hem ziyareti tanımlamaya 
yönelik altyapı, hem de kioskun işaret ettiği 
fonksiyonu gerçekleştirdiğinin onaylanmasına 
yönelik altyapının tanımlanması gerekecektir. 
Son olarak geliştirilecek bir akıllı telefon uy-
gulaması yoluyla, akıllı telefonların fonksi-
yonlarından faydalanılabilecek, kullanıcı bilgi-
lerinin yer bildirimi, tanımlama bildirimi, vb. 
konularda eşlemesi yapılabilecektir.

2. Adım: Kullanıcıların hesaplarının açılması:
Sistemin donanım ve yazılım altyapısının ge-
liştirilmesini takiben tüm “oyun”cuların ayır-
dedilebilmeleri amacıyla, tekil kullanıcı he-
saplarının açılması gerekecektir. Bu noktada, 
üniversiteye kayıt olan öğrencilerin “DEBİS” 
(Dokuz Eylül Bilgi İşlem Sistemi) kayıtları 
temel oluşturabilir. İlgili kayıtlar, öğrencilerin 
okula kayıtlanmalarını takiben açılmakta ve 
öğrenciler sisteme tekil olarak bağlanabilmek-
tedir. Çalışma açısından bu hesapların ivedilik-
le açılması önemlidir. Ayrıca geliştirilecek ça-
lışmanın etkileyicilik yönü önemli olduğundan 
giriş anından itibaren kullanıcı hesaplarının 
ana işlevlerinden birisinin bu olması sağlana-
cak şekilde kullanıcı hesaplarına giriş ekranla-
rının yeniden düzenlenmesi, çalışmanın katma 
değerinin arttırmasının yanında etkinliğini de 
yükseltecektir.

3. Adım: Rekabet altyapılarının kurulması:
Önceki başlıklarda da üzerinde durulan önemli 
noktalardan birisi “oyun” kavramının rekabet 
unsurudur. Bu noktada öğrencilerin özellikleri-

ne bağlı olarak hangi noktalarda gruplaşmanın 
yaşanabileceğinin belirlenmesi gereklidir. Öğ-
rencilerin özlük bilgileri ile ilgili yapılabilecek 
basit bir öngörü ile aşağıda belirli gruplara oto-
matik olarak dahil edilmeleri, rekabet tanımla-
masını yapacaktır. Bu aşamada tüm özlük bil-
gilerinin incelenmesi ile rekabet tanımlamaları 
geliştirilecektir.

a. Birey olarak rekabet
b. Öğrencinin eğitim aldığı bölümlerin top-

lam puanı (ortalama puanı) üzerinden rekabet
c. Öğrencinin doğum ili üzerinden rekabet
d. Öğrencinin kendi bölümü dahilinde, farklı 

dönemler arasında oluşacak rekabet
e. Öğrencinin eğitim aldığı Fakülte/Yükse-

kokul/Enstitü olarak ortalama puanı üzerinden 
rekabet  

Ayrıca tanımlanmış tüm rekabet unsurlarının 
yine kullanıcı girişi sonrasında en hızlı şekil-
de erişebileceği noktada bulunması sistemin 
etkinliğini arttıracaktır. Bu amaçla sistemin 
arayüzünde (giriş arayüzünde) rekabet unsur-
larının önemli bir yer tutması beklenecektir. 

4. Adım: Ödül yapılarının kurulması:
“Oyun” tanımlaması dahilinde temel olarak 
2 ödül yapısı net olarak tanımlanabilir; Mad-
di ödüller ve Manevi ödüller. Manevi ödüller 
noktasında, önceki ana başlıklarda tanımlanmış 
armaların oluşturulması gereklidir. Kazanılacak 
bilgilerin ana alanlarına göre derecelendirme ile 
armalar tanımlanmalıdır. Çalışma kapsamında 
düşünülen bilgiler üzerinden, basit bir öngörü ile 
aşağıda tanımlı armaların farklı seviyelerde (Her 
arma için Bronz, Gümüş, Altın seviyelerinin alı-
nabilmesi gibi) oluşması düşünülebilir. Ayrıca 
rekabet noktalarından alınabilecek ödüller de, 
bu arma listesinde yer bulacaktır. Örneğin; 

a. Çok Okuyan arması (Üniversite portalında 
giriş yapılacak sayfaların adedine göre derece-
lendirme)

b. Çok Gezen arması (Üniversite fiziki me-
kanlarında bulunan kioskların ziyaretine göre 
derecelendirme)
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c. Merkez Müdürü arması (Üniversite Araş-
tırma Merkezleri ile ilgili portalın gezilmesin-
den başlayarak Araştırma Merkezlerinin fiziki 
olarak ziyareti ve Araştırma Merkezlerinin ya-
pılarına yönelik soruların cevaplanmasına ka-
dar geniş bir yelpazede derecelendirme)

d.   Benim Üniversitem arması (Üniversite 
misyon/vizyon/görev bölümleme/ vb. bilgileri 
üzerine bilgi ile derecelendirme)

e. Girişimci arması (Üniversite Teknopark 
binalarını ziyaret, görevlilerle tanışma ve 
girişimcilik alanında üniversite tarafından 
sağlanan bilgilerin kontrolüne yönelik 
derecelendirme)

f. Sistem Uzmanı arması (Üniversite Oyun-
laştırma çalışması ile ilgili olarak kullanıcı 
hesabına girişten farklı puan kazanma yön-
temlerinin öğrenimine kadar kontrole yönelik 
derecelendirme)

Tanımlı armaların, daha önce belirtilmiş reka-
bet unsurları şeklinde düşünülmek suretiyle 
kullanıcıya özel portal arayüzünün en ön sayfa-
larında yer bulabilmelidir. Ayrıca çeşitli arma-
ların kazanılmasına yönelik bilgilendirmenin 
kullanıcı girişinden bağımsız olan portal giriş 
sayfasında da “Güncel Gelişmeler” mantığına 
uygun şekilde yayınlanması bu alandaki reka-
beti tetikleyici unsur olarak kullanılabilecektir. 

5. Adım: Kullanıcıların uygulama üzerine 
ilk bilgileri edinmeleri:
Başta öğrencilerin üniversiteye ilk kayıtlarının 
alındığı süreç olmak üzere, konu hakkında bil-
gilendirme toplantıları yoluyla başta ödül ve 
rekabet unsurları olmak üzere çalışma yönte-
mi konusunda bilgilendirmeler planlanmalıdır. 
Ayrıca kullanıcı hesap bilgilerinin (öğrenci 
kullanıcı ismi ve geçici şifresinin) kullanıcıya 
iletilmesi kapsamında yazılı olarak bilgilen-
dirme de yapılmalıdır. Son olarak sistemin öğ-
renilmesine yönelik armalar ile bilgilendirme 
tamamlanmalıdır.

6. Adım: Sistemin uygulanması:
Sistemin uygulanması süreci dahilinde topla-
nan puanlara yönelik olarak yeni rekabet sis-

temleri geliştirilmesi, tanımlanan rekabet un-
surlarında belirlenecek ödüllere yönelik olarak 
duyurular yapılması, bilgi toplanmasına yöne-
lik yeni teknolojilerin uygulanması gibi konu-
larda yeni fikirler ortaya çıkacaktır. Bu çalış-
maların yürürlüğe alınması da süreç dahilinde 
planlanmalıdır. 

7. Sonuç

Hazırlanan çalışma dahilinde tanımlanmış öne-
ri, en basit teknolojik geliştirmeler ile geliştiril-
miştir. Ayrıca öğrenci el kitabı ve el kitabının 
kısıtlı bir bölümü temel alınarak hazırlanmış 
olan bir bilgi setinin öğretilmesine yönelik ola-
rak çalışılmıştır. 

Başta bina içi yer bildirimine yönelik olarak 
yaşanan teknolojik gelişmelerin sisteme adap-
tasyonu ile çeşitli fiziki noktaların ziyaretine 
yönelik bilgi edinilmesi kolaylaştırılabilir. 
Klasik GPS teknolojisinin dış alanda yüksek 
performans göstermesi ve çok geniş bir aralık-
ta sonuç vermesi nedeniyle farklı çözümler ile 
oluşturulan tasarım, son dönemde ortaya çıkan 
iBeacon teknolojileri başta olmak üzere, kab-
losuz ağ sinyallerine dayanan algoritmalarla da 
desteklenebilir. Bu sayede çalışmanın bina içi 
konumlandırma konusundaki yetenekleri art-
tırılarak değerlendirmeler daha güvenilir hale 
getirilebilir.

Ayrıca geliştirilecek akıllı telefon uygulaması-
nın, sadece akıllı telefonun yer bildirimi tekno-
lojisi için değil, bilgilendirmenin de bir parçası 
olarak kullanılabilmesi ve bazı bilgilerin çeşitli 
oyunlar (Harf yerleştirme, vb. küçük oyunlar) 
ile öğretilmesini mümkün kılması ile sadece 
okuma ile öğrenmenin ötesine geçilebilir. 

Sonuç olarak, başta öğrenci oryantasyonu ol-
mak üzere, öğrencilere verilmesi planlanan 
tüm bilgilerin oyun formatında planlanmak su-
retiyle aktarılması, düzenli bir plan dahilinde 
yürütüldüğü takdirde bilgilenmeyi daha heye-
canlı, zevkli, etkin ve istenir kılabilecektir. Do-
kuz Eylül Üniversitesi’nde başvurusu yapılmış 
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bir İzmir Kalkınma Ajansı destekli projenin 
kabulü durumunda teknolojinin yerleştirilme-
sine yönelik olarak başlatılacaktır. Altyapının 
oluşturulmasına paralel olarak yukarıda tanım-
lı kavramlar çerçevesinde yapılacak planlama, 
tüm oryantasyon programını içerecek şekilde 
düzenlenecektir. Projenin kabulü halinde orta-
ya çıkacak sonuçlar ve detaylı tasarım ayrıca 
paylaşılacaktır.
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1. Giriş

1990’lı yıllarda yaşanan hızlı teknolojik geliş-
melerin bir sonucu olarak bilgisayarlar, modern 
hayatın her alanına girmiş ve vazgeçilmez bir 
biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Hayatımı-
zın birçok alanında bilgisayar ve bilgisayar ağı 
teknolojileri “olmazsa olmaz” bir şekilde yer 

almaktadır. İletişim, para transferleri, kamu 
hizmetleri, askeri sistemler, elektronik banka-
cılık, savunma sistemleri, bu alanlardan sadece 
birkaçıdır. Teknolojideki bu gelişmeler, bilgi-
sayar ağlarını ve sistemlerini, aynı zamanda, 
bir saldırı aracı haline, kullandığımız sistemle-
ri de açık birer hedef haline getirmiştir.

Oyun Teorisinin İnternet Ortamında                                                                

Saldırı Tespit Sistemlerinde Kullanılması Üzerine Bir Araştırma

Serap Ergün1, Tuncay Aydoğan2, Sırma Zeynep Alparslan Gök3
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Özet: Bilişim sistemleri güvenliği konusunda yapılan araştırmalar ve projeler internetin askeri, 
e-devlet, e-sağlık, e-ticaret, e-öğrenme, gibi konularda tüm dünyada yaygın olarak kullanılma-
ya başlamasıyla birlikte hız kazanmıştır. Günümüzde de bilişim sistemleri güvenliği alanındaki 
araştırmalar devam etmektedir.  Bilgisayar ağlarında taşınan, işlenen ve saklanan bilgilerin artmış 
olması,  güvenliğin dolayısıyla da güvenlik araştırmalarının önemini daha da artırmıştır. Bilişim 
sistemlerine bağımlılığımız gün geçtikçe arttığından, bu sistemlerin ve bunlar üzerinde işlenen, 
üretilen, saklanan ve iletilen bilginin güvenliğinin önemi de bağımlılığa paralel olarak artmakta-
dır. Bu çalışmada oyun teorisi bilişim güvenliği kavramlarından ve saldırı tespit sistemlerinden 
bahsedilmiştir. Bilgisayar ağlarında oyun teorisinin kullanılması araştırılmış ve geniş bir literatür 
özetine yer verilmiştir. Çalışmalarda genel olarak bilgisayar ağına saldıran ve bilgisayar ağını 
savunanlar arasında oyunlar modellenerek, oyuncuların seçmesi gereken stratejiler belirlenerek 
oyunun Nash dengesinin bulunması için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Oyun teorisi, Nash dengesi, strateji, bilişim güvenliği, saldırı tespit sistemleri

Abstract: Information systems security in research and projects web’s military, e- government, e 
-health, e -commerce, e -learning, on topics such as common around the world as the beginning of 
the application have been accelerated. Today, in the field of information systems security research 
is ongoing. Computer network transported, processed, and stored information has increased the 
security of the thus increased the importance of security research. Our reliance on IT systems has 
increased day by day, and their processed on this system, manufactured, stored and transmitted 
the importance of information security is increasing in parallel with the addiction. In this study, 
game theory, IT security and intrusion detection systems of the concepts are discussed. The use 
of game theory in computer networks have been investigated and are included in an extensive lit-
erature summary. Working in the overall computer network attack and computer network games 
between defending modeled, players must choose their strategies for determining the existence of 
the Nash equilibrium of the game a variety of methods have been developed.
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Bilişim sistemlerine ve bu sistemler tarafından 
işlenen verilere yönelik güvenlik ihlalleri ina-
nılmaz bir hızla artmaktadır. Bilişim sistemle-
rine olan bireysel ve toplumsal bağımlılığımız 
arttıkça bu sistemlerde meydana gelebilecek 
arıza ve saldırılara karşı duyarlılığımız da o 
denli artacaktır. Bu duyarlılık arttıkça da bil-
gisayar sistemlerine ve ağlarına yönelik olarak 
gerçekleştirilecek olan saldırıların sonucunda; 
para, zaman, prestij ve değerli bilgi kaybı da 
artacaktır. Bu saldırıların hastane bilişim sis-
temleri gibi doğrudan yaşamı etkileyen sis-
temlere yönelmesi durumunda ise kaybedilen 
insan hayatı bile olabilir.

Uygulamalı matematik alanında kullanılan 
oyun teorisinin ekonomi, sosyal bilimler gibi 
konularda kullanılırken son yıllarda bilgisa-
yar ağlarında, bilişim/internet güvenliğinde ve 
kriptoloji gibi özel alanlarda da kullanıldığı ya-
pılan çalışmalarda görülmektedir.

2. Oyun Teorisi 

Oyun Teorisi, en genel ifadesiyle, akılcı bi-
reylerin seçimleri ve bunların karşılıklı etki-
leşimlerinin sonuçlarını inceler. Bir oyunu ta-
nımlayan en önemli unsur, oyuncuların sahip 
oldukları bilgidir. Bu teori oyun şeklinde ifade 
edilebilen her türlü durumu kapsar. Herhangi 
bir durumun oyun olarak değerlendirilebilmesi 
için ise şu üç koşulun birlikte sağlanmış olması 
gerekir [1]: Oyuncu olarak adlandıracağımız 
kişiler kümesi, her oyuncu için mümkün olan 
seçenekler kümesi, her bir seçeneğe ilişkin so-
nuçlar kümesi.

Oyun Teorisi, ilk olarak 1920’li yıllarda ma-
tematikçi John Von Neumann [2] tarafından 
kâğıt oyunlarında en iyiyi oynamak amacıyla 
ortaya atılmıştır. Bu tür oyunlarda bazı oyun-
cuların kazançları diğerlerinin kaybı olduğun-
dan toplam kazanç sıfır olur. Bu sebeple bu tür 
oyunlara sıfır toplamlı ikili oyunlar denmiştir. 
Askeri operasyonlar da bu oyunlar gibi düşü-
nülebilir. Özellikle 1940’ lı savaş yıllarında bu 
oyunlar son derece önem kazanmıştır.

Oynanmış ve günümüzde hala oynanmakta 
olan birçok oyunun kendisiyle ilişkilendirilmiş 
bir takım kuralları vardır. Bu oyunlara örnek 
olarak futbol, golf, basketbol tenis gibi oyunlar 
poker ve briç gibi kart oyunları ile satranç ve 
tavla gibi oyunlar verilebilir. Bütün bu oyunlar 
bir etkileşim bir rekabet unsuru içermektedir. 
Yani oyunda bir oyuncu diğer oyuncularla re-
kabet etmektedir ve oyuncunun başarısı, kendi 
hareketlerinin yanı sıra diğer oyuncuların hare-
ketlerine de bağlıdır [3].

2.1. Oyun Teorisi ile İlgili Kavramlar
Oyun teorisinin tanımına geri dönersek; “İki 
ya da daha fazla rakibi belirli kurallar altında 
birleştirerek karşılıklı olarak çelişen olasılıklar 
karşısında, birbirlerine karşı en doğru stratejiyi 
belirleme yöntemidir” şeklinde tanımlamıştık. 
Bu tanıma göre bir oyunda oyuncular, yunun 
kuralları ve stratejiler, oyunda elde edilen ka-
zanç veya kayıplar (payoff), oyunun sonucu 
ya da denge noktası unsurlarının bulunması 
gerekmektedir.

a) Oyuncu: Bir oyunda her bir karar veren 
birime oyuncu denir ya da bir başka ifadeyle; 
oyunun taraflarına oyuncu denir. Bu oyuncular 
poker oyununda olduğu gibi bireyler, oligopol 
piyasalarda olduğu gibi firmalar veya askeri 
çatışmalarda olduğu gibi uluslar da olabilir [2]. 
Bir oyunu oynayabilmek için en az iki oyuncu-
ya ihtiyaç vardır. Her oyuncu kendi bilgi seti 
ve rakibinin bilgi seti doğrultusunda faydasını 
maksimize edecek şekilde rasyonel olarak ha-
reket ettikleri varsayımı altında hareket ederler. 
Rasyonel olmayan hareketlerin hiçbiri oyun 
teorisi içinde yer alamaz. Kısacası her oyuncu 
sahip olduğu tercihler arasında, mümkün olan 
en büyük ödülü verecek tercihi seçerek oyunu 
bitirmek arzusundadır. 

b) Oyunun kuralları ve stratejiler: Bir oyu-
nun oynana bilmesi için oyuna taraf olan oyun-
cuların belirli kurallar altında birleşmeleri ge-
rekmektedir. Kuralların olmaması durumunda 
taraflar stratejilerini belirleyemeyeceklerdir. 
Bu kurallar satranç oyununda olduğu gibi her 
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taşın nasıl hareket edeceği, şirketlerin ticaretini 
bir düzende tutan ticaret kanunu ya da ulusla-
rarası anlaşmalarla belirlenen kurallar olarak 
da ifade edilebilir. Stratejiler ise; her oyunda 
oyuncuların belli hareketler içerisinde çeşitli 
seçenekleri vardır. Oyuncuların belirli bir za-
man dilimi içerisinde rakibinin olası hareketle-
rine karşı önceden belirlenen ve olanaklı alter-
natiflerden rakibin hareket tarzlarını saptayan 
kurallar bütününe strateji denir. Bir oyunda 
strateji sayısı sonlu ya da sonsuz olabilir [4]. 
Yapılan hareketin diğer oyuncuyu etkilemesi 
ve etkileşim sürecinin sürekli olması, o sürecin 
oyun olmasını sağlayacaktır. 

c) Oyunda elde edilen kazanç ve kayıplar: 
Oyunun oynanması süresince her bir strateji-
ye karşılık gelen, her oyuncunun bir kazancı 
ya da bir kaybı söz konusudur. Bu kazanç ya 
da kayıplar artı sonsuz ile eksi sonsuz arasın-
da yer alabilir. Bu değerler sayısal olarak ifa-
de edilebileceği gibi, oransal olarak da ifade 
edilebilir. Kazançlar ya da kayıpların birimleri 
her durumda aynı ölçü biriminde olması gerek-
mektedir. Oyuncuların strateji seçimlerinden 
ortaya çıkan kazanç ve kayıpları göstermek 
için kullanılan matrise ise ödemeler matrisi adı 
verilmektedir. 

d) Oyunun sonucu ya da denge noktası: Her 
oyuncunun rasyonel olarak hareket ettikleri 
varsayımı altında, oyuncuların oyunu bitir-
meleri sonucunda ulaştıkları noktaya, oyunun 
sonu ya da denge noktası adı verilir. Oyun 
teoreminde bu denge noktasına Nash dengesi 
adı verilmektedir. Bu noktada her oyuncunun 
oynayacağı strateji belli olup, sözü edilen bu 
stratejiyi kullanmak için karar verilen hareket-
ler uygulanır.

2.2. Denge Kavramı ve Nash Dengesi
1950 yılında John Nash çözüm ve denge noktası 
olarak da bilinen ve günümüzde en çok kullanı-
lan Nash dengesi teorisini oluşturmuştur [1].

Oyuncuların oyunu bitirmeleri sonucunda 
ulaştıkları noktaya, oyunun sonu ya da denge 

noktası adını vermiştik. Bu noktada, oyuncula-
rın seçtikleri stratejiler a= (ai,a-i) şeklinde ifade 
edilir. Bu gösterimde yer alan ai, i’inci oyun 
stratejisini verirken, a-i diğer oyuncunun stra-
tejisini vermektedir.

Oyunun oynanması durumunda, her oyuncu-
nun stratejisi olacaktır. Bu stratejiler içinde 
oyuncular kendi baskın stratejisinin olmasını 
arzularlar. Bu şekilde baskın stratejiye sahip 
olan oyuncular oyunun ne şekilde oynayacak-
larını ve oyunun sonucunun ne şekilde bitece-
ğini bilmek oldukça kolay hale gelmektedir. 
Baskın stratejiyle bir oyuncunun karşıdaki 
oyuncu ya da oyuncular ne şekilde oynarlarsa 
oynasınlar tek bir biçimde oyuncunun hareket 
etmesi anlamına gelmektedir.

Çoğu oyunların hâkim stratejileri yoktur ve 
oyuncular kendi hareketlerini seçmek için diğer 
oyuncunun hareketlerini ortaya çıkarmak zo-
rundadır. Bu bakımdan oyuncular, diğer oyun-
cuların kararları veri iken yapabileceklerinin 
en iyisini yapacaklardır. Bu da hâkim strateji 
dengesini de içine alan ve daha geniş bir denge 
kavramı olan Nash dengesidir. Nash dengesi 
çok geniş oyunlar sınıfında çok kuvvetli tah-
minle üreten bir çözüm kavramıdır [1].

Nash dengesinde temel unsur, bir denge nokta-
sı düşüncesidir. Analizde Nash, von Neumann 
minimax teoremi genelleştirilmesinin teme-
li olarak en iyi cevap yaklaşımını seçmiştir. 
Nash’ e göre, iki kişilik bir oyunun çözümüne 
aday olacak bir strateji çifti, stratejinin her biri 
rakibinin oynayacağını tahmin ettiği diğerine, 
en iyi cevap verebilme niteliğini sağlaması 
gerekmektedir. Bir denge noktası diğer oyun-
cuların stratejileri hususunda karar verdikleri 
inanılıyorsa, her bir oyuncunun stratejilerinin, 
oyuncunun kendi ödülünü maksimize ettiği du-
rumu ifade etmektedir. Her bir oyuncunun stra-
tejisi, diğer oyuncuların oynayacağını tahmin 
ettiği stratejilerine karşı optimaldir. Bu özellik-
leri olan bir strateji çifti (kombinasyonu) Nash 
dengesi olarak isimlendirilmekte, işbirliksiz 
oyunların temelini oluşturmaktadır [5].
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Bu durumda oynanan herhangi bir durumda 
oyunda oyuncular için baskın stratejilerin bu-
lunması sonucunda ulaşılan denge durumunun 
aynı zaman da Nash dengesine karşılık geldi-
ğini söylemek mümkündür. Buna karşılık her 
Nash dengesi baskın stratejiye sahip ortaya çı-
karan dengeyi vermek zorunda değildir. Çünkü 
kimi oyunlarda birden fazla Nash dengesine 
ulaşılması mümkündür [6].

2.3. Strateji Kavramı
Oyunlar teorisinin temel kavramlarından birisi 
strateji kavramıdır. Strateji kombine edilmiş ka-
rarlar dizisidir. Daha açık bir şekilde söylemek 
gerekirse Strateji, oyunun başından sonuna dek 
ortaya çıkabilecek bütün durumlar için oyuncu-
ların tercihlerini belirten kararlar bütünüdür [1].

Oyunda tek bir denge noktası varsa hamle sayı-
sı ne olursa olsun oyuncular bütün oyun boyun-
ca tek bir strateji kullanacaklardır. Oyuncunun 
kullandığı bu tek stratejiye Salt Strateji denir. 
Bazı oyunlarda tek yerine birden fazla denge 
noktası vardır. Bu durumda oyuncular hamlele-
rinin bir kısmında bir oyun, diğer kısımlarında 
başka bir oyun uygulama imkânına sahiptirler. 
Böylece oyuncuların bir oyun süresince birden 
fazla hareket tarzını seçebilmelerine ve çeşit-
li kararları bir arada benimsemelerine Karma 
Strateji uygulaması denir.

Oyunlar teorisinin amacı rekabet etmekte olan, 
beklentileri zıt iki oyuncu için rasyonel hareket 
yollarını sezmektir. Tekrarı mümkün oyunlar-
da bir oyun için optimum strateji mümkün en 
büyük ortalama kazancı garanti edecek strateji-
dir. Rakip yönünden beklenen optimum strateji 
ise mümkün en küçük ortalama kaybı garanti 
edebilecek bir stratejidir.

2.4. Ödemeler (Getiri-Kazanç) Matrisi
Oyuncuların strateji seçimlerinin türlü bileşim-
lerinden sonuçlanan kazanç ve kayıpları gös-
teren matrise ödemeler matrisi denir. Ödeme 
matrisinin elemanları pozitif, negatif veya sı-
fıra eşit olabilir. Söz konusu matrisin herhangi 
bir elemanı pozitifse, sütunda yer alan oyuncu, 

satırda yer alan oyuncuya bu miktarda ödeme 
yapar. Matrisin herhangi bir elemanı negatif ise 
satırdaki oyuncu sütundaki oyuncuya bu nega-
tif elemanın mutlak değerine eşit ödemede bu-
lunur. Matrisin elemanı sıfır ise oyunculardan 
hiçbiri birbirine ödemede bulunmaz.

3. Saldırı Tespit Sistemleri

Saldırı Tespit Sistemleri (Intrusion Detection 
System – IDS - STS), bilgisayarların ve bil-
gisayar ağlarının faaliyetlerini izlemek, kay-
detmek ve olası saldırıları tespit etmek amaçlı 
olarak tasarlanan sistemlerdir. 

Anderson yayınladığı raporunda [7] saldırıyı, 
“izinsiz olarak bilgiye ulaşmak, değiştirmek, 
sistemi kullanılmaz veya güvenilmez hale ge-
tirmektir” diye tanımlamaktadır. İnternet ve 
bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeleri göz 
önünde bulundurarak yeni bir tanım yapabili-
riz. Anderson’un yaptığı bu tanımı genişletir-
sek bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebi-
lirliğinin bozulması yönünde yapılan her türlü 
girişime saldırı demek mümkündür.

Veri gizliliği verinin yetkisiz birine karşı veya 
üçüncü şahıslara ifşasını engeller. Veri bütün-
lüğü verinin doğruluğu, aslına uygun ve bozul-
madığı ile ilgilenir. Erişilebilirliğinin bozulma-
sı ise hizmetin önceden belirlenmiş bir hizmet 
kalitesinin altına düşmesi veya verilen hizme-
tin tamamen işlemez veya erişilemez hale gel-
mesi anlamını taşımaktır. Sistem için hizmet 
aksatma büyük bir tehdittir [8].

Saldırı tespiti ise ağ üzerinde akan verinin 
üçüncü şahıs veya sistemler ile izlenerek giz-
liliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin 
kısmen veya tamamen bozulması halinin tespit 
edilmesidir.

Bilgisayar ağlarında yapılan her türlü yetkisiz 
erişimin tespit edilmesi ve ağ içerisinde oluşan 
anormalliklerin gözlenmesi, akan trafiğin ana-
lizi ile mümkün olmaktadır. STS’ler ağ ve ağ-
daki bilgisayarların çalışmalarını izleyerek veri 
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toplar. Toplanan veriler önceden tespit edilen 
saldırı motiflerine veya saldırı imzalarının yer 
aldığı veri tabanları ile karşılaştırılarak analiz 
edilirler. Analiz sonucunda kötü niyetli bir gi-
rişim tespit edilir ise STS’ler bir mesaj veya bir 
alarm oluşturarak ağ yöneticilerini uyarırlar.

4. Önceki Çalışmalar

Furuncu ve Soğukpınar [9] bulut bilişim kulla-
nılması durumunda ideal güvenlik önlemlerinin 
bulunmasında yardım etmektedir. Çünkü gü-
nümüz yöntemleri bulut bilişimde saldırgan ve 
savunanın kazançlarını ve masraflarını ön pla-
na çıkarmamaktadır. Önerilen modelde ekono-
mide çok sık kullanılan oyun teorisini kullana-
rak saldırgan ve savunanın çıkar modellemesi 
yapılmıştır. Savunanın ideal güvenlik stratejisi 
sunucu değerlerine ve sunucu üstündeki saldırı 
risklerine bakılarak hesaplanmıştır. Bu model, 
sabit olarak sadece bulut bilişimdeki objelerin 
birbirleri ilişkilerine bakarak, aralarında olu-
şabilecek riskleri bulut bilişimin altyapısını 
oluşturan devasa kod üzerinde aramaktan daha 
hızlı verimli olmaktadır.

Gueye vd. [10], bir ağın topolojisi verilerek 
adressiz (yönsüz) bir grafik ile karakterizas-
yonu yapılarak şu oyun durumu üzerinde çalı-
şılmışlardır: Bir ağ yöneticisi grafiği kapsayan 
bir ağaç (iletişim altyapısı gibi) seçmektedir 
ve saldırgan iletişim ağacını ağın tek bir kolu 
üzerinden bozmaya çalışıyor. Saldırganın sal-
dırma maliyeti olduğu gibi ağa hiç saldırmama 
seçeneği de vardır. Ağ yöneticisi ve saldırgan 
arasındaki etkileşim bimatrix oyun olarak mo-
dellenmiş ve Nash dengelerinden oluşan kü-
meler ile çalışılmıştır.  Saldırı maliyetinin ol-
duğu durumlarda, bağlantıların önemli bir alt 
kümesi kavramı tanımlanmış ve Nash denge-
lerinden oluşan bir dizini yapısı belirlenmiştir. 
Bu yapıda, saldırgan kritik altkümelerde hedef 
belirler ve aynı kritik altküme aynı olasılıkla 
saldırıya uğrar. Sıfır maliyetli saldırılar için 
ise, Nash dengelerinden oluşan küme karakte-
rize edilmiştir.

Gueye ve Walrand [11] çalışmalarında, ağa sal-
dıran ve ağı savunan (ağ kullanıcısı) arasında 
modellenen oyunda ağ güvenliğini araştırmış-
lardır. Oyunda, saldırgan ve savunan birbirle-
rinin en iyi stratejilerini tahmin etmeye çalışır. 
Saldırıya karşı en iyi savunmasını hesaplanan 
Nash dengesi sayesinde belirler. Çalışmada, 
iki çeşit problem üzerinde durulmuştur. Birin-
ci tip problem, verilerin saldırgan tarafından 
değiştirilebildiği ağlardır. Böyle bir saldırının 
var olma ihtimali göz önüne alındığında, ağ 
kullanıcısı gözlemlediği veriye güvenip gü-
venmeyeceğine karar verirken saldıran verileri 
nasıl bozacağına karar verir. Ağ kullanıcısının 
küçük bir maliyetle iletilerin geçerliliğini test 
etme imkânı varsa, bu maliyetle saldıranı ce-
zalandıracağını belirtir. Böylece ağı güvenilir 
yapmak için saldırı olasılığını azaltmış olur. 
İkinci tip problem, virüs saldırılarıdır. Virüs 
yazılımcısı virüsün ne kadar agresif olacağına 
karar verirken, savunan virüs tespiti için bir 
mekanizma seçer. Virüs çok agresif olduğun-
da, tespit etmesi kolay olduğundan virüsün ag-
resifliğinde optimum bir seviye belirlenmeye 
çalışılır. Böylece sistem, virüsün agresifliğini 
sınırlama konusunda virüs tasarımcısını zorlar.

Kodialam ve Lakshman [12] çalışmalarında, 
bir iletişim ağında izinsiz bir paketin tespit 
edilmesi üzerinde çalışmışlardır. Algılama 
sistemi, ağ bağlantıları (veya yönlendirici ara-
birimleri) ile belirlenen transit paketlerin bir 
kısmının örneklenerek gerçekleştirilir. Gerçek 
zamanlı paket örnekleme için ağ maliyetlerinin 
üstlenilmediğinden, verilen toplam örnekleme 
bütçesini aşmadan etkin ağ saldırılarını tespit 
etmek için bir ağ paket örnekleme stratejisi ge-
liştirilmiştir. Oyun teorisi çerçevesinde sorun 
ele alınarak, saldırganın seçtiği yolları (ya da 
sadece kısa yol yönlendirme mümkün olup ol-
madığını ağ giriş noktası) algılama olasılığı en 
aza indirilmiş ve şebeke operatörünün örnekle-
me stratejisi için seçmiş olduğu yolları algıla-
ma şansı en üst düzeye çıkarmışlardır. Proble-
mi oyun teorisiyle formülüze ederek, optimal 
örnekleme planlarını geliştirmişlerdir.
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Alpcan ve Tamer [13], ağ saldırılarının algı-
lanarak bir karar verilmesi, analiz yapılması 
konusuna oyun teorisiyle bir yaklaşım getir-
mişlerdir. Hasic-dengeler, bilgi güvenliği ile 
ilgili analiz ve karar süreçleri, saldırı tespitle-
rinin yanı sıra oyun teorisi kavramlarının olası 
uygulamaları resmi bir karar ve denetim çerçe-
vesi geliştirmek için araştırılmıştır. Dağıtık bir 
saldırı tespit sisteminin sensör bir ağ olarak ka-
bul edilen genel modeli düşünülerek oyun te-
orisi tekniklerine dayalı iki şema önerilmiştir. 
Güvenlik uyarı sistemi basit ve uygulanması 
kolaydır. Sistem yöneticilerine ağ güvenlik du-
rumuyla ilgili bilgi verir. Geliştirilen güvenlik 
saldırı oyunu; iki kişilik sıfır toplamlı olmayan, 
işbirliksiz dinamik bir oyun olarak modellene-
rek Nash dengeleri çözüm olarak sunulmuştur.

Siber saldırıların; internet sistemlerini sayı, 
kapsam ve zarar bakımından kötü olarak etki-
lemeleri arttıkça gerek akademik araştırmacıla-
rın gerekse sanayi uygulayıcılarının problem-
leri çözmeleri zorlu hale gelmiştir. Vu vd.[14], 
çalışmalarında siber güvenlik problemlerinde 
oyun teorisi yaklaşımlarının uygulanabilirli-
ğini araştırarak, etkin bant genişliğini tüketen 
saldırılar üzerine odaklanmışlardır. Saldırgan 
ve savunan arasındaki etkileşimi iki kişili sı-
fır toplamlı olmayan oyun olarak iki senaryo 
dâhilinde modellemişler. Hizmet engelleme 
servisi (DoS) için tek bir saldırı ve dağıtık 
hizmet engelleme servisi (DDoS) için çoklu 
saldırı senaryolarını kullanmışlardır. Yapılan 
analizde, en kötü durum senaryosu dikkate alı-
narak saldırgan girişimleri nerede ise en etkili 
gönderme hızı veya botnet (saldırı yazılımı) 
boyutu belirlenir. Her iki durumda da savunan 
sistemin en iyi stratejisini temsil eden Nash 
dengesini hesaplamak için hem statik hem de 
dinamik oyunlar oluşturmuşlardır. Çalışmanın 
simülasyon kısmında NS-3 simülatörü kul-
lanılarak, geniş simülasyon tabanlı deneyler 
yoluyla oyun teorisi yaklaşımının etkinliğini 
vurgulamışlardır.

Yeni fırsatlar sunan bilgi teknolojisi ve altya-
pısında önemli gelişmeler varken siber hala 

tamamen güvenli olmaktan oldukça uzaktadır. 
Birçok durumda kullanılan güvenlik çözüm-
leri geçicidir ve aynı zamanda sayısal çerçe-
vede karar vermeden yoksundur. Bu proble-
me çözüm olarak, sağlam bir analitik ortama 
dayalı bir savunma mimarisi oluşturmak için 
oyun teorisi büyük bir potansiyel olarak gö-
rülmektedir. Bedi vd. [15] çalışmalarında siber 
güvenlik sorunlarına oyun teorisi yaklaşımla-
rının uygulanabilirliğini araştırmışlar ve TCP/
TCP üzerindeki etkin bant genişliği tükenmesi 
problemine odaklanmışlardır. Kullandıkları se-
naryolar ise Vu vd.’ nin yapmış oldukları çalış-
madaki [14] gibidir.

Jiang vd. [16] çalışmalarında, bilgisayar ağla-
rında saldırı tahminini ve aktif savunmayı ana-
liz etmek için stokastik oyun teorisi yaklaşımı 
sunmuşlardır. Saldırgan ve savunan arasındaki 
etkileşimi baz alarak iki oyunculu, işbirlikçi 
olmayan sıfır toplamlı, sonlu stokastik oyun 
olarak formüle etmişlerdir. Saldırı stratejileri 
tahmini ve optimum aktif savunma strateji-
si karar algoritması ADSG (Attack-Defence 
Stochastic Game) ve maliyet-hassasiyet mo-
deli ile geliştirilmiştir. Saldırıyı savunmak ve 
ağı önceden koruma altına almak için maliyeti 
en aza indirerek optimum savunma stratejile-
ri kullanılmıştır. Son olarak, bir ağa karşı bir 
saldırı basit bir örnek üzerinde modellenerek 
analiz edilmiştir.

Cao vd. [17] çalışmalarında lider-takipçi, iş-
birlikçi ve iki kişili sıfır toplamlı olmayan 
oyunları yeniden yorumlayarak internet fiyat-
landırma durumuna uygulamışlardır. İnternet 
hizmet kalitesi (QoS) için basit bir model ile, 
lider-takipçi oyununun Pareto optimum olma-
yan bir çözüm olabileceğini ve bazı durumlar-
da ‘haksız’ olabileceğini göstermişlerdir. Bu 
işbirlikçi oyun hem kullanıcı hem de internet 
servis sağlayıcısı (ISS) için daha iyi bir çözüm 
olabileceğini sunmuşlardır. Sonuçların pratik 
uygulamalardaki yeri hükümet düzenlemele-
rinde veya tahkimde yararlı olabilir olmasıdır. 
QoS modeli aynı zamanda iki servis sağlayıcı 
arasındaki rekabeti incelemek için kullanılır ve 
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çalışmada işbirliği olmadan hareket edemeyen 
servis sağlayıcıları arasında bir Nash denge 
noktası bulmuşlardır.

5. Sonuç ve Öneriler

Bilişim sistemleri güvenliği konusunda yapı-
lan araştırmalar ve projeler internetin askeri, 
e-devlet, e-sağlık, e-ticaret, e-öğrenme, gibi 
konularda tüm dünyada yaygın olarak kullanıl-
maya başlamasıyla birlikte hız kazanmıştır. Gü-
nümüzde de bilişim sistemleri güvenliği alanın-
daki araştırmalar devam etmektedir.  Bilgisayar 
ağlarında taşınan, işlenen ve saklanan bilgilerin 
artmış olması,  güvenliğin dolayısıyla da güven-
lik araştırmalarının önemini daha da artırmıştır.

Bilgisayar ağlarında gizlilik, bütünlük ve sü-
rekliliğin sağlanması için hali hazırda geliş-
tirilmiş bilişim teknolojileri projeleri yanında 
son yıllarda iç tehdit, kişisel gizlilik, güvenli 
yazılım geliştirme, web uygulaması güvenliği, 
kablosuz mobil sensör ağları, RFID güvenli-
ği, siber ataklar ve endüstriyel sistemler BT 
güvenliği konularında yeni projeler geliştiril-
mektedir. Bilişim sistemleri güvenliği alanında 
yeni çözümlerin geliştirilmesi daha güvenli bir 
iletişim ortamı sağlanmasına ve geliştiren ku-
rum veya ülkenin teknoloji pazarında ön plana 
çıkmasını sağlayacaktır.

Bilişim sistemlerine bağımlılığımız gün geçtik-
çe arttığından, bu sistemlerin ve bunlar üzerin-
de işlenen, üretilen, saklanan ve iletilen bilgi-
nin güvenliğinin önemi de bağımlılığa paralel 
olarak artmaktadır. Bilişim sistemlerinin ve bu 
sistemler tarafından işlenen bilgilerin güvenli-
ğinin sağlanması için yeni teknoloji yöntem-
lerinin kullanılmasında ve performanslarının 
analiz edilmesinde fayda vardır. 

Oyun teorisinin güçlü bir algoritmik yapısı ol-
duğundan, bilgisayar bilimine ait birçok prob-
lemin modellenmesinde kullanıldığı literatür-
deki çalışmalarda Oyun teorisinin haberleşme 
ağlarına uygulanabilirliği, veri ağları üzerinde 
uygulamasını yapılabilirliği, ortam erişim, ağ 

güvenliği, güç kontrolü ve spektrum konusun-
da kullanılabilirliği görülmüştür. 

İnternet ortamında güvenliğin ön planda olduğu 
saldırı tespit sistemlerinde saldırı-savunma te-
melinde oyunlar kurularak gerek işbirlikçi yakla-
şımla gerekse işbirliği olmayan durumlarda mo-
dellemeler yapılarak sistemlerin performansları 
test edilmiştir. Literatür çalışmaları; oyun teorisi 
yaklaşımının rekabet içeren bilişim konularında 
başarılı sonuçlar vererek sistem güvenilirliğini, 
kullanıcı memnuniyetini sağlayarak zamandan 
tasarruf sağladığını göstermiştir. 
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1. Giriş

Bilgisayar teknolojisinin gelişimiyle birlikte; in-
sanların günlük hayatta yerine getirdikleri birçok 
faaliyet büyük değişim içerisine girmiş ve bu fa-
aliyetler her geçen gün daha pratik ve hızlı form-
lara geçiş yapmıştır. Söz konusu gelişim ve de-

ğişimler sadece günlük hayatın pratikleşmesi, iş 
hayatının kolaylaşması gibi kapsamlar dâhilinde 
değil; bireylerin rahatlamak ve boş zamanlarını 
renklendirmek adına giriştikleri farklı süreçle-
rin de gelişmesine ön ayak olmuştur. Bilgisayar 
oyunları, ifade edilen bu süreçler dâhilinde dik-
kate alınması yerinde olan unsurlardan birisidir.
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bilgisayar oyunlarının insan günlük hayatına (özellikle çevrimiçi form kazandıktan sonra) daha 
fazla entegre olması, hukukî sorunlara yol açabilecek ve büyük ölçüde insan kaynaklı olan çeşitli 
çelişkileri ve süreçleri de beraberinde getirmektedir. İşte bu çalışma, söz konusu hukukî sorun-
lara kısa bir bakış atmak ve hatta geleceğe dair bir ışık tutmak alt-amaçları çerçevesinde kaleme 
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Bilgisayar oyunları, insanları günlük hayatın 
karmaşıklığı içerisinde stresten geçici olarak 
uzaklaştırdığı gibi, psikolojik anlamda birçok 
olumlu getirisini de beraberinde getirmektedir. 
Ayrıca yine eğitimsel süreçlerin de bilgisayar 
ve iletişim teknolojilerine endekslenmesi; eği-
tim amaçlı bilgisayar oyunlarının tasarlanma-
sı ve geliştirilmesini sağlamıştır. Ek olarak; 
bilgisayar oyunlarının, özellikle İnternet tek-
nolojisiyle birlikte çevrimiçi yönlerini geliş-
tirmeleriyle birlikte kazandıkları; sosyalleşme 
yönünde birtakım rollerinin olduğunu da ifade 
etmek mümkündür. Sonuç itibariyle, özellikle 
çevrimiçi bilgisayar oyunları başta eğlence ol-
mak üzere, sosyalleşme ve öğrenme – öğretme 
bağlamında popülaritesi yüksek olan bilgisayar 
teknolojisi ürünlerinden birisidir.

Bu çalışmanın amacı; çevrimiçi bilgisayar 
oyunlarının eğlence, sosyalleşme ve eğitim-
sel işlevlerinin yanında, hukukî bağlamda ele 
alınması gereken temel sorunlarına değinebil-
mektir. Bu amaçla; öncelikli olarak bilgisayar 
oyunlarının gelişimiyle beraber ortaya çıkan 
çeşitli sorunlara değinilmiş ve özellikle hukukî 
bağlamdaki sorunlar üzerinde durulmuştur. Bi-
lindiği üzere; bilgisayar oyunlarının insan gün-
lük hayatına (özellikle çevrimiçi form kazan-
dıktan sonra) daha fazla entegre olması, hukukî 
sorunlara yol açabilecek ve büyük ölçüde insan 
kaynaklı olan çeşitli çelişkileri ve süreçleri de 
beraberinde getirmektedir. İşte bu çalışma, 
söz konusu hukukî sorunlara kısa bir bakış at-
mak ve hatta geleceğe dair bir ışık tutmak alt-
amaçları çerçevesinde kaleme alınmıştır.

Çalışmanın ikinci bölümünde bilgisayar oyunla-
rına ve bu oyunların günlük hayattaki yerine dair 
kısa açıklamalara yer verilmiştir. İlgili bölümü 
takiben; üçüncü bölümde, başlıca hukukî sorun-
lar olmak üzere, bilgisayar oyunlarının gelişimi-
nin beraberinde getirdiği sorunlara değinilmiştir. 
Dördüncü bölümde, karşılaşılan hukukî sorunla-
ra karşı Türk Hukuku’ndaki çözümlere; beşinci 
bölümde ise bilgisayar oyunlarındaki hukukî so-
runların geleceğine odaklanılmış; son bölümde 
sonuçlara değinilerek metin sona erdirilmiştir.

2. Bilgisayar Oyunlarının                                  
Günlük Hayattaki Yeri

Bilgisayar teknolojisi kapsamında ortaya çıkan 
hızlı değişimler, insanlar arasında yaygınlığını 
hiçbir zaman yitirmemiş olan bilgisayar oyun-
larını da doğrudan etkilemiştir. Günlük hayatın 
sorunlarını ve aktivitelerini çözmesi yanında, 
eğlence kültürünün de aracı haline gelen bil-
gisayar oyunlarını en son donanımsal ve yazı-
lımsal teknolojilerle harmanlayarak sunması, 
hatta iletişim teknolojilerinden de yararlanarak 
çevrimiçi platformda hız kazanması, bilgisa-
yarların insanlar arasında vazgeçilmez birer 
tutku haline gelmesini de sağlamıştır. 

Başlarda basit çoklu ortam bileşenleriyle “bir 
kullanıcılı” yaklaşımlar sunan bilgisayar oyun-
ları, artık çevrimiçi – İnternet platformunu da 
kullanarak; gerçekçi grafikler, üst düzey yön-
temlerle düzenlenmiş ses düzenleri ve hatta 
Yapay Zekâ yaklaşımları ile birlikte son derece 
ciddi bir sektörün kapılarını açan, ileri düzey 
eğlence araçları olarak kabul görmektedir. Ge-
lişen teknolojiyle birlikte bilgisayar oyunları, 
oyunculara oyun içerisinde başka bir hayat bile 
sunmaktadır. İşte bu hayat, oyunculara başka 
oyuncularla iletişim kurarak sosyalleşmeyi 
oyunun şiddet içermesiyle şiddet dürtülerini 
güdülemeyi ve oyun içerisinde oyuncuya so-
rulan genel kültür veya mantık sorularıyla da 
oyuncuya öğrenmeyi sağlama işlevlerini de 
aktif hale getirmektedir. Eğlence işlevleri ya-
nında, söz konusu açıklamalar bağlamında 
bakıldığında; bilgisayar oyunlarının eğitsel 
ve öğretimsel yönlerinin de ön plana çıktığını, 
hatta gerçek dünyanın yanında, kullanıcıların 
kendilerini ayrı birer birey halinde hissedebile-
cekleri sanal dünyaları da ön plana çıkardığını 
ifade edebiliriz. Ancak yine son açıklamala-
rımız kapsamında da dikkat edileceği üzere; 
bilgisayar oyunlarının şiddet dürtülerini gü-
dülemesi ve yine çevrimiçi işlevlerin olması / 
gelişmesiyle bireyleri gerçek dünyadan soyut-
laması gibi dezavantaj özellik ve işlevlere de 
sahip olduğunu dile getirmek mümkündür.
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3. Bilgisayar Oyunlarının Gelişiminin 
Beraberinde Getirdiği Başlıca Sorunlar

Bilgisayar oyunlarının teknoloji ile paralel ola-
rak gelişmesi, beraberinde çeşitli sorunlara yol 
açmaktadır. Bu sorunları detaylardan arınmak 
suretiyle; kısaca şu şekilde sıralayabiliriz:

P• sikolojik Sorunlar (Oyunların aşırı şiddet 
veya cinsellik gibi unsurlar içermesi se-
bebiyle dikkat dağınıklığı, şiddeti normal 
görme vs.) [1],
T• oplumsal Sorunlar (Oyunların oyuncula-
ra adeta farklı bir dünya yaratmasına bağlı 
olarak oyuncuların günlük hayattan soyut-
lanması beraberinde bilgisayar bağımlılı-
ğının ortaya çıkması),
S• ağlık Sorunları (Bilgisayar bağımlılığı-
nın ortaya çıkmasıyla birlikte göz rahat-
sızlıkları, uykusuzluk dengesiz beslenme, 
epilepsi gibi sorunlar) [1],
H• ukukî Sorunlar (Oyuncuların veya oyun 
yapımcılarının telif hakları ile ilgili, oyun-
cular arasında ortaya çıkan hukukî uyuş-
mazlıklar ve oyuncu ile oyun yapımcısı 
arasındaki hukukî uyuşmazlıklar gibi 
hukukî sorunlar).

Bilgisayar oyunları sıraladığımız bu sorunların 
ortaya çıkmasına sebep olabilir. Ancak konu-
muz bilgisayar oyunlarının hukukî sorunları 
üzerine olduğu için; sadece bilgisayar oyun-
larının hukukî sorunlarına ve yine gelecekteki 
olası hukukî sorunlara odaklanmış olacağız.

3.1 Bilgisayar Oyunlarının Gelişiminin 
Beraberinde Getirdiği Hukukî Sorunlar
Bilgisayar oyunlarının gelişimi ile bilgisayar 
oyunları, programı ve sinemayı aşmış, kendi-
ne has bir sektör yaratmıştır. Bir oyunun içinde 
ayrı ayrı telif hakkına tâbi markalar, resimler, 
çizimler, yazılım kodları, animasyonlar, me-
tinler, videolar ve müzikler bulunabilmektedir. 
Popüler hale gelen birçok oyunun hukuka ay-
kırı çoğaltılmış kopyaları da oyun sektörünün 
önündeki en büyük engellerden birisidir. Öyle 
ki Türkiye’de ve Dünya’da pek çok popüler 

oyunun ticareti yasal engellere rağmen kolay-
lıkla gerçekleştirilmektedir [2]. Diğer yandan, 
bir bilgisayar oyununun bünyesinde ayrı telif 
haklarına tâbi unsurlar bulunması da söz ko-
nusu hukuksal düzenlemelerin kapsamı konu-
larının gündeme gelmesi ve ilgili unsurların 
ayrı hukuksal korumalara konu olacağının göz 
önünde bulundurulması gerekliliği gibi değer-
lendirmeleri de beraberinde getirmektedir [3].

Bu hukukî sorunlara oyuncu tarafından bak-
tığımız zaman da netice benzerdir. Pek çok 
oyuncu vaktinin büyük bir kısmını çevrimiçi 
oyunlarda geçirerek, oyunlara hem vakit har-
camakta, hem de oyundaki varlığını daha iyi 
bir hale getirmek için oyun içindeki Premium 
(yani, para karşılığı satın alınan) eşyalara para 
ödemektedirler. Her yerde olduğu gibi oyun 
toplulukları içinde de olan kötü niyetli kişiler, 
emek ve para ile oluşturulmuş ve geliştirilmiş 
sayısal varlıklara göz dikebilmekte ve çeşitli 
yollarla diğer oyuncuları mağdur etmektedir. 
Bazı oyun firmalarının yapımcılarının da oyun-
culara iyi davranmadıkları ve hatta haklarını 
bertaraf etme yönünde davranışlar gösterdikle-
ri ve oyunculardan çeşitli yollarla haksız yarar 
elde ettikleri de gözlenmektedir [2].

Türkiye’deki duruma baktığımızda, farklı bazı 
sorunlarla da karşılaşılmaktadır. Ülkemizde 
birçok valilik İnternet kafe gibi ortamlarda oy-
nanan çevrimiçi oyunların yasaklanması şek-
linde kararlar almıştır. Ancak bu kararlara her-
hangi bir geçerli dayanak olmadan keyfî olarak 
varılmıştır [2]. “Kanaatimizce buradaki temel 
sorun, toplumun belli bir kesiminin bilgisayar 
oyunlarının tamamen zararlı olduğu yönündeki 
olumsuz tutumudur.”

Rekabete dayalı oyunların Türkiye’de yaygın 
bir hale gelmesi, beraberinde bazı gelişmeleri 
ve dünya çapındaki düzenlemelere ayak uy-
durulmasını da beraberinde getirmiştir. Buna 
göre; ülkemizde belli bir süre önce yarı-resmî 
yarı-sivil olarak kurulan bir oyun federasyonu 
göreve başlamıştır. Bu federasyon, Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı olup; oyun de-
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recelendirmesinden, oyun hukuk düzenleme-
lerine, (sayısal) oyun turnuvalarından oyuncu 
haklarına kadar birçok gündem maddesini çöz-
me yönünde çalışmaktadır [2].

4. Bilgisayar Oyunlarının Gelişimi ile 
Karşılaşılan Hukukî Sorunlara Türk 
Hukukundaki Yaptırımlar

Öncelikle bilgisayar oyunlarındaki telif hakla-
rına yönelik hukukî sorunlara değinmekte fay-
da vardır. Pek çok bilgisayar oyunu günümüz-
de hukuka aykırı çoğaltılarak oyun firmalarının 
telif haklarını ihlal etmektedir. Oyun yapımcı-
larının telif hakları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Hakkındaki Kanun (FSEK)’unun ilgili 
hükümleriyle korunmaktadır. Buna göre oyun 
firmasının bilgisayar oyunu eserdir ve oyun fir-
ması da eser sahibidir. Buna bağlı olarak, oyun 
firması oyunu üzerinde çoğaltma ve yayma 
hakkına münhasıran sahiptir. Eser sahibi (oyun 
firması) dışında bir üçüncü kişi FSEK’in ilgi-
li hükümlerine aykırı olarak eseri (bilgisayar 
oyununu) çoğaltma ve yayma hakkına sahip 
değildir. Eser sahibinin telif haklarının ihlâli 
hâlinde manevi haklarının tecavüzü söz konu-
su olduğu için şartlar oluştuğu takdirde FSEK 
m.67’ye göre tecavüzün ref’i davasını açabil-
mektedir [4]. Bunun yanında oyun firmasının 
(yani eser sahibinin), şartlar oluştuğu takdirde 
manevi haklarına tecavüz söz konusu olduğu 
için FSEK m.71’e göre fail / failler hakkında 
cezaya hükmolunmaktadır. Yine FSEK m.75’e 
göre de bu suçların soruşturması şikâyete bağlı-
dır. FSEK m.71’deki suçu işleyen kişi / kişiler, 
iki yıldan dört yıla kadar hapis veya elli milyar 
liradan yüz elli milyar liraya kadar ağır para 
cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak 
her ikisine birden hükmolunmaktadır [4].  

İkinci olarak; oyun firması tarafından oyuncu-
ların İnternet ortamında oynadıkları oyunlarda 
oyun firmasının oyuncuların haklarını bertaraf 
etmesi ve çeşitli yollarla oyuncuları kandır-
ması hâlinde kullanıcıların hakları 5237 sayılı 
TCK uyarınca korunacaktır. Oyun firmasının 
bu fiilleri, TCK m.157 hükmündeki dolandırı-

cılık suçu tanımına uygun olmakla birlikte; suç 
TCK m.158/f.1/b.f uyarınca, bilişim sistemleri 
aracılığıyla işlendiği için nitelikli dolandırıcı-
lık işlenmiş kabul edilmektedir. Bu suçun so-
ruşturması ve kovuşturulması şikâyete bağlı 
değildir. Bu suçu işleyen kişi / kişiler,  iki yıl-
dan yedi yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar 
adlî para cezasıyla cezalandırılmaktadır [5].

Üçüncü olarak; kullanıcıların İnternet ortamın-
da oynadıkları bilgisayar oyunlarında oluştur-
dukları sayısal varlıkların başkaları tarafından 
çeşitli yollarla çalınması veya değiştirilmesi 
hâlinde TCK m.158/f.1/b.f ‘ye göre nitelikli 
dolandırıcılık suçu işlenebileceği gibi; kullanı-
cının sayısal varlığının çalınması hâlinde TCK 
m.142/f.2/b.e ‘ye göre nitelikli hırsızlık suçu 
işlenebilecektir. Bu suçu işleyen kişi / kişiler, 
üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla ce-
zalandırılmaktadır. Bu suç, beden veya ruh ba-
kımından kendisini savunamayacak durumda 
olan kimseye karşı işlenmişse, verilecek ceza 
üçte biri oranına kadar artırılmaktadır [5].

5. Bilgisayar Oyunlarına İlişkin Hukukî 
Sorunların Geleceğine Dair Görüşler

İfade edilen temel sorunlar ve yine açıklanan 
geçerli yaptırımlar ele alındığında, bilgisayar 
oyunlarına ilişkin hukukî sorunların geleceğine 
dair bazı görüşlerimizi şu şekilde sıralayabiliriz:

H• er geçen gün kendini yenileyerek geliş-
tiren bilgisayar oyunları sektörüne karşı, 
kendini yenileyebilen bir hukuk sistemi-
nin olması, hukukî sorunların önüne ge-
çilebilmesi bağlamında son derece önemli 
bir faktördür. Kendini dinamik bir yapıda 
sürdüren ve yenileyebilen bir hukuk siste-
mi olmadığı durumda, geçerli olan ve yine 
potansiyel yapıdaki hukukî sorunlara kar-
şı sağlıklı çözümler üretilemeyecek olup; 
yine yargı mercileri de hakkaniyet ve nis-
pet doğrultusunda karar veremeyecektir.
G• ünümüzde, telif haklarının ihlâli duru-
munda; görevli ve yetkili ceza mahke-
melerinde açılan birçok ceza davasında 
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–5237 sayılı TCK m.51 ve 5271 sayılı 
CMK m.231 hükümleri uyarınca– hük-
mün açıklanmasının geri bırakılması kara-
rına varılabilmektedir [6]. Kanaatimizce, 
telif haklarının ihlâlinde suçun cezasının 
ertelenmesi kararları cezaî yaptırımlarının 
caydırıcılığı özelliğinden yoksun olmak-
tadır. Bu bağlamda düzenlemelere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Yine konuya paralel ola-
rak; –okuyucular tarafından incelenebile-
cek– caydırıcılık yaklaşımına ve etkisine 
genel bir bakış, [7] altında sunulmaktadır.
D• aha önce de ifade edildiği üzere; bilgi-
sayar oyunlarının telif hakları bağlamın-
da farklı korumalara konu olacak farklı 
unsurlar ihtiva etmesi, hukukî bağlamda 
zaman zaman yanlış veya eksik yargılara 
varılmasına da yol açacaktır. Bu nedenle 
kanaatimizde ilgili mevzuatta güncelleme-
lerin yapılması ya da yeni yapılandırmalar 
yönünde hukuksal zeminin sağlamlaştırıl-
ması yoluna gidilmelidir. Bu noktada ko-
nuya ilişkin olarak daha etkin fikir vermesi 
adına [3] önerilmektedir.
K• anaatimizce, bilgisayar oyunlarının dur-
mak bilmeyen gelişimi ve insan hayatına 
hızlı nüfuz etmesi (hatta bu hayatı birçok 
farklı açıdan yönlendirme yönündeki et-
kinliği), hukuksal düzenlemelerin daha 
hızlı değerlendirilmesi ve revize edilmesi-
ni gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda gerek 
uluslararası, gerekse ulusal çapta hukuksal 
açıklar mevcut olmakla birlikte; gerek ye-
rel gerekse uluslararası nitelikteki işbirliği-
ne dayalı çalışmalar neticesinde hukuksal 
zeminin istendik düzeye getirilebileceğini 
ifade etmek mümkündür.
B• ilgisayar oyunları yönündeki hukuksal 
değerlendirmelerde dikkat edilmesi ge-
reken önemli noktalardan birisi de; bu 
oyunların bazı suçların işlenmesi yönünde 
doğrudan veya dolaylı yönden (özellikle 
çevrimiçi işlevlerin artmasıyla doğru oran-
tılı bir şekilde) aracı görevi görmesidir. Bu-
rada insan psikolojisinden, yüksek nitelikte 
teknolojinin dezavantajlarına kadar; eğitim 
süreçlerinin kanayan yaralarından, günü-

müz popüler dünyası sosyal medyanın top-
lumsal etkilerine kadar birçok farklı konu-
nun, farklı platformlarda farklı disiplinlerin 
işbirliği içerisinde incelenmesi gerektiği 
ortaya çıkmaktadır. Kanaatimizce bilgisa-
yar oyunlarının hukuksal problemler bağ-
lamında basit kapsamda ve basit çözümler 
yönünde incelenmemesi, kaotik unsurlar 
sebepli kaotik ilişkilerin de değerlendiril-
mesi etkin önlemlerin ve çözümlerin üretil-
mesi yönünde ivme kazandıracaktır.

6. Sonuçlar

Bu çalışma genel anlamda, günümüz günlük 
hayatında önemli yer tutan bilgisayar teknolo-
jisinin etkin getirilerden birisi olan bilgisayar 
oyunlarına değinmiştir. Çalışma bilgisayar 
oyunlarının özellik ve işlevlerinin ötesinde; in-
san faaliyetlerini kritik ölçüde etkileyen önem-
li bir konu olan; hukukî kapsam üzerine yürü-
müştür. Bu noktada çalışmanın; –daha önce de 
ifade edildiği üzere– hukuk ve bilgisayar tek-
nolojisi kesişimi noktasındaki literatüre etkin 
katkısı olacağı düşünülmüştür.

Çalışma kapsamında ifade edilen, bilgisayar 
oyunları kaynaklı temel sorunların yanında, 
günlük hayata entegrasyon ve sanal dünyaların 
kapısını açan gelişmelerin sonucunda ortaya çı-
kabilecek hukukî problemlerin neler olduğu ve 
bu bağlamda Türk Hukuku’nun ne gibi çözüm-
ler sunabileceği; önemli tartışma konusu baş-
lıkları olarak çeşitli kaynaklarda tartışılmakta-
dır. Bunun yanında, geçerli duruma bakarak, 
gelecek süreçte ne gibi gelişmelerin yaşana-
cağını öngörmek ve buna göre basit değerlen-
dirmelerde bulunmak da mümkün olmaktadır. 
Kaleme alınan bu çalışmanın söz konusu konu 
başlığı altındaki sorulara yeter düzeyde cevap-
lar verebilmesi son derece önemlidir. Bunun 
yanında, yine konuyla ilgilenen araştırmacı ve 
akademisyenlerin – bilim adamlarının; gerçek-
leştirdiği araştırma çalışmalarını literatüre ka-
zandırması, sürecin olumlu yönde gelişmesi ve 
problemlerin çözümlenebilmesi adına yerinde 
yaklaşımlar olacaktır.
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E-Katılım ve E-Demokrasi Bağlamında Konya Büyükşehir Belediyesi Örneği” adlı yüksek lisans tezinin bir bölümünün 
düzenlenmiş şeklidir.)

Özet: Bilgi ve iletişim teknolojilerinde, son dönemlerde gittikçe artan hızda gelişmeler meydana 
gelmiştir. Bir yandan, teknolojik araçların sunduğu olanaklar sayesinde yaşam kalitesi artarken, 
diğer yandan bu araçlar yoluyla siyasal ve toplumsal çalışmalarda yeni yöntemlerin geliştirildiğine 
tanık olunmaktadır. Bu bildiri de, dünya konjüktüründe bilgi iletişim teknolojilerinin yaygınlaşma-
sı ve e-devletle ilgili gelişmelerin artmasıyla birlikte bu uygulamaların birkaç adım ötesi diye ifade 
edilen e-katılım kavramının önemi vurgulanmak amacındadır. Bu amaç doğrultusunda e-katılım 
kanalarından bahsedilecektir. Konunun yöntemi teorik çerçeveyle ifade edilmeye çalışılmıştır.

Çalışmada e-katılımın önemi üzerinde durulmuştur. Bu anlamda sonuç bölümünde Türkiye 
çapında da genel bir durum değerlendirilmesinde bulunulup eksikler ve olması gerekenlerden 
bahsedilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Bilgi İletişim Teknolojileri, İnternet, E-Katılım.

Abstract: There has been an increasing speed improvements in information and communication 
technologies in recent years. On the one hand, thanks to the possibilities offered by technologi-
cal means increased quality of life, on the other hand, with these tools, the development of new 
methods in political and social activities are witnessed. In this presentation, spread of information 
and communication technologies in the new wolrld and e-government developments related with 
the increase of a few of these applications a step further expressed as e-government is intended to 
emphasize the importance of the concept of participation. With this aim, e-participation methods 
will be discussed. Methodology of topic is expressed in theoretical framework.

The study focused on the importance of e-participation. In this sense, the general situation in 
Turkey is discussed and defficiencies and neccesities in the system will be analyzed.

Keywords: Information Communication Technology, Internet, E-Participation. 

1. E-Katılım Kavramı ve Gelişimi

1990'ların başından bu yana internet, bilgiye 
hızlı erişim ve uzun mesafeli iletişimin geliş-
mesine katkı sağlayan ayrıca bilginin yayılma-
sının önünü açan değerli bir araç haline gelmiş-

tir. İnternet; bireylerin müzakere ve uzlaşma 
yeteneğinin gelişmesini ve kişilerarası güvenin 
artmasını ayrıca tüm katılımcıların eşit ve adil 
bir şekilde katılımı ile erişimlerinin sağlanması 
gibi hususlara ilişkin büyük zorluklar içermek-
tedir. Bu zorluklara ek olarak yüz yüze tartışıl-
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ması gereken konuların sanal ortamda yüz yüze 
görüşülmeden yapılması durumu da bir takım 
sıkıntılar oluşturmaktadır. Tüm bu zorluklara 
rağmen özellikle ABD başta olmak üzere bir-
çok ülke de, son on yıl içerisinde vatandaşların 
politika belirleme süreçlerine katılımında yeni 
adımlar atılmaktadır. Bu adımlardan bir tane-
si de vatandaş odaklı ve elektronik ortamda 
gerçekleştirilen e-katılım uygulamalarıdır [1].  
Aşağıda e-katılımın tanımlarından, uygulama-
larından ve içeriğinden bahsedilmektedir.

2. E-Katılım Kavramsal Boyutu ve Önemi

E-katılım kavram olarak; Vatandaşları, STK’ları 
ve Diğer Demokratik Oluşumlu Grupları güç-
lendirmek için her yönüyle devletin öncülük 
ettiği girişimlerle ve en üst düzey katılımın 
sağlanması amacıyla bilgi iletişim teknolojile-
rinin kullanılması olarak tanımlanmaktadır.

BM, 2008 yılındaki e-devlet araştırmasında, 
e-katılımı; başarılı e-devlet uygulamalarının 
ayrılmaz bir parçası olarak tanımlamaktadır. 
Rapora göre, e-devletin başarılı olması için 
e-katılım uygulamalarına yönelik etkili bir 
platform oluşturmak gerekmektedir [3]. Daha 
da önemlisi, yönetimi elinde bulunduranların, 
vatandaşların görüşlerini ciddiye aldıklarını 
gösterici bir geri bildirim mekanizması oluş-
turmaları gerekmektedir. Bu da vatandaşların 
karar vericilere erişmelerini sağlayacak güçlü 
bir altyapı ile gerçekleşebilmektedir [3].

E-katılımı anlamlandırabilmek için, düzeyle-
rinin ele alınması gerekmektedir. Bu sebep-
ten, aşağıda e-katılımın temel düzeylerinden 
bahsedilmektedir.

3. E-Katılımın Düzeyleri

OECD raporunda, e-katılımın üç düzeyi belir-
tilmektedir. Bunlar; bilgi düzeyi, danışma dü-
zeyi ve aktif katılım düzeyidir. Her düzeyde, 
e-katılım farklı bir boyuta sahiptir. E-katılım 
düzeyleri, devlet ile vatandaşların etkileşimin-
de düşük bilgilendirmeden başlayarak doğru-

sal bir şekilde artmaktadır. Bununla birlikte 
bu düzeyler, e-katılımın daha yüksek seviyeye 
ulaşmasına imkân sağlayabilmektedir Bu an-
lamda, devlet ile vatandaş arasındaki ilişkinin 
güçlendirilmesi ve katılımın artırılmasını sağ-
layan aşağıdaki kavramların ele alınması ve 
açıklanması faydalı görülmektedir [4]:

Bilgilendirme (İnformation): E-katılımın bil-
gilendirme düzeyinde; yönetim organlarının, 
vatandaşlara yönelik ürettiği ve dağıttığı hiz-
metlerden yine vatandaşları haberdar etmesi ve 
yönetimin tek taraflı olarak vatandaşı bilgilen-
dirmesi anlayışına dayalıdır. 

İlk aşama olan bilgi düzeyi aşamasında temel 
amaç ise; müşteri olarak görülen vatandaşla-
ra bilginin ve hizmet sunumunda verimliliğin 
sağlanmasıdır. Vatandaşlar çok pasiflerdir ve 
devlet bireylere çevrimiçi yollarla tek taraflı 
olarak bilgi sağlaması katılım anlayışını olum-
suz etkilemektedir [5].

Danışma (Consultation): Vatandaşların yöne-
tim organlarına geribildirimde bulunabileceği 
bir ortamın sağlandığı çift taraflı bir ilişkidir. Bir 
yandan yönetimler, danışılacak konuları tanım-
lar, soruları kurgular ve süreci yönetirken, diğer 
yandan da vatandaşlar kendi görüş ve düşünce-
leriyle katkıda bulunmaya davet edilmektedir.

Aktif katılım (Active Participation): Politika 
yapımına dair içerik ve sürecin tanımlanmasıy-
la birlikte vatandaşların aktif bir biçimde katı-
lımının sağlanması yoluyla vatandaş ile yöne-
tim organları arasındaki hem çift taraflı hem de 
ortaklık temelli bir ilişkiye dayanmaktadır. 

E-katılımın yukarıda ifade edilen açıklamala-
rı göz önünde alınmasıyla birlikte Macintosh, 
OECD’nin benimsediği ve e-demokrasi temelinde 
değerlendirilen e-katılım uygulamalarını; vatan-
daşları kamu siyasa yapım süreçlerinde yapabilir 
kılma (e-enabling), müdahil kılma (e-engaging) 
ve belirleyebilir kılma (e-empowering) olmak 
üzere üç düzey içerisinde ifade etmektedir. Aşa-
ğıda bu düzeyler açıklanmaktadır [6].
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4. E-Katılımın Hedefleri

E-katılımın temel hedefi, BİT aracılığıyla va-
tandaşların karar alma süreçlerine katılımının 
arttırılmasıdır. Bu doğrultuda, daha geniş bir 
dinleyici kitlesine ulaşma, uygun teknolojiler 
yoluyla katılımı gerçekleştirme ve vatandaşla-
rın bilinçli bir biçimde katılımda bulunmalarını 
sağlamayı e-katılımın başlıca hedefleri olarak 
belirtmek mümkündür [6]. Aşağıda da bu he-
defler açıklanmaktadır.

Daha Geniş Bir Dinleyici Kitlesine Ulaşmak
E-katılımda, daha geniş bir katılımı sağlamak, 
daha fazla katkı sağlayacak bilinçli tartışmalar 
geliştirmek amacıyla daha geniş bir dinleyici 
kitlesine ulaşmanın rolü ve önemi üzerinde 
durulmaktadır [6].

Uygun Teknolojiler Yoluyla                           
Katılımı Geliştirmek
Teknolojik gelişmeler yaşamımızı her ne kadar 
kolaylaştırsa da, kimi zaman BİT’lerden yarar-
lananların imkânları ve kullanım kapasiteleri, 
bu araçlardan istenilen ölçüde yararlanılması-
na engel olmaktadır. Bu nedenle, vatandaşların 
farklı teknik ve iletişimsel becerilerine uygun 
ve pahalı olmayan teknolojiler yoluyla katılım-
larının kolaylaştırılması ve geliştirilmesi gerek-
mektedir. Teknolojik imkânlar toplumsal taba-
na yayıldıkça ve bunların kullanımı kolaylaşıp 
yaygınlaştıkça, vatandaşlar bu araçları daha hız-
lı benimseyebilecektir ve bu sayede daha geniş 
bir vatandaş kitlesine ulaşılmış olunacaktır [6].

Vatandaşların Bilinçli Bir Biçimde 
Katılımda Bulunmalarını Sağlamak
Vatandaş katılımının artması ve devamlılığının 
sağlanması önemli bir konu olmakla birlikte bu 
katılımın sağlam ve akılcı bir tabana oluşması 
da ayrı bir öneme sahiptir. Bilinçsiz ve güdülen-
miş bir biçimde hareket eden bir kitlenin düzgün 
kararlar alması muhtemel gözükmemektedir ve 
bu durum, katılımın özüne de aykırılık teşkil 
etmektedir. İşte bu sebepten hedef dinleyici kit-
lesini oluşturan vatandaşların daha bilinçli bir 
katkıda bulunmasının sağlanması için, konuya 

ilişkin bilginin, hem daha kolay ulaşılabilir hem 
de daha çok anlaşılabilir bir tarzda sunulması-
nın önü açılması gerekmektedir [6].

5. E-Katılımın Paydaşları

E-katılımın web ortamındaki çevrimiçi katıl-
ma araçlarının yanında çevrimdışı diye tabir 
edilen ve paydaş olarak gösterilen gruplarda 
bulunmaktadır. E-katılıma dair karar alma 
süreçleriyle ilgili katılım girişimlerine yöne-
lik karar vericiler ve vatandaşlardan oluşan 
bir paydaşların varlığı söz konusudur [6]. Bu 
anlamda aşağıda e-katılımın ana paydaşları 
açıklanmaktadır [7]:

Seçilmiş Temsilciler: Vatandaşların çıkarları-
nı temsil etmek için yasal açıdan bağlayıcılığı 
olan seçimler yoluyla seçilenlerdir. Örneğin: 
Avrupa Parlamentosu, ulusal, bölgesel ve yerel 
meclislere seçilenler vs.

Hükümet/Yürütme: İktidarı elinde bulundu-
ran hükümet adına hareket eden temsilciler ve 
yetkililer.

Siyasi Partiler: Siyasi çıkarlarını merkeze ala-
rak hareket eden gruplar.

Hükümet Dışı Kuruluşlar (NGO) ve STK’lar: 
Bir kâr amacı gütmeksizin, belli hedefler çer-
çevesinde bir araya gelmiş, çeşitli nitelikteki 
gönüllü insanların oluşturduğu ve resmi ku-
rumların etkisinden uzak olarak faaliyet göste-
ren demokratik kuruluşları kapsamaktadır.

Vatandaş Grupları: Ortak çıkarları koruyan 
ya da ortak hedefler peşinde koşan paydaşla-
rında dâhil olduğu grupları kapsamaktadır.

Akademik Çevreler ile Araştırma Çevreleri: 
Akademisyenler ve araştırmacıların yanı sıra 
düşünce kuruluşları diye ifade edilen think 
tanks’leri de içeren çevreleri kapsamaktadır.

Sektörler: E-katılım araç ve hizmetlerinin 
kullanımı ve sağlanmasına yönelik olarak özel 
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sektör, özel sektör şirketleri, kurum ve kuruluş-
ları kapsamaktadır.

Diğer Çeşitli Paydaşlar: Kitle iletişim araçla-
rı ve benzeri sivil toplum (yarı özerk) kuruluş-
larını kapsamaktadır.

6. E-Katılımın Araçları

E-katılım, katılım sürecinde BİT’lerden ya-
rarlanmayı esas aldığından dolayı bu amacı 
gerçekleştirmek için bir takım araçlara sahip 
olunması gerekmektedir. Aşağıda bu sözü edi-
len BİT odaklı e-katılım araçları açıklanmaya 
çalışılmıştır [8]:

Web Seminerleri: İnternet üzerinden gerçek 
zamanlı gerçekleştirilen toplantıların kayıtla-
rıdır. Arşivlenip istenilen zamanda izlenebilme 
özelliği de bulunmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular: Kullanıcının sorula-
rına en yakın cevabı bulmaya yarayan medya 
aracıdır.

Bloklar: Girilme tarihleri kronolojik sırasının 
tersi şeklinde listelenen sık sık değiştirilen web 
sayfalarıdır. Bloklar yoluyla örneğin, meclis üye-
leri, devlet memurları ve topluluk grupları dene-
yimlerini aktarabildikleri farklı bakış açılarının 
da yer almasına yardımcı olabilecek bir araçtır. 
Ayrıca yazarların (blogcular) düzenli bir şekilde 
kendi bloglarını güncellemeleri gerekmektedir.

Hızlı Anketler: Web tabanlı anlık anketlerdir. 
Genellikle katılımcıların bir basit ifade ya da 
soruları cevaplandırmak için liste şeklinde su-
nulan seçenekleri cevaplandırmalarıdır. Örne-
ğin, katılımcıların bir hizmet uygulaması veya 
bir sorunun çözümlenmesi sonrası memnuni-
yetlerine ölçmeye yarayan bir kriterdir.

Anketler: Web-tabanlı, kendi kendine uygu-
lanabilen soru formlarıdır.Burada web sitesi, 
kullanıcıların çevrimiçi cevapladığı soruların 
bir listesini göstermektedir.

Sohbet Odaları: Gerçek zamanlı olarak ger-
çekleşen sohbet oturumundaki sanal yerlere 
denilmektedir.İki veya daha fazla bilgisayar 
kullanıcıları arasında gerçek zamanlı iletişimi 
sağlar. Sohbet odaları kullanıcıların birbirleriy-
le özgürce iletişim kurmalarını imkân vermek-
tedir. Katılımcıların mesaj yoluyla çevrimiçi 
tartışma yapabilecekleri, görüntü ve ses uygu-
lamalarının da yer aldığı bir medya aracıdır. 
Bir katılımcı sohbet odalarında şu imkânları 
bulunmaktadır:

T• oplulukların birebir iletişimine yardımcı 
olması,
D• evlet yetkilileri ve uzmanlar ile katılım-
cıların katıldığı bir sanal panel sonrası 
canlı bir şekilde soru sorup cevap alabile-
cekleri bir ortam sunması,
S• oru ve görüşlere doğrudan cevap verme-
sinden dolayı da karar verme de şeffaflığı 
artırmaktadır.

Tartışma Forumları: Kullanıcıların web si-
tesinde çevrimiçi tartışma grupları oluşturarak 
mesaj alışverişi yapabilmeleri ve ilgili konular-
da tartışabilmeleridir.

E-Paneller: Belli bir zaman diliminde katı-
lımcıların çeşitli konulardaki görüşlerine yer 
vermek için oluşturulan web uygulamasıdır. 
E-paneller, çevrimiçi katılımı doğrudan des-
tekleyici bir role sahiptir.

E-Dilekçe: Web kullanıcılarının, çevrimiçi ad-
reslere isimlerini girerek sanal ortamda dilekçe 
yazmalarını sağlayan web tabanlı sistemdir.

E-Müzakere Oylaması: Belirli konular üze-
rinde vatandaş katılımına imkân verecek, çe-
şitli tartışma ve müzakerelerin çevrimiçi yü-
rütüldüğü web uygulamasıdır. Daha önce söz 
edilen anketler ve tartışma forumları gibi web 
uygulamaları da e-müzakere oylamasını des-
tekleyici özelliklere sahiptir.

Sanal Topluluklar: Kullanıcılar arasındaki 
ilişkileri geliştirmek ve iletişimi arttırmaya ya-
rayan çevrimiçi web uygulamasıdır.
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Karar Alma Oyunları: Bir konunun ilgili yön-
lerini göstermek ve açıklamak için genellikle 
animasyonlar yoluyla kullanıcılarla etkileşime 
geçilmesini sağlayan web uygulamalarıdır.

7. E-Katılım Uygulamalarının Etkileri

E-katılım girişimleri, yönetim ile vatandaşlar 
arasındaki çift yönlü iletişimin teşvik edilmesi-
ne, vatandaşların politika belirlemenin karma-
şıklığı ve mantığı hakkında eğitilmesine, yöne-
timin aldığı kararları daha yerinde ve meşru hale 
getirmesine ve çift yönlü öğrenme için fırsatlar 
sunmasına yönelik katkıları bulunmaktadır [9].

E-katılım süreci sadece belli temel uygulamalar 
düzeyinde gelişim göstermesine karşın bu uygu-
lamaların olumlu etkileri de görülebilmektedir. 
Kısa zamanda bu olumlu etkiler üç şekilde ken-
dini göstermektedir. Bunlar; vatandaşların katılı-
mının etkileri, düşünsel etkiler ve demokratik et-
kilerdir. Aşağıda bu etkiler açıklanmaktadır [10];

Vatandaş Katılımının Etkileri
Teknolojinin kolaylaştırıcı etkisi beraberinde ka-
tılım imkânının artması ve alanının genişlemesi 
sürecini doğurmuştur. Daha fazla ve yeni katı-
lımcılarla birlikte oluşan katılım biçimleri genel-
likle olumlu katkılar meydana getirmektedir. Bu 
olumlu katkılar şu şekilde sıralanabilir [10]: 

Y• eni seslerin ve çevrimiçi söylemlerin daha 
rahat duyulmasına imkân vermektedir. 
B• İT araçlarının kullanılması, karar verme 
süreçlerine yeni grupların katılımını güç-
lendirmektedir. Fakat yeni grupların tem-
sil edilme eksikliği çevrimiçi kamuoyu 
alanlarının gelişimi için önemli bir engel 
oluşturmaktadır.
E• -katılım uygulamaları, politik düşünce-
lerin özgürce ifade edildiği bir ortam ve 
etkin sanal grupların oluşumunu arttırıcı 
bir etkiye sahiptir.
V• atandaşların internet üzerinde bilgiyi daha 
iyi kullanabilme ihtimalinin bulunmasıdır.
D• evlet kurumları ile vatandaşlar arasın-
daki ilişkiyi değiştirmek ve vatandaşların 

katılımını artırmak bununla birlikte devlet 
kurumlarının iç yapıları ve çalışma süreç-
leri üzerinde önemli değişiklikleri berabe-
rinde getirmektedir.

Düşünsel Tartışma Etkileri
Düşünsel etkiler, daha niteliksel olarak katılı-
mın biçimini ifade etmektedir. Vatandaş katı-
lımıyla birlikte genellikle adil, mantıklı, eşit-
likçi ve somut bir şekilde yapılan tartışmaların 
liberal demokratik bir düşünsel etki görünümü 
bulunmaktadır. Vatandaşların düşünsel bir şe-
kilde tartışmaları demokrasiyi ilerletici bir yön 
oluşturmaktadır [10]. 

Demokratik Etkiler
Hem vatandaşların katılımı hem de düşünsel 
etkiler her ikisi de e-katılım açısından demok-
rasiye önemli katkılar sağlamaktadır. Demok-
ratik anlamda bir taraftan internetin kamusal 
alanın canlanmasına katkı sunabilmesi tartış-
maları yapılırken diğer taraftan internetin ba-
sit ve çarpık bir siyasi bilgi ile bilgi yığılması 
oluşturması tartışmaları yapılmaktadır. Ayrıca 
internetin büyük ölçüde, siyasi söylem ve ifa-
delere açık bir yapı oluşturmasına yönelik teh-
like de bulunmaktadır. Bu nedenle demokratik 
uygulamaları, siyasi söylem ve ifadeler ile za-
yıflatma potansiyelini de taşımaktadır [10].

8. E-Katılım Sorunları

E-katılımın gelişimini engelleyen çeşitli bir 
takım zorluklar bulunmaktadır. Bu zorlukla-
rın üstesinden gelmek için ilerlemeyi engel-
leyen sorunların anlaşılması gerekmektedir. 
E-katılım’ın başlıca engeller ise [7] şunlardır:

Politik-stratejik engeller:

Siyasi kurumlara vatandaşların güven ek-• 
sikliği,
Vatandaşların özellikle elektronik medya • 
yoluyla yapacakları katılıma ve politika 
yapım süreçlerindeki katkılarına ilişkin 
olarak oluşan güven eksikliği,
BİT yoluyla vatandaşlar ile politikacıların • 
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ve kamu yöneticilerinin etkileşime geçme-
sine yönelik yöneticilerden kaynaklanan 
kararlılık eksiklikleri,
Katılımcıların katkılarını dikkate almak • 
ve temsili demokrasiye yönelik süreçleri 
değiştirmek için planlanan e-katılıma yö-
nelik siyasi irade eksikliği.

Kurumsal ve yasal engeller:
Elektronik medya aracılığıyla katılımı • 
arttırmak için devlet kurumlarındaki so-
rumluluk ve karar yapılarını e-katılıma 
uygulamasına uygun hale getirmedeki 
güçlükler,
Kurumsal işbirliği ve koordinasyon zor-• 
luklarıyla birlikte beceri ve kaynakların 
kıtlığı.
Elektronik katılıma yönelik zayıf yasal • 
düzenlemelerin var olmasından kaynakla-
nan kısıtlılıklar (örneğin; e-oylama/seçim 
bağlamında oy kullananlara yönelik gizli 
ve kişisel oylama ilkelerinin ve düzenle-
melerin yürürlüğe girmemesi ya da eksik 
olması).

Değer tanımına yönelik engeller:
E-katılımın demokratik, sosyal, ekonomik, • 
çevresel ve yönetişime dair değer oluştur-
ma rolüne yönelik güçlükler,
E-katılıma yönelik beklenen değerlerin • 
belirtilmesi ve ölçülmesine yönelik güç-
lükler,
E-katılım girişimlerinin arka planında • 
özel sektörde var olandeğer artışının nasıl 
sağlanabileceğini, bunun için hangi kri-
tik faaliyetlerin ve faktörlerin göz önüne 
alınması gerektiği, düşük maliyet ve fark-
lılaşmanın nasıl gerçekleşeceği, rakiplerin 
yetenek ve faaliyetleri ile karşılaştırarak 
sistematik bir şekilde nasıl analiz edilece-
ğini açıklayan iş ve değer zinciri modelle-
rinin olmaması.

Toplumsal engeller:
Sivil ve kamu katılımını engelleyen kültü-• 
rel tutum ve davranış kalıplarının olması,
Vatandaşların teknoloji okuryazarlığında • 

ki eşitsiz erişim sorunundan kaynaklanan 
sayısal uçurum engeli,
Genç yaş grubunu oluşturan bireyler ara-• 
sındaki siyasi katılım eksikliği.

Teknolojik engeller:
E-katılıma yönelik teknoloji altyapısının • 
eksikliği (Örneğin internet erişimi için),
E-Katılım aracına yönelik web ve grafik • 
tasarım uzmanlığı sıkıntısı,
E-katılımla ilgili teknolojilerin yetersiz • 
gelişmesi.

Dağıtım engelleri:
E-katılıma yönelik araştırma ve uygulama • 
arasındaki yetersiz bilgi alışverişi,
E-katılım araçlarının dağıtımını desteklemek • 
için kılavuzların ve talimatların, eksikliği,
Büyük ölçekli e-katılım uygulamalarına • 
yönelik deneyim eksikliği.

E-katılıma ilişkin olarak gerek bireysel ve top-
lumsal özelliklerden kaynaklanan, gerekse de 
e-katılım araçlarının kendi özelliklerinden kay-
naklanan bazı engeller ifade edilmektedir.  Özet-
le ifade etmek gerekirse yukarıda da belirtildiği 
gibi e-katılıma ilişkin politik-stratejik engeller, 
kurumsal ve yasal engeller, değer tanımına yö-
nelik engeller, toplumsal engeller, teknolojik 
engeller ve dağıtım engelleri bulunmaktadır [7]. 
Tüm bu engellere rağmen e-katılımın karar ver-
me süreçlerinde vatandaşların aktif rol oynama-
sını esas alan temel rolüne ve bu rolün önemin-
den fazla bir şey eksiltmemektir.

9. BM-Katılım İndeksinde Türkiye’nin Yeri

BİT’lerin gelişimine bağlı olarak e-katılım uy-
gulamalarının dünya genelinde farklı düzeyler-
de de olsa yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte 
ülkelerin de bu konuda ki çalışmaları artış gös-
termektedir. Aşağıda BM, e-devlet raporunda 
e-katılım indeksleri analiz edilerek bir durum 
değerlendirmesi yapılacaktır.

Türkiye, BM-Kamu Yönetim Ağı (United 
Nations-Public Administration Network- 
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UNPAN) biriminin, iki yılda bir dünyada 
e-devletin gelişimini ölçen raporunda, dünya 
ortalamasının biraz üstünde kalarak 80. sıraya 
düşmüştür. Daha önceki üç raporda Türkiye, 
56., 76., 69. sırada kendine yer bulabilmiştir. 
BM, E-Devlet 2012 yılı raporunun yayınlan-
masının amacı; ülke yönetimlerinin kamu hiz-

metlerine ilişkin sunumda BİT’in kullanma ye-
terliği ve istekliliğini ölçmektir. Bu doğrultuda 
190 ülkenin sınıflandığı en son raporda (2012 
yılı), Türkiye’nin dünyada e-devlet gelişimine 
ait yeri, gelişmiş ülkelerin arkasında ve ge-
lişmekte olan ülkeler grubundadır. Bu durum 
Tablo’da gösterilmektedir:

Tablo 1. BM-E-Devlet Gelişim İndeksi/ 2012 Yılı Raporu (Kaynak: [12] )

Yukarıdaki e-devlet gelişim indeksinde Türki-
ye, Batı Asya denilen Orta-Doğu Körfez ülke-
leri arasında yer almaktadır ve toplam 17 ülke-
nin yer aldığı bölgenin ortalaması 0.5547’dir. 
Türkiye bölge ortalamasının altında kalarak 17 
ülke arasında 10. sırada yer almaktadır [11].

E-devlet gelişim indeksi ve BM 2012 raporuna 
göre Türkiye’nin e-katılımdaki yeri, 0.05 de-
ğer ile ilk 127 ülke arasında yer almamaktadır. 
Ülkelerin 32 gruba ayrıldığı e-katılım sırala-
masında Türkiye 30. grupta az gelişmiş ülkeler 
arasında yer almaktadır. Aşağıda da BM 2012 
yılı raporu, e-devlet gelişim ve e-katılım indek-
sindeki ilk 20 ülke gösterilmiştir.
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BM’in 2012 yılı raporunda e-katılım açısında 
üçüncü dünya ülkeleri diye tabir edilen ülke-
lerle aynı grupta yer alan Türkiye’de, katılım 
kanallarının ve elektronik ortamda ki katılım 

araçlarının zayıf kaldığı görülmektedir. Bu ve-
rilere baktığımızda ayrıca ülkemizde e-katılım 
ve e-devletle ilgili gelişmeler ağırdan işlediği 
yorumu yapılabilmektedir.

Tablo 2. BM 2012 Yılı Raporu, E-devlet Gelişim ve E-Katılım İndeksi İlk 20 ülke (Kaynak: [13] )
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10. Sonuç ve Çözüm Önerileri

Kamu kurumlarındaki hizmetlerin daha hızlı 
görülmesi isteği ile başlayan e-devlet uygu-
lamaları daha sonra demokrasinin elektronik 
boyutta ifade edilebileceği anlayışı ile vatan-
daşların görüş ve düşüncelerinin karar vericiler 
tarafından önemsendiği uygulamaları da be-
raberinde getirmiştir. Bununla birlikte vatan-
daşların, BİT’leri günlük hayatta giderek daha 
fazla kullanması ve hayatlarının bir parçası 
haline gelmeye başlamasıyla birlikte ülkelerde 
demokrasinin gelişmesine katkıda bulunuldu-
ğuna inanılan e-katılım uygulamalarına olan 
talepde giderek artış göstermektedir. 

BM e-katılım indeksinin de belirttiği gibi 
Türkiye’de ki e-katılım düzeyi dünya ortala-
masının da altında seyretmektedir. Vatandaş-
ların karar verme ve uygulama süreçlerine 
dâhil edilmemesi sonucu olarakta demokratik 
değerler zarar görmektedir. Ayrıca Türkiye’de, 
e-katılım sürecine ilişkin gelişmeler genelde 
başlangıç düzeyinde kalmaktadır.

Bu araştırma içeriğindeki teorik çalışma bul-
guları sonucunda elde edilen, Türkiye’de 
e-katılım uygulamasının yaygınlaşmasına dair 
öneriler aşağıda sunulmaktadır:

Türkiye genelinde e-demokrasi ve e-katılımı 
arttırmak için; üniversiteler (AR-GE Birimleri 
kurarak), belediyeler ve vatandaşların işbirliği 
başta olmak üzere kanun yapıcıların gerekli ya-
sal prosedürlerin yürürlüğe girmesine yönelik 
adımlar atması ayrıca belediyeler ve vatandaş-
ları ilgilendiren temel konuların vatandaşların-
da katılımını sağlayacak şekilde BİT yardımıy-
la etkin hale getirilmesi gerekmektedir.

Devlet anlayışında paradigma değişimi ola-
rak ifade edilen e-devlet uygulamaları ve bilgi 
toplumuna geçişin bir adım ilerisi olarak görü-
len e-katılım uygulamalarının yönetimi elinde 
bulunduranlar tarafından bir devlet politikası 
oluşturularak istikrarlı bir biçimde desteklenil-

mesi gerekmektedir. Diğer taraftan  bilgi top-
lumuna dönüşüm ve katılımın arttırılması için 
devlet desteğinin yanında ayrıca vatandaşların, 
işletmelerin, STK’ların hepsinin ortak çabaları 
ile yürütülmesi gereken bir süreçin var olma-
sında da yarar vardır. 

E-katılım uygulamalarının toplumda yaygınlaş-
tırılmasını sağlamak içinde; öncelikle vatandaş-
ların e-katılımın ne olduğunu kavramları ve BİT 
kullanımının kendi hayatlarına ve devlete kattığı 
faydaların farkında olmaları gerekmektedir. 

Sonuç olarak e-katılım kanallarının yaygınlaş-
masının sağlanmasıyla birlikte vatandaşların 
katılımını arttıracak mekanizmalar demokratik 
teamüller kapsamında gerçekleştirilmelidir. 
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1. Giriş

İçerisinde insan bulunmayan ve çoğunlukla oto-
nom olarak hareket edebilen İnsansız Hava Araç-
ları (İHA), elektronik ve iletişim teknolojilerinde-
ki gelişmeler ile mikro-elektromekanik alanındaki 
ilerlemeler neticesinde askeri, sivil ve akademik 
birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.

İHA’lar, sivil alanda deprem, sel, yangın, volkan 
patlaması gibi doğal afetlerin gözlemlenmesi 
ve hasar tespit çalışmaları, atmosfer çalışmala-
rı, hava durumu tahmini, arazi haritası çıkarıl-
ması, taşıt trafik yoğunluğunun tespit edilmesi 
gibi alanlarda kullanılmaktadır. Askeri alanda 
ise; keşif, istihbarat ve gözetleme görevleri, 
tehlikeli bölgelerin izlenmesi, hedef tanıma ve 

Yönlendirme Protokolü İhtiyaçları Açısından                                          

Uçan Tasarsız Ağlar (FANETs)

Nihat Akıllı1, Şamil Temel2, Levent Toker1

1 Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir
2 Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Bilgisayar Programcılığı Programı, İzmir

Özet: Elektronik ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile mikro-elektromekanik alanındaki 
ilerlemeler İnsansız Hava Aracı (İHA) teknolojilerinin gelişmesine önayak olmuş, askeri, sivil 
ve akademik birçok alanda İHA’lardan istifade edilmeye başlanmıştır. İHA’lar tarafından icra 
edilmesi beklenen görevlerde, tek ve büyük bir İHA sistemi kullanmak yerine daha küçük boyutlu 
ve çok sayıda İHA’nın bir arada kullanılmasının birçok avantajı bulunmasına rağmen, İHA’ların 
birbirleriyle sürekli ve etkin bir şekilde haberleşmelerinin gerekliliği, yeni yönlendirme ihtiyaç-
ları doğurmuştur. Ayrıca, düğümlerinin hareketliliği, düğümler arası mesafeler ve icra edilen 
görevlerin niteliği gibi birçok konuda klasik Hareketli Tasarsız Ağlar (HTA’lar)’dan ayrılan bu 
ağları, İHA’ların gökyüzünde oluşturduğu merkezi altyapı içermeyen ağlar olarak tanımlanan 
Uçan Tasarsız Ağlar (UTA) olarak ele almak daha uygun olacaktır. Bu çalışmada, çoklu bir İHA 
sisteminde ağ katmanı yönlendirme işleminin etkin olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan 
temel gereksinimler ile UTA’lar için geliştirilecek yönlendirme protokollerinin sahip olması ge-
rektiği değerlendirilen temel özellikler açıklanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Uçan Tasarsız Ağlar (UTA’lar), Hareketli Tasarsız Ağlar (HTA’lar), Yönlen-
dirme Protokolü, İnsansız Hava Aracı (İHA).

Abstract: Advances in electronic and communication technologies with micro- electromechani-
cal improvements facilitated the Unmanned Aerial Vehicle (UAV) technologies and UAVs have 
widely used in military, civilian and academical applications. Although using multiple and small 
UAVs instead of one large UAV have many advantages, effective coordination and collaboration 
needs between UAVs comes up with new routing challenges. Also node mobility, node distances 
and mission differences between classical Mobile Ad-Hoc Networks (MANETs) and infrastruc-
ture less UAV networks require a new network family definition: Flying Ad-Hoc Networks (FA-
NETs). In this study, basic requirements of FANET routing issues and bases of communication 
needs in a multi UAV system are explained.

Keywords: Flying Ad-Hoc Networks (FANETs), Mobile Ad-Hoc Networks (MANETs), Routing 
Protocols, Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) discussed.
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takip, yük taşıma, sınır izleme gibi birçok gö-
revde İHA’lardan yararlanılmaktadır [1].

Tek ve büyük bir İHA sistemi kullanmak yeri-
ne daha küçük boyutlu ve çok sayıda İHA’nın 
bir arada kullanılmasının sağladığı birçok ya-
rarın yanı sıra, İHA’ların birbirleriyle sürekli 
ve etkin bir şekilde haberleşmelerine imkân 
sağlayacak ağ gereksinimlerine ihtiyaç doğur-
ması, bu ağları yeni bir mobil ağ türü olarak ele 
almayı gerekli kılmıştır.

Bildirinin ikinci bölümde İHA’ların bir arada 
kullanılmasının öneminden bahsedilmiştir. 
Üçüncü bölümde klasik Hareketli Tasarsız 
Ağlar ile İHA ağlarının farklılıkları ve ben-
zerlikleri ele alınmış olup dördüncü ve beşinci 
bölümlerde ise bu ağlarda yönlendirme ihti-
yaçları ve bu ağların karakteristikleri karşılaş-
tırmalı olarak açıklanmıştır. Son bölümde ise 
bundan sonraki çalışmalarda yapılabilecekler 
ele alınarak çalışma tamamlanmıştır.

2) İnsansız Hava Araçlarının                                     
Bir Arada Kullanımı

İHA’lar tarafından icra edilmesi beklenen görev-
lerde, tek ve büyük bir İHA sistemi kullanmak 
yerine daha küçük boyutlu ve çok sayıda İHA’nın 
bir arada kullanılmasının çeşitli avantajları var-
dır. Bu avantajlar şu şekilde sıralanabilir [2]: 

Büyük ve pahalı donanımlar kullanmak • 
yerine küçük ve maliyeti daha az dona-
nımların tercih edilmesiyle bakım ve ida-
me masrafları daha düşük olacaktır.
Birden fazla küçük İHA’nın ihtiyaç duyu-• 
lan farklı bölgelerde konumlanmasıyla, 
kapsanması beklenen toplam alan ihtiyaca 
göre artırılabilecek olup ölçeklenebilirlik 
açısından daha esnek bir çözüm ortaya ko-
yulmasına olanak sağlanacaktır.
Birden çok İHA’nın aynı anda görev yap-• 
masıyla görevlerin daha kısa sürelerde icra 
edilebilmesi sağlanacaktır.
Görev esnasında herhangi bir İHA’nın • 
görevini icra etmesine engel olacak bir 

durumla karşılaşıldığında diğer İHA’lar 
ile görevin devam etmesi ve başarıyla ta-
mamlanması sağlanabilecektir.

Ancak, söz konusu avantajların yanında, çok 
sayıda İHA’nın bir arada kullanılması durumun-
da, İHA’ların birbirleriyle sürekli ve etkin bir 
şekilde haberleşmelerine imkân sağlayan yeni 
ağ protokollerine ihtiyaç duyulmaktadır [3].

3) Hareketli Tasarsız Ağlar (HTA’lar) ve 
Uçan Tasarsız Ağlar (UTA’lar)

HTA’lar, (Mobile Ad-hoc Networks, MA-
NETs) önceden tanımlanmış altyapı veya mer-
kezi bir kontrol sistemi olmaksızın, rastgele ya 
da belirli bir rotada hareket eden düğümlerin 
oluşturduğu ağdır. Bu ağlar günümüzde, tica-
ri ve askeri birçok uygulamada yaygın olarak 
kullanılmaktadır.

İHA’ların gökyüzünde oluşturduğu merkezi 
altyapı içermeyen ağlar ise FANET (Flying Ad 
hoc Network) olarak adlandırılmaktadır [1]. Bu 
çalışmada, FANET’ler için Uçan Tasarsız Ağ 
(UTA) adı kullanılmıştır [4]. Şekil 1’de örnek 
bir UTA uygulama senaryosu gösterilmiştir.

Şekil 1- Örnek UTA Uygulama Senaryosu [5]

UTA’ları, HTA’ların bir alt kümesi olarak de-
ğerlendirmek mümkün olsa da UTA’ların ken-
dine özgü ihtiyaçlarından dolayı yeni tür bir 
mobil ağ çeşidi olarak değerlendirmek daha 
uygun olacaktır. UTA’ların klasik HTA’lardan 
bazı farklılıkları aşağıda maddeler halinde 
özetlenmiştir [1]: 
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Hareketlilik Modelleri: UTA’larda düğümler 
(İHA’lar), HTA’lara göre çok daha hızlı ve ha-
reketlidirler. HTA’larda hız olarak genellikle 
insanların yürüme hızı ve araçların hızları re-
ferans alınırken, UTA’larda çok daha yüksek 
hızlarda gökyüzünde uçan İHA’ların hızı esas 
alınmaktadır. Bu durum UTA’ların hareketlilik 
modellerini HTA’lardan ayırmaktadır. 

Düğümlerin Hareketliliği: Hıza bağlı olarak 
UTA’larda yer alan düğümlerin ağ topolojileri 
HTA’lara oranla çok daha hızlı bir şekilde 
değişmektedir. 

Görev Niteliği: UTA’larda düğümler planlı 
ve çok daha hassas görevleri yerine getirirler. 
Bundan dolayı UTA’larda düğümleri oluştu-
ran elemanların fiziksel, elektronik ve meka-
nik özelliklerinin çok daha güvenilir ve uzun 
ömürlü olması beklenir.

Düğümlerin Yoğunluğu: UTA’larda düğüm-
ler arası mesafeler HTA’lara göre çok daha 
fazladır. Her hangi bir çarpışmayı önlemek 
için UTA düğümleri birbirlerinden kaçınmak 
zorundadır.

UTA’ların karakteristik özellikleri aşağıdaki 
gibi özetlenebilir [1,2]:

Düğümlerin yüksek hızlarda hareket • 
etmeleri (10-60 m/sn)
Düğüm sayısının sınırlı olması (2-20 adet)• 
Tüm düğümlerin üzerinde GPS üniteleri-• 
nin bulunması ve düğümler arasında ko-
num paylaşımı
İletişim kapsama alanının geniş olması • 
ihtiyacı
Sağlam ve güvenilir bir haberleşme altya-• 
pısı ihtiyacı

UTA’ların bazı uygulama alanları şunlardır 
[1,2]:

İHA Görevlerinde Ölçeklenebilirliğin Arttı-
rılması: İHA’lar arasında altyapılı bir ağ ile-
tişimi (infrastructure communication) kuruldu-

ğu durumlarda görev alanı altyapının kapsama 
alanı ile sınırlı olacaktır. Çünkü İHA’lar iletişim 
için söz konusu altyapıya dolayısı ile tek bir 
alıcı noktaya bağlı kalmak zorundadır. Ancak 
UTA’lar sayesinde İHA’lar arasında bir iletişim 
ağı kurulmasıyla sadece bazı İHA’ların altya-
pı merkezinin kapsama alanında kalmasıyla 
görev alanının oldukça genişlemesi mümkün 
olacaktır. Şekil 2’de bu durum görsel olarak 
anlatılmıştır. 

Şekil 2- UTA’lar ile Ölçeklenebilirliğin Arttırılması 
[1]

İHA Sistemleri Arası Güvenli İletişim Sağ-
lanması: İHA sistemlerinin genellikle oldukça 
dinamik bir çevrede görev yapmaları gerekir. 
Bu durum, görev esnasında hava şartlarındaki 
değişimler ya da coğrafi engeller gibi başlan-
gıç şartlarının değişmesine sebep olabilir. Eğer 
İHA’lar arasında bu değişime ayak uydurabile-
cek bir ağ yapısı bulunmazsa görevin icrasında 
engeller ortaya çıkacaktır [3]. Bu durum Şekil 
3’te gösterilmiştir.

Şekil 3- Görev Esnasında Başlangıç Şartlarının 
Değişmesi [1]

Bugüne kadar HTA’lar için geliştirilmiş çok 
çeşitli yönlendirme protokolleri bulunmakta-
dır. Yönlendirme protokollerinin ortak amacı 
kaynak ile hedef düğümler arasındaki en etkin 
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yolu tespit ederek bu yolun iletişim amaçlı kul-
lanılmasının ve bu yolun iletişim süreci boyun-
ca idame ettirilmesinin sağlanmasıdır. 

4) HTA’larda Yönlendirme

HTA’lar için yönlendirme algoritmaları te-
melde dört ana kategoride sınıflandırılabilir-
ler: Proaktif (Tabloya Dayalı), Reaktif (İsteğe 
Bağlı)  Hibrit Yönlendirme Algoritmaları ve 
Konum Tabanlı Yönlendirme Algoritmaları:

Proaktif (Tabloya Dayalı) Yönlendirme 
Algoritmaları: Tüm kaynak ve hedef 
düğümleri arasında mümkün olan rotaların 
ihtiyaç duyulmaksızın önceden belirlenerek, 
belirli aralıklarla güncellenmesi ve bu rotaların 
yönlendirme tablosunda tutulması esası üzerine 
kuruludurlar. 

En belirgin özellikleri, ağ topolojisinde herhan-
gi bir değişme olmasa bile tablo güncelleme 
mesajları göndermeye devam etmeleridir. Bu 
durum, çok fazla düğüm içeren HTA’lar için 
ilave paket yükü oluşturacaktır. Proaktif yön-
lendirme algoritmalarına,  OLSR (Optimized 
Link State Routing)  ve DSDV (Destination 
Sequence Distance Vector)  protokolleri örnek 
olarak verilebilir [6].

Reaktif (İsteğe Bağlı) Yönlendirme 
Algoritmaları: Proaktif yönlendirme 
algoritmalarının aksine, düğümler arası 
rota bilgilerinin sadece gerekli olduğunda 
oluşturulması esasına dayanır. Yani düğümlerden 
herhangi biri ağdaki diğer bir düğüme bir 
paket göndermek istediğinde mevcut rotalar 
oluşturulur. Bu tür algoritmaların en belirgin 
dezavantajı ihtiyaç halinde rota oluşturmanın 
sebep olacağı zaman gecikmeleridir. Bu tür 
protokollere, AODV (Ad Hoc On Demand 
Distance Vector Routing)  ve DSR (Dynamic 
Source Routing)  örnek olarak verilebilir [6].

Hibrit Yönlendirme Algoritmaları: Bu yak-
laşım proaktif ve reaktif yaklaşımların avantaj-
larını bir arada kullanmayı amaçlar. Temelde 

belli bir düğüm atlama sayısı ile erişilebilecek 
düğümler için proaktif, diğer düğümler için re-
aktif yaklaşım sergileme esasına dayanırlar. Bu 
tür protokollere ZRP (Zone Routing Protocol) 
örnek olarak verilebilir [6].

Konum Tabanlı Yönlendirme Algoritmaları: 
Proaktif ve reaktif protokollerin belirgin özel-
liklerini içermelerinin yanı sıra, düğümlerin 
yerlerinin belirlenmesinde GPS (Global Posi-
tioning System) kullanırlar. GPS, enlem, boy-
lam ve yükseklik bilgilerini sağlamanın yanı 
sıra düşük maliyetli olduğundan dolayı yaygın 
olarak kullanılmaktadır [7]. Bu kapsamdaki 
protokollere, GPSR (Greedy Perimeter State-
less Routing) örnek olarak verilebilir [6].

5) UTA’larda Yönlendirme

İHA sistemlerinin karmaşık görevleri etkin 
şekilde icra edebilmeleri için İHA’ların birbir-
leri ile etkin şekilde haberleşme olanaklarının 
olması gerekir. Ancak literatürde UTA’lar için 
önerilen yönlendirme protokolü çalışmaları ol-
dukça azdır [3].

Bunun başlıca sebepleri; UTA’ların çok yeni 
olması,  dünyada sadece sayılı ülkelerin İHA 
teknolojisine sahip olması, protokolleri tasarım 
işlemlerinin İHA’ların uçuş dinamikleri gereği 
oldukça karmaşık olmasıdır.

İHA’ların yüksek hız ve hareketliliğe sahip 
olmaları ve İHA’lar arası mesafenin mümkün 
olduğunca fazla olmasının amaçlanması mev-
cut yönlendirme protokollerinin kullanılmasını 
zorlaştırmaktadır. 

UTA’larda yönlendirme üzerine yapılmış çok 
fazla çalışma bulunmamaktadır. UTA’ların 
HTA’lardan ayrılan yönlerini karşılayabilecek 
HTA yönlendirme protokollerinin performans-
ları araştırmaya açık alanlardır [1]. 

Aynı zamanda, UTA’lar için önerilen Ortam 
Erişim Kontrolü (Medium Access Control, 
MAC) protokolleri de sınırlı sayıdadır [8-11]. 
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Geliştirilecek yeni yönlendirme protokolleriy-
le ya da mevcut protokoller üzerinde gerçek-
leştirilecek modifikasyonlarla iyileştirmelere 
ihtiyaç olacağı değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda, çoklu bir İHA sisteminde yön-
lendirme işleminin etkin olarak gerçekleştirile-
bilmesi için aşağıdaki gereksinimlerin sağlan-
ması ve UTA’lar için geliştirilecek yönlendirme 
protokollerinin alttaki temel özelliklere sahip 
olması gerektiği değerlendirilmektedir:

Rota Bulma (Route Discovery)• : 
Hâlihazırda kullanılmakta olan HTA proto-
kollerinde çoğunlukla, komşu düğümlerin 
mevcut durumlarının tayin edilmesi işle-
mi önemli yer teşkil eder. Örneğin, reaktif 
yönlendirme protokollerinde bu işlem kay-
nak düğüm tarafından bir hedef düğüme bir 
paket gönderilmek istendiğinde ve hedef 
düğüme ait geçerli bir yolun mevcut kay-
nak düğüm tablosunda bulunmaması duru-
munda kaynak düğümün bir RREQ (Route 
Request) paketi yayınlamasıyla (broadcast) 
gerçekleşir. Eğer RREQ paketi hedef dü-
ğüme ulaşmış ise hedef düğüm geriye bir 
RREP (Route Reply) paketi yollar. Aradaki 
düğümler ise aynı RREQ paketlerini tek-
rardan yayınlarlar. Böylelikle kaynaktan 
hedefe bir yol tesis edilmiş olur. Bu işlem 
taşma (flooding) olarak da adlandırılır [12]. 
Proaktif protokollerde ise reaktif protokol-
lerde istek anında gerçekleşen rota bulma 
işlemi periyodik olarak gerçekleştiğinden 
bir paket gönderimi için tekrar rota bulma 
işleminin gerçekleştirilmesine gerek yok-
tur ancak, bu durumda da ağdaki periyodik 
rota bulma paketleri sisteme ilave yük geti-
recektir. UTA’larda ise düğümlerin yüksek 
hareketliliğinden dolayı hem rotanın gecik-
me olmaksızın belirlenmesine hem de ağda 
mümkün olduğunca ek paket yükünün az 
tutulması oldukça önemlidir. 

Rota Bakımı (Route Maintanence): •  İs-
tenilen paketin hedefe ulaşmadığı tespit 
edildiğinde yeniden rota bulunması için 

rota bakım işleminin hızlı bir şekilde ger-
çekleştirilebilmesi gerekir. Yüksek hızın 
neden olduğu anlık topoloji değişiklikle-
ri ihtiva eden hareketlilik modeline sahip 
UTA’lar için rota bakımı işleminin sıklığı 
klasik HTA’lardan daha fazla olmalıdır.

Etkin İletişim Mesafe ve Kanalı: • Fiziksel 
Katman ve Ortam Erişim Katmanı tarafın-
dan yeterli etkin iletişim mesafe kanalının 
temin edilmesi gerekir. Çünkü UTA’larda 
düğümler arası mesafe HTA’lara oranla 
daha fazla olduğu için rota bakımı gerek-
liliğinin az olması ve kaynaktan hedefe dü-
ğüm atlama sayısının minimum tutulması 
beklenir. Bu durumda yönlü antenlerin (di-
rectional antenna) kullanımının etkin ileti-
şim mesafesini artırırken rota belirlemede 
düğüm atlama sayısını azaltacağı göz önü-
ne alındığında [8,13] UTA’larda yönlendir-
me işleminin servis kalitesine (QoS)  katkı 
sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Konum Tespiti: • Klasik HTA’larda keşif 
paketleri çoğunlukla ağ servis kalitesi ge-
reksinimleri için yeterli olsa da, UTA’larda 
düğümlerin konum bilgisinin rota bulma 
ve rota bakım işlemlerinde gerekli olaca-
ğı değerlendirilmektedir. Genellikle kla-
sik her-yöne (omni-directional) antenle-
rin kullanıldığı HTA’lardan farklı olarak 
UTA’larda yönlü antenlerin kullanılması 
fikri ön plana çıkmaktadır. Böylelikle ko-
num tespiti işleminin ortam erişim katma-
nında gerçekleştirileceği varsayılabilir. Bu 
durumun UTA’lar için hazırlanacak yeni 
yönlendirme protokolleri için bir avantaj 
olacağı değerlendirilmektedir [14].

6) Sonuç

Tek ve büyük bir İHA sistemi kullanmak yerine 
daha küçük boyutlu ve çok sayıda İHA’nın bir 
arada kullanılmasının sağladığı yararların yanı 
sıra, İHA’ların birbirleriyle sürekli ve etkin bir 
şekilde haberleşmelerine imkân sağlayacak ağ 
gereksinimlerine olan ihtiyaç UTA’ların yeni 
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bir ağ türü olarak ele alınması sonucunu do-
ğurmuştur.  UTA’lar için uygun yönlendirme 
protokollerinin geliştirilmesi henüz yeteri ka-
dar araştırılmamış ve geliştirilmeyi bekleyen 
bir alandır. Bu çalışma kapsamında UTA’lar 
için geliştirilecek yönlendirme protokollerinin 
temel tasarım ihtiyaçları değerlendirilmiştir.
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Özet: Bu çalışmada, makine öğrenmesi yöntemlerinden denetimli öğrenme yaklaşımı kullanıla-
rak sosyal medyada duygu analizi çalışması yapılmıştır. Denetimli öğrenme yaklaşımında özellik 
olarak tweetlerdeki tüm kelimelerin seçildiği eğiticisiz yöntem kullanılmıştır. Tweetler makine 
öğrenmesi yöntemlerinden unigram özelliğine göre analiz edilmiştir. Bazı gıda firmalarının çe-
şitli ürünlerine ait yapılan yorumlardan oluşturulan veri seti Twitter üzerinden el yordamı ile elde 
edilmiştir. Tweetler pozitif, negatif ve nötr olarak işaretlenerek 3 sınıfta toplanmıştır. Çalışmada 
pozitif, negatif ve nötr sınıftaki veri dağılımının Weka kütüphanesinde yer alan Naive Bayes 
(NB), Random Forest (RF), Sequential Minimal Optimization (SMO), Decision Tree (J48) ve 
1-Nearest Neighbors (IB1)  sınıflandırma algoritmalarının gösterdikleri başarım sonuçlarına et-
kisi incelenmiştir. Elde edilen deneysel sonuçlarda sınıflar arası uygun dağılım gösteren dengeli 
veri setinin (B veri seti) dengesiz veri setine (A veri seti) göre daha iyi performans sonuçlarının 
alındığı gözlemlenmiştir. En iyi performans gösteren sınıflandırma algoritması %72.33 ortalama 
doğruluk başarı oranıyla SMO olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Duygu Analizi, Metin Sınıflandırma, Makine Öğrenmesi, Denetimli 
Öğrenme Yaklaşımı, Veri Seti Seçimi

Abstract: In this study, an analysis of sentiment on social media using the supervised learning 
approach (one of the machine learning methods) is given. In the supervised learning approach, 
the unsupervised method is used as the characteristic in which all words of tweets are selected. 
Tweets are analyzed according to unigram property. Data set (created with the comments on 
several products of some food companies) is acquired manually via Twitter. Tweets are gathered 
into three groups by ticking up them as positive, negative and neuter. Then, the effect of the data 
distribution of tweets grouped as positive, negative and neuter are examined according to the suc-
cess results of the classification algorithms at the Weka Library - Naive Bayes(NB), Random For-
est (RF), Sequential Minimal Optimization (SMO), Decision Tree (J48) and 1-Nearest Neighbors 
(IB1). By experimental results, it is observed that the balanced data set (B data set) having proper 
distribution among classes give better performance results than that of the unbalanced data set (A 
data set). The SMO classification algorithm gives the highest performance with 72.33% average 
accuracy hit ratio. 

Key Words: Sentiment Analysis, Text Classification, Machine Learning Supervised Learning 
Approach, Data Set Selection.
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1. Giriş

Duygu analizi (aynı zamanda duygu maden-
ciliği, duygu sınıflandırma, fikir madenciliği, 
öznellik analizi, eleştiri madenciliği ya da de-
ğerlendirme çıkarma ve bazı durumlarda dü-
şünce sınıflandırma) metinde hesaplamalı fikir 
değerlendirilmesi, duygu ve öznellik ile ilgili-
dir. Duygu analizi ile belli bir konu veya hede-
fe göre bir konuşmacı ya da yazarın görüşünü 
tespit etmek amaçlanır. Görüş yazarın düşünce, 
fikir ya da değerlendirmesini, duygusal duru-
munu (yazarın yazma anında nasıl hissettiği) 
veya amaçlanan duygusal iletişimi (yazar oku-
yucuyu nasıl etkilemek istemesi) ifade edebilir 
[10].

Duygu analizi çalışmaları doğal dil işleme, 
makine öğrenmesi, hesaplamalı dilbilim, sem-
bolik teknikler gibi yaklaşımları kullanır. Ma-
kine öğrenmesi, verilen bir problemi ortamdan 
edindiği bilgiye göre modelleyen Yapay Zekâ 
disiplininin bir alt dalıdır. Makine öğrenmesi 
teknikleri denetimli ve denetimsiz öğrenme 
metotlarından oluşur. Denetimli öğrenme,  ön-
ceden gözlemlenmiş ve sonuçları bilinen (eti-
ketlenmiş) verileri kullanarak bu verileri ve so-
nuçlarını kapsayan bir fonksiyon oluşturmayı 
amaçlayan makine öğrenimi metodudur. Dene-
timsiz öğrenme, etiketlenmemiş verideki gizli 
yapıyı bulma işlemidir. Yani, veriler arasında 
var olan ama gözle görülmeyen bağıntının açı-
ğa çıkarılması işlemidir.

Makine öğrenmesi yönteminin denetimli öğ-
renme tekniğiyle yapılan birçok çalışma lite-
ratürde mevcuttur. Bunlardan duygu analizi 
alanındaki ilk çalışmalardan biri olan Pang, 
Lee ve Vaithyanatham tarafından 2002 yılında 
İngilizce metinler için yaptıkları film yorum-
larını analiz çalışması ve buna benzer bir ça-
lışma olan Go, Bhayani ve Huang tarafından 
2009 yılında Twitter mesajlarının sınıflandırıl-
ması çalışması verilebilir. Her iki çalışmada da 
metinler pozitif ve negatif olmak üzere 2 sınıfa 
ayrılmıştır [14] [15].

Bu çalışmada sosyal medyada duygu analizi 
çalışması yapılmıştır. Sosyal medya aracı ola-
rak Twitter seçilmiştir. Twitter’ın seçilmesinin 
nedeni popüler olması, erişim kolaylığı ve çe-
şitliliğidir. Ayrıca tweetlerin 140 karakterle kı-
sıtlı olması veriyi analiz etmede kolaylık sağla-
maktadır. Avantajlarının yanında dezavantajları 
da vardır. Kendine ait bir jargonunun olması ve 
yazım hatalarıyla sıklıkla karşılaşılıyor olması 
morfolojik çözümlemeyi zorlaştırmaktadır. Veri 
seti olarak bazı gıda firmalarının çeşitli ürünle-
rine ait tweetler kullanılmıştır. Veri seti pozitif, 
negatif ve nötr olarak üç sınıftan oluşmaktadır. 
Bu çalışmada, sınıflardaki veri dağılımları na-
sıl olmalıdır, veri dağılımlarının sınıflandırma 
algoritmalarının performanslarına bir etkisi var 
mıdır sorularının cevabı aranmıştır.

Duygu analizi ile ilgili çeşitli çalışmalar yapıl-
mıştır, çalışmamızın ikinci bölümünde yer alan 
literatür kısmında bunlardan bahsedilmiştir. 
Üçüncü bölümde veri seti, veri özellikleri, kul-
lanılan algoritmalar, model başarım ölçütleri ve 
kappa istatistiği ayrıntılı bir şekilde tanıtılmış-
tır. Dördüncü bölümde sonuçların değerlendi-
rilmesi ve tartışılması, beşinci bölümde sonuç 
ve son bölümde kaynakçaya yer verilmiştir.

2. Literatür

Duygu Analizi alanında yapılmış olan ilk temel 
çalışmalardan biri Pang, Lee ve Vaithyanatham 
tarafından 2002 yılında yapılan çalışmadır. Bu 
çalışmada unigram, bi-gram, Part of Speach 
(POS) ve ikili birleşimler gibi makine öğrenmesi 
yöntemleri kullanılarak metinler duygusal açı-
dan pozitif veya negatif olarak sınıflandırılmış-
tır. Bu çalışma İngilizce metinler için yapılmış 
ve film yorumları veri seti olarak kullanılmıştır. 
Veri seti çeşitli makine öğrenmesi yöntemleri-
nin Naive Bayes, Maximum Entropi ve SVM 
algoritmalarındaki başarımları elde edilmiştir. 
Yapılan çalışma sonucunda duygu analizi açı-
sından sınıflandırmada en iyi sonucu unigram 
özelliğine göre makine öğrenmesi yöntemi ver-
miştir. Sınıflandırma algoritmalarından en iyi 
performansı SVM (%82.9) göstermiştir [14].
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Go, Bhayani ve Huang, otomatik olarak twit-
ter mesajlarını sınıflandırmak için bir yaklaşım 
öne sürmüşler ve mesajları pozitif ve negatif 
olarak 2 sınıfta sınıflandırmışlardır. Çalışmala-
rındaki amaç, Twitter kullanıcıların ve şirket-
lerin tweetleri kendi oturumlarından sınıflan-
dırabilmelerini sağlamaktır. Diğer bir deyişle 
Twitter üzerinde uzaktan denetimli öğrenmeyi 
kullanarak duygu analizi yapmaktır. 800.000 
pozitif tweet, 800.000 negatif tweet olmak üze-
re 1.600.000 tweetten oluşan veri kümesini in-
celemişlerdir. Bu çalışmayı İngilizce metinler 
için yapmışlar ve tweetleri unigram, bigram ve 
unigram ile bigramı birleştirerek analiz etmiş-
lerdir. Elde ettikleri deneysel sonuçlara göre 
unigram sonucu %82.2 doğruluk oranıyla SVM 
algoritması, bi-gram sonucu %81.6 doğruluk 
oranıyla Naive Bayes algoritması, unigram ile 
bi-gramın birlikte kullanımı sonucu %83 doğ-
ruluk oranıyla Maximum Entropi algoritması 
en iyi performansı göstermiştir [15].

Çetin ve Amasyalı, Türkçe metinlerde duygu 
analizinde geleneksel 2 yöntemin ve eğiticili 
6 yöntemin performansları NB, RF, SMO, J48 
ve IB1 algoritmaları kullanılarak 2 veri kümesi 
üzerinde karşılaştırılmıştır. Veri kümeleri Tele-
kom sektöründeki A ve B olmak üzere özel iki 
şirkete ait Twitter gönderilerinden oluşmakta-
dır. Her iki veri kümesinde de 6000’er örnek 
bulunmaktadır. Bu kümeler olumlu, olumsuz 
ve nötr olmak üzere 3 ayrı sınıfa el yordamı ile 
ayrılmıştır. Sınıf dağılımları eşit olacak şekilde 
veri kümeleri eşit boyutlu eğitim ve test küme-
lerine ayrılmıştır. A ve B veri kümeleri üzerin-
de terim olarak kelime köklerinin ve karakter 
n-gramları (2,3 ve 4 n-gram) kullanıldığında, 
5 algoritmanın 8 terim ağırlıklandırma yönte-
mi ile elde edilen sonuçlar incelenmiştir. Metin 
temsilinde karakter n-gramlarının, kelime kök-
lerine göre daha başarılı ve terim ağırlıklandır-
ma da eğiticili yöntemlerin geleneksel eğitici-
siz yöntemlere göre daha başarılı ve içerdikleri 
az sayıda özellik sayısı sebebiyle daha kolay ve 
hızlı modellenebildiği sonucu deneysel sonuç-
larla elde edilmiştir. En iyi performans göste-
ren sınıflandırma algoritması SMO’dur ve elde 

edilen sonuçlar literatürde İngilizce için yapı-
lan çalışmalar ile paralellik göstermiştir [12].

B. İbrahim Sevindi, duygu analizinde Türkçe 
film yorumlarının duygu kutupları çeşitli yön-
temler kullanılarak belirlenmeye çalışılmış ve 
bu yöntemler karşılaştırılmıştır. Bu tez çalış-
masında makine öğrenmesi ve sözlük tabanlı 
yaklaşımlar kullanılarak karşılaştırılmıştır. 
Makine öğrenmesi yönteminde kullanılan sı-
nıflandırıcılar C4.5 karar ağacı, KNN, Naive 
Bayes ve SVM’dir. Kullanılan öznitelikler 1, 2 
ve 3 uzunluktaki n-gramlardır. Makine öğren-
mesi yaklaşımları için yapılan denemelerde, en 
iyi sonuç 0,8258 F-skor değeri ile SVM sınıf-
landırıcısından alınmıştır. Bu sonuca 1 uzun-
luktaki n-gramların ekleriyle birlikte kullanıl-
dığı ve etkisiz kelimelerin elendiği durumda 
ulaşılmıştır. Sözlük tabanlı yaklaşımda alınan 
en iyi sonuç 0,5969 F-skor değeri ile terim skor 
sınırı kullanılmadan ve terimlerin kutup bilgisi 
yerine skor bilgisi kullanılarak elde edilmiştir. 
Sonuç olarak Türkçe film yorumlarının duygu 
analizinde makine öğrenmesi yöntemleri daha 
başarılı sonuçlar üretmiştir [16].

3. Deneyler

3.1.Veri Seti
Bu bölümde gıda sektöründeki farklı firmaların 
çeşitli ürünlerine ait tweetlerden oluşturulan 
dengeli ve dengesiz olmak üzere iki veri seti 
kullanılmıştır. Veri setlerinde bulunan tweetler 
el yordamı ile pozitif, negatif ve nötr olmak 
üzere üç sınıfa ayrılmıştır. Birinci veri seti, po-
zitif sınıfta 1113, negatif sınıfta 277 ve nötr sı-
nıfta 610 veri olmak üzere toplam 2000, ikinci 
veri seti, pozitif sınıfta 257, negatif sınıfta 277 
ve nötr sınıfta 290 veri olmak üzere toplam 824 
veriden oluşmaktadır.

3.2.Veri Özellikleri
Bu bölümde, Türkçe tweetlerden oluşan iki 
veri seti kullanılmıştır. Tüm tweetler küçük 
harflere ve - ç, ğ, ı, ö, ş, ü - karakterleri - c, g, i, 
o, s, u - karakterlerine dönüştürülmüştür. Özel-
lik değerlendirme metotlarından terim frekansı 
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(TF) kullanılmıştır.  TF (i,j) i. özelliğinin j sını-
fında geçme sayısıdır. Bu çalışmada kelimeler 
özellik olarak alınmıştır.

3.3. Deneylerde Kullanılan Sınıflandırma 
Algoritmaları
Bütün deneyler 10-katlamalı çapraz geçerleme 
stratejisi Weka (versiyon 3.6) yazılımı kullanı-
larak yapılmıştır [17]. Veri setleri üzerinde NB, 
RF, SMO, J48 ve IB1 sınıflandırma algoritma-
ları uygulanmıştır.

3.3.1.Naive Bayes Sınıflandırma Algoritması
Naive Bayes sınıflandırıcı, olasılı sınıflandır-
ma tekniklerinin en kısıtlayıcı uç yelpazesin-
de temsil edilir [1]. Sınıflandırılması gereken 
sınıflar (kümeler) ve örnek verilerin hangi sı-
nıflara ait olduğu bellidir. Metin kategorizas-
yonu için çok etkili olduğu kanıtlanmıştır [2]. 
Bir Bayes yaklaşımı olarak, n boyutlu uzayda 
tanımlı olan X vektörü (x1,..,x2 ), m adet sınıf 
bulunan Ck (C1,.,Cn) veri kümesinde son olası-
lığı maksimize eden bir sınıf etiketi C arar.

)()|()|( iCPiCPiCP XX =
   (1)

3.3.2. Random Forest Sınıflandırma 
Algoritması
Breiman tek bir karar ağacı üretmek yerine çok 
sayıda ve çok değişkenli ağaçların her birinin 
farklı eğitim kümeleriyle eğitilmesi sonucu 
ortaya çıkan kararların birleştirilmesini önerir. 
Bir sınıflandırıcı yerine birden çok sınıflandırı-
cı üreten ve sonrasında onların tahminlerinden 
alınan oylar ile yeni veriyi sınıflandıran öğren-
me algoritmasıdır. Büyük veri tabanlarında eş-
siz olarak çalışır ve dengesiz veri seti sınıfında 
hata dengeleme yöntemlerine sahiptir. Kaybo-
lan verilerin büyük olasılığında doğruluk koru-
nur ve kaybolan verilerin tahmin edilmesinde 
etkili bir metottur [3] [4].

3.3.3. SMO Sınıflandırma Algoritması
SMO, herhangi bir ekstra matris depolama 
olmadan ve tüm sayısal QP (Quatratic Prog-
ramming) optimizasyon adımları kullanmadan 

SVM QP sorununu hızlı bir şekilde çözer [5]. 
Bu uygulama global olarak bütün kayıp değer-
leri yenisiyle değiştirir ve nominal öznitelikleri 
ikili olanlara dönüştürür. Ayrıca bütün öznite-
likleri (attributes) önceden tanımlanmış değer-
lerle (default) normalize eder. 

3.3.4. J48 Sınıflandırma Algoritması
J48, J. Ross Quinlan tarafından geliştirilen çok 
popüler C4.5 algoritması temeline dayanan bir 
karar ağacı algoritmasıdır. Karar ağaçları bir 
makine öğrenmesi algoritmasından bilgi tem-
sil etmede klasik bir yoldur ve veri yapılarını 
ifade etmekte güçlü ve hızlı bir yol sunar. Bu 
algoritma verileri özyinelemeli olarak sınıflan-
dırır. Bu işlem eğitim verilerinin maksimum 
doğruluğunu sağlar ama verilerin sadece belirli 
davranış özelliklerini tanımlayan aşırı kurallar 
oluşturabilir [7].

3.3.5.IB1 Sınıflandırma Algoritması
IB1, en yakın komşu sınıflandırıcısı kulla-
nır. Sınıflandırılmak istenen örneğe en yakın 
örneği bulmak için standartlaştırılmış Öklid 
mesafesini kullanır ve bu örnekle aynı sınıfın 
kestirimini yapar. Eğer birden çok örnek test 
örneğine aynı (en küçük) mesafeye sahipse, ilk 
bulunan kullanılır [8]. Öğrenme kümesindeki 
örneklere (yi), sınıflandırılmak istenen örneğe 
(xi) olan uzaklıklarına göre ağırlıklar verilerek 
Öklid mesafesi hesaplanır.

∑
=

−=
n

i
ii yxfyxSimilarity

1
),(),(  

    

(2)

3.4. Sınıflandırma Algoritmalarının 
Karşılaştırılmasında Kullanılan Kriterler

3.4.1. Model Başarım Ölçütleri

3.4.1.1. Doğruluk–Hata Oranı                                         
(Accuracy-Error Rate)
Model başarımının ölçülmesinde kullanılan en 
popüler ve basit yöntem, modele ait doğruluk ora-
nıdır. Doğru sınıflandırılmış örnek sayısının (TP 
+TN), toplam örnek sayısına (TP+TN+FP+FN) 
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oranıdır. Hata oranı ise bu değerin 1’e tamlaya-
nıdır. Diğer bir ifadeyle yanlış sınıflandırılmış 
örnek sayısının (FP+FN), toplam örnek sayısına 
(TP+TN+FP+FN) oranıdır. 

 
(3)

 
(4)

3.4.1.2.Kesinlik (Precision)
Kesinlik, sınıfı 1 olarak tahmin edilmiş True 
Pozitif (TP) örnek sayısının, sınıfı 1 olarak 
tahmin edilmiş tüm örnek sayısına (TP+FP) 
oranıdır.

          
(5)

3.4.1.3. Duyarlılık (Recall)
Doğru sınıflandırılmış pozitif örnek (TP) sayı-
sının, toplam pozitif örnek sayısına (TP+FN) 
oranıdır. 

     
(6)

3.4.1.4. F-Ölçütü (F-Measure)
Kesinlik ve duyarlılık ölçütleri tek başına an-
lamlı bir karşılaştırma sonucu çıkarmamıza 
yeterli değildir. Her iki ölçütü beraber değerlen-
dirmek daha doğru sonuçlar verir. Bunun için 
f-ölçütü (F) tanımlanmıştır. F-ölçütü, kesinlik 
(K) ve duyarlılığın (D) harmonik ortalamasıdır.

       
(7)

3.4.2. Kappa İstatistiği
Gözlemciler arası varyasyon, iki veya daha 
fazla bağımsız gözlemciler tarafından aynı şeyi 
değerlendiriyor olduğu her durumda ölçülebilir 
[9]. Kappa katsayısı -1 ile +1 arasında değişir. 
Tam uyum söz konusu olduğunda K=1 olur. 
Gözlenen uyumun şansa bağlı uyuma eşit ya 
da ondan büyük olması durumunda K≥0 iken, 
gözlenen uyumun şansa bağlı uyumundan kü-
çük olması durumunda K<0 olur. Kappa katsa-

yısının yorumlanabilir aralığı 0 ile +1 arasında 
olup, negatif (K<0) değerlerinin güvenirlik 
açısından bir anlamı yoktur. 0.4 üzerinde bir 
kappa skoru makul bir anlaşmayı ifade eder 
[11]. Kappa değeri şu şekilde hesaplanır:

   
(8)

(Po kabul edilen oran, Pc kabul edilmesi bekle-
nen oran)

4. Sonuçların Değerlendirilmesi ve 
Tartışılması

4.1 Deneysel Sonuçlar
Veri setinde kullanılacak olan tweetler makine 
öğrenmesi yönteminin denetimli öğrenme yak-
laşımı kullanılarak Weka kütüphanesinde yer 
alan NB, RF, SMO, J48 ve IB1 sınıflandırma 
algoritmalarıyla model oluşturulmuştur. Test 
setinin içerdiği tweetler 3. bölümde anlatılan 
sınıflandırma algoritmaların karşılaştırılmasın-
da kullanılan model başarım ölçütleri ve kappa 
istatistiği sonuçlarına göre sınıflandırma algo-
ritmalarının başarımları ölçülmüştür.  Pozitif 
sınıfta 1113, negatif sınıfta 277 ve nötr sınıf-
ta 610 veri olmak üzere toplam 2000 tweetten 
oluşturulmuş olan dengesiz veri seti üzerinde 
sınıflandırma algoritmalarının başarımları Tab-
lo 1’de görülmektedir:

Classifier A(%) P R F K
Naive Bayes 
(NB) 59 .30 0 .58 0 .59 0 .58 0 .28

Random Forest 
(RF) 60 .50 0 .60 0 .60 0 .55 0 .21

Sequental 
Minimal 
Optimization 
(SMO)

66 .40 0 .65 0 .66 0 .65 0 .38

Decision Tree 
(J48) 55 .70 0 .52 0 .55 0 .52 0 .15

1-nearlest 
neighbors (IB1) 53 .40 0 .51 0 .53 0 .48 0 .07

Tablo 1: Dengesiz veri seti (A veri seti) (A (Accu-
racy), P (Precision), R (Recall), F (F-Measure), K 
(Kappa Statistic) değerlerini temsil etmektedir)
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Doğruluk ölçütüne göre en iyi sonucu SMO al-
goritması göstermiş olup diğer algoritmalar bu 
ölçüte göre sırasıyla RF, NB, J48 ve IB1 şek-
linde sıralanabilir.

Kesinlik ölçütüne göre en iyi SMO algoritma-
sı göstermiş olup diğer algoritmalar bu ölçüte 
göre sırasıyla RF, NB, J48 ve IB1 şeklinde 
sıralanabilir. 

Duyarlılık ölçütüne göre en iyi sonucu SMO 
algoritması göstermiş olup diğer algoritmalar 
bu ölçüte göre sırasıyla RF, NB, J48 ve IB1 
şeklinde sıralanabilir.

Kesinlik ve duyarlılık ölçütlerini beraber de-
ğerlendirmek için, her iki değerin harmonik 
ortalaması olan F-ölçütüne göre en iyi sonucu 
(SMO algoritması göstermiş olup diğer algorit-
malar bu ölçüte göre sırasıyla NB, RF, J48 ve 
IB1 şeklinde sıralanabilir.

Classifier A(%) P R F K
Naive Bayes 
(NB) 66 .38 0 .66 0 .66 0 .66 0 .49

Random Forest 
(RF) 61 .70 0 .64 0 .61 0 .61 0 .41

Sequental 
Minimal 
Optimization 
(SMO)

72 .33 0 .73 0 .72 0 .72 0 .58

Decision Tree 
(J48) 65 .16 0 .65 0 .65 0 .65 0 .47

1-nearlest 
neighbors (IB1) 51 .09 0 .64 0 .51 0 .45 0 .26

Tablo 2: Dengeli veri seti (B veri seti) (A (Accu-
racy), P (Precision), R (Recall), F (F-Measure), K 
(Kappa Statistic) değerlerini temsil etmektedir)

Deneysel sonuçlardaki başarımın düşük çık-
masının nedeni sınıflardaki veri dağılımının 
dengesizliğinden kaynaklanıyor olmasıdır. 
Pozitif sınıfta bulunan örnek sayısının negatif 
ve nötr sınıflarda bulunan örnek sayına oranı 
%55’tir. Bu veri madenciliği açısından uygun 
bir dağılım değildir [13]. Sonuçları istatistik-
sel yollarla bir öğrenme algoritması kullanarak 
elde etmek istersek kappa istatistiği uygun bir 

ölçüt olarak görülür. Burada kappa sonuçları 
gözleme dayalı uyumun şansa bağlı olarak ger-
çekleştiğini göstermektedir [11]. Kappa katsa-
yısı 1 değerine yaklaştıkça gözlenen uyumun 
şans eseri gerçekleşmediğini ifade eder. Veriler 
arası dengesizliği ortadan kaldırdığımızda so-
nuçlar Tablo 2’de görülmektedir.

Doğruluk ölçütüne göre en iyi sonucu SMO 
algoritması göstermiş olup diğer algoritmalar 
bu ölçüte göre sırasıyla NB, J48, RF ve IB1 
şeklinde sıralanabilir.

Kesinlik ölçütüne göre en iyi sonucu SMO al-
goritması göstermiş olup diğer algoritmalar bu 
ölçüte göre sırasıyla NB, J48, IB1 ve RF şek-
linde sıralanabilir. 

Duyarlılık ölçütüne göre en iyi sonucu SMO 
algoritması göstermiş olup diğer algoritmalar 
bu ölçüte göre sırasıyla NB, J48, RF ve IB1 
şeklinde sıralanabilir.

Kesinlik ve duyarlılık ölçütlerini beraber de-
ğerlendirmek için, her iki değerin harmonik 
ortalaması olan F-ölçütüne göre en iyi sonucu 
SMO algoritması göstermiş olup diğer algorit-
malar bu ölçüte göre sırasıyla NB, J48, RF ve 
IB1 şeklinde sıralanabilir.

Genel olarak sonuçları değerlendirdiğimizde 
daha önceden elde ettiğimiz sonuçlara (Tablo 
1) göre model başarım ölçütlerinin sonuçların-
da artış meydana gelmiştir. En iyi performans 
gösteren sınıflandırma algoritması %72.33 or-
talama doğruluk başarı oranıyla SMO’dur. IB1 
algoritması dışında diğer algoritmalarda kappa 
istatistiği sonuçları gözlenen uyumun şans ese-
ri gerçekleşmediği göstermektedir [11].

5. Sonuç

Bu çalışmada bazı gıda firmalarının çeşitli 
ürünlerine A ve B veri setlerinde duygu analizi 
çalışması yapılmıştır. Veri setleri üzerinde ma-
kine öğrenmesi tekniği ve makine öğrenmesi 
yöntemlerinden denetimli öğrenme yaklaşımı 
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kullanılmıştır. A ve B veri seti üzerinde sınıf-
landırma algoritmalarının performans karşı-
laştırılması model başarım ölçütleri ve kappa 
istatistik değerlerine göre yapılmıştır. Weka 
kütüphanesinde yer alan NB, RF, SMO, J48 ve 
IB1 sınıflandırma algoritmaları kullanılmıştır.

Model başarım ölçütleri ve kappa istatistiği 
sonuçları incelendiğinde B veri seti, A veri 
setine göre daha iyi performans göstermiştir. 
Sınıflardaki veri dağılımlarının sınıflandırma 
algoritmaları üzerindeki başarımını etkilediği 
görülmüştür. En iyi performansı gösteren sınıf-
landırma algoritması %72.33 ortalama doğru-
luk başarı oranıyla SMO’dur. 

Bu çalışmada veri setinde geçen tüm kelime-
ler özellik olarak kullanılmış ve sınıflandır-
ma algoritmaları üzerindeki performansları 
incelenmiştir. Tüm kelimelerin özellik olarak 
kullanılması boyut fazlalığını artırır. Pozitif, 
negatif ve nötr sınıflarında sadece bir kez ge-
çen kelimeler veya her sınıfta eşit sayıda geçen 
kelimeler ayırt edici özellik olarak kullanıla-
maz. Bir kelimenin ayırt edici özellik olarak 
kullanılabilmesi için o kelimenin bulunduğu 
sınıftaki frekansının yüksek diğer sınıflardaki 
frekansının düşük olması gerekmektedir. Çetin 
ve Amasyalı, her bir kelimenin ağırlıklarının 
hesaplanıp sınıflardaki geçme sayısının hesaba 
katıldığı eğiticili terim ağırlıklandırma yönte-
minin eğiticisiz yöntemlere göre daha başarılı 
ve içerdikleri az sayıda özellik sayısı sebebiyle 
daha kolay ve hızlı modellenebildiği sonucunu 
elde etmişlerdir [12].

Bir sonraki çalışma olarak eğiticili terim ağırlık-
landırma yönteminin yapılması planlanmaktadır. 
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Özet: İnternet, sosyal medya ve dijital dünya zor yetişilir bir hızla gelişmeye devam ediyor ve 
edecek. Akademisyenler ve araştırmacılar yeni medya konusunda kendilerini sürekli yenileme 
ihtiyacı duymaktadırlar. Henüz çok taze ve durulmamış olan sosyal medya fikri hakların korun-
ması açısından yeterli korunma düzeyine henüz sahip değil. Gelecekte geliştirilecek uygulamalar, 
üretilecek içeriklerin şekli ve içerik üretici-tüketicilerin beklentileri medyanın hukuki boyutunu 
da zaman içinde şekillendirecek gibi gözüküyor.

Anahtar Sözcükler: İnternet, Fikri Haklar, Yeni Medya, Sosyal Medya

1. Giriş

Küreselleşmenin ekonomik ve kültürel ge-
lişmelerini etkileyen en önmeli faktörlerden 
biri iletişim alanında yaşanan gelişmelerdir. 
İletişim teknolojilerinde yaşanan değişimlerle 
özellikle kitle iletişim araçlarının, yani med-
yanın değişmesi ve küresel anlamda dünyaya 
daha çok yayılmasını sağlamıştır. 1960’lardan 
sonra gelşimeye başlayan teknolojik yenilikler-
le medyanın ve iletişimin yapısı da değişmeye 
başlamıştır. 

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler gazete-
cilik pratiklerini de etkilemiştir. Habere artık 
daha hızlı ulaşılmakta, insanlar anında her şey-
den haberdar olabilmektedirler. 

Değişen yapı yeni medya anlayışının ortaya 
çıkmasına zemin hazırlamıştır. İnsanların bir-
biriyle irtibata geçmesi, içerik paylaşması, ilgi 
alanlarına göre grup oluşturması, ortak hareket 
etmesi amacıyla oluşturulmuş sosyal medya si-
telerininse popülerliği her geçen gün artmakta-
dır. İçerik paylaşımında editör unsuru olmadan 
herkesin özgürce yazı, fotoğraf, içerik paylaşa-
bildiği bu medya ortamlarında hala tartışmalı 
olan bir konu da fikri haklar meselesidir. Fikri 
haklar sosyal medya söz konusu olunca nerede 
başlar, nerede biter, hangi unsurlar fikri haklar 

konusuna girer? Bu makalede fikri haklar çer-
çevesinde dijital dünya ve sosyal medya konu-
sunu ele almayı amaçlanmaktadır. 

2. Yeni Medya Nedir?

Hem modern medyanın hem de bilgisayarların 
gelişiminin yaklaşık aynı zamanlarda başlamış 
olmasına şaşırmamalıyız. Medya makineleri 
de hesaplama makineleri de modern kitle top-
lumu için gerekliydiler. Aynı metinleri, görün-
tüleri ve sesleri –dolayısıyla da aynı ideolojik 
inançları- milyonlarca insana yayma yeteneği, 
bu insanların doğum, çalışma, tıbbi ve polis ka-
yıtlarını tutmak kadar önemlidir. (Crowley ve 
Heyer, 2011:468)   

Bu süreç içerisinde her yirmi yılda iletişim 
alanında önemli bir aşama kaydedilmiştir: 
1850’lere doğru telegraf, 1850-1880 arasında 
telefon, 1900’e doğru elektromanyetik dalga-
larla iletim, 1920-30 arası radyo, 1950-60 arası 
televizyon teknolojisi gelişmiş, son olarak da 
1970 yılından başlayarak Yeni Medya teknolo-
jileri kullanılmaya başlanmıştır. (Balle ve Ey-
mery, 1995:18)

Genel ağ da denilen internet, zaman içinde 
gelişen ve neredeyse bütün dünyayı saran bir 
iletişim ağı haline gelmiştir. Önce Amerika’da 
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askeri olarak geliştirilen ve bilgisayarları bir-
birine bağlayan sistem, 1970’lerden itibaren 
halkın kullanımına açılmış ve zamanla bütün 
dünyaya yayılmıştır. Fiber optik kablolar ve 
uydu iletişimi gibi birçok teknolojiyi kulla-
nan internet bağlantısı, aynı zamanda verileri 
sayısal olarak taşıdığı için iletişimin çok hızlı 
olmasını sağlamaktadır. Bugün dünyanın nere-
deyse bütün coğrafyalarında, devlet hizmetleri, 
güvenlik birimleri, okul hastane gibi kurumlar, 
şirketler, medya ağları ve kişisel bilgisayarlar 
birbirine bağlanmıştır. Yeni medya, bu tekno-
lojik değişmelerden ve gelişmelerden etkile-
nen medyanın değişmiş halidir.

Lyon’un (2006:39) “Yirminci yüzyılın son-
larında, mekanın uzaklığını yok ederek, za-
manı azaltmak suretiyle” şeklinde ifade ettiği 
yeni medyanın geleneksel medyadan (gazete, 
radyo, televizyon, sinema) ayırt edici temel 
özellikleri, etkileşimli ve multimedya biçemi-
ne sahip olmasıdır. Dijital kodlama sistemine 
temellendikleri için, çok fazla miktarda enfor-
masyonu aynı anda aktarabilme ve kullanıcı-
nın geri dönüşümde bulunabilmesi olanağına 
sahiptirler. Dolayısıyla enformasyonun düzçiz-
gisel iletiminden hipermetinselliğe geçilmiştir. 
Yeni medyanın etkileşimsellik özelliği, iletişim 
sürecine iletişim uzamında karşılıklılık veya 
çokkatmanlı iletişim olanağı kazandırmıştır. 
Etkileşimsellik özelliğinin iletişim sürecine 
ilişkin bir diğer dönüştürücü etkisi de iletişi-
min zamanında eş anlı olma derecesine iliş-
kin yaptığı açılımdır. Yeni medyanın bu rolü, 
geleneksel medyaya göre kullanıcının iletişim 
sürecindeki rolünü ve katılımını da çeşitli şe-
killerde etkilemektedir. (Binark, 2007:21)

Yeni medyanın geleneksel medyadan ayrılma-
sını sağlayan temel farkları şu şekilde de sıra-
layabiliriz (Lister vd, 2003:14-35, Rogers’tan 
aktaran Geray: 2003:18): 

E• şzamansızlık
K• itlesizleştirme
S• ayısallık
İ• nternete bağlı olmak

U• laşılabilirlik
E• tkileşim

Yeni medya, zaman ve mekân kavramlarını 
ortadan kaldırarak dünyanın bir ucundan diğer 
ucuna bilgi aktarımı ve paylaşımını saniyelerle 
ifade edilebilen zaman dilimi içinde gerçekleş-
tirdiği gibi sonsuz bilginin arşivlenmesinde de 
büyük kolaylıklar sağlamıştır. Yeni medya için 
iletişim ağları oldukça önem taşımaktadır. Ana-
log hatlar yerini dijital ağlara bırakmıştır. Bu 
ağların bant genişliğinin artmasıyla metin, ses, 
görüntü gibi çoklu ortam kaynaklarına ulaşım 
da eskisinden çok daha kolay hale gelmiştir.

Esas olarak yeni medyanın gelişmesi sade-
ce teknolojik faktörlerle sınırlı değildir. Yeni 
medyanın gelişmesi daha çok bu olanakları 
sunanların, okurların- izleyicilerin iletişim ve 
iletişim temelinde karşılanan diğer kişisel-
toplumsal gereksinimlerine ne ölçüde karşılık 
verebileceklerine, sundukları seçeneklerin ne 
kadar uygun ya da esnek olabileceğine bağlı-
dır. Yeni medyayla birlikte hızın ve kapsama 
alanının büyüklüğünün coğrafi ve demografik 
anlamda öne geçtiği, iletişimde uzak mesafe-
lerin sorun olmaktan çıktığı, mesajların kişiler 
ve gruplar ölçeğinde seçilebildiği ya da adres-
lenebildiği, insan aklıyla karşılaştırılmayacak 
ölçüde büyük bir bellek kapasitesinin söz ko-
nusu olduğu bir iletişim biçimi ortaya çıkmıştır 
(Törenli, 2005:159). 

3. Dijital Medya ve İnternet 

İnternet teriminin açıklamasına yine internet 
üzerinden yayın yapan bir  kaynakla açıklama 
yapmak işin doğasına daha uygun olacaktır. 
Sanal ansiklopedi Wikipedia’ya göre, internet, 
çok protokollü bir ağ olup birbirine bağlı bilgi-
sayar ağlarının tümü olarak da tanımlanabilir. 
Binlerce akademik ve ticari ağla devlet ve ser-
best bilgisayar ağının birbirine bağlanmasıyla 
oluşmuştur. Bilgisayarlar arasında bilgi çeşitli 
protokollere göre paketler halinde transfer edi-
lir. İnternet üzerinde elektronik posta ve birbi-
rine bağlı sayfalar gibi çok çeşitli bilgiler ve 
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hizmetler vardır. (https://tr.wikipedia.org/wiki/
internet, erişim tarihi: 10.01.2013)

Günümüzde kişilerin birbirleriyle yazılı, sesli 
ve görüntülü olarak iletişim kurulabildiği kişi-
sel ve kitle iletişim yöntemlerinden en önemli 
ve yaygın olarak kullanılanlarından birisi de 
internettir. Ama öncelikle internet için söylen-
mesi gereken husus bir bilişim sistemi oldu-
ğudur. Geniş anlamda bilişim sistemi, bilgi ve 
verileri otomatik olarak izleyen bir sistemdir. 
(Avşar ve Öngören, 2010:30)

Günümüz medyasına ilişkin dijital medya, yeni 
medya, sosyal medya gibi yapılan farklı adlan-
dırmalar bilgisayar ve internet tabanlı dijital 
teknolojilerin oluşturduğu yeni bir iletişim ve 
medya ortamına gönderme yapmaktadır. Bilgi-
sayar, internet ortamı, cep telefonları, oyun kon-
solları ve çevrimiçi-çevrimdışı oyunlar, avuçiçi 
veri bankası kayıtlayıcıları gibi günümüz dijital 
teknolojileri yeni ya da dijital medya başlığı 
altında değerlendirilmektedir (Binark, 2007). 
Diğer yandan geleneksel medya dediğimiz; ga-
zete, radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçla-
rı da, hem son yıllardaki yeniliklerle teknolojik 
ve kültürel olarak sürekli dönüşmekte hem de 
yeni/dijital medyanın birincil aracı İnternetin 
eklenmesiyle yepyeni bir görünüm kazanmak-
tadır. Ayrıca şunu belirtmekte de fayda vardır, 
zamansal olarak ortaya çıktıkları an itibariyle 
her iletişim teknolojisi yeni olabilir. Ancak, 
günümüzde yeni iletişim teknolojileri ve dijital 
medya zamansal olmaktan çok, geleneksel kitle 
iletişim araçları ile karşılaştırıldıklarında sahip 
oldukları ayırt edici özelliklere dayanılarak ta-
nımlanmaktadır. Bu noktada dijital medyayı 
geneksel medyadan farklı kılan özelliklerine 
gözatmakta fayda vardır. Bunları; dijitalleşme, 
etkileşimlilik, çoklu ortam, hipermetinsellik 
olarak sıralamak mümkündür. 

  • Dijitalleşme: Sayısallaşma olarak da ifade 
edilen dijitalleşme, veri, ses, müzik, metin, fo-
toğraf gibi çeşitli biçimlerde her tür enformas-
yonun “bit”lere (0 ve1’lere), diğer bir ifadeyle 
mikroişlemciler yardımıyla bilgisayar diline 

dönüştürülmesidir. Her çeşit enformasyonun 
dijital (sayısal) olarak işlenmesi, o enformas-
yonun saklanmasını, çoğaltılmasını, paylaşıl-
masını kolaylaştırmaktadır. 
  • Etkileşimlilik: İletişim sürecindeki kaynak 
ile alıcı arasındaki rol değişimini olanaklı hale 
getiren, yani kaynağın alıcı, alıcının kaynak 
olabilmesine imkan veren, kullanıcının içerik 
üretmesini ve içeriği düzenleyip, yayımlaması-
nı sağlayan teknolojidir. 
  • Çoklu ortam (Multimedya): Bilgisayar 
tabanlı yeni teknolojilerinin çoklu ortam özel-
liği, kendi içinde ve dışında yer alan donanım-
yazılım unsurlarının birbirlerine bağlanabilir 
olmasından kaynaklanmaktadır. Böylece her 
tür veri girişi, veri işleme, verinin depolanması 
ve verinin dağıtımı farklı elektronik ortamlarda 
yapılabilir olmaktadır. 
  • Hipermetinsellik: Kısa adı HTML (Hyper 
Text Markup Language) olan ve Türkçe’ye 
“hiper (sıçramalı) metin işaretleme dili” olarak 
çevrilebilen hipermetinsellik, internet ortamın-
da bilgi görüntülemeyi olanaklı hale getiren 
dosya formatıdır. HTML ile, her tür verinin 
(hareketli görüntü, ses, metin, fotoğraf vb.) gö-
rüntülenebilmesi mümkündür.

Dolgun’un (2008:201) ‘tüm toplumsallıkların 
içine taşındığı alternatif bir kamu ortamına 
dönüşmekte’ olarak nitelediği internetin pa-
ralelinde gelişen dijital medya kavramı, esas 
olarak bilgisayar tabanlı iletişim teknolojile-
rindeki sürekli yenilenen ve değişen teknolo-
jik gelişmeleri anlatmak için kullanılmaktadır. 
Daha açık bir ifadeyle, belli bir teknolojiyi 
veya teknolojik araçlar grubundan ziyade gü-
nümüz iletişim teknolojilerindeki gelişmeyi 
ifade etmektedir. Çünkü yeni iletişim tekno-
lojilerindeki gelişmelerin hızına paralel olarak 
söz konusu teknoloji ve araçlara her geçen gün 
yenileri eklenmektedir.

4. Günümüzde Sosyal Medya 

Yeni medya kavramları içinde belki de en çok 
popüler olanı sosyal medya alanıdır. Sosyal 
medya, Wikipedia’da yer alan tanımı itibariyle 
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“tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve 
eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağ-
layan medya sistemidir” (www.tr.wikipedia.
org). Daha genel ve sade bir tanımla ise, sosyal 
medya; sosyalleşmek, diğer kişilerle iletişimde 
bulunmak, tanıdıkların amaç, yaşam ve hedef-
leri gibi detayları birbirleriyle paylaştığı, anlık 
gelişmelerle aktarımların birçok kişi tarafınca 
bilinmesini sağlayan bir iletişim ağıdır. Sosyal 
medya takip edilmeyi ve takip etmeyi, kısacası 
münferit platformda izlenilebilir olmayı getirir. 
Sosyal medya kişilere birbirlerinin hayatların-
daki en son gelişmeleri haber veren bir haber-
cidir. (İletişim ve Diplomasi: 2013)

Poster’ın (1997) da belirttiği üzere internet, bir 
iletişim aracı olmanın ötesinde günümüzde ar-
tık bir toplumsal mekandır. Sıradan birer yurt-
taş olan bireyler kendilerine sunulan bu ileti-
şim ve etkileşim ortamında söz sahibi olarak 
her biri sosyal medyanın üyesi (hem tüketicisi, 
hem de üreticisi) haline gelmiştir. 

Sosyal medya platformları; kullanıcı içeriğinin, 
kişinin kendisi tarafından yayınlandığı, payla-
şıldığı her tür platformun genel adıdır. Bireyle-
rin ortak ilgi alanları, ülke ve dünya gündemi, 
aktiviteler gibi konularda birbirleri ile bağlantı 
kurarak sosyalleşmelerini sağlayan mobil ve 
internet servislerinin uygulabildiği platform 
yazılımıdır. Sosyal medya platformu üzerinde 
çeşitli bilgi, eğlence, yaşam, hobi, ilgi alanla-
rı, mesajlaşma, interaktif, etkinlik, yorum ve 
içerik paylaşım servisleri geliştirilebilir. Günü-
müzün en popüler sosyal medya platformları 
arasında Facebook ve Twitter bulunmaktadır. 
Sosyal medyanın bireylere sunduğu kendi 
iletişim ortamını yapılandırma sürecinin bir 
ürünü de sosyal ağlar üzerinde kurulan sanal 
topluluklardır. Bireyler sanal topluluklarda; 
bilgiye ulaşma ve takip etmenin yanı sıra içe-
rik oluşturma, var olan içeriğe yorum yapma, 
etiketleme ve paylaşma yoluyla bilgiyi kendi 
ihtiyaçları doğrultusunda inşa etme imkanı 
bulmuşlardır. Böylece iletişim ortamlarında bi-
rey pasif konumdan sıyrılarak kendi ortamını 
desenleyen, yorum yapan, katkıda bulunan ve 

bu katkılarından dolayı sorumluluk taşıyan, or-
tama ilişkin farkındalık düzeyi gelişmiş konu-
ma geçmiştir. Bugün sanal toplulukları ziyaret 
etmek, pek çok kişinin günlük aktivitelerinin 
bir parçası haline gelmiştir.

Sosyal medya, sağladığı olanaklarla birlikte 
özgürlükçü ve katılımcı bir siber kültürün oluş-
masına katkıda bulunmaktadır. Bugün bireyler 
tanık olduğu bir olayı herhangi bir kuruma ihti-
yaç duymadan sosyal ağlar üzerinde haber ya-
pabilmekte, takipçileri sayesinde geniş kitlelere 
ulaşarak dağıtımını ve yayılımını sağlamakta-
dır. Yani her birey siber kültür içerisinde bir 
haber kaynağı olabilir. Günümüzde özellikle 
Twitter sosyal paylaşım sitesi bir haber kanalı 
olarak algılanmakta, güncel bilgilere ve geliş-
melere anında ulaşmak amacıyla sıklıkla kulla-
nılmaktadır. İnternet ortamında okurların kendi 
duygu ve düşüncelerini anlık olarak e-posta, 
mesaj, yorum ya da anket aracılığıyla bildirme-
si, içeriğin oluşturulmasına katkıda bulunduğu 
anlamına gelir. Geleneksel yayınlarda okur 
olan bireyler, internetin etkileşimlilik özelliği 
sayesinde sadece okur olmaktan ziyade aynı 
zamanda var olan içeriğe katkıda bulunan, yo-
rum yapan, görüş ve önerilerini bildiren kişiler 
haline gelmişlerdir. Bu rol değişikliği okuyucu 
alışkanlıklarını büyük oranda değiştirmiştir. 
Öte yandan sosyal medyanın sahip olduğu me-
sajın yayılım gücünden yararlanmak isteyen 
köşe yazarları, sanatçılar ve teknologlar kendi 
takipçi listelerini oluşturmak için sosyal med-
yayı kullanmaktalar. Örneğin bazı gazeteci ve 
köşe yazarları geleneksel medya ortamlarında 
yayımladıkları günlük yayınlarını sosyal med-
ya ortamında paylaşmaktadır. Bu yazarları takip 
eden kişiler de yayınlara erişebilmekte, yorum 
yapabilmekte, hatta yayının içeriğine katkıda 
bulunabilmektedir. Böylece yazar yayınını çok 
daha fazla kişiye ulaştırabilir, takip edenler de 
içeriklere hızlı bir şekilde erişerek üretiminde 
ve yorumlanmasında rol oynar hale gelmiştir. 
Öte yandan bazı yazarlar da hiçbir ajansa bağ-
lı olmadan, evlerinde oluşturdukları çalışma 
ortamında sosyal medya araçlarını kullanarak 
hedef kitlelerine ulaşmayı tercih etmektedir. 
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Yine sanatçılar da gösterileri öncesinde oyun 
tanıtımları gibi halkla ilişkiler etkinliklerini 
sosyal medya ortamlarında yürütmekte; göste-
ri sonrasında da izleyicilerle bir araya gelerek 
yorum yapmaktadır. Sosyal medya ortamların-
da habercilik alanında değinmemiz gereken bir 
diğer konu da dijital yayıncılık uygulamaları-
dır. Mobil cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte 
sosyal medya uygulamaları daha kolay ve hızlı 
bir şekilde erişilebilir hale gelmiştir. Gelenek-
sel medya ortamlarında hazırlanan gazete ve 
dergiler çoklu ortam içeriklerle desteklenerek 
ve kullanıcıların içerikle etkileşime girmesi 
sağlanarak dijital ortamlara taşınmıştır. Bu uy-
gulamalar da bireylerin gazete ve dergi okuma 
alışkanlıklarında devrim niteliğinde değişiklik-
lere yol açmıştır.

İnsanların kendini ifade edebildikleri bir başka 
sosyal medya ortamı olan bloglar ya da diğer 
adıyla internet günlükleri, habercilik anlayışına 
farklı bir boyut kazandırmıştır. Bloglar, birey-
lerin beğendikleri bir filme ilişkin yorumlarını 
yazabildiği, ilgilendiği konularda hazırladığı 
haberleri paylaşabildiği ya da hiç tanımadığı 
kişilerle bir konu hakkında fikir alışverişinde 
bulunabildiği sanal platformlardır.

5. Fikri Haklar

Medya, modern dünyada sosyal yaşamın en 
önemli aktörlerinden biri haline gelmiştir. Mo-
dern birey yaşamı medya aracılığıyla deneyim-
lemekte, medya aracılığı ile iletişim kurmakta, 
medya aracılığı ile elde ettiği bilgilerle karar 
alma süreçlerine dâhil olmaktadır. (Arık:2013) 
Sosyal medyanın en önemli özelliği ise kul-
lanıcılara kendi içeriklerini üretebilmelerine 
imkan vermesi. Herkesin kullanımına açık bu 
içeriklerin üretilmesi sonrasında fikri haklar 
bağlamında nereye konumlanacağı ise halen 
tartışılan konulardan biri. 

Sosyal medya içeriklerinin fikri haklar açısın-
dan önemine geçmeden önce fikri haklar konu-
suna değinmekte fayda var. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 1. Madde-
sinde, ‘sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve 
edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema 
eserleri sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulü’ 
eser olarak tanımlanmış ve fikri içeriği koruma 
altına alınmıştır.  

İnternet ortamında sunulanlar; metin, resim, 
grafik, bilgisayar programı gibi her biri eser 
olan birçok unsurdan oluşmaktadır. Özellikle 
internet sayfalarının kaydedildiği bir bilgisa-
yar programı olan HTML kaynak kodları Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanunu md. 2/1’ e göre, “her 
biçim altında ifade edilen bilgisayar program-
ları ve bir sonraki aşamada program sonucunu 
doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarım-
ları” olduğundan açıkça “eser” kabul edilmiştir 
(Avşar ve Öngören, 2010:240). Bu yüzden de 
eser üzerinde korumanın sağlanabilmesi için 
düşüncenin internet ortamında şekillenmiş ol-
ması yeterli kabul edilmektedir. 

FSEK Madde 6/11’de; ‘bir bilgisayar progra-
mının uyarlanması, düzenlenmesi veya herhan-
gi bir değişim yapılması’ “işlenme eser” olarak 
tanımlanmıştır. Ayrıca bu maddede, ‘belli bir 
maksada göre ve hususi bir plan dahilinde veri-
lerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonu-
cu ortaya çıkan veri tabanları’ yine işleme eser 
sayılır ve koruma hakkından yararlanır.  

FSEK Madde 8’de ‘bir eserin sahibi onu mey-
dana getirendir’ hükmü bağlamında internet 
içeriğini oluşturan veya siteye sahip olan ki-
şinin eser sahibi sayılabileceği anlaşılmakta-
dır. Ama eğer kişi içeriği oluştururken müzik, 
resim, ilim veya edebiyat eserlerini işleyip 
bağımsız bir eser olan ‘işlenme eser’ oluşturu-
yorsa, bağımsız eser sahiplerinden izin almış 
olması gerekmektedir. 

6. Dijital Dünya, Sosyal Medya ve                         
Fikri Haklar 

Peki bu noktada sosyal medya içeriklerinin 
hangi kapsamda ele alınması gerekmektedir? 
Sosyal medyanın daha önce sayılan özellik-
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lerinde video paylaşım siteleri, bloglar, Face-
book ve Twitter gibi siteler aracılığıyla kul-
lanıcıların bir anlamda içerik üreticisi haline 
geldikleri ifade edilmişti. Kullanıcının içerik 
üretimindeki aktif rolü onu farkında olmadığı 
bir takım yasal ve ahlaki sorumluluklarla karşı 
karşıya getirdiği gibi geleneksel medyada ça-
lışan profesyonellerle aynı işi yapma fırsatına 
da sahip olmuştur. Burada ‘eser sahibinin rızası 
ile kullanıcılara sunulması’ söz konusudur. 

Bir eserin ilk defa web sayfası aracılığıyla in-
ternet ortamına aktarılması ve kullanıcıların 
hizmetine sunulması FSEK m. 14 anlamında 
umuma arz olarak kabul edilmektedir ki umu-
ma arz yetkisi münhasıran eser sahibine aittir. 
Ancak eser sahibi bu hakkını bizzat kullanabi-
leceği gibi başkalarına da bu hakkı kullanma-
ları için yetki verebilir.

Günümüzde bilişim teknolojilerinde yaşanan 
gelişmelere paralel olarak internet üzerinde pek 
çok alanda kullanıcı fikirlerini içeren metin ve-
riler bulunmaktadır. Metin veriler veritabanına 
kaydedilebilen veriler gibi yapılandırılmış bi-
çimde değildir (Aytekin, 2012:114). 

İnternet gibi etkileşime açık bir ortamda eserin 
sunulmuş olması üçüncü kişilerin eser üzerin-
deki her türlü müdahelelerine rıza gösterildiği 
manasına gelmese de bu durum eserin en azın-
dan şahsi kullanım için çoğaltılabileceği ma-
nasına gelecektir. (hukukcu.com, erişim tarihi: 
11.01.2014)

Tabii burada kişisel ağ günlükleri de denilen 
blog sitelerinde kişilerin yazılarını, düşünce-
lerini, araştırma ve görüşlerini paylaştıkları 
sınırsız yazla imkanı sunan sitelerdeki yazıla-
rın bu kapsama girdiği söylenebilir. Bu siteler 
aracılığıyla oluşturulmuş içeriğin ‘umuma arz 
yetkisi münhasıran eser sahibine ait’ olduğu ve 
kanunun getirdiği haklar çerçevesinde umuma 
açık olduğu söylenebilir.  Avşar ve Öngören 
(2010:248) internet sitelerinin içeriğinde; şiir, 
hikaye, makale, deneme, bilgisayar program-
ları gibi ilim ve edebiyat eserleri, bediî niteliği 

bulunmayan teknik ve bilimsel çizimler, sözlü 
ya da sözsüz musiki eserleri, güzel sanat eser-
leri, bunların resimleri, hatta sinema eserleri-
nin kullanıldığından bahseder. Buna göre ba-
ğımsız eserlerin internet ortamında korunması 
sorunu gündeme gelmektedir. Site ve içerikte 
kullanılan eserlerin, eser ve bağlantılı hak sa-
hiplerinden yazılı izin veya lisans alınmadan 
kullanılması veya bunların işlenmesi yoluyla 
“işlenme”, “seçme ve toplama eser” veya “kül-
liyat” şeklinde yahut başka biçimlerde bağım-
sız eserlerin yaratılması mutlaka eser sahiple-
rinin iznini gerektirmektedir. Yazarlar ayrıca 
eserini internet ortamında kullanıcıların hiz-
metine sunan veya buna muvafakat eden eser 
sahibinin, şahsi kullanım için bir müdahaleye 
izin vermiş kabul edilebileceğini belirtir. An-
cak burada hak sahibinin meşru menfaati onu 
internette her bir kullanım için para ile satmak 
ise, bu durumda şahsi kullanım, hak sahibinin 
meşru menfaatine zarar verdiği için hukuka 
aykırılık söz konusu olur. Boldrin ve Levine 
(2011:40) konuya başka bir açıdan yaklaşarak, 
yeni teknolojilerin ve yaratıcı rakiplerin orta-
ya çıkmasının, halen geçerli olan telif hakları 
mevzuatının, özellikle karşı koyulması güç bir 
tekel gücünü korumak ve kazanmak için kul-
lanmaya teşvik ettiğini belirtir.

Ancak Facebook, Twitter gibi anlık paylaşım 
imkanı sunan, çoğu zaman paylaşın iletilerin 
sahiplerinin belirtilmediği, enformasyon akışı-
nın başdöndürücü bir hızla işlediği mecralarda 
fikri haklar konusu biraz daha karmaşıklaşmak-
tadır. Çünkü bir kişinin kendi ürettiği bir iletiyi 
bir başkası kaynak göstermeden alabilmekte 
ve paylaşabilmektedir. Sonrasındaki kişilerara-
sı paylaşım o kadar hızlı gerçekleşir ki, iletiyi 
ilk yazanın kim olduğu genellikle belli olma-
yabilir. Sosyal ağlarda katılımcılar hem üretici,  
hem de tüketici konumundadırlar. Dolayısıyla 
bir kişinin gönderdiği iletinin başkaları tarafın-
dan kullanılması dolayısıyla dava açması söz 
konusu olmamaktadır. Ancak gönderilen ileti 
bir markanın reklamında, bir yazıda veya bir 
başka eserde kaynak gösterilmeden kullanıl-
mışsa ve kişi iletinin kendisine ait olduğunu 
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ispatlayabiliyorsa dava söz konusu olabilir. 
Sosyal medyada fikri içerikler genelde manevi 
kişilik haklarına saldırı veya saygısızlıktan do-
layı dava konusu olmaktadır. Örneğin, Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 
Twitter adresinden kendisine verilen cevaplar 
sonucu pekçok kişiye dava açmıştır. 

Birçok tür fikir ve sanat eserini aynı anda için-
de barındıran web sayfasını işleme eserin bir 
türü olan derleme eser olarak da kabul ede-
biliriz. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 1/B 
maddesinin d bendinde “özgün eser üzerinde-
ki haklar saklı kalmak kaydıyla, ..muhtevası 
seçme ve düzenlemelerden oluşan ve bir dü-
şünce yaratıcılığı sonucu olan eser” derleme 
eser olarak belirtilmiştir. İşte bu kapsama uyan 
web sayfaları da derleme eserdir. Bu açıdan 
web sayfası veya bütününde web siteleri bir 
eser olduğundan bunun izinsiz olarak kısmen 
veya tamamen kullanılması da hukuka aykırı 
olur ve ileride belirtilen hukuki ve cezai yap-
tırımları gündeme getirir. Öte yandan internet 
web sayfası, sitesi ve içeriğinin eser sayılması 
hakkındaki bir diğer düzenleme de Fikir ve Sa-
nat Eserleri Kanunu m. 6/10 ve 11’de bulun-
maktadır. Buradaki ifadeye göre; bir bilgisayar 
programının uyarlanması, düzenlenmesi veya 
herhangi bir değişim yapılması “işlenme eser” 
olarak kabul edilir denmektedir (Avşar ve Ön-
gören, 2010:240).
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Özet: Bilişim projelerinde genelde maliyetin yüksek ve başarı faktörünün düşük olmasının nedenle-
rinden biri de risk faktörlerinin yüksek ve tahmini edilemez olmasıyla ilişkilendirebilinir. Bu neden-
le bilişim ekonomisi açısından yazılım projelerinde risk yönetimi daha da önem kazanmaktadır.

Riskin olmadığı hiçbir proje yoktur. Ancak risk, kısıt ve sorun gibi projedeki diğer kavramlar-
la karıştırıldığı için önce riskin tanımına bakmak gerekir. Risk, gelecekte gerçekleşme olasılığı 
%100’den küçük olan ve olması halinde projeye ve/veya geliştirilen ürüne negatif etkisi olan 
olaylara denmektedir. 

Bu çalışmada literatürde bugüne kadar yapılan çalışmalar incelenmiş ve örnek uygulama için 
telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin 2010-2012 yılları arasında geliştirilen 
yazılım projeleri değerlendirmeye alınmıştır. Öncelikle hangi verilerin kullanılacağına ve bu ve-
rilerin nasıl toplanılacağına karar verilmiştir. Veri temizliğinden sonra veri setindeki 291 projenin 
riskleri, çeşitli risk ölçütlerine göre değerlendirilmiştir. Risk faktörlerine ve riskin yazılım pro-
jesindeki hangi aşamada belirlendiğine göre risklerin dağılımı incelenmiştir. Proje yöneticilerini 
risk algısı ve gerçek risk değerleri karşılaştırılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Yazılım Proje Yönetimi, Risk Yönetimi, Bilişim Ekonomisi.

Abstract: Usually IT projects have high cost but less success. One of the reasons of this situation can 
be related to the fact that risk factors of projects are high and can not be estimated. Therefore, the risk 
management of software projects are gaining more and more importance in IT economic terms.

There is no project without risk. However, the definition of risk needs to be clarified since risk 
terminology can be confused with other project concepts such as constraint or problem. Risk is 
the probability of occurrence in the future, which has a value less than 100% and in case of risk 
occurrence, the project and/or improved product has a negative impact. 

Within this paper, literature studies were examined and the examples of the company that oper-
ates in the telecommunications industry for the application of software projects developed be-
tween 2010 and 2012 were evaluated. To start with, what data and how the data collected would 
be used was determined. After data cleaning within 291 data sets, project risks were observed 
according to various risk measures. The distribution of risks according to its’ factors and at what 
software project’s stage as determined was examined project managers’ risk perception and actual 
risk values were compared.
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1. Giriş

Çalışmanın temelini oluşturan risk yönetimi 
için öncelikle riskin tanımını yapmak gerek-
mektedir. Projedeki bir konunun risk olarak 
değerlendirebilmesi için aşağıdaki üç özelliği 
barındırması gerekir. [1] 

Öncelikle olay, beraberinde kayıp • 
getirmelidir.
Olayın olma olasılığı, 1’den küçük • 
olmalıdır. 
Olayın sonucunu değiştirebilme olasılığı • 
olmalıdır. 

Risk Çeşidi Açıklama

Teknolojik 
Riskler

Ürünü geliştirmek için kullanılan 
yazılım veya donanımlardan 
kaynaklanır.

İnsani Riskler Proje ekibinden kaynaklanır.
Organizasyonel 
Riskler

Geliştirmenin yapıldığı 
organizasyondan kaynaklanır.

Uygulama 
Riskleri

Geliştirmede kullanılan yazılım ve 
diğer araçlardan kaynaklanır.

Müşteri 
Riskleri

Müşteri gereksiniminin 
değişiminden kaynaklanır.

Kaynak 
Kullanım 
Riskleri

Sistemin geliştirilmesi için 
kullanılacak insani ve altyapı 
kaynaklarının tahmininden 
kaynaklanır.

İş Politikası 
Riskleri

İş politikalarının değişiminden 
kaynaklanır.

İletişim Riskleri
Müşteriyle, proje ekibi ve proje 
paydaşları arasındaki iletişim 
zorluklarından kaynaklanır.

Proje 
Bağımlılık 
Riskleri

Projenin diğer projelere olan 
bağımlılığından doğan riskler.

Dış Faktör 
Riskleri

Dış faktörlerden örneğin 
kanunlardan veya rakiplerden 
kaynaklanır.

Tablo 1. Kaynaklarına Göre Risk Çeşitleri

Bir yazılım projesinde bu özellikleri taşıyan 
risklerin yönetimini kolaylaştırmak için risk-
leri, gruplandırma gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
Literatür çalışmalarında risklerin farklı şekil-
lerde gruplandırıldığı görülmüştür. Örneğin 
Sommerville, kitabında riskleri, bir riskin ger-
çekleşmesi durumunda etkileyeceği alana göre 
gruplandırmıştır: [2]

Proje riskleri; projenin zaman planını veya • 
kaynaklarını etkileyen riskler.
Ürün riskleri; geliştirilen ürünün kalitesini • 
veya performansını etkileyen riskler.
İş riskleri; iş çevresinden örneğin organi-• 
zasyon değişimlerinden doğan riskler.

Riskler, kaynağına göre de “projeye özel risk-
ler” ve “genel riskler” olarak sınıflandırılabilinir. 
Genel riskler, bütün yazılım projelerinde karşıla-
şabilinecek riskler iken özel riskler ise projenin 
belli şartlarından kaynaklanan risklerdir. [1]

Tablo 1’de gösterildiği gibi riskler kaynaklarına 
göre daha alt kategorilerde de ele alınabilir. [3] 

2. Risk Yönetimi

Risk yönetiminin temel amacı, risklerin oluşma-
sı durumunda negatif etkisini en aza indirmek-
tedir. Bu amaç doğrultusunda risk yönetiminin 
faydalarını iki grupta toplanabilir; doğrudan 
sağlanan faydalar, “birincil faydalar” ile dolaylı 
sağlanan faydalar “ikincil faydalar”.[4] 

Doğrudan sağlanan faydaların başında hedef-
lerin tam olarak karşılanması gelirken proje, 
büyük risklerden de korunur. Risk yönetiminin 
iyi yapıldığı projelerde proje takımı ve tüm 
paydaşları oluşabilecek problemleri çözmeye 
hazırlıklıdır. Böylece kriz yönetimi pratikleri 
cesaretlendirilir. Doğrudan sağlanan bir diğer 
fayda da proje sonunda ortaya çıkan ürününün 
daha güvenilir olmasıdır. Ürün kalitesinin art-
masıyla beraber düşük kaliteden kaynaklanan 
maliyet de düşer. Hedeflerin belirlenmesinden 
süreçlerin iyileştirilmesine kadar tüm süreç 
alanlarında sağlanan faydalar ise ikincil fayda-
lar olarak sınıflandırılmaktadır.

Proje yöneticisinin önemli görevlerinden biri 
olan risk yönetimi, projenin zamanını veya 
geliştirilen yazılımın kalitesini etkileyecek 
risklerin belirlenmesi ve kontrol edilmesini 
kapsamaktadır.[2] Proje yönetim sürecinin alt 
adımlarından biri olan risk yönetimi dört aşa-
madan oluşmaktadır:
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Riskin tanımlanması • 
Risk analizi• 
Risk planlama• 
Risk izleme• 

Riskin Tanımlanması
Bu aşama, iç ve dış çevrelerde genel ve açık 
uçlu araştırmaya dayanır. Buradaki risk araş-
tırmasının kapsamı projenin kendi iç dinamik-
lerinin yanısıra projeyi etkileyen tüm iş çevre-
sinden kaynaklanan şartları tespit etmektir.[4] 
Projenin hem iç hem de dış etkenlerden kay-
naklanan riskleri ele alan birinci tip yaklaşım-
lar arasında beyin fırtınası, zihin haritalama ve 
benzerlik gibi sezgisel metotlar kullanılmakta-
dır. Ayrıca ilk on risk, risk kontrol listesi ve sı-
nıflandırmaya dayalı anket gibi geçmişe dayalı 
metotlar da birinci tip yaklaşımlar olarak ele 
alınmaktadır. Aslında riskleri belirlemek hiç de 
kolay bir süreç değildir. Bu nedenle riskleri be-
lirlerken proje yöneticisi tek başına değil proje 
ekibi birlikte çalışması gerekmektedir.

Risk Analizi
Risk değerlendirme olarak da adlandırılan risk 
analizi safhasında risklerin olma olasılığı ve 
proje üzerindeki negatif etkisi belirlenir. Risk-
ler analiz edilip önceliklendirirken bu iki de-
ğerin çarpımı sonucu elde edilen risk değerine 
göre karar verilir. 

Risk Değeri = Olma Olasılığı x Etkisi

Risk Planlama
Risk planlama, risk yönetimindeki dengeyi en 
verimli şekilde ele alınmasını sağlar. [5] Risk 
planlama safhasında belirlenen ve analiz edilen 
her riskin yönetimi için stratejiler geliştirilir. 
[6] Bu stratejiler, riskin oluşması durumunda 
projeye olan etkisini azaltmayı hedeflemekte-
dir. Risklere karşı alınan önlemler dört başlık 
altında toplanabilir:

   1. Kaçınma; riski yaratan nedenlerin ortadan 
kaldırılması.
   2. Aktarma; riskin üstesinden gelebilecek ki-
şilere aktarılması.

   3. Azaltma; riskin etkisinin kabul edilebilir 
bir seviyeye indirilmesi.
   4. Kabullenme; riskin etkisinin tüm proje 
paydaşlarınca kabul edilmesi.

Risk İzleme
Proje boyunca devam eden risk izleme süre-
cinde belirlenen risklerin ve risklere yönelik 
yapılan tahminlerin doğru olup olmadığı kont-
rol edilir. Sadece projenin başında belirlenen 
riskler değil projenin diğer aşamalarında da 
risk kaynakları takip edilerek yeni oluşabilecek 
riskleri takip etmek gerekir.[7] Risk yönetimi-
nin verimli olması için risk izleme sürecinin 
Şekil 2’de gösterildiği gibi proje boyunca sür-
mesi gerekir. 

Şekil 2. Risk İzleme Süreci [5]

3. İlgili Çalışmalar

Akademik yayınlarda risk yönetiminin değişik 
alanlarında yapılan çalışmaların arttığı görül-
mektedir. Birçok risk yönetimi araştırmasında 
atıfta bulunan Gayet ve Briand’ın 1994’te yap-
tığı çalışmada, yazılım risk analizi ve yöneti-
mi aracı olarak METRIX’i geliştirmişlerdir.  
METRIX, uzman görüşü ve tarihsel verilere 
dayalı yüksek yazılım riskli bileşeni tahmin et-
meyi amaçlamaktadır. Çalışma, 1994’te yapıl-
dığı için METRIX modellemesinin temelinde 
kullanılan OSR (Optimal Set Reduction)  algo-
ritması kullanılmıştır. [8]

2000 yılında yayınlanan çalışmada Foo ve Mu-
ruganantham “Yazılım Risk Değerlendirme 
Modeli” (SRAM-Software Risk Assessment 
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Model) geliştirmişlerdir. SRAM, geçmiş proje-
lerin çıktılarına göre belirlenen anket sonuçları-
na dayandırılmıştır. SRAM’da projenin kalite, 
zaman ve maliyet ölçütlerinin belirlenen dokuz 
kritik risk elemanıyla ilişkisi ortaya konmuştur.
[9] Bu değerlere göre belirlenen riskler, sadece 
iç dinamiklerle ilişkilidir ve pazar riskleri bu 
modele dahil edilmemiştir. 

2006 yılında risk değerlendirme üzerine yapı-
lan çalışmada Jiamthubthugsin ve Sutivong, 
yazılım kaynaklarını, geliştirdikleri risk de-
ğerlendirme modeline göre karar vermeye 
çalışmışlardır.[10] Weibull aile dağılımı kul-
lanılarak geliştirilen bu risk değerlendirme 
modelinde gereksinimin değişkenliği, ekibin 
verimi, yazılımın karmaşıklığı ve geliştirme 
zamanı ölçütleri risk faktörü olarak alınmıştır.

Jiang ve arkadaşları da 2007’de geçmiş proje 
verileri üzerinde veri madenciliği metotlarını 
kullanarak projelerdeki insan kaynağı risklerini 
azaltmayı hedeflemişlerdir. Bu amaç doğrultu-
sunda bir çerçeve model geliştirmişlerdir.[11]

2008’de yayınlanan çalışmada Gupta ve Sadiq 
ise yazılım risk değerlendirme ve tahminleme 
modelini SRAEM’i (Software Risk Assessment 
and Estimation Model) sunmuşlardır. Bu mo-
del kullanılarak yakın bir doğruluk oranıyla bir 
yazılım projesinin başarısı tahmin edilebilmek-
tedir. Bu model sadece risk değerlendirmekle 
kalmayıp riskleri de tahmin etmektedir.[12]

Risk yönetimi, sadece proje yönetim sürecinde 
değil yazılım mimarisinin kararlarını oluşturur-
ken de önemli rol oynamaktadır. 2012 yılında 
yayınlanan Poort ve Vliet’in çalışmasında or-
taya risk ve maliyetin yazılım mimarı kararını 
nasıl doğrudan etkilediğini RCDA (The Risk- 
and Cost Driven Architecture) yaklaşımıyla 
ortaya koymuştur. [13] Yine bu makalede ya-
zılım mimarisi ve risk yönetimi ilişkisi üzerine 
yapılan önceki çalışmalara da yer verilmiştir.

Küresel yazılım geliştirme sürecinde dünyanın 
farklı lokasyonlarında olmanın getirdiği zor-

lukla bu konudaki risk yönetimi daha da önem 
kazanmıştır. 2013 yılında Verner ve arkadaş-
larının yaptığı araştırmada[14] sadece küresel 
yazılım geliştirmenin riskleri üzerine yapılan 
çalışmaların envanteri çıkarılmıştır. Araştırma-
da, 2005-2011 yılları arasında sadece bu konu 
üzerine 24 çalışmadan 37 makalenin yayınlan-
dığını tespit etmişlerdir. Bu çalışmaların yıllara 
göre dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir.

Yıl Çalışma Sayısı
2005 1
2006 1
2007 1
2008 0
2009 4
2010 9
2011 (Ekim ayına kadar) 8

Tablo 2. Küresel Yazılım Geliştirme Sürecinde 
Risk Üzerine Yapılan Çalışmalar

Risk tahminleme üzerine yapılan çalışmaların 
genelde COCOMO II, Monte Carlo simülas-
yonu ve veri madenciliği ile istatistiki teknik-
lerin kullanıldığı görülmüştür. Hemen hemen 
her çalışma sonunda da geliştirilen risk değer-
lendirme modellerinin diğer akıllı yöntemlerle 
daha da ileriye taşınabileceği belirtilmiştir. 

4. Uygulama Verisinin Özellikleri

Çalışmada kullanılmak üzere telekomüni-
kasyon sektöründe faaliyet gösteren bir şir-
ketin 2010-2012 yılları arasında geliştirilen 
yazılım projeleri ele alınmıştır. Unutulmaz, 
Cingiz ve Kalıpsız tarafından yapılan risk 
çalışmasında[15,16] risk verileri incelenirken 
proje başlamadan önceki risk faktörleri göz 
önüne alınmıştır. Bu çalışmada ise farklı ola-
rak bu kabuller değil projenin başından sonuna 
kadar proje yaşam döngüsü süresince ortaya 
çıkan proje riskleri ele alınmıştır. 

Şirket içinde kullanılan proje yönetimi aracı-
nın veritabanında tutulan risk verileri, Şelale 
(Waterfall) modeline göre geliştirilen yazılım 
projelerine ve teknik fizibilite çalışmalarına 
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yönelik projelere aittir. 

Şirket içindeki fonksiyonel birimlerden gelen 
ürün ve servis talepleri ile Bilgi Teknolojileri’nin 
kendi bünyesinde yaptığı altyapı geliştirmeleri 
bu projelerin kapsamını oluşturmaktadır. 

Proje yönetimi veritabanında bir risk kaydına 
ait tutulan veriler ve özellikleri aşağıdaki Tablo 
3’te gösterilmiştir. 

Risk Özelliği Açıklama Tipi

Risk No Sistem tarafından üretilen 
numara Sayı

Risk Status Riskin son durumu Çoktan 
Seçmeli 

Project Riskin açıldığı projenin ismi Metin

Assigned To Riskin atandığı kişinin ismi Çoktan 
Seçmeli 

Risk Level Riskin seviyesi Çoktan 
Seçmeli 

Created By Riski açan kişinin ismi Çoktan 
Seçmeli

Created On Risk kaydının oluşturulduğu 
tarih Tarih 

Date 
Identified Riskin belirlendiği tarih Tarih

Description Riskin detaylı açıklaması Metin

Probability Riskin olma olasılığı Çoktan 
Seçmeli 

Risk 
Category Risk kategorisi Çoktan 

Seçmeli 

Last Updated Risk kaydının son 
güncellendiği tarih Tarih

Detailed 
Description Riskin detaylı açıklaması Metin

Action Plan Riskin oluşması veya riski 
önlemeye yönelik plan Metin

Closure 
Criteria

Riskin hangi şart halinde 
kapanacağının açıklaması Metin 

Inform To
Riskin gerçekleşmesi 
durumunda bilgilendirilecek 
kişi

Çoktan 
Seçmeli 

Negative 
Impact Riskin etkisinin büyüklüğü Çoktan 

Seçmeli
Phase 
Identified

Riskin belirlendiği proje  
aşaması

Çoktan 
Seçmeli 

Response Risk için alınan aksiyon Metin 

Risk Factors Riski etkileyen faktörler Çoktan 
Seçmeli

Tablo 3. Bir Risk Kaydına Ait Veriler

Bu çalışmada anlamlı sonuçlar elde etmekte 
kullanılmayacak kolonlar örneğin risk numara-
sı ve riskin atandığı kişi gibi sınıflanamayacak 
veya model açısından anlam ifade etmeyen ko-
lonlar, tanımlanan veri setinden çıkarılmıştır.

5. Veri Hazırlama Süreci

Şirketten 2010-2012 yılları arasında 291 proje-
ye ait 1658 riskin kaydı elde edilmiştir. 

Veri Seti Oluşturma
Şirketin bilgi güvenliği politikasına uygun 
olarak proje yönetimi veritabanından Excel 
formatında aktarılan kayıtlar arasından gizli 
projelere ait olan kayıtlar silinmiştir. Varılmak 
istenen hedef doğrultusunda etkisi olmayan ve 
analiz edilemeyecek kişi isimlerinin geçtiği 
kolonlar silindikten sonra Excel formatındaki 
veriler, Weka uygulamasında çeşitli yöntem-
lerde kullanılmak üzere “arff” formatına çev-
rilmiştir. Risk yönetimi açısından kritik olduğu 
düşünülen aşağıdaki dört temel değişkene ait 
veriler üzerine çalışılmıştır.

Risk Seviyesi• 
Olasılık• 
Negatif Etkisi• 
Proje Aşaması • 

Tablo 4’te bu değişkenlerin alabileceği değerler 
gösterilmiştir. Weka’da çalışmaya başlandığın-
da bazı kayıtlarda bu değişkenlere ait bazı de-
ğerlerin olmadığı görülerek bu kayıtlar temiz-
lenmiştir. Çalışma başında 1658 ile başlanılan 
risk kayıt sayısının yapılan kayıt temizliğinden 
sonra 434’e indiği görülmüştür. 

Değişken İsmi Sırayla Alabileceği Değerler
Risk Seviyesi Kritik, Yüksek, Normal, Düşük

Olasılığı Çok Yüksek, Yüksek, Orta, Düşük, 
Çok Düşük

Negatif Etkisi Çok Yüksek, Yüksek, Normal, 
Düşük, Çok Düşük

Belirlendiği 
Aşama

Planlama, Analiz, Geliştirme, Test, 
Devreye Alım, Kapanış

Tablo 4. Risk Değişkenlerinin Alabileceği Değerler



150

Bilişim Projelerinde Yazılım Risk Yönetimi: Telekomünikasyon Örneği
Ayşe Buharalı-Olcaysoy, Oya Kalıpsız

Veri Setinin İstatiksel Dağılımı
Tablo 4’te gösterilen dört değişkene göre ya-
pılan 434 kayıt üzerindeki çalışma sonucunda 
elde edilen risklerin istatiksel dağılımında risk 
seviyesi temel olarak alınmıştır. Risk seviyesi, 
Şekil 1’de sağ üst köşede gösterilen renklerle 
temsil edilmektedir. 206 riskin seviyesi yüksek, 
157 tanesinin normal, 48 tanesinin kritik ve 23 
tanesinin de düşük olduğu gözlemlenmiştir.

Şekil 3. Risk Seviyesine Göre Olma Olasılığının                           
İstatiksel Dağılımı

Şekil 3’te gösterildiği gibi olma olasılığı yük-
sek olan 154 kaydın büyük kısmının da aynı 
zamanda risk seviyesinin yüksek olduğu gö-
rülmektedir. Olma olasılığı çok yüksek olan 32 
kaydın risk seviyesi yüksek veya kritiktir. 

Şekil 4. Risk Seviyesine Göre Negatif Etkisinin 
İstatiksel Dağılımı

Şekil 4’te riskin negatif etkisiyle risk seviyesi 
arasında da bir bağlantı olduğu görülebilmek-
tedir. Negatif etkisi yüksek olan 222 kaydın 
dağılımının yine sırayla yüksek, normal ve kri-
tik seviyelerde olduğu görülmektedir. Negatif 
etkisi düşük ya da çok düşük olan riskler ara-
sında risk seviyesi kritik olanın yer almaması 
beklenen bir durumdur.

Şekil 5. Proje Adımlarına Göre Risk Dağılımı

Şekil 5’te proje adımlarına göre risklerin dağı-
lımına baktığımızda projenin başında planlama 
aşamasından çok projenin analiz aşamasında 
risklerin arttığı görülmektedir. Zira bu nedenle 
bahsi geçen şirkette 2012 yılından itibaren ge-
len talepler, projeye açılışından önce taleplerin 
genel bir analizinin yapıldığı “talep olgunlaş-
tırma süreci” eklenmiştir. 

Veri Seti Üzerinde Ön Doğrulama Analizi
Bu veri setinin alındığı tüm bilgiler, proje yö-
neticisi tarafından doğrudan veritabanına giriş 
yapmasıyla kaydedilmiştir. Risk seviyesini 
belirlemek için teoride kullanılan risk seviyesi 
hesaplaması sistem tarafından yapılmayıp ta-
mamıyla riskin olma olasılığından ve negatif 
etkisinden bağımsız olarak proje yöneticisinin 
öngörüsüne göre yapılmıştır.

Dolayısıyla elimizdeki verinin insan hatasına 
açık olması nedeniyle bir modele oturtulmadan 
önce verinin doğrulama çalışması yapılmıştır. 
Bu amaç doğrultusunda risk seviyesinin dört 
seviye olduğu için riskin olma olasılığı ve ne-
gatif etkisine göre K-Means sınıflandırma yön-
temi kullanılmıştır. 434 kayıt üzerinden elde 
edilen sonuçlar, Tablo 5’te gösterilmiştir.



inet-tr’14 - XIX. Türkiye'de İnternet Konferansı Bildirileri
27 - 29 Kasım 2014 Yaşar Üniversitesi, İzmir

151

Tablo 5. Olma Olasılığı ve Negatif Etkisine Göre 
K-Mean Dağılımı

Elimizdeki risk seviyelerinin, Tablo 5’teki so-
nuçlara dayanarak hangi kümeye adreslendiği 
de Tablo 6’da gösterilmiştir . 

Tablo 6. Risk Seviyesine Göre                                              
Sınıfların Dağılımı

Risk seviyesi kritik olanların 0 nolu kümeye 
dahil edilmesi (olasılığın orta, negatif etkisinin 
çok yüksek olduğu seviye) mantıklı görün-
mektedir. Ancak risk seviyesi düşük olanların, 
2 nolu küme yerine neden 3 nolu kümeye ad-
reslendiğini incelemek gerekmektedir. Çünkü 
3 nolu kümenin olma olasılığı özelliği 2 nolu 
kümeye göre daha düşüktür. Kayıt sayısına ba-
kıldığında aradaki farkın 3 gibi çok az olması 
da bu duruma neden olmuş olabilir.

6. Sonuç

Çalışmanın verilerini incelediğimizde projenin 
risklerinin seviyesiyle, olma olasılığı ve nega-
tif etki özelliklerin çaprazlanmasından anlamlı 
sonuçlar çıktığı görülmektedir. Risklerin proje 
yöneticileri tarafından objektif olarak girilme-
diği bu verilere göre yapılan değerlendirmeler-
de projelerde düşük risklerin büyük gösterildi-
ği belirlenmiştir.

Bir sonraki aşamada risk veri setinde bulunan 
diğer özelliklerle de çalışmaya dahil edilerek 
akıllı yöntemlerin de kullanılmasıyla farklı 
ilişkilerin ortaya konulması düşünülmektedir. 
Sadece risk veri setindeki veriler arasında de-
ğil yine proje yönetimi veritabanında projeye 
ait “proje kategorisi”, “proje büyüklüğü” hatta 
“proje yöneticisinin tecrübesi” gibi verilerle 
proje riskleri arasındaki ilişkilerin de belirlen-
mesi hedeflenmektedir. Böylece akıllı yöntem-
ler kullanılarak oluşturulacak risk yönetimi 
modeline daha anlamlı girdiler elde edilecek-
tir. Böylece yeni başlayan projelerin daha ilk 
aşamalarında olası riskleri tahmin edilerek 
projenin başarısının tahmin edilmesine katkıda 
bulunulması hedeflenmektedir.

Bu çalışmada kullanılan risk verileri için te-
lekomünikasyon şirketinden Bilgi Güvenliği 
Birimi’nden gerekli izinler alınmıştır.
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Çevik bir Hikâye: Celal Bayar Üniversitesi Öğrenci

Kayıtlanma Modülü Bu Dönem Neden Çökmedi?

Onur Leblebici, Deniz Kılınç, Ceyhun Araz,                                                                                     

Cihan Demirel, Bora Gürsel, Seda Görmez
Celal Bayar Üniversitesi, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi, Manisa
onur.leblebici@cbu.edu.tr, deniz.kilinc@cbu.edu.tr, ceyhun.araz@cbu.edu.tr,                                                                                         
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Özet: Yazılım teknolojilerinin hızla ilerlediği bu dönemde üniversitelerde kullanılan yazılım 
otomasyon sistemlerinin geride kalması önemli bir problemdir. Bu duruma ilave olarak; üni-
versitelerin Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Bilgisayar 
Programcılığı gibi bölümleriyle sektör için uzman personel yetiştirdiğini düşünürsek, olay farklı 
bir boyut almakta ve maalesef “Terzi kendi söküğünü dikemiyor” sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Tecrübe aktarımı niteliğindeki bu bildiride, CBÜ BAUM tarafından geliştirilen Yeni Kayıtlanma 
Modülünün geliştirme süreçleri ve detayları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Deneysel sonuç-
larda da görüldüğü üzere hayata geçirilen bu modül,

33.000 kullanıcının üzerinde yoğun bir kullanıma rağmen, yüksek sistem performansı ve sıfır 
hata sayısı ile ciddi bir başarı elde etmiştir. Hem yazılım performans metrikleri hem de öğrenci-
lerden gelen olumlu geri dönüşler dikkate alındığında üniversitelerin 100.000’lerce kullanıcıyı 
kaldırabilecek kaliteli yazılım ürünü geliştirmelerinin hayal olmadığı ortadadır.

Anahtar Sözcükler: Üniversite Yazılım Otomasyonları, Çevik Yazılım Geliştirme, SCRUM

Abstract: Despite the rapid evolution of software technologies, software automation systems 
in universities, could not keep up with. In addition to this situation, the fact that the universities 
are responsible to educate professional engineers in Computer Science, Computer Engineering, 
Software Engineering and Computer Programming reminds us the idiom “the shoemaker's son 
always goes barefoot”. In this paper, a newly developed Student Registration Module and its 
development process details are provided. The paper is in the form of experience sharing and the 
development is done by CBÜ BAUM. As seen in the experimental results, despite intensive usage 
over 33,000 users, system has zero defects and reached high overall system performance. As a 
result, implemented module is an admirable success. Finally, it is obvious that development of a 
high quality software, supporting 100.000 users is not a fantasy. 

1. Giriş

Son yıllarda yazılım teknolojileri hızlı bir 
gelişim sürecine girerek, küçük, orta ve bü-
yük ölçekli yazılım geliştirme firmaları ve 
açık kaynak kod toplulukları tarafından farklı 
alanlarda kullanılabilen yazılımlar üretilmeye 
başlanmıştır[1].

Teknoloji bu hızla ilerlerken üniversitelerde 
kullanılan yazılım otomasyon sistemlerinin 
buna ne kadar ayak uydurabildiği önemli bir 
tartışma konusudur. Bir de üniversitelerin Bil-
gisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Ya-
zılım Mühendisliği ve Bilgisayar Programcılığı 
gibi bölümleriyle bu sektör için uzman personel 
yetiştirdiğini düşünürsek, olay farklı bir boyut 
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almakta ve maalesef “Terzi kendi söküğünü di-
kemiyor” sonucu ortaya çıkmaktadır.

Bir üniversite yazılım otomasyon sistemi te-
melde 3 kullanıcı grubuna hizmet vermekte-
dir: (1) Öğrenciler, (2) Akademik Personel, (3) 
İdari Personel. Bu kullanıcı grupları farklı alt 
kullanıcı gruplarına ayırılabilmektedir.

Bir üniversitenin yazılım otomasyon sistemi 
aslında kurumsal bir yazılım ürününden farksız 
olup, değişik derinlikte alt yazılım ürünlerini ve 
modüllerini içerebilmektedir. Örneğin: Öğrenci 
Otomasyonu, Personel Otomasyonu, Elektronik 
Belge Yönetim Sistemi, Akademik Performans 
Yönetimi bu alt ürünlerden bazılarıdır.

Türkiye’deki üniversitelerde kullanılan yazı-
lım otomasyonlarında herhangi bir standart 
bulunmamaktadır ve bu durumu normal kar-
şılamak gerekir. Çünkü üniversiteler Yükse-
köğretim Kuruluna[3] (YÖK) bağlı olsalar da 
kendi içlerinde özerk birer kurumdurlar. Her 
üniversitenin kendine süreçlerini tanımladığı 
çeşitli yönetmelikleri bulunmaktadır (Örnek 
için bakınız [10]). Bu yönetmelikler de bir ya-
zılım ürününün veya modülünün işleyişini ve 
fonksiyonlarını oluşturmaktadır.

Üniversite yazılım otomasyonlarında standart-
laşması en zor olan ürünlerden birisi de Öğ-
renci Otomasyonudur. Yüksek seviyede dikey 
derinliğe sahip olan bu otomasyonun üniversi-
teden üniversiteye değişen onlarca farklı süreci 
ve uygulaması bulunmaktadır.

Öğrenci otomasyonlarındaki Kayıtlanma Mo-
dülü de tüm üniversite yazılım otomasyonun-
daki en zor modüllerden birisidir. Özellikle 
kökleşmiş, lisans ve lisansüstü bölümlere sahip 
ve 10.000’lerce öğrencisi olan üniversitelerde 
100’lerce farklı öğrenci kayıtlanma senaryosu 
bulunmaktadır. Kayıtlanma modülündeki di-
ğer zorluk da öğrencilerin istediği dersi, dersin 
kontenjanı dolmadan seçmek istemesidir. Öğ-
rencileri bu noktada “Başlatılmayı beklenen 
bir yarışmanın yarışmacılarına” benzetebiliriz. 

Yarışmanın başlatılması yani kayıtlanma sis-
temin açılması ile birlikte öğrencilerin tek he-
defleri “bir an önce istedikleri dersi seçmek ve 
kayıtlanmayı tamamlamaktır”.

Tam da bu noktada üniversite kayıtlanma mo-
dülü yoğun bir stres testinden geçmektedir. 
Binlerce öğrenci interaktif bir web uygulama-
sından sisteme girmekte ve kayıt olmaya çalış-
maktadır. Böyle bir sistemin çalışması için çe-
şitli yazılım kalite metriklerinden söz edilebilir 
ancak buradaki en önemli konu sistemin per-
formansını bütünüyle ele almaktır: (a)Yazılım 
mimarisi ve kalitesi, (b) Sunucu konfigürasyo-
nu ve mimarisi, (c) Ağ mimarisi.

Eğer yazılım sistem performansı bütünüyle ele 
alınmaz ve sistem bu kullanıcı sayısını kaldı-
ramazsa, o an interaktif olan binlerce öğrenci 
sistemle ilgili olumsuz düşünceye kapılmakta 
ve bunu çevreleri ile paylaşmaktadırlar.

1992 yılında kurulan Celal Bayar Üniversitesi 
[2] (CBÜ) 2014 yılında Bilgisayar Araştırma ve 
Uygulama Merkezini (BAUM), üniversite yazı-
lım geliştirme ve test süreçlerini yönetmesi ve 
gerçekleştirmesi için yeniden yapılandırmıştır. 

Celal Bayar Üniversitesi 2013-2014 Bahar ka-
yıtlanma döneminde, kayıtlanma sisteminin 
öğrencilere açıldığı ilk 30 dakika sonrasında 
servis veremez hale gelmiştir. Bu kötü tecrübe 
sonrasında CBÜ BAUM ekibi Kayıtlanma Sis-
temini yeniden yazma kararı almıştır. Çevik bir 
yazılım geliştirme yöntemi olan Scrum kullanı-
larak 4 kişiden oluşan (Yazılım Mimarı, Yazı-
lım Görsel Arayüz Uzmanı, Yazılım Veritabanı 
Uzmanı, Yazılım Test Uzmanı) bir Kayıtlanma 
Ekibi oluşturulmuş ve sistem en baştan analiz 
edilerek yeniden geliştirilmiştir.

2014-2015 Güz kayıtlanma döneminde bu yeni 
kayıtlanma sistemi hayata geçirilmiş ve 33.000 
kullanıcının üzerinde yoğun bir kullanıma rağ-
men, yüksek sistem performansı ile ciddi bir 
başarı elde edilmiştir. Hem yazılım performans 
metrikleri hem de öğrencilerden gelen olumlu 
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geri dönüşler dikkate alındığında üniversitelerin 
100.000’lerce kullanıcıyı kaldırabilecek kaliteli 
yazılım ürünü geliştirmelerinin hayal olmadığı 
net bir başarı hikayesi ile ortaya konulmuştur. 
Tecrübe aktarımı niteliğindeki bu bildiride, 
CBÜ BAUM tarafından geliştirilen Yeni Ka-
yıtlanma Modülünün geliştirme süreçleri ve de-
tayları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Bildirinin 2. bölümünde CBÜ BAUM ekibi-
nin yapılanması ve yazılım geliştirme süreci 
ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. 3. bölümde 
kayıtlanma sisteminin yeniden geliştirilme-
si ile ilgili süreçler, teknik detaylar ve dikkat 
edilen yazılım geliştirme metrikleri üzerinde 
durulmuştur. 4. bölümde yeni kayıtlanma siste-
minin hayata geçirilmesi ve sonuçları üzerinde 
durulmuş ve bu sistemin diğer üniversitelerde 
uygulanabilirliği tartışılmıştır.

2. BAUM Ekibi, Yazılım Geliştirme ve                
Test Süreci

CBÜ BAUM ekibi, üniversite yazılım otomas-
yonlarının yönetilmesi, geliştirilmesi ve test 
edilmesi amacıyla 2014 yılında yeniden yapı-
landırılmıştır. Toplam 11 personel ve 1 müdür-
den oluşan ekibin tek odağı yazılım ve testtir. 
Çevik yazılım geliştirme yöntemlerinden olan 
SCRUM pratikleri BAUM’un yazılım geliştir-
me süreç temelini oluşturmaktadır.

SCRUM, hem ülkemizde hem dünyada yay-
gın olarak kullanılan çevik yöntemlerden bi-
ridir. 2013 yılında Agile Türkiye tarafından 
gerçekleştirilen Yazılım Üretkenlik Raporu 
sonuçlarına[4] göre de Türkiye’deki projelerin 
% 64’ünde çevik yöntemler uygulanmaktadır. 
SCRUM gibi çevik yöntemlerin üretkenliği 
[5], yazılım kalitesini [6] ve ekip üyeleri ara-
sındaki iletişimi arttırdığı [7] bilinmektedir.

SCRUM temelde, yinelemeli bir yaşam döngü-
sü tanımlamakta ve büyük iş kalemlerinin, kü-
çük ve yönetilebilir işlere bölünmesi ve öncelik-
lendirilmesi ile ilgili yöntemleri içermektedir.

Şekil 1. SCRUM Süreci

BAUM’da genelde 2-3 haftalık sprintler oluş-
turulur. Arka planda sürekli güncel tutulan bir 
backlog bulunmaktadır. Zaman zaman birim-
lerden gelen ve o dönemde öncelikli olmayan iş 
maddeleri veya yazılım ekibi tarafından öngö-
rülen sistem iyileştirmeleri bu backloga girilir.

Her sprinti tek sprint takımı gerçekleştirir. 
Sprint planlama genelde 1-2 gün zaman alan 
bir süreçtir. Sprint planında hangi iş maddele-
rinin olacağına ürün yöneticisi ve müşteri tem-
silcisi karar verir. Müşteri temsilcisi genelde 
üniversite idare biriminde çalışan bir personel 
(Örn: Öğrenci İşleri, Personel Şube müdürleri) 
veya Rektör Danışmanıdır. Sprint planlaması 
yapılırken yazılım uzmanlarına istediği işi seç-
me hakkı verilir. 

BAUM’da Scrum Master rolünü Yazılım Mi-
marı gerçekleştirir. Scrum Master, ekibin li-
deridir ve sprintin başarılı bir şekilde tamam-
lanması için elinden geleni yapar. Ekibin dış 
etkenlerden en az şekilde etkileneceği bir ça-
lışma ortamı sağlar. Günlük sprint toplantıla-
rını yönetir.

Yazılım kaynak kod kontrol yönetim aracı ve 
SCRUM sürecindeki planların yönetimi ve 
gerçekleştirilmesi amacıyla Microsoft TFS 
(Team Foundation Server) ürünü [8] kullanıl-
maktadır. Yazılım ve test aşamalarında çalışan 
tüm BAUM personelinin TFS sisteminde bir 
kullanıcı grubu ve hesabı bulunmaktadır.

SCRUM Backlog, TFS sistemi üzerinde tutu-
lur ve tüm sprint planları yine TFS sistemi üze-
rinde gerçekleştirilir. Plandaki her iş maddesi 
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için bir kullanıcı hikayesi oluşturulur ve daha 
sonra her hikaye alt görevler ile detaylandırılır. 
Yazılım uzmanlarına bu görevler delege edilir. 
Yazılım uzmanları geliştirdikleri bir isteğin 
veya çözdükleri bir hatanın ilk testlerini yap-
tıktan sonra işi bütünüyle test etmesi ve kapat-
ması için TFS üzerinden ilgili test uzmanına 
delege ederler.

BAUM yazılım geliştirme sürecinde 3 farklı 
dağıtım ve uygulama ortam bulunmaktadır:

(1) Dev Ortamı: Sadece yazılım geliştirmenin 
yapıldığı ve yazılım uzmanlarının kendi temel 
testlerini yaptıkları ortamdır.

(2) Test Ortamı: Yapılan sprint geliştirmeleri 
test uzmanları tarafından ilk olarak test ortamın-
da test edilir. Test ortamının gerçek ortama çok 
yakın olması gerektiği için test veritabanı ve sis-
temi düzenli olarak canlı ortamdan kopyalanır.

(3) Prod Ortamı: Üniversite yazılım otomas-
yonunun çalıştığı canlı ortamdır. Sprintlerde-
ki işler tamamlandıkça, sprint sonlarında bu 
ortam güncellenir. Acil hata çözümlerinde 
sprintin sonu beklenmeden, güncelleme önce 
test ortamında yapılır, testler sonucunda ha-
tanın çözüldüğü gözlemlenirse, canlı ortam 
güncellenir.

2.1. BAUM Test Süreci
BAUM test sürecinin tamamı yine TFS sistemi 
üzerinden yürütülür. Sprintteki iş maddelerinin 
kullanıcı hikayelerine karşılık gelen yeni test 
senaryoları oluşturulur.

BAUM test ekibi ISTQB tarafından belirlenen 7 
test prensibini [9] duvarına asar ve benimser.

Prensip 1: Testler hataların varlığını gösterir. 
Yazılım testleri hataların var olduğunu gösterir 
fakat hiç bir hata kalmayacağını garanti etmez.

Prensip 2: Yazılım ürünün komple test edilme-
si mümkün değildir.

Prensip 3: Erken test (Early testing). 
Yazılım geliştirme süreci ne olursa olsun, test 
aktivitesine mümkün olan en erken zamanda 
başlanmalıdır.

Prensip 4: Hataların kümelenmesi (Defect 
clustering). Hatalar, yazılımın belirli bölümle-
rinde kümelenebilir.

Prensip 5: DNT paradoksu (Pesticide para-
dox). Tekrarlayan aynı tipteki test aktiviteleri, 
yazılımda benzer hataların bulunmasına ne-
den olurlar. Dolayısıyla, test koşulları sürekli 
yenilenmeli ve revize edilmelidir. Amacımız 
bataklıkta sivrisinek avlamak değil, bataklığı 
kurutmak olmalıdır.

Prensip 6: Testler içerik ve durum bağımlıdır. 
Yazılımın modül içeriğine veya kullanım du-
rumlarına bakılarak farklı tipte veya derinlikte 
test aktiviteleri uygulanabilir.

Prensip 7: Hatalar %100 giderilemez. Test 
aktiviteleri esnasında hataların bulunması, ya-
zılımın hatalardan %100 arındırıldığı veya son 
kullanıcının ihtiyaçlarının %100 kapsandığı 
anlamına gelmez.

BAUM test uzmanı kendisine delege edilen bir 
istekle ilgili temelde 4 test yapar:

1. Duman Testi: Genel anlamda ürünün ilk 
çalıştırılmasında duman çıkıp çıkmama testi 
olarak görülür. Bir bileşenin veya sistemin ana 
görevinin en can alıcı veya kritik fonksiyon-
larının  çalıştığını görmek için detaydan uzak 
planlanmış tüm test koşullarının kapsandığı 
test biçimidir.

2. Fonksiyon Testi: Kodların minimum veri 
ile beklenen fonksiyonları ve işlevi yerine ge-
tirdiğinden emin olunması için yapılan test bi-
çimidir. Genelde Kullanıcı Hikayeleri ve Test 
Senaryoları baz alınarak yapılırlar.

3. Ekran Standartları Testi: Yazılım ürünün 
belirlenen ekran standartlarına uyup uymadığı-
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nın kontrol edildiği test biçimidir.

4. Kullanılabilirlik Testi: Gerçek hayat kul-
lanım koşulları altında bir yazılımın kolay an-
latılabilir, öğrenilebilir, kolay kullanılabilir ve 
kullanıcıya cazip gelme standartlarını içeren 
test türüdür.

Bu testlere ek olarak sprint tamamlandıktan 
sonra beklenmeyen etkilerin tespiti ve ölçüm-
lenmesi için Test Uzmanı tarafından Basit Reg-
resyon Testi yapılır. Ürünle ilgili önemli ve et-
kilenebilecek kısımlar baştan test edilirler.

3. Öğrenci Kayıtlanma Modülü                        
Yeniden Yazılma Süreci

Öğrenci Kayıtlanma Modülünün yazılım geliş-
tirme ve test süreci 3'er haftalık toplam 4 sprint-
te tamamlanmıştır. Nesneye dayalı modelleme 
yaklaşımı ile Öğrenci Kayıtlanma Süreci ye-
niden modellenmiştir. Modelleme sürecinde 
UML durum senaryoları ve sınıf diyagramları 
oluşturulmuştur.

Şekil 2. UML sınıf diyagramından bir bölüm

Özellikle doğrulama (validation) ve kayıtlan-
ma kuralları için esnek bir katman tasarlanmış-
tır. Bunun sebebi CBÜ Kayıtlanma Yönetmeli-
ğinde ileride olabilecek değişikliklerin yazılım 
bakım maliyetinin minimum düzeyde tutulmak 
istenmesidir.

Örneğin: Öğrencinin Alması Gereken, Alabilece-
ği ve/veya Seçebileceği derslerde standart bir ku-
ral değişikliği olursa, değişiklik maliyetinin test 
süreci dahil 1 saati geçmemesi hedeflenmiştir.

Şekil 3. Kod haritası

Toplam 210 tane kullanım senaryosu (use- 
case) çıkartılmıştır. Her senaryo üzerinden 
Scrum ekibi ve öğrenci işleri ekibi birlikte 
geçmiş ve senaryolar doğrulanmıştır. Bu kulla-
nım senaryoları, daha sonra test senaryolarına 
dönüştürülmüştür.

Öğrenci kayıtlanma ekranları kullanıcı dene-
yim kriterleri göz önünde bulundurularak ye-
niden tasarlanmıştır. Ekranların tasarımında 
basitliğe ve kullanım kolaylığına dikkat edil-
miştir. Ekranlarda etkin görselliği yakalamak 
için ağırlıklı olarak CSS3[11] teknolojisi 
kullanılmıştır.

Şekil 4. Örnek Kayıt Ekranı

Üniversite sistemindeki kullanıcı sayısı (Öğ-
renciler, Akademisyenler, Öğrenci İşleri İdari 
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Personel) 45.000’in üzerinde olduğu ve kayıt-
lanma modülü, ekranlar dahil baştan geliştiril-
diği için kayıtlanma modülü eğitim videoları 
BAUM test departmanı tarafından oluşturul-
muş ve ilgili web ekranlarına kısa yolları yer-
leştirilmiştir. Eğitim videolarının toplam izle-
yici sayısı yaklaşık 13.000’dir.

Yazılım geliştirme sürecinde sürekli dikkat 
edilen bazı önemli noktalar ve yapılan genel 
performans iyileştirmeleri aşağıdaki gibi 
özetlenebilir:

Web sayfalarının ebatları minimum sevi-• 
yede tutulmuştur.
Sunuculara giden toplam istek (request)• 
sayısı olabildiğince azaltılmıştır.• 
Yük optimizasyonu için harici CDN'ler • 
kullanılmıştır.
Java script dosyaları minify edilmiştir.• 
Java script dosyaları, CSS dosyaları, resim • 
dosyaları gibi statik içeriğe sahip dosyalar 
cachlenmiştir.

4. Deneysel Sonuçlar

Kayıtlanma modülü 15 Eylül 2014 saat 
10:00’da devreye alındıktan sonra ilk 30 daki-
kada gözlemlenen metrikler aşağıdaki gibidir:

Toplam 33.274 öğrenci sisteme girmiştir.• 
Toplam 272.387 ders seçilmiştir.• 
Ortalama sistem cevap verme süresi               • 
(Average Response Time) 0,8 sndir.
Ortalama web sunucu yoğunluğu                       • 
(CPU) %10 dur.
Ortalama servis sunucu yoğunluğu                   • 
(CPU) %12 dir.
Ortalama veritabanı sunucu yoğunluğu • 
(CPU) %8 dir.

Sistemi devreye alınmadan önce modülün kod-
lama ve test sürecinde yaklaşık 40 hata tespit 
edilmiş ve çözülmüştür. Sistem devreye alın-
dıktan sonraki 2 hafta kullanım sürecinde ya-
zılım modülü ile ilgili hiç hata çıkmamış olup 
sadece 1 tane geliştirme yapılmıştır.

5. Tartışma ve Öneriler

Teknolojinin hızla ilerlediği bu dönemde üni-
versitelerde kullanılan yazılım otomasyon 
sistemlerinin bu duruma ayak uyduramaması 
önemli bir problemdir. Bu duruma ilave ola-
rak; üniversitelerin Bilgisayar Bilimleri, Bilgi-
sayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve 
Bilgisayar Programcılığı gibi bölümleriyle bu 
sektör için uzman personel yetiştirdiğini düşü-
nürsek, olay farklı bir boyut almakta ve maale-
sef “Terzi kendi söküğünü dikemiyor” sonucu 
ortaya çıkmaktadır.

Tecrübe aktarımı niteliğindeki bu bildiride, 
CBÜ BAUM tarafından geliştirilen Yeni Ka-
yıtlanma Modülünün geliştirme süreçleri ve 
detayları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Deneysel sonuçlarda da görüldüğü üzere haya-
ta geçirilen bu modül, 33.000 kullanıcının üze-
rinde yoğun bir kullanıma rağmen, yüksek sis-
tem performansı ve sıfır hata sayısı ile ciddi bir 
başarı elde etmiştir. Hem yazılım performans 
metrikleri hem de öğrencilerden gelen olumlu 
geri dönüşler dikkate alındığında üniversite-
lerin 100.000’lerce kullanıcıyı kaldırabilecek 
kaliteli yazılım ürünü geliştirmelerinin hayal 
olmadığı ortadadır.
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Özet: Çevrim İçi Medyadaki Bilimsel İçeriklerin Çözümlenmesi Projesi, çeşitli bilimsel kuruluş-
lar tarafından fonlanan geniş kapsamlı bir akademik çalışmadır. Projede amaçlanan, Türkçe içe-
riklerdeki bilim kültürünün gelişme eğilimlerinin boylamsal çözümlemelerinde kullanılabilecek 
açık bir sistem oluşturmaktır. Projeyi özgün kılan özelliği, metin madenciliği, makine öğrenmesi 
gibi teknolojileri, değişik sosyal bilimler metodolojileri ile bütünleştirerek bir medya çözümle-
mesi gerçekleştirme ve kamuoyunun bilime yönelik tutumunu ölçen yenilikçi bir sistem gelişti-
rerek literatürdeki bu boşluğu doldurmayı hedefleme eğiliminde ve yetkinliğinde olmasıdır. Bu 
bağlamda, seçilen gazetelerin İnternet ortamında yer alan içeriklerini tarayarak bilim, teknoloji ve 
yenilik alanlarındaki metinleri derleyen, seçen, sınıflandıran ve uluslararası karşılaştırmalara uy-
gun güncel ölçü, endeks ve göstergeler üretebilen şeffaf ve kamuya açık bir sistem tasarlanmıştır. 
Sistemin çıktılarının kamuoyunun bütün kesimleriyle, araştırma merkezleriyle, üniversitelerle, 
araştırma-geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlarla paylaşılması hedeflenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Medya İzleme, İçerik Çözümlemesi, Metin Madenciliği, Makine Öğrenmesi.

Analysis of Scientific Contents in Online Media

Abstract: The project titled “Analysis of Scientific Contents in Online Media” is a comprehensive 
academical work which is funded by various scientific institutions. The objective of the project is 
to develop an open system for generating science culture indicators through media monitoring and 
to use these indicators for analysing the trends in the development of public sentiment in the Turk-
ish content. For this purpose, content analysis categorisation dictionary is developed based on the 
dimensions of science culture indicators. These categories will reflect the sentiments on different 
parameters reflecting public attitudes towards science. The feature that makes this project original 
is that its contribution to the science monitoring in the media studies by producing content analysis 
categorisation dictionary through bridging state-of-the-art text mining, machine learning technolo-
gies and social science methodologies. Within this context, the system, which is designed to be trans-
parent and open to the general public, can retrieve, monitor and classify science-, technology- and 
innovation-related texts in the Turkish popular media from the Web environment for the purposes of 
producing up-to-date and internationally compatible science culture indicators. The output will be 
shared with every segment of public opinion, research centres, universities and relevant institutions.

Keywords: Media Monitoring, Content Analysis, Text Mining, Machine Learning.

Giriş

Bilim, teknoloji ve yenilik alanlarındaki geliş-
melerin istatistikleri ve bu istatistiklere daya-

narak üretilen göstergeler son elli seneden beri 
düzenli olarak yapılıyor olsa da, kamuoyunun 
bu alanlara yönelik tutumlarının ölçülmesi ko-
nusunda birtakım eksiklikler vardır. Ölçü, en-
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deks ve göstergeler, genellikle görece yüksek 
maliyetli olan ve elde edilen bilgilerin hem 
nitelik hem de nicelik olarak kıt olduğu anket 
yöntemi kullanılarak üretilmektedir. Dolayı-
sıyla, bu yetersizlikler, başka birtakım seçe-
neklerin önerilmesine yol açmıştır.

Bu proje, metin madenciliği ve makine öğren-
mesi gibi en ileri bilişim teknolojilerini, değişik 
nitel ve nicel sosyal bilimler metodolojileri ile 
birleştiren ve medya çözümlemesi gerçekleşti-
rerek kamuoyunun bilime yönelik tutumlarını 
ölçen yenilikçi bir sistem oluşturarak, literatür-
deki bu boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. 
Oluşturulacak sistem Türkiye kamuoyunda bi-
lime yönelik duygu ve tutumların zaman için-
deki değişim ve dönüşümünü çözümlemek için 
de kullanılacak bir bilişim ve yazılım sistemi 
kuracaktır.

Projenin ikili bir amacı vardır:

1) Medya çözümlemesi yolu ile bilime yö-
nelik tutum ölçekleri üreten bir sistem oluştur-
mak ve

2) Bu sistemi Türkiye ortamında kamuoyun-
da bilime yönelik tutum ve duyguların ne yönde 
ve ne ölçüde dönüştüğünün araştırılması açısın-
dan değişik çözümlemelerde kullanmaktır.

Bu makalede, projenin ilk amacı olan “medya 
çözümlemesi yolu ile bilime yönelik tutum öl-
çekleri üreten bir sistem oluşturmak” kısmı için 
geliştirilen medya izleme ve bilimsel haberle-
rin sınıflandırılması üzerine geliştirilen yazılım 
altyapılarının ayrıntıları aktarılacaktır.

1. Yöntem

Çevrim içi medyada yer alan içerikler için tara-
ma ve değerlendirme işlemlerinin kolaylaştırıl-
dığı kamuya açık bir sistem oluşturulması, bu 
seçeneklerden biridir. Özellikle yaygın gazete-
lerin İnternet ortamında yer alan haber ve ma-
kalelerinin izlenerek metinlerin bilim, teknoloji 
ve yenilik alanlarıyla olan ilgilerine göre otoma-

tik olarak derlenmesi, seçilmesi ve sınıflandırıl-
ması işlevleri, bu yöntemde öne çıkmaktadır. 
Oluşturulan sistemde, metin madenciliği ve 
makine öğrenmesi yöntemlerinden yararlanıla-
rak İnternet ortamında bulunan ilgili konular-
daki içeriklerin çözümlenmesi ve uluslararası 
karşılaştırmalara uygun güncel ölçü, endeks ve 
göstergeler üretilmesi amaçlanmaktadır.

İlk olarak makine öğrenmesi yolu ile yazılı 
medyanın İnternet ortamında bulunan haberleri 
bilimle ilgisine göre sınıflayarak onları veri ta-
banlarında saklayacak bir süzgeç sistemi oluş-
turulacaktır. Veri tabanında saklanan haberler 
daha sonra metin madenciliği yolu ile çevre, 
sağlık, politika gibi değişik alt konulara göre 
sınıflandırılacaklardır.

2. Uygulama

Bu makalenin konusu olan çalışmalar için ha-
zırlanan demo yazılımlar, Hürriyet Gazetesi'nin 
(http://www.hurriyet.com.tr/) ve İngiliz The 
Telegraph Gazetesi'nin (http://www.telegraph.
co.uk/) Web siteleri kullanılarak uygulamaya 
geçirilmiştir.

Burada ana hatlarıyla üç temel işlem yapılıyor. 
İlk olarak bu iki medya kanalında, çevrim içi 
olarak çıkan tüm haber bağlantılarına ulaşılı-
yor, daha sonra haberlerin metinleri ve ilgili 
tüm verisi (kategori, tarih, yazar, kelime sayısı 
gibi) İnternet sayfasından ayıklanıyor ve son 
olarak, ilgili etiketler ile veri tabanına kayde-
diliyor. İkinci temel işlemler serisinin amacı 
ise, elde edilen haber veri tabanından, metin 
madenciliği yöntemleri ile bilimsel haberlerin 
ayıklanmasını içeriyor. Bu amaçla daha önceki 
çalışmalar sonucu oluşturulmuş, medyada bi-
limsel kelimeler sözlüğü yardımıyla her haber 
otomatik olarak taranıyor ve aşağıda ayrıntıları 
anlatılan ölçütlere girenler bilimsel haber ola-
rak ana veri tabanından başka bir veri tabanına 
aktarılıyor. Böylelikle seçili medya kanalların-
da yayımlanmış tüm haberler içinden, bilimsel 
içerikli olma olasılığı yüksek haberlerin bir 
veri tabanı oluşturulmuş oluyor. Son olarak ya-
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zılım, elde edilen verilerin görselleştirilmesi ve 
son kullanıcıya raporlanmasını içeren arayüz-
ler ile tamamlanıyor.

Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda oluştu-
rulmuş sistemin yazılım kısmının teknik ay-
rıntılarına daha yakından bakmak gerekirse, 
yapılacak işe ilk olarak, gazetenin RSS (Rich 
Site Summary - Zengin Site Özeti) beslemeleri 
üzerinden, Python kitaplıkları aracılığıyla, ha-
berlerin bağlantı adresleri (URL) çekilerek ve 
veri tabanına kaydedilerek başlanıyor. Böyle-
likle bir gün içinde çıkan tüm haberlerin İn-
ternet adresleri veri tabanına kaydedilebiliyor. 
Daha sonra programlar aracılığıyla sırasıyla 
her haber kaynağına gidiliyor ve ilgili etiket-
ler (metin, yazar, tarih, kategori gibi) içinde-
ki veriler sayfadan çekiliyor ve veri tabanına 
giriliyor. Bu kısma kadar yapılan işlemler 
tüm haberlerin veri tabanına kaydedilmesini 
kapsıyor. Bundan sonraki kısım ise projenin 
özgün değerini ortaya çıkaran bölümleri içe-
riyor. Daha önceden belirlenmiş bir bilimsel 
kelimeler sözlüğü yardımıyla ilgili kelimeler 
her haber metni içinde araştırılıyor. Her bir ha-
ber veya makalede geçen bu belirlenmiş keli-
meler haber içinde bulunuyor ve haberde kaç 
kere geçtikleri sayıldıktan sonra bulgular, ilgili 
haberle bağlantılı bir şekilde veri tabanına iş-
leniyor. Bu aşamaya kadar arka plan işlemleri 
yürütülerek, daha önceden belirlenmiş medya-
da çıkan haberler içinden bilimsel haber içeriği 
bulundurma olasılığı yüksek olanlar saptanmış 
ve veri tabanlarına kaydedilmiş oldu. Bundan 
sonra, bu verilerin son kullanıcıya sunulacağı 
arayüz katmanlarının olduğu ön plan işlemle-
rinden söz edilecektir.

Son aşama olarak, elde edilen bilgiler, kamu-
ya açık olarak düzenlenmiş bir Web sitesin-
de kelime bulutu, grafik ve ilgili haberlerin 
bağlantıları birlikte gösterilerek bir kullanıcı 
arayüzü oluşturulmuştur. Sisteme üye olan her 
kullanıcının kendi kelime bulutunu yaratabil-
mesi, belirlediği kelimelere göre veri tabanın-
dan eriştiği içerikleri inceleyebilmesi ve dola-
yısıyla, anket yöntemindekinin aksine, geriye 

dönük tarama yapabilmesi düşünülmüştür. 
Böylelikle her kullanıcı, istediği tarih aralıkla-
rında, ilgili haber kaynaklarından birini seçe-
rek, o dönem içinde kaç tane bilimsel makale 
çıktığını, bunların içeriklerini ve içerdiği keli-
melerin frekanslarını tek bir ekran yardımıyla 
inceleyebilme olanağına sahip olacaktır. Her 
kullanıcı, ayrıca, isterse kendi oluşturduğu ke-
lime sözlüğü üzerinden benzer çözümlemeler 
yapabilecek ve sistemin ona sunduğu raporlar 
aracılığı ile karşılaştırmalı incelemelerde bu-
lunabilecektir.

3. Sonuç

Sonuç olarak, bu projede en çok takip edilen 
medya organlarının İnternet ortamında yayım-
lanan içeriklerini otomatik olarak tarayarak bi-
lim, teknoloji ve yenilik konuları ile ilgili temel 
haberleri derleyen, seçen, düzenleyen; aynı 
zamanda, Türkiye kamuoyunun bilime yönelik 
tutumunu ölçerek zaman içerisindeki değişimi-
ni anlık olarak izleyen şeffaf bir sistem oluştu-
rulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultu-
sunda bu kapsamlı proje içinde, ilk faz olarak 
belirlenen haberlerin takip edilmesi, sınıflandı-
rılması ve kaydedilmesini sağlayan yazılımla-
rı ve raporlamanın son kullanıcıya sunulduğu 
arayüzleri içeren bilişim ve yazılım sistemleri-
ni içeren demo Web platformu son kullanıcının 
hizmetine sunulmuştur. Bundan sonra mevcut 
demo üzerinde amaçlanan geliştirmeler, son 
kullanıcı için ilgili veritabanlarını kullanarak, 
kendi oluşturduğu sözlük üzerinden çözümle-
meler yapabileceği arayüz araçları eklemek ve 
medya kaynaklarının sayısını artırmak yönün-
de olacaktır.
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1. Giriş

Çağımızda artan teknoloji ile birlikte birçok 
sosyal erişim ağı ortaya çıkmış ve kişilerin 
birbirleriyle iletişimini, etkileşimini, işbirliği-
ni, çalışmasını, farklı konulara bakış açılarını, 
toplumsal bilincini ve hatta öğrenme sürecini 
bile yeniden şekillendirmiştir.

Gün içerisinde sosyal ağlarda internet kullanı-
cılarının harcadıkları zaman giderek artmakta-
dır. Farklı yaş gruplarındaki kullanıcılar sosyal 
ağlara farklı amaçlar doğrultusunda katılmakta 
ve bu katılım her geçen gün artmaktadır.

Sosyal ağların bu inanılmaz gelişimi, birçok 
sosyal ve bilimsel olayın, kişilerle paylaşılma-
sı ve sosyal bilincin yükseltilmesi açısından 
oldukça dikkat çekicidir. Ayrıca sosyal medya, 
günlük olay ve haberlerin paylaşımının yanı sıra 
hayatımızı doğrudan etkileyen deprem gibi bi-

limsel gerçeklerin öneminin kavranması içinde 
etkili bir araçtır [1].

Deprem yeri, zamanı ve büyüklüğünün farklı 
parametrelere göre değişen doğa olayıdır. Her 
boyutu belirsiz olan bu doğa olayından belirli öl-
çüde korunabilmek için inşa edilen yapıların tasa-
rım, proje, yapım ve kullanım aşamalarına dikkat 
etmek gerekmektedir. Bu aşamalardan birinde 
deprem etkisi dikkate alınmamış ise yapının do-
lasıyla da buradaki yaşamın deprem etkisine karşı 
dayanıklı olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Depremin öncesi, anı ve sonrası da çok önem-
lidir. Bu süreçte yapılacakları bilinçli bir şekil-
de yapmak çok önemlidir. Aksi takdirde alınan 
önlemlerin başarılı olması beklenemez.  Birçok 
depremde yapılar hasar görmediği halde insan-
lar nasıl davranılacağını veya yakınlarını nasıl 
kurtaracağını bilmediğinden birçok can ve mal 
kaybı olabilmektedir [2].
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Özet: Günümüzde internet kullanımı ve sosyal medya günlük işlerimiz arasında kendine yer bul-
muş hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Kullanımı her geçen gün daha da artan 
sosyal medya kişiye söz hakkı tanıyarak, karşılıklı konuşma, dinleme gibi birçok konuda etkili bir 
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Abstract: Today social media became a very important instrument in our daily life.  Day by 
day, it has been engaged with us up with tight ties in our routine. Social Media, with in dialogue, 
listening and many other issues, increases the conscious in the public. A wider community gets 
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media will be discussed in the perspective of earthquakes and their effects on the public.
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Bu nedenle ülkemizde ve dünyada yapılan bi-
limsel çalışma verilerinin dikkate alınması, 
sosyal medya ve internet kullanımı ile deprem 
bilincinin yükseltilmesi yani kişilerin deprem 
gerçeğine karşı bilgilendirilmesi gerekmektedir.

2. Deprem

Etki alanı oldukça geniş olan suya, canlılara ve 
yapıya etki etmektedir. Dünyanın en etkili do-
ğal afetlerinden biri olan deprem ülkemizi de 
fazlasıyla etkilemektedir.

Yeryüzünün en aktif fay alanları içerisinde bu-
lunan Ülkemiz her an büyük deprem tehlikesi 
ve riskiyle karşı karşıyadır [3]. Ülke toprakları-
mızın, sanayimizin ve barajlarımızın büyük bir 
kısmı deprem kuşağı içinde yer almaktadır [4].

Türkiye deprem bölgeleri haritasına bakıldığın-
da ülke topraklarının % 96’sının farklı oranlar-
da deprem tehlikesine sahip bölgeler içerisinde 
bulunduğu ve ülke nüfusunun % 98’inin bu 
bölgelerde yaşadığı görülmektedir. Bu bölge-
lerin % 66’sı 1. ve 2. derece deprem bölgeleri 
içerisindedir.   Türkiye deprem haritası Şekil 
1’de görülmektedir [3].

Şekil 1. Türkiye deprem haritası

3. Sosyal Medya 

Sosyal medya kavramı teknolojiyi, sosyal gi-
rişimciliği kelimeler, resimler, videolar ve ses 
dosyaları ile birleştiren kullanıcıların bilgi, gö-

rüş ve ilgi alanlarını birbirleriyle paylaşarak et-
kileşim kurmaları için olanak sağlayan online 
araçlar ve web sitelerini içermektedir. 

Sosyal medya ortamları, internet, ağ günlüğü, 
sosyal ağ siteleri,  forum, sohbet ortamları, 
kişisel paylaşım siteleri gibi kullanımı kolay, 
katılıma açık olan internet üzerindeki iletişim 
ortamlarıdır. Sosyal medya siteleri içinde ülke-
mizde en yaygın olarak kullanılanları Facebo-
ok, Twitter, Youtube gibi sitelerdir [5].

İnternet ve sosyal medya günümüzde önemli bir 
iletişim ve bilgi paylaşım aracı haline gelmiştir. 
Özellikle ağ günlüğü, viki (wiki) ve diğer sosyal 
etkileşim ağları (örneğin; Fa cebook, twitter) gibi 
zengin içerikli iletişim, bilgi paylaşımı siteleri 
insanlar arasında giderek yaygınlaşmaktadır [6].

Sosyal medya ve sosyal etkileşim siteleri ile 
herkesin erişimine açık ve şeffaf bir iletişim 
söz konusu olması toplumu, kültürü, siyaseti, 
ekonomiyi ve günlük yaşamı doğrudan etkile-
mekte ve değiştirmektedir [7-8]

4. Sosyal medya ve Deprem Bilinci

Günümüzde Kullanıcıların bilgilerini, görgüle-
rini, ilgi alanlarını internet ya da mobil sistem 
aracılığı ile paylaştıkları sosyal platformlar ulu-
sal ve uluslararası işletmeler tarafından rekabet 
gücünü arttırmak için kullanılmaya başlanmış-
tır [9]. Birçok alanda aktif olarak kullanılma-
ya başlayan sosyal medyanın en etkili doğal 
afetlerden biri olan fakat önemi halen çok fazla 
dikkate alınmayan deprem ve deprem bilinci-
nin yerleşmesinde de kullanımı mümkündür. 

Bilindiği gibi deprem öncesi ve sonrası için 
alınması gerekli önlemler olabilecek herhangi 
bir deprem esnasında kişinin hayatını kurtar-
maktadır. Bu nedenle bu konu ile bilgilerin et-
kin ve yaygın bir biçimde paylaşılması, önemi-
nin anlaşılması gerekmektedir. Ayrıca deprem 
ile ilgili gerçeklerin ve depremden korunabil-
mek için yapılabileceklerin her yaştan ve her 
kültürden insana aktarılması gerekmektedir. 
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Kitap, dergi ve makale okuma oranı oldukça 
düşük olan ülkemizde kişiler için önemli olan 
bu tür konuların kullanımı oldukça yaygın olan 
sosyal medya aracılığıyla aktarılması alternatif 
bir çözüm olabilmektedir.

Sosyal medya kullanımı ile deprem öncesinde 
ve sonrasında kişilerin yapması ve yapmama-
sı gereken davranışlar daha fazla kişiye daha 
hızlı şekilde ulaşabilmektedir. Çünkü sosyal 
medyada herhangi bir konu hakkında bilgi 
bir kişiden diğerbir kişiye olabileceği gibi bir 
kişiden yüzlerce kişiye, yüzlerce kişiden mil-
yonlarca kişiye biçiminde gerçekleşmektedir. 
Toplumsal iletişim sınıfına dahil edilebilecek 
olan iletişimin bu türünde; kişi, grup ve örgüt 
gibi toplumsal birimler arasındaki bilgi alışve-
rişi söz konusu olmaktadır [10].

5. Materyal ve Metod

Çalışmada veri toplama aracı olarak sosyal 
medyanın deprem bilincine etkisinin belirlen-
mesine yönelik geliştirilen anket uygulanmış-
tır. Anket içerisinde kişilerin interneti ve sos-
yal medyayı kullanım süreleri ve amaçlarına 
yönelik sorular bulunmaktadır. Bu araştırma 
ile kişilerin sosyal medya kullanımı ile deprem 
bilincinin geliştirilmesine etkisi tespit edilme-
ye çalışılmıştır. 

6. Bulgular

Cinsiyet       Yüzde (%)
Bay                                         40
Bayan      60

Tablo 1. Anket katılımcılarının cinsiyete                      
göre dağılımı

Tablo 1’ e göre Anket katılımcılarının % 40’ı er-
keklerden % 60’ı ise bayanlardan olmak üzere 
çoğunluk bayan katılımcılardan oluşmaktadır.

Şekil 2’deki Grafiğe bakıldığında anket katı-
lımcılarının interneti genellikle 3-6 yıldır kul-
landıkları görülmektedir.

Şekil 2. Anket katılımcılarının internet     
kullandıkları periyod

Şekil 3. Anket katılımcılarının günlük ortalama 
internet kullanım süreleri

Şekil 3’deki Grafiğe bakıldığında anket ka-
tılımcılarının günlük kullanım sürelerinin en 
fazla 10-12 saat olduğu en az ise 12 saat ve 
üzeri olduğu görülmektedir.

Şekil 4. Anket katılımcılarının sosyal medyayı 
kullanıp kullanmama durumu
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Şekil 5. Anket katılımcılarının sosyal medyayı 
kullanım amaçları

Şekil 6. Anket katılımcılarının deprem yaşadığında 
olan depremin ayrıntılarını aldığı kaynaklar

Şekil 7. Anket katılımcılarının sosyal medyadan 
deprem ile ilgili faydalı bilgi alıp almadığı

Şekil 8. Anket katılımcılarının sosyal 
medyada deprem ile ilgi bilgi paylaşımında                             

bulunup bulunmadığı

Şekil 9. Anket katılımcılarının deprem sitelerini 
sıklıkla ziyaret etme durumu

Şekil 10. Anket katılımcılarının sosyal medyayı 
günlük faaliyetlerin haricinde bilimsel paylaşım 

amacıyla kullanıp kullanmadığı
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Şekil 11. Anket katılımcılarının deprem bilincinin 
artırılmasında sosyal medyanın etkisinin                         

olup olmadığı

Şekil 4’deki Grafiğe bakıldığında anket katılım-
cılarının % 87’sinin sosyal medyayı kullandığı 
% 13’ünün ise kullanmadığı görülmektedir.

Şekil 5’deki Grafiğe bakıldığında anket katı-
lımcılarının sosyal medyanın en çok eğlence 
amaçlı kullandığı en az ise diğer amaçlar için 
kullandığı görülmektedir.

Şekil 6’daki Grafiğe bakıldığında anket katı-
lımcılarının yaşadıkları depremin ayrıntılarını 
sosyal medya araçlarından biri olan facebook 
ile aldığı, sonrasında ise depremler ile ilgili 
resmi sitelere baktığı görülmektedir.

Şekil 7’deki Grafiğe bakıldığında anket katı-
lımcılarının %73’ünün sosyal medyadan dep-
rem ile ilgili faydalı bilgi aldığı ve paylaştığı 
%17’sinin ise sosyal medyayı bu amaçla kul-
lanmadığı görülmektedir.

Şekil 8’deki Grafiğe bakıldığında anket katı-
lımcılarının % 67’sinin kişilerin sosyal med-
yada deprem ile ilgi bilgi paylaşımında bulun-
duğu, % 30’unun bulunmadığı, %3’ünün ise 
kısmen bulunduğu görülmektedir.

Şekil 9’daki Grafiğe bakıldığında anket katı-
lımcılarının % 54’ünün deprem sitelerini arada 
sırada ziyaret ettiği,  %33’ünün genelde ziya-
ret ettiği, %13’ünün ise hiçbir zaman etmediği 
görülmektedir.

Şekil 10’daki grafiğe bakıldığında anket katı-
lımcılarının % 60’ının sosyal sosyal medyayı 
günlük faaliyetlerin haricinde bilimsel paylaşım 
amacıyla da kullandığı,  %33’ünün kullanmadığı, 
%7’sinin ise kısmen kullandığı görülmektedir.

Şekil 11’deki grafiğe bakıldığında anket katı-
lımcılarının %87’sinin sosyal medyanın dep-
rem bilincinin artırılmasında etkisi olduğunu, 
%11’inin kısmen etkisi olduğunu, %2’sinin ise 
etkisi olmadığını düşünmektedir

7. Sonuçlar

Dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin 
üzerinde bulunan ülkemizde geçmişte birçok yı-
kıcı deprem meydana gelmiştir dolayısıyla da 
gelecekte de yıkıcı ve büyük depremler yaşaya-
cağımız ve hatta bu depremlerde büyük can ve 
mal kaybına uğrayacağımız kaçınılmazdır.

Depremlerin oluşumunu engellemeyeceğimiz 
için depremle yaşamayı öğrenmemiz ve dep-
reme karşı dayanımlı bir yaşam kurmamız ge-
rekmektedir. Bu nedenle depremde yapılması 
gerekenleri öğrenmemiz ve öğretmemiz depre-
min nerede, ne zaman ve nasıl gerçekleşeceği 
belirsizliğinin etkisini ortadan kaldırmamız ve 
bilinçli olmamız gerekmektedir.

Deprem üzerine ülkemizde ve dünyada yapılan 
bilimsel çalışma verilerini dikkate alarak dep-
remi kaderimiz olmaktan çıkarmak için teknik 
personelin ve devlet ile ilgili kurumların bir-
likte çalışmasının yanı sıra toplumun büyük 
bir kesimine ulaşabilmek için sosyal medyanın 
kullanımı da çok önemlidir.

Akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar gibi mobil 
cihazların ve internet kullanımının çoğalması, 
tüm ülkelerinde artması ve bilginin hızlı dolaşı-
mı gibi nedenlerden dolayı insanların hayatında 
önemli bir yer tutmaya başlayan sosyal medya 
ile toplumdaki deprem bilincinin artırılması 
mümkündür. Sosyal medyanın kullanımı ile ki-
şiler profil sahibi oldukları bir çok sosyal pay-
laşım sitelerin de farkındalık oluşturabilmekte 
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ve edindindikleri bilgileri birden çok kişiye 
aktarabilmektedirler. Yanı deprem bilinci için 
sosyal medya kullanıldığında deprem esnası ve 
sonrası için kişilerin yapması gerekenler belir-
lenip kişilere yol gösterilebilmekte ve paylaşı-
larak daha fazla kişiye ulaşabilmektedir.

Bu çalışmada gerekli sayıdaki katılımcıya sosyal 
medyanın deprem bilincine etkisinin belirlen-
mesine yönelik geliştirilen anket uygulanmıştır. 
Anket sonuçlarına göre katılımcıların interneti en 
fazla 3-6 yıldır ve çoğunlukla günde 10-12 saat 
aralığında kullandığı görülmüştür. Bu sürenin son 
yıllarda evlerde bilgisayar ve internet kullanımı-
nın artması ile ilişkisi olduğu düşünülebilir. Yine 
internet kullanımıyla ilişkili olarak katılımcıların 
büyük bir çoğunluğunun sosyal medyayı aktif 
olarak kullandığı görülmektedir. Katılımcıların 
sosyal medyadan deprem ile ilgili faydalı bilgi-
ler alabildikleri, deprem ile ilgili bilgileri sosyal 
medya aracılığıyla aktardıkları görülmüştür.  Ay-
rıca katılımcıların verdiği cevaplara göre katılım-
cıların %87’sinin çalışmanın konusunu oluşturan 
deprem bilincinin artırılmasında sosyal medya-
nın etkisinin olduğunu sonucuna varılmıştır.

Bundan hareketle, deprem bilincinin arttırıl-
masında bilgisayar ve teknolojileri kolaylıkla 
ve yaygın bir şekilde kullanilabilir. 

Özellikle genç nesiller üzerinde deprem bilinci-
nin oturtulması ile daha bilincli bir kuşak gelisti-
rilmesi sağlanabilir. Bunun yapılmasında düzgün 
ve etkili bir politikanın izlenmesi gereklidir.
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Özet: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümü; üniversiteler, k12 kapsamındaki okullar, özel 
sektör, kamu kurumları gibi pek çok farklı alana insan kaynağı yetiştirmektedir. Ülkemizde birçok 
kamu kurumu e-devlet uygulamalarına geçmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda 
teknoloji kapsamı konusunda ilerlemeye çalışan kurumlardan biri de Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı okullardır. Okullarda ise teknoloji entegrasyonu sürecinde başlıca görev, okul yöneticilerine 
düşmektedir. Bu araştırmanın amacı ülkemizde okul yöneticilerinin bilişim teknolojilerini kulla-
nımını inceleyen tezleri dijital okuryazarlık açısından inceleyerek alan taraması yapmaktır.

Anahtar Kelimeler: Okul Yöneticileri, Dijital Okur Yazarlık, İnternet Kullanımı, Bilişim 
Teknolojileri

Abstract: Computers and Instructional Technology department provides human research to so 
many field such as universities, k12 schools, private sector, public institutions. State agencies of 
Turkey has been working to move e-government applications. Related to this subject; one of the 
institutions that has been working about to technological proceeding are schools affiliated to the 
Ministry of Education. The main responsibles are school administrators about technology integra-
tion process at schools. This study aims to review thesis about information technologies used by 
school administrators in terms of digital literacy.

Keywords: School Manager, Digital Literacy, Internet Usage, Information Technology

Giriş

Teknolojinin hızla geliştiği, birçok alanda kul-
lanılmaya başlandığı günümüz dünyasında 
karşımıza çıkan en önemli sorulardan bir tanesi 
ortaya çıkan bu teknolojilerin eğitim-öğretim 
faaliyetlerinde ne oranda ve nasıl kullanılaca-
ğıdır. Teknoloji dendiğinde aklımıza sadece 
en yeni teknolojiler gelmemelidir. Teknoloji 
aslında insanın doğaya üstün gelme çabasıdır. 
Günümüzde eğitim ile ilgili çalışmalarda kar-
şımıza “Eğitim teknolojisi” kavramı çıkmakta 
ve yeni bir kavram olarak, teknolojinin eğitime 
nasıl entegre edilebileceğinin cevabını aradığı 
sanılmaktadır. Oysaki teknoloji de “eğitim-
öğretim teknolojisi” kavramları da yüzyıllardır 
var olan konulardır. Bu çalışmanın amacı, okul 
yöneticilerinin dijital okuryazarlık durumlarına 
yönetim bilgi sistemleri penceresinden bakarak 

ilgili araştırmaları derlemek ve sonuçlarını in-
celemektir. Bu doğrultuda çalışmada teknoloji 
ve okullarda kullanımının önemi belirtildikten 
sonra, öğretim teknolojisi ve dijital okuryazar-
lık kavramları açıklanarak yöneticilerin okul-
larda teknoloji kullanımındaki rolleri, karar 
verme süreçleri ve yöneticiler, e-okul kullanı-
mı ve yöneticiler, okul yöneticileri ve teknoloji 
liderliği konularındaki literatür taramalarına 
yer verilecektir.

Teknoloji ve Okullarda Kullanımı

Galbraith’e göre teknoloji: “bilimsel ya da di-
ğer sistematik bilgilerin pratik alanlara sistemli 
bir şekilde uygulanmasıdır” [27]. Alkan [2] ise 
teknolojiyi bilimin ulaşım, hizmet, eğitim, öğ-
retim, tıp vb alanlara bu alanlardaki sorunların 
çözümü amacı ile uygulanmasıdır. 
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Teknoloji eğitimde kullanılırken amaç değil 
araç olmalıdır. Teknoloji verimli öğrenmelerin 
gerçekleştirilmesine yardım ediyorsa kullanıla-
bilir. Öğretimde teknoloji kullanımı tek başına 
yeterli değildir, teknoloji kullanımı öğrenmeyi 
kolaylaştırmak amacıyla teknolojiden destek 
almak şeklinde olmalıdır. Bazı dersler için 
teknoloji, dönemin yarısından çoğunda kulla-
nılabilir; ama bütün bir dönemde böylesine bir 
teknoloji desteğine ihtiyaç duyulabileceği ders 
çok azdır [20].

Bilişim Teknolojileriyle eğitim öğretim faali-
yetleri zaman ve mekândan bağımsız olarak 
gerçekleşmektedir [12]. Yapılan araştırmalar 
göstermektedir ki bilişim teknolojileri des-
teğiyle yapılan eğitim ile öğrenci başarısı 
artmakta ve öğrencilerin üst düzey düşünme 
becerileri gelişmektedir [4]. Sonuç olarak tek-
nolojinin eğitime entegrasyonu ile ilgili çalış-
malar artmaktadır [15]. 

Öğretim Teknolojisi 

Öğretim teknolojisi, insanları ve çeşitli araç 
gereçleri kullanarak, hedeflenen amaçlara 
ulaşmak üzere öğrenme süreçlerini düzenle-
mektir. Öğrenmeyi daha kolay, zevkli ve hızlı 
hale getirmek için işe koşulan her şey öğretim 
teknolojisidir. Öğrenmeyle ilgili karşılaşılan 
problemlerin çözülmesine yönelik gerçekleş-
tirilen bütün çalışmalar da öğretim teknoloji-
si kapsamında ele alınabilir. Januszewski ve 
Persichitte [17] eğitim teknolojisinin tarihiyle 
ilgili yaptıkları çalışmalarında; Öğretim tek-
nolojisi tanımının yapılmaya başlandığı ilk 
yıllardan olan 1963 yılında öne çıkan tanımla-
ma şeklinin “resimli mesaj tasarımı” olduğunu 
belirtmektedirler. Bu yıllarda öğretim teknolo-
jisinin dinamik ve sürekli olan bir süreç olduğu 
vurgulanmaktadır. 1970 yılında Commission 
on Instructional Technology’nin yaptığı ta-
nımlama o yıllarda yapılan en geniş kapsamlı 
tanımlama sayılabilir. Commission on Instruc-
tional Technology (1970) öğretim teknolojisini 
tanımlarken, öğrenmeyi daha etkili hale getir-
mede kullanılan insan ve insan-dışı kaynaklar-

dan bahsetmektedir. Januszewski ve Persichitte 
[17] 1972 yılı tanımlamalarını incelemişlerdir. 
Burada öne çıkan tanımlardan biri Myers ve 
Cochran (1973)’nın tanımıdır. Myers ve Coch-
ran (1973)’a göre öğretim teknolojisi beş farklı 
şekilde tanımlanmıştır. İlkinde teknolojik bir 
sistem olduğu, ikinci tanımlamada kuramsal 
boyutu, üçüncü olarak öğretim teknologlarının 
kısıtlı rolünü tartışmışlardır. Terminolojik ola-
rak öğretim teknolojilerini incelemişler, fakat 
son olarak toplumsal ve eğitimsel sorunların 
çözümü konusuna dikkat çekmişlerdir.

Januszewski ve Persichitte [17] öğretim tek-
nolojilerinin tarihini incelerken 1977 yılında 
AECT’nin yaptığı tanımlamayı vermişlerdir. 
Buna göre öğretim teknolojisi; insan öğrenme-
siyle ilgili ortaya çıkan problemlerin çözümün-
de insanları, prosedürleri, fikirleri ve organi-
zasyonları geliştirerek, yeni mesajlar, insanlar, 
materyaller, teknikler ve ayarlamalar yapmak 
veya var olanlar arasından en uygununu seç-
mektir. 1994 yılına geldiğimizde ise Seels ve 
Richey, öğrenme için gerekli işlemlerin ve kay-
nakların, tasarımı, geliştirilmesi, kullanımı, yö-
netimi ve değerlendirilmesine yönelik kuram ve 
uygulamaları öğretim teknolojisi olarak tanım-
lamışlardır. Öğretim teknolojileri Alkan [3]’a 
göre: belirli özel hedefler doğrultusunda öğren-
me ve öğretme süreçlerini tasarlama, geliştirme, 
uygulama, değerlendirme ve yönetme ile ilgili 
sistematik bir süreçtir. Alkan [3] yaptığı tanım-
lamada sistem yaklaşımına önem vermiştir.  
Bayram [7] ise öğretim teknolojilerini tanımlar-
ken; öğretimsel problemlerin çözümü için sis-
temli yöntemler uygulamak tanımını kullanmış, 
özellikle problem çözme ve sistem yaklaşımına 
dikkat çekmiştir (Akt; Yalvaç, 2001).  

Dijital Okur Yazarlık

Dijital çağda dijital teknolojilerindeki geliş-
melerin hızla ilerlemesi ile ortaya çıkan bilgi 
toplumunda, bireylerin dijital ortamın prob-
lemlerini çözebilmek için çeşitli bilişsel be-
cerilere sahip olmaları gereklidir. Bu beceriler 
çoğunlukla “dijital okuryazarlık” olarak ni-
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telendirilirler [14]. Son yıllarda, dijital ortam 
kullanıcılarının sahip olması beklenen bu biliş-
sel becerileri tanımlamak ve kavramlaştırmak 
amacıyla çabalar harcanmaktadır [8], [30]. Di-
jital okuryazarlık kavramının gelişmesinin eği-
tim, iş, sağlık, hizmet sektöründe yaygınlaşan 
ve sistematikleşen bir dijitalleşmeden kaynak-
landığı da açıkça görülmektedir. Eğitim ala-
nındaki dijitalleşme de eğitim teknolojilerinin 
yaygınlaşması ile birlikte yaygınlaşmaktadır. 
Bu nedenle eğitim dünyasının bütün paydaş-
larının dijital okuryazar olma durumları büyük 
önem kazanmaktadır. Özellikle okul yönetici-
lerinin dijital okuryazar olma durumları eği-
tim sisteminin diğer paydaşları olan öğretmen, 
öğrenci ve velileri etkileyeceğinden bu çalış-
manın odak noktası okul yöneticilerinin dijital 
okuryazarlıklarıdır. Bu doğrultuda, Türkiye’de 
okul yöneticilerinin BT kullanma durumları ile 
ilgili tezler incelenmiş ve tezlerde öne çıkan 
bulgular yansıtılmıştır.

Yöneticilerin Okullarda                              
Teknoloji Kullanımındaki Rolü

Bilgisayarların eğitimde kullanılmasına 1960’lı 
yıllarda IBM öncülük etmiş, 1960‟ların sonu 
ve 1970‟lerin başından itibaren bilgisayarlar 
eğitim kurumlarında yönetimsel amaçlı olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. İnternetin ve ihtiya-
ca yönelik yazılımların çoğalması ile de günü-
müzde okul yöneticilerinin kullanımına sunul-
muş dijital yönetim sistemleri mevcuttur.

Teknoloji hızla gelişirken birçok alan bu geli-
şimden etkilenmek zorunda kalmaktadır. Ül-
kemiz e-devlet sistemine geçmeye çalışırken 
bir çok kurum işlerini internet üzerinden ya 
da elektronik ortamlarda yapmaya başlamış-
tır. Bu değişimden etkilenen kurumlardan biri 
de Milli Eğitim Bakanlığı’dır. Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı okullar onun en çok olduğu 
kurumlardandır.  Okullarda bilgisayarlı sistem-
lere geçiş çalışmaları kapsamında birçok ya-
tırımlar yapılmaktadır. Cradler [10], eğitimde 
teknoloji kullanımında başarılı olmanın yolu-
nun planlamadan geçtiğini belirtmektedir.

Bilgisayarla ilgili birçok yatırım yapılması ve 
bilişim teknolojilerinin okullarda donanımsal 
olarak bulunmasıyla beraber yeterli düzeyde 
kullanımının önünde hala engeller vardır. Mü-
dürler bazen teknolojik bilgi yetersizliğinden 
bazen de teknolojiye karşı geliştirdikleri de-
ğişik korku ve tutumlardan dolayı teknolojiyi 
kullanmaktan kaçınmaktadırlar [11]. Yılmaz 
[29]’a göre: problem, ilgilerin bilgisayarı eği-
timde kullanmaları konusunda yeterli bilgi ve 
yeteneğe sahip olmamalarından kaynaklan-
maktadır. Teknoloji okullarda eğitsel amaçların 
yanında yönetimsel olarak da kullanılmaktadır. 
Okullarda her konuda başarının sağlanmasında 
en önemli roller o okulun yöneticilerine düş-
mektedir. Okul yöneticileri öğrenmelerin daha 
verimli gerçekleşmesinde sorumluluk sahibi-
dir. Öğretimde verimliliği ve etkililiği sağla-
yacak yeni öğretim yöntem ve tekniklerinin 
geliştirilmesi önem kazanmaktadır. 

Teknolojik gelişmelerle birlikte okul yöneti-
cilerine yeni sorumluluklar yüklenmiştir. Bu 
sorumluluklar, 

1. Yeni teknolojilerin alımı, 
2. Bilgisayar laboratuvarlarının oluşturulması, 
3. Öğretmenlerin bu konuda eğitimlerinin 

sağlanması, 
4. Bilgisayar eğitimi görmüş öğretmenlerin 

sisteme kazandırılması,
5. Teknolojinin etkin bir biçimde okul yö-

netiminde kullanılması olarak sıralanabilir. 
(Yılmaz,2005,s.74) 

Amerikan Ulusal Okul Birliği okul müdürleri-
nin görevlerini belirtmiştir. Bu görevler: 

1. Planlama aşamasındaki okul müdürünün 
görevleri, değişimin desteklenmesi ve problem 
çözmedir. 

2. Uygulama aşamasında müdürün görevleri, 
sürecin benimsenmesini sağlamaktır. 

3. Okul müdürünün görevleri, kurumsallaş-
tırma aşamasında yeniliklerin sürdürülmesinin 
standart bir hal almasının sağlanmasıdır.
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Karar Verme Süreçleri ve Yöneticiler

Okullarda müdürler, okulların lideri olarak, bir 
çok konuda karar merci olarak görev almak-
tadır. Bazı konularda müdürlerin karar alması 
görevi iken bazen de bir lider olarak değişen 
ve bir anda gelişen durumlarda karar verilmesi 
gerekliliği ile mecbur kalmaktadır. Doğru ka-
rarlar alabilmek için ise konuya hakim olmak 
yani doğru bilgiye sahip olmak gerekmekte-
dir. Bilişim teknolojileri bilgiye ulaşmak ve 
bilgiyi oluşturmak konusunda bize sağladığı 
imkânlarla yöneticilere yardım etmektedir.

E-Okul Kullanımı ve Yöneticiler

Vatandaşların devlet ile ilişkisi, e-devlet uygu-
lamaları ile birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. 
E-okul uygulaması da eğitim-öğretim siste-
minden yararlanan, sistemin bir parçası olan 
vatandaşları ilgilendirmektedir. 2007 yılında 
kullanıma açılan sistem; temel amacı sanal 
ortamda öğrencilere ait bilgileri saklayarak 
gerektiği durumlarda müdehaleleri kolaylaştır-
mak, bakanlık ve okullar arasındaki bürokratik 
işlemleri azaltmak olarak tanımlanan bir okul 
yönetim bilgi sistemidir. Bu sistemin önemli 
bir parçası olan idarecilerin, e-okul uygulama-
larını kullanmaları ile ilgili çeşitli araştırmalar 
mevcuttur.

Aydoğan [5], tez araştırmasında okul yöne-
ticilerinin e-okul uygulamalarını kullanma 
durumlarını incelemiştir. Bu çalışmada, daha 
önce bilgisayar eğitimi almış idarecilerin al-
mayanlara oranla MEBBİS modülünü daha sık 
kullandıkları gözlenmiştir. Ayrıca, yüksek li-
sans eğitimi almış idarecilerin sistemdeki bazı 
modülleri, lisans mezunu olan idarecilere oran-
la daha sık kullandığı tespit edilmiştir. Dijital 
okuryazarlık açısından araştırmanın sonuçla-
rını incelemek gerekirse, eğitim durumunun 
dijital uygulamaları kullanmada etkili olduğu 
söylenebilir. Nitekim araştırmada bazı modül-
lerin kullanımının daha önceden bilgisayar eği-
timi almak ve lisans üstü eğitim almış olmak 
ile ilişkili olduğundan bahsedilmektedir. 

İdarecilerin teknolojiyi kullanma durumlarını 
inceleyen tez çalışmalarından bir diğeri de Ma-
rulcu [19] tarafından gerçekleştirilmiştir. Ma-
rulcu [19], Isparta ilindeki okullarda teknoloji 
kullanımı ve eğitimsel liderliği belirleme ama-
cıyla bir tez çalışması yürütmüştür. Bu çalış-
mada idarecilerin öğretmenlerle, öğrencilerle 
ve veliler ile iletişimde e-posta kullanmadıkla-
rı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak toplantı ve su-
numlar için teknolojiyi kullandıkları, eğitim ile 
ilgili internet sitelerini takip ettikleri, yönetim 
amaçlı olarak teknolojiden yararlandıkları, tek-
noloji planlama, bakım ve yönetimine yeterli 
zaman ayırdıkları, bilgi iletişim teknolojileri 
konusunda öğretmenlere yardımcı oldukları 
görülmüştür.

Turan [25], tez araştırmasında yöneticilerin 
e-okul sistemi hakkındaki görüşlerini ele almış-
tır. Nitel araştırma yöntemleri ile elde edilen 
bulgulara göre; idareciler sistemi kullanıcılar 
arasında bir köprü olarak görmektedir. Ayrıca 
idareciler sistemin evrakların nakli konusunda 
okul yönetimine yenilikler getirdiğini, işlemle-
rin elektronikleşmesini olumlu değerlendirdik-
lerini belirtmişlerdir. Bunun yanında idareci-
ler,  sistemle ilgili güncel olayları sürekli takip 
etmeleri ve öğretmenleri bilgilendirmelerin, 
sistemin kendilerine yüklediği sorumluluklar 
olarak görmektelerdir.

Polat [21] e- okul uygulamalarını değerlen-
dirdiği çalışmasında yöneticilerin teknoloji 
kullanımı ile ilgili bazı bulgular elde etmiştir. 
Çalışmada, e-okul sisteminin kullanımına yö-
nelik yönetici görüşlerinde cinsiyet açısından 
bir farklılık gözlenmemiştir. Araştırmada yö-
neticilerin, e-okul sistemindeki sosyal etkin-
likler menüsünü yeterli görmedikleri ortaya 
çıkmıştır.

Işık [16] tez çalışmasında, okul yöneticilerinin 
%84’ünün bilgisayar kullanımı hakkında ye-
terli bilgiye sahip olduğunu kaydetmiştir. Öyle 
ki, okul yönetim sisteminde karşılaştıkları bazı 
sorunları kendileri çözebilecek düzeydelerdir. 
Çalışmada  ayrıca yöneticilerin sistem hakkın-
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daki düşünceleri de belirlenmiştir. Katılımcıla-
rın %90’ından fazlası öğrencilerin akademik 
gelişimlerini takip etme, öğrencilerle ilgili bel-
geleri hazırlama, personel işlerini takip etme 
gibi durumlarda kolaylık sağladığını düşün-
mektedir. Bunlara ek olarak bu çalışmada da 
yöneticiler okul yönetim sisteminin kırtasiye 
masraflarını azaltarak yazışmaları hızlandırdı-
ğını belirtmişlerdir.

Kızılboğa [18] tez çalışmasında yöneticilerin 
e-okul uygulamasını çok büyük bir yenilik ve 
hatta bir devrim olarak nitelediklerini belirt-
miştir. Ancak yöneticilerin e-okul sistemini en 
çok devamsızlık bilgilerini girme işlemleri için 
kullandıkları görülmüştür. Çalışmanın katılım-
cıları olan yöneticiler ayrıca nakil işlemlerinin 
kolaylaşması ile kurumlar arasındaki bilgi alış-
verişinin hızlandığını da belirtmişlerdir.

Okul Yöneticileri ve Teknoloji Liderliği

Ertmer vd. [13]  teknoloji liderinin görevinin 
teknolojik hedefleri belirlemede okul içinde-
ki paydaşların yanında veliler, diğer okulların 
yöneticileri, üst yöneticiler gibi okul dışındaki 
paydaşlar ile de işbirliğinde bulunma olduğunu 
belirtmektedir. 

Sezer [23] ilköğretim yöneticilerinin teknoloji 
yeterlilik düzeylerini belirlemek üzere yürüttü-
ğü tez çalışmasında teknolojik yeterliliği dört 
alt boyutta incelemiş ve bu boyutları gelişim ve 
değerlendirme, destek, planlama ve denetim, 
etik ve güvenlik olarak belirlemiştir. Araştırma 
sonucunda, yöneticilerin mesleki gelişim açı-
sından teknoloji liderliğini etkili yürüttükleri, 
okulun teknolojik vizyonunu oluşturmada öğ-
retmenler ile iş birliği kurdukları görülmüştür. 
Destek boyutu açısında elde edilen sonuçlar da 
yöneticilerin öğretmenleri teknoloji kullanımı 
ve teknolojik altyapı konusunda desteklediğini 
göstermektedir. Planlama ve denetim boyutun-
da yöneticilerin teknolojik kaynaklara erişimde 
eşitlik sağladıkları, teknoloji kullanımına yöne-
lik amaçların belirlenmesini, teknoloji bütçesi-
nin idare edilmesini ve BT sınıflarından mak-

simum etkililikte yararlanılmasını sağladıkları 
görülmektedir. Son olarak etik ve güvenlik bo-
yutunda yöneticilerin okulda çalışan öğretmen-
lerin iş güvenliğini sağlama, öğretim materyal-
lerinin lisanslı olmasını sağlama, telif hakkını 
gözetme gibi konularda yeterli oldukları görül-
mektedir. Çalışmada mesleki kıdem değişkeni 
açısından yöneticilerin gelişim ve değerlendir-
me boyutundaki farklılıklar bulunurken eğitim 
durumları açısından farklılık gözlenmemiştir. 
Mesleki kıdem düzeyi arttıkça gelişim boyu-
tundaki maddelerin frekansı da artmaktadır.

Can [9] İlköğretim okulları yöneticilerinin tek-
nolojik liderlik yeterlikleri adlı araştırmasında 
“İlköğretim okulu yöneticilerinin teknolojik 
liderlik boyutunda alt yapı işlerinde teknoloji-
den yeterince yararlanamadıkları, değişim ko-
nusunda çoğunlukla liderlik yaptıkları, eğitim-
öğretim işlerinde teknolojiden yeterince 
yararlanamadıkları, emniyet güvenlik işlerin-
de, etik değerlerin oluşumunda teknolojiden 
çoğunlukla yararlandıkları, teknolojik liderlik-
te teknolojik yeterliklerinin yeterli görülmedi-
ği, müfredatın geliştirilmesi ve personel geliş-
tirme konusunda yeterli görülmediği; planlama 
işlerinde çoğunlukla yeterli görüldükleri, tek-
nolojik dayanaklar konusunda yeterli görülme-
dikleri ” sonucuna ulaşmıştır. Akt. [26].
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1. Giriş

Özgür web teknolojilerinden Google Web To-
olkit (GWT), tarayıcı tabanlı uygulamalar ge-
liştirmek ve bu uygulamaları eniyilemek için 
kullanılan açık kaynaklı ve ücretsiz bir geliştir-
me ortamıdır. GWT, web uygulamaları geliştir-
mede genel bir çatı olmakla beraber; GWT ile 
geliştirilen uygulamalara aynı zamanda mobil 
platformlardan da erişilebilir. Dünya çapında 
binlerce geliştirici tarafından kullanılan GWT, 
geliştiricilere uygulamalarının istemci tarafları-
nı Java ile geliştirme olanağı sağlar [1]. GWT 
ile yazılan uygulamalar tarayıcılar arası uyum-
ludur ve her tarayıcı için uygun ve optimize 
edilmiş JavaScript (JS) kodu üretilir. Böylece, 
tarayıcıya özel kodlama gerekmemekte ve mo-
dülerlik doğrudan Java ile sağlanabilmektedir. 
GWT derleyicisi Java’da yazılmış tüm uygula-
ma kodunu JS’ye derler. GWT, büyük ölçekli ve 
yüksek performanslı sürdürülebilir uygulamalar 

geliştirmede ve bakımlarını kolay bir şekilde 
yapabilmede son derece iyi bir seçenektir.

GWT’nin kullanıcı arayüzü kütüphanesi, pek 
çok arayüz bileşenini içermekte olup; GWT 
uygulamaları, tüm belli başlı tarayıcılarda, 
Android/iOS tabanlı telefon ve tabletlerde çalı-
şabilir [1]. GWT’nin gücü Java ile yazıp (Java 
geliştiricileri için düşük ölçüde öğrenme çaba-
sı) JS ile çalıştırma imkânından gelir.

GWT, geliştiricinin tarayıcı detayları ve AJAX 
gibi konularda uzman olmasını gerektirmeksi-
zin; verimli web uygulamaları geliştirilmesine 
olanak tanımayı amaçlar [2]. Açık kaynaklı bir 
yazılım geliştirme çatısı olarak GWT, dinamik 
web uygulamaları ve bu alanda benzer çatıların 
geliştirilmesi için sağlam bir temel sağlar.

Java ile Gmail, Google Maps ve Google Calen-
dar tarzında ve hızlı AJAX uygulamaları oluş-
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turulabilir. Geliştiriciler, JS, HTML ve CSS 
kullanımı seçimlik olacak şekilde; masaüstü 
benzeri uygulamalar geliştirip zengin kullanıcı 
arayüzleri (dinamik web sayfaları) tasarlayabi-
lirler. GWT ile Zengin İnternet Uygulamaları 
geliştirilebilir.

Sürüklenebilir, yeniden boyutlandırılabilir es-
nek pencere ve paneller tasarlanabileceği gibi; 
GWT bileşenleri (Widget) diğer çatılarla geliş-
tirilmiş eski uygulamalarda da kullanılabilir. 
Bu bileşenler (basit ya da karma) piksel yöne-
limli grafikler yerine dinamik olarak yaratılan 
HTML kullanılarak oluşturulurlar [3]. Böylece, 
arayüzü oluşturan tablolar sorgulardan dönen 
listelerle hızlı bir biçimde doldurulabilir.

Çalışma kapsamında, ilk olarak pek çok web ta-
banlı uygulama geliştirme çatısı incelenmiş ve 
daha sonra öğretim elemanlarına yönelik bilgi 
yönetim sistemini geliştirmek için GWT kulla-
nılmıştır. Bu çalışmanın en önemli katkısı, mo-
dern bir web teknolojisi olan GWT’nin GWT-
Bootstrap ile birlikte kullanılarak, web tabanlı 
ve mobil uyumlu bir projenin geliştirilmesidir. 
GWT bileşenlerinin Bootstrap karşılıkları bu-
lunduğu takdirde arayüzlerin bu şekilde tasar-
landığı, diğer durumlarda ise GWT bileşenleri-
nin kullanıldığı bir yaklaşım izlenmiştir.

GWT ile yazılan uygulamada, Java kaynak kodu-
na doğrudan JS dâhil etme, Java kodunu JS ko-
duna çağırma (ya da tersi); geliştirme modunda 
Java debugger ile Java kaynağı ve script debug-
ger ile JS için hata ayıklama mümkündür [4].

Bu çalışmada, liste görünümlü ekranlar için 
CellTable bileşeni ağırlıklı olarak kullanılmış, 
tablodaki kolon ve hücreleri düzenlemek için 
ise tablo hücre tipleri için tanımlı sınıflardan 
özel sınıflar türetilerek ve gerekli durumlarda 
HTML de kodlayarak görsellik zenginleştiril-
miştir. Kullanıcı arayüzlerini daha esnek ve 
görsel bir hâle getirebilmek için ayrıca GWT 
bileşenleri yerine GWT-Bootstrap muadilleri 
de kullanılmış ve arayüz tasarımında CSS kul-
lanımı tercih edilmiştir.

Çalışmanın geri kalan kısmı şu şekilde düzen-
lenmiştir: 2. bölümde öğretim elemanlarına 
yönelik olarak geliştirilen bilgi yönetim siste-
mi anlatılmakta, 3. bölümde deneysel çalışma 
kapsamındaki detaylar verilmekte, 4. bölümde 
ise sonuç kısmı yer almaktadır.

2. Öğretim Elemanı Bilgi Yönetim Sistemi

Bilgi yönetim sisteminin gerçeklenmesi aşa-
masında, altyapı bileşeni olarak, ilerleyen kı-
sımlarda ayrıntıları verilen çeşitli metodoloji 
ve yaklaşımlardan yararlanılmıştır.

UiBinder
Kullanıcı arayüzü ve iş mantığı (Business Lo-
gic) kodlarını birbirinden ayrık tutarak modü-
lerliği destekleyen bu çözümde, her görünüm 
(view) iki parçadan oluşur:

UserDetailsView.ui.xml: Tanım tabanlı • 
kullanıcı arayüzü (Şekil 1).
UserDetailsView.java: İlgili kullanıcı ara-• 
yüzüne ait mantıksal işlevler (Şekil 2).

Şekil 1: Örnek Kullanıcı Arayüzü.

Şekil 2: Arayüz için Tanımlı Mantıksal İşlevler.
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Bu çalışmada UiBinder, arayüz ve Java metot-
larını birleştirmek amacıyla kullanılmıştır. Ay-
rıntılı bilgi için [5] adresinden yararlanılabilir. 
Java dosyasına karşılık gelen XML dosyasın-
da stilleri saklamak, düzenlemek ve kolayca 
bulabilmek mümkündür. Bu durum, arayüzün 
kolayca yönetilmesine ve diğer noktalarda 
otomatik olarak kullanımına imkân tanır. Böy-
lelikle CSS stil isimlerinde yaşanan sorunlar 
oldukça azalır.

UiBinder bileşenler için bildirimsel (decla-
rative) bir arayüz oluşturma imkânı tanır [6]. 
GWT’nin temel yararlarından biri, arayüz için 
hazırlanan kısımların alt parçalara ve farklı 
bileşenlere ayrılabilmesi ve UiBinder ile ba-
sit bir şekilde daha sonra bir araya toplana-
bilmesidir. Çalışma kapsamında, ders ve öğ-
renci detaylarını görme ve öğrenci arama gibi 
işlemler için ayrı arayüzler tasarlanmış ve bu 
arayüzler tasarlanan ekranların (genel liste ve 
detay görünümleri) birer parçası olarak bir 
araya getirilmişlerdir.

Kullanılmayan CSS stillerinin çıkarılması, uy-
gun yerlerde birleştirilmesi, sınıf isimlerinin, 
CSS dosyalarında yer alan koşul ve sabitlerin 
basitçe yönetilebilmesi mümkün olup; UiBin-
der kullanılarak, yüzlerce satırlık koddaki gezi-
nim son derece kolaylaşmakta ve görsel stiller 
kolaylıkla yönetilebilmektedir. Ana uygulama-
nın mantığı farklı bileşenler ve birleşimleri ile 
sağlanabilir.

UiBinder, yazılım geliştiriciler arasındaki iş-
birliğini kolaylaştıran bir yaklaşımdır. Çalışma 
kapsamında, kullanıcı arayüzleri XML dosyası 
içinde ve iş mantığı kısmından ayrı olarak ta-
sarlanmıştır. Sayfa yerleşimleri/düzeni (layout) 
programlanmadığı için (XML, HTML ve CSS 
kullanımı) işlevselliği etkilemeden değiştirmek 
kolaydır. Zengin kullanıcı arayüzü kütüphane-
si, sürükle bırak özellikli ayırıcılardan diyalog 
menülerine; buton, metin kutusu, etiket ve uya-
rı kutucuklarından panel ve içeriksel menülere 
kadar pek çok bileşen içerir.

GWT-Bootstrap
Bu araç, Twitter Bootstrap bileşenlerini içeren 
GWT arayüz kütüphanesidir. Basit ve esnek bi-
leşenler, stiller ve eklentiler içerir ve daha hızlı 
ve görsel GWT uygulamaları geliştirmek için 
kullanılır. Geliştirilen web tabanlı GWT uygu-
lamasının mobil cihazlar aracılığıyla da esnek 
bir biçimde kullanılabilmesi için bu araçtan 
yararlanılmıştır, çünkü GWT bileşenlerinin 
mobil platformlarda performansı yeterince iyi 
değildir. Ayrıntılı bilgi için [7]’deki bağlantı 
kullanılabilir.

Google Guava EventBus
Bileşenler arası veri iletişimini kolaylaştırmak 
için bu teknolojinden yararlanılmıştır. Doğru-
dan modülerliği destekleyen ve kod satır sa-
yısını azaltan bu teknoloji, katmanlı yapıdaki 
projenin alt metotlarının olaylar üzerinden izle-
nebilmesini ve test işlemlerinin kolay bir biçim-
de yapılabilmesini sağlar. Böylece, istemci taraf 
ile kullanıcı arayüzü arasında doğrudan bağlantı 
kurulmadan, tüm işlemler bu ara yol üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. GWT’de EventBus kulla-
nım örneğine [8] adresinden erişilebilir.

MyBatis
Bu teknoloji, veri tabanı katmanını ve yapısını 
uygulamanın diğer katmanlarından ayrık tu-
tabilmek için bir çözüm olup iBatis tabanlıdır 
(geliştiricileri ortaktır). Diğer ORM (Object-
Relational Mapping: nesne ilişkisel eşleme/
haritalama) çerçevelerinden farklı olarak, Java 
nesneleri tablolara değil yöntemler sorgulara 
eşlenir. Çalışmada Java nesneleri, ara objeler 
için tanımlanan ve veri tabanındaki ilgili tablo 
alanlarını içeren sınıflardır. Sorgulamalar ise 
her sorguya ilgili nesne üzerinden verilen sor-
gu belirleyicisi ile (örneğin Course nesnesi için 
searchCourses) gerçekleştirilir. Ayrıntılı bilgi 
için [9] bağlantısına başvurulabilir.

Geliştirilen sistem, istemci ve sunucu taraf ve 
ortak kısım olmak üzere Şekil 3’te verilmiştir.
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Şekil 3: Projenin Genel Yapısı.

Genel akış mantığı ise Şekil 4’te görülmektedir.

Şekil 4: Katmanlar Arasındaki Akış.

Çalışmaya ait uygulamayı oluşturan katmanlar 
ve genel içerikleri Tablo 1’de verilmiştir.

İstemci 
(client/)

Grafiksel kullanıcı arayüzü kodu, 
servis ve proxy tanımlamaları

Sunucu 
(server/)

Servislerin gerçekleştirimi (istemci-
sunucu çağrıları için kodlamalar)

Paylaşılan 
(shared/)

Ortak kod

Tablo 1: GWT Uygulama Yapısı.

Tanımlanan kontrolör ile kullanıcı arayüzü ve 
veri tabanı arasında doğrudan bağlantı kurul-
masının önüne geçilmiştir. EventBus ve tanım-
lanan olaylar aracılığıyla, genel yapı Main-
Controller ile ve kullanıcı girişi LoginView ile 
yönetilir; veri tabanı işlemleri ise FacultySer-
vice ile yapılır. EventBus doğrudan veri tabanı 
ile konuşturulmamaktadır. Çalışmadaki önemli 
noktalar şunlardır:

HTML ve CSS destekli kodlama ile özel-• 
leştirilebilir ekran tasarımı
Bootstrap destekli bileşenler sayesinde • 
mobil uyumluluk
MyBatis ile Java nesneleri ve sorgular ara-• 
sındaki ilişkinin otomatik olarak kurulup 

farklı katmanlardan yönetilebilmesi
MyBatis ve EventBus kullanımı ile istem-• 
ci, servis ya da sunucu tarafında çalışan 
geliştiricilerin sorgu yordamlarına rahatça 
erişebilmeleri

GWT’nin temel yararları şunlardır:

Statik içerik için HTML, görsel tasarım • 
için CSS (dinamik olarak biçimlendirme 
ile stil ekleme/çıkarma) ve dinamik içerik 
için JS [10]
Hataları bulmada ve kodu geliştirmede • 
kolaylık, kodun yeniden kullanımı ve yö-
netimi (refactoring)
Düşük bakım maliyeti, HTML5 desteği• 
Web projelerinde nesne yönelimli • 
programlama
Pek çok güçlü çatı, oldukça büyük toplu-• 
luk, JS kütüphanelerini kullanabilme
Web sayfalarını oluşturan içeriği (metin, • 
görüntü vb.) kolayca yönetebilme
Herhangi bir modern web tarayıcısının • 
parçası olan JS dışında eklenti 
gerektirmeme
Kodun hataları kolayca ayıklanabilir (Java • 
hata ayıklayıcıları JS muadillerine göre 
genel olarak daha gelişmiştir).
Büyük projeler/ekipler için uygun olup • 
derleme zamanı kontrolleri yapılabilir.
Nihai JS kodunda ana akış içerisinden ça-• 
ğırılmayan kısımlar çıkarılır.
Tarayıcı geçmiş yönetimi (• Browser his-
tory management) [11]
Statik tip kontrolü (• Static type checking) 
hataları azaltırken verimliliği artırır [11].
Olay sistemi, kaynak yönetimi• 
GWT, Java standart sınıf kütüphanesinde-• 
ki en yaygın kullanılan sınıfların JS ger-
çekleştirimlerini ve tüm genel HTML/JS 
bileşenlerini içerir.
Kullanıcı arayüzü güncellemeleri için su-• 
nucudan yeni HTML isteği gerekmez [3].
Geliştirme modunda GWT kodu derle-• 
mesiz test edilebilir (Kullanıcı arayü-
zü değişikliği için sayfanın yenilenmesi                          
yeterlidir).
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Lokal desteği ile tarih/saat/sayı türündeki • 
veriler kolayca formatlanabilir [12].
Herhangi bir yerde kullanılana kadar • 
herhangi bir kaynağın yüklenmesi 
bekletilebilir.
Web servisleri ile bütünleştirme• 
Ayrıca GWT uygulamaları harici bir sunu-• 
cuya konuşlandırılabilir (deployment).

Web sayfaları arasındaki etkileşimler için 
HTML5 standartları kullanılabilir; fakat ma-
saüstü yazılımın pek çok karakteristiğine sahip 
büyük web uygulamaları geliştirmede GWT 
son derece iyi bir seçenektir [6]. Bu çalışma 
ile bir öğretim elemanı aktif dönem için tüm 
derslerini yönetebilmekte, ders ve öğrenci de-
taylarını görebilmekte ve sınav işlemlerini ya-
pabilmektedir. Not girişi için Excel’den yük-
leme seçeneği de vardır. Çalışma kapsamında 
geliştirilen uygulama için gerçekleştirim adım-
ları şunlardır:

Geliştirme süresince • Ubuntu üzerinde Mo-
zilla Firefox web tarayıcısı ile çalışılması

Eclipse•  geliştirme ortamında Java dili ile 
uygulamanın yazılması ve hata giderimi

Kullanıcı arayüzü tasarımı için HTML • 
ve CSS tabanlı bir yapı (görsellik) 
kullanılır.
XML ile sorgular hazırlanır (Veri taba-• 
nı yönetim sistemi MS SQL Server ve 
yapı olarak değişime açık).

ORM olarak Spring çatısı ile • 
bütünleştirme

Tüm sorgulama metotları • 
başarılı ve başarısız durumlarda ya-
nıt verebilecek şekilde yapılandırılır.

Derleme gerektirmeyen yapılandırma-• 
lar için özellik dosyaları kullanılır.
Eclipse için Google eklentisi ile test sü-• 
reci kolayca yönetilir.

GWT’nin JS derleyicisinin uygulamayı JS • 
ve HTML dosyalarına derlemesi

Java kodu optimize edilir, kullanılma-• 
yan kod blokları çıkarılır.
JS’ye dönüştürülen kod tekrar optimize • 
edilir.

Uygulamanın herhangi bir web sunucusu • 
ile servis edilmesi

Uygulamanın çeşitli tarayıcılarda çalışıp • 
çalışmadığının sınanması

Birim testler (• unit test) ile kullanıcı ara-
yüzlerinin tasarlanan gibi çalışıp çalış-
madığı doğrulanabilir.

Çalışma kapsamındaki yazılım geliştirme sü-
reçleri genel olarak Şekil 5’te verilmiştir.

Şekil 5: Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü.

Geliştirme ortamı kapsamında, proje derleme, 
raporlama ve belgeleme için yazılım proje yö-
netim aracı olarak Apache Maven kullanılmıştır. 
Kaynak kod, web sayfaları ve belgeleme ile ilgi-
li dosyalar için mevcut ve geçmiş sürümlerin tu-
tulması ve yönetilebilmesi (ayrıca bakım işlemi) 
amacıyla da sürüm/revizyon kontrol sistemi ola-
rak SVN (Apache Subversion) kullanılmaktadır.

Proje yaşam döngüsünü oluşturan araçlar ve 
teknolojiler Tablo 2’de verilmiştir.

Proje Yönetim Aracı Trac
Sürekli Entegrasyon Sunucusu Jenkins
Geliştirici Referans Kaynakları JavaDoc
Test Uygulama Sunucusu Tomcat

Tablo 2: Proje Yaşam Döngüsü.
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Modül (AUFaculty) ‘M’ olarak gösterilmek üzere;

{M}.gwt.xml: Modül XML tanım dosya-1 . 
sı olup; proje bağımlılıkları, giriş noktası, 
RPC (Remote Procedure Call) sunucu uy-
gulama girişini içerir. GWT uygulaması 
için modüller tanımlanabilir.
{M}.java (2 . client): Giriş noktası (Entry-
Point arayüzü) olup Main metodu (on-
ModuleLoad()) gibidir. Bileşenler kök 
panele eklenir.
{M}.html (3 . public): Web uygulamasının baş 
sayfası olarak istemciye fiilen gönderilir.

Proje, her gece 23:00’te derlenecek, Java do-
kümantasyonu oluşturulup yayınlanacak ve 
derlemenin başarılı olduğu durumda otomatik 
olarak uygulama sunucusuna konuşlandırıla-
cak şekilde yapılandırılmıştır.

3. Deneysel Çalışma

Sorgu metotlarının asenkron çağrıları ve kulla-
nıcı arayüzlerinin tasarımları istemci tarafında 
(tarayıcı içerisinde çalışan web uygulaması) 
yapılırken, iş mantığı kısmı (sorgulamalar) su-
nucu tarafında gerçeklenir. Uygulamayı hızlan-
dırmak amacıyla, kodlama bölünerek gerçek-
lenmiş, çok fazla sunucu çağrısı yapılmamış 
ve uygun durumlarda sorgulamalar küçük alt 
sorgulara bölünerek gerçeklenmiştir. Tasarla-
nan esnek kullanıcı arayüzü bileşenleri, farklı 
ekranlar için Java tabanlı nesne yönelimli bir 
yapı ile yeniden kullanılmıştır.

Ağ üzerinden sunucu ile etkileşimli çağrı me-
kanizmasında (istemci-sunucu arası veri taka-
sı), yeni HTML sayfaları getirmek yerine su-
nucudan veri getirmek söz konusudur (sayfa 
yerine sunucudaki verinin yenilenmesi yeterli). 
Doğru bir şekilde kullanıldığında, uzak sunucu 
çağrıları (RPC), tüm kullanıcı arayüzü mantı-
ğını istemciye taşıma fırsatı verir ve bu durum 
büyük ölçüde iyileştirilmiş performans, daha 
düşük bant genişliği, indirgenmiş web sunucu-
su yüklemesi ve daha akıcı kullanıcı deneyimi 
sonuçları sağlar [3].

GWT uygulamaları iki mod içerir:

Geliştirme esnasında (• Hosted mode), 
uygulama Java Virtual Machine içinde 
Java bytecode olarak çalışır [13]. Bu 
noktada, Java hata ayıklama olanaklarından 
yararlanılabilir.
Web modunda•  ise Java’dan JS’ye derleme 
(GWT derleyicisi) ile uygulama salt JS 
(son kullanıcılar için istem) ve HTML ola-
rak çalışır (konuşlandırma).

Çalışma kapsamında geliştirilen yazılım, hem 
geliştirme modunda hem de ürün modunda 
ayrı ayrı sınanmıştır. Bu iki mod bire-bir aynı 
olmamakla beraber; bazı hatalar sadece geliş-
tirme modunda, bazı hatalar ise sadece ürün 
modunda yakalanabilmiştir. Tespit edilen ha-
taların giderilip yazılımın iyileştirilmesi ile 
her iki mod için de sorunsuz çalışan kararlı bir 
yazılım ortaya çıkmıştır. Bu süreci ifade eden 
döngü şu şekildedir:

Her iki mod için de kararlı olana kadar • 
yinele:

Geliştirme modu• nda bilinen hata kal-
mayana kadar devam et

Yazılımı bu modda test et• 
Bilinen hatalarını gider• 

Ürün modu• nda yazılımı gerçek veriler-
le test et
Bu moddaki hataları tespit et• 

Geliştirme modunda dikkate alı-• 
nacak hata yoksa çık

Maven projesi olarak yapılan derlemeler yakla-
şık 2 dakika sürmektedir. Her ne kadar geliştirme 
modunda derleme işlemleri uzun sürse de ürün 
modu geliştirme moduna göre belirgin ölçüde 
hızlıdır. Çalışma ile ilgili örnek ekran görüntü-
leri Şekil 6’da ve Şekil 7’de verilmiştir. Ayrıca, 
araştırılan bazı uygulama çatıları (frameworks) 
ve GWT ile ilgili çeşitli karşılaştırmalar için 
[14, 15, 16] bağlantılarına başvurulabilir.
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4. Sonuç

Bu çalışma ile GWT ve GWT-Bootstrap kulla-
nılarak öğretim elemanlarına yönelik etkili bir 
bilgi yönetim sistemi geliştirilmiştir. Web kat-
manındaki programlamanın Java’ya taşınması 
sayesinde, GWT ile iş mantığı yazılırken web 
sayfaları da yazılmış; bu yapı geliştiriciler için 
iş mantığı ile bu kısmın kolayca örtüştürülme-
sini, kullanıcılar için ise sistemin son derece 
verimli bir biçimde kullanılabilmesini sağla-
mıştır. Tüm veri tabanı sorguları servis arka-
sında ayrı metotlara karşılık gelmekte, temel 
Java pratiklerinin ve tasarım örüntülerinin kul-
lanımı ile veri tabanı sorgulamaları esnek bir 
şekilde yönetilebilmektedir. Böylece verimli 
bir web yazılımı ortaya çıkmıştır.

Java nesneleri kullanılarak istemci-sunucu arasın-
da iletişim kurulabilmekte ve bu durum istemcide 
bir Java uygulamasın (applet) yapabileceğinden 
çok daha basit olmaktadır [3]. Bu işlevselliğin 
sunduğu yararlar şu şekilde listelenebilir:

Sunucudan istemciye istisnai durumların • 
kolayca yakalanabilmesi
Kullanıcı arayüzleri tasarımı ve etkileşimi • 
üzerinde odaklanabilme imkânı
Daha iyi kullanıcı deneyimi sonuçları [17]• 

Yazım hatası ve tip uyuşmazlığı (eşleşmeme) 
gibi yaygın JS hataları, derleme zamanında 
kolayca yakalanır [13]. Fakat JS genellikle 
HTML’den daha yavaş olduğundan ve Java 
kodu GWT ile otomatik olarak JS’ye derlen-
diğinden; bu çalışma kapsamında özel olarak 
JS kodlanmamış, CSS stillerinden büyük ölçü-
de yararlanılmıştır. Öte yandan, programlama 
kısmının HTML’den fazla JS’ye, UiBinder’ın 
ise JS’den fazla HTML’ye derlenmesi [18], 
arayüzlerin verimliliğini artıran ve daha hızlı 
olmalarını sağlayan diğer bir noktadır.

GWT, temel web teknolojileri bilgisinden çok 
daha öte, pek çok disiplini içeren ve kapsam-
lı uygulamalar geliştirmeye olanak sağlayan 
önemli bir teknolojidir. Bu çalışmada, GWT’nin 

tüm bu avantajlarının Bootstrap’in sağladığı es-
neklik ve görsellikle bütünleştirilmesi ile hem 
kullanıcı etkileşimli hem de oldukça verimli 
bir yönetim sistemi geliştirilmiştir.
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1. Giriş

Kullanıcılar Internet ağına bağlı teknolojileri 
kullanımları esnasında, farkında olarak veya 
olmayarak çeşitli izler bırakmaktadırlar. IP 
adresinden bulunduğu yer, mobil cihazlarla 
ayrıntılı koordinat bilgileri, çerezlerle (cookie) 
hangi sitelere ne zaman girildiği, sosyal medya 
aracılığı ile çok daha fazla bilgi internet orta-
mına sunulmaktadır.

Devletler, şirketler ve çeşitli organizasyonlar 
çeşitli teknolojik imkanları (internet, cep tele-
fonu altyapısı, kredi kartları, kamera sitemleri 
vb.) kullanarak bilgi toparlamaktadırlar. In-
ternet üzerinden Çevrimiçi Davranışsal Rek-
lamcılık (ÇDR) ile toparlanan bilgilerin yıllık 
ekonomik değerinin 39 Milyar dolardan daha 
fazla olduğu ifade edilmektedir[1]. Toplanan 

verilerle ilgili kapsamlı bir araştırma [2], The 
Wall Sreet Journal’da uzun bir süredir yayın-
lanmaktadır. Kovacks’in sunumunda [1] da 
belirtildiği üzere, bu tür toplanan veriler kul-
lanıcıların İnternet’i daha etkin kullanması için 
kullanılabilir ama hangi verilerin hangi firma-
lar tarafından toplandığının da bilinmesi gerek-
lidir. Kaldı ki bu toplanan bilgiler her zaman 
kişinin yararına kullanılmayabilmektedir. Ör-
neğin firmaların alışveriş yapan kişiye göre fi-
yatları değiştirebildiği de tespit edilmiştir [2].

Bir kişiyi tek başına belirlenebilir kılabilen 
ve/veya işaret edebilen her tür bilgiye kişisel 
veriler denir. Bireyin kişisel verilerinin ko-
runması, anonimlik hakkı, unutulma hakkı ve 
silinme hakkından söz etmek mümkündür. Ki-
şisel Verilerin Korunması Hakkı, İnsan Hakları 
Yaklaşımında şu şekilde açıklanmıştır; insan 
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onuru, bireysel özerklik, bilgilerin geleceğini 
belirleme hakkı en temel önem arz eden hu-
suslardır. Öyle ki, özel yaşamın gizliliği hakkı, 
düşünceyi açıklama özgürlüğü, bilgi edinme 
hakkı, özel haberleşmenin gizliliği ve de bilim 
özgürlüğü gibi ana hak ve özgürlükler olmazsa 
olmaz olarak tarif edilmiştir. 

Dürüst insanın saklayacak bir şeyi yoktur, 
diye karşı tezlerle mahremiyet hakkı çürütül-
meye çalışılmaktadır. Mahremiyet, saklanacak 
bir şeyinizin olmamasıyla alakalı değildir [2]. 
“Mahremiyet size ait olan hayatınız hakkında-
dır”, “fısıldama hakkıdır” [3]. Mahremiyetin 
korunması, mevzuatın yanı sıra mahremiyet 
koruma teknolojilerini de gerektirir. 

Bu çalışmada bilgi toplama metotlarından çev-
rimiçi web izleme, mahremiyet ve anonimlik 
konusu teknik ve hukuki açılardan ele alına-
caktır. Çevrimiçi web takibini engellemek için 
kullanılabilecek yöntemler de açıklanmıştır. 

2. Mahremiyetin Hukusal Boyutu:

2.1. Anonimlik ve Unutulma Hakları
Anonimlik verilerin gizlenmesi noktasında ile-
tişim halindeki kişilerin kimliklerini saklamaya 
yarayan bir yöntem olarak gözükmektedir. Her 
ne kadar, bu yöntem şifreleme gibi bir güvenlik 
aracı ise de, doğası itibarı ile farklıdır. Çünkü 
şifreleme bir teknolojidir fakat anonimlik bir 
yöntemdir. Anonimlik hakkı, bir kişi ya da gru-
bun görüş ve düşüncelerini, kimliğini ortaya 
çıkarmadan açıklaması ve yayması anlamını 
taşımaktadır. Kişilerin internet üzerinde ano-
nim kalarak iletişim kurabilme olanağına sahip 
olmaları, yaşadıkları toplumda siyasi, sosyal, 
ahlaki ve benzeri baskılardan kaçarak örgüt-
lemek isteyenler için önemli bir fırsat alanı 
yaratmıştır. Bu anlamda ACLU-Miller davası 
önemlidir. 1997 yılında Georgia Eyalet Yük-
sek Mahkemesi ABD anayasasının 1. ekine 
dayanarak gönderenin tam olarak belirleneme-
diği her türlü̈ elektronik iletişimi yasaklayan 
bir eyalet yasasının iptaline karar vermiştir. 
Mahkeme kararında internet üzerindeki iletişi-

mi kontrol altına almaya eğilimli olan bu tarz 
bir düzenlemenin ifade ve iletişim özgürlüğü 
ile bağdaşamayacağı ve bireyin özel hayatına 
müdahale niteliği taşıyacağı sonucuna var-
mıştır. Anonim kalmak isteyenlerin ana fikri, 
anonim kalmanın bir özgürlük sağlamasıdır. 
Ancak anonim olarak fikir beyan etme alış-
kanlığının yaygınlaşması uzun vadede içine 
kapanık toplumlar oluşturmaktan başka bir işe 
yaramayacaktır[4]. Anonim kalmanın yanında 
aslında çok acil bir soruna daha işaret eden 
unutulma hakkı da bireyin dijital dünyadaki iz-
lerinin ve özellikle de sosyal medya üzerindeki 
geçmişinin kendi talebiyle silinip silinemeye-
ceği tartışmasının yoğunlaşmasıyla gündeme 
gelmiş bir yeni kuşak haktır. Bu konu AB di-
rektiflerinde “Veriler çok uzun süredir topla-
nış amaçları çerçevesinde kullanılmıyorsa ve 
kullanıcı da söz konusu verilerin saklanmasına 
rıza göstermiyorsa ‘veri denetçisi’ kullanıcıya 
ait verileri gecikmeksizin silmek ve daha fazla 
yayılmalarını engellenmesinden sorumludur.” 
şeklinde düzenlenmiş ve fakat istisnası da: 
“Ancak, ifade özgürlüğünün korunması, genel 
sağlığı ilgilendiren bir konuda kamu yararının 
olması gibi şartların varlığının yanı sıra tarih-
sel, istatistiksel ve bilimsel amaçlar ile Birli-
ğin veya üye devletlerin hukuk sistemlerinin 
gerekli kıldığı durumlarda denetleyici veriyi 
tutma ve saklama hakkına sahiptir.”

2.2. Uluslararası ve Uluslarüstü Hukukta 
Kişisel Verilerin Korunması:
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Özel 
hayatın ve aile hayatının korunması” başlıklı 
8. Maddesine göre: “Her şahıs hususi ve ailevi 
hayatına, meskenine ve muhaberatına hürmet 
edilmesi hakkına maliktir. Bu hakların kulla-
nılmasına resmi bir makamın müdahalesi de-
mokratik bir cemiyette ancak milli güvenlik, 
amme emniyeti, memleketin iktisadi refahı, 
nizamın muhafazası, suçların önlenmesi, sağ-
lığın veya ahlâkın ve başkasının hak ve hür-
riyetlerinin korunması için zaruri bulunduğu 
derecede ve kanunla derpiş edilmesi şartıyla 
vuku bulabilir.”
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AB Temel Haklar Şartı’nın “Özel hayata ve aile 
hayatına saygı” başlıklı 7. Maddesine göreyse: 
“Herkes, özel hayatına, aile hayatına, konutuna 
ve haberleşme özgürlüğüne saygı gösterilmesi-
ni isteme hakkına sahiptir.” 8. madde ise “Ki-
şisel verilerin korunması” başlığına sahiptir ve 
madde açıkça şu 3 hususu ifade eder: “Herkes, 
kendisini ilgilendiren kişisel verilerin korunma-
sı hakkına sahiptir. Bu veriler, adil bir şekilde, 
belirli amaçlar için ve ilgili kişinin rızasına veya 
yasa ile öngörülmüş diğer meşru bir temele da-
yanarak tutulur. Herkes, kendisi hakkında top-
lanmış verilere erişme ve bunları düzelttirme 
hakkına sahiptir.” BM İnsan Hakları Evrensel 
Bildirisi’nin 12. Maddesi de aynı yönde olmak 
üzere: “Kimsenin özel yaşamına, ailesine ko-
nutuna ya da haberleşmesine keyfi olarak karı-
şılamaz, şeref ve adına saldırılamaz. Herkesin 
bu gibi karışma ve saldırılara karşı yasa tara-
fından korunmaya hakkı vardır.” hükmüne yer 
vermiştir. Yine BM Kişisel ve Siyasal Haklar 
Sözleşmesi’nin “Mahremiyet hakkı” başlıklı 17. 
maddesi de benzer bir ifade içermektedir: “Hiç 
kimsenin özel ve aile yaşamına, konutuna veya 
haberleşmesine keyfi veya hukuka aykırı olarak 
müdahale edilemez; onuru veya itibarı hukuka 
aykırı saldırılara maruz bırakılamaz. Herkes bu 
tür saldırılara veya müdahalelere karşı hukuk 
tarafından korunma hakkına sahiptir.”

2.3. Avrupa Birliği’nde                                        
Kişisel Veriler Hukuku:
24.10.1995 tarihli Kişisel Verilerin İşlenmesinde 
Gerçek Kişilerin Korunması Yönergesi’nin[5] 
15. maddesi de insani bir katkı olmaksızın oto-
matik surette kişisel veri işlenmesi sonucunda 
alınacak kararlar ve elde edilebilecek kişisel 
profillerin ancak ilgili kişi hakkında olumsuz 
olmayan bir değerlendirme içermeleri duru-
munda dikkate alınabileceğini hükme bağlamış-
tır. Anılan direktifte kişisel verilerin korunması 
hukukunun temel ilkeleri de yer almaktadır. 
Buna göre koruma sadece gerçek kişiler içindir, 
otomatik ya da otomatik olmayan yollarla ger-
çekleştirilen veri işlemeler korunabilir, kamu 
güvenliği, ülke savunması, devlet güvenliği ve 
ceza hukuku alanındaki faaliyetler kapsam dışı-

na alınabilir. Direktife göre bir yabancı ülkede 
eşdeğer koruma bulunuyorsa veriler yurtdışına 
aktarılabilir. Eşdeğer koruma olmayan hallerde, 
belirli koşullar altında istisnai olarak veri yurt 
dışına aktarılabilir. Hakkında veri işlenen kişi-
nin, yapılan işlemler ve kendisine tanınan hak-
larla ilgili bilgilendirilmesi ve de ilgili kişinin 
verilere erişme, düzeltme, sildirme, engelleme, 
itiraz ve yasa yoluna başvurma hakkının tanın-
mış olmasının gerekmesi de en temel ilke ola-
rak karşımıza çıkmaktadır.

AB Veri Koruma Regülasyonu tasarı teklifi[6] 
Ocak 2012’de AB Komisyonu tarafından kamuo-
yuna sunuldu. Regülasyon tasarısı teklifi 22 Ekim 
2013 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nun Sivil 
Haklar, Adalet ve İç İşleri Komitesi tarafından 
kabul edildi. Bununla AB’de yerleşik kişilerin, 
kişisel verilerinin aynı derecede korunmasının 
sağlanması ve de AB bünyesinde dijital pazarın 
büyümesine katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

2.4. Türkiye’de Kişisel Verilerin 
Korunması:
Verilerin işlenmesi Türkiye’de de gerek kamu 
ve gerekse özel sektör tarafından her gün yoğun-
lukla yapılmaktadır. Bununla ilgili Türkiye’de 
açık bir kişisel verilerin korunmasına/işlenmesi-
nin şartlarına ilişkin yasal düzenleme bulunma-
maktadır, Türkiye’de bu anlamda yasal boşluk 
söz konusudur. Ülkemizde verilerin işlenmesi 
süreçlerini kontrol edecek ve denetleyecek özel 
bir kurum da bulunmamaktadır.

Anayasamızın[7] 20. maddesinde yer alan, 
"Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korun-
masını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin 
kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgi-
lendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltil-
mesini veya silinmesini talep etme ve amaçları 
doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğ-
renmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanun-
da öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla 
işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin 
esas ve usuller kanunla düzenlenir." hükmü ile 
anayasal bir çerçevede kalsa da kişisel veri ko-
ruması hukukumuzda bulunmaktadır.
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Bununla birlikte Türk Ceza Kanunu'nun[8] 135. 
maddesindeki: "Hukuka aykırı olarak kişisel ve-
rileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar 
hapis cezası verilir." hükmü ile 136. maddesin-
deki: "Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir 
başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir 
yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandı-
rılır." hükmü dışında ayrıca yine TCK'nun "Bi-
lişim sistemine girme" başlıklı 243. maddesine 
ve de "Sistemi engelleme, bozma, verileri yok 
etme veya değiştirme" başlıklı 244. maddesin-
deki bilişim sistemlerine karşı işlenen suçlarla 
ilgili hükümler çerçevesinde ülkemizde kişisel 
veriler korunmaya çalışılmaktadır.

Oysa ki tüm bu kanuni koruma çabalarına rağ-
men aslında çok esaslı bir unsur es geçilmek-
te ve Türkiye’de devlet ve/veya özel sektör 
tarafından kullanılan bilgi işlem süreçlerinin 
uygulamalarında sadece yan yana gelmiş ra-
kamlardan ibaret olması ve tek başına hiç bir 
mahremiyet unsuru içermemesi gereken TC 
kimlik numarası şu an çoğunda mahrem bir 
bilgi olarak görülmekte ve buna göre hareket 
edilmektedir [9].

2.5. Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık: 
Türkiye’de Phorm Örneğinin Hukuken 
İncelenmesi 
Türkiye’de TTNET ile gezinti.com servisi 
üzerinden ortaklık yaparak faaliyet yürüttüğü 
bilenen PHORM şirketinin faaliyetleri hakkın-
da BTK tarafından kişisel veri ihlali yaptığına 
yönelik bir karar verilmiştir [10]. gezinti.com 
sitesine abone yapılan tüm kullanıcıların bu 
sistemin dışına çıkarılmaları ve bu kişilere ki-
şisel verilerin ne şekilde, ne kadar sürede ve 
nasıl işleneceğine ilişkin açık ve detaylı bir şe-
kilde bilgilendirme yapılması ve bundan sonra 
abonelerin/kullanıcıların üyelik yönünde açık 
onaylarının alınması konularında da kesin ka-
rar verilmiş ve bu ikincisinin hangi yollarla ya-
pılacağı da gösterilmiş durumdadır. Böylelikle 
dijital gözetim ve bunun internetteki halinin 
cezalandırılabilmesinin Türkiye’de belki de ilk 
örneği olabilecek bir karar TTNET hakkında 
alınmıştır ve fakat TTNet'e 1,5 milyon TL ceza 

kesilmesi hakkındaki[11] bu kararın aslında 
karar öncesinde artan tepki ve protestoları bir 
şekilde örtbas etmeye yönelik olduğu anlaşıl-
mıştır. PHORM’un Türkiye’deki faaliyeti ha-
len sürmektedir [31].

Vatandaş Hakları Direktifi (Citizen's Rights 
Directive) olarak da isimlendirilen 2009/136/
EC Sayılı Direktif[32] ile 2002/58/EC Sayılı 
Direktif’in[33] 5/3. Maddesinde yapılan deği-
şiklik çerçevesinde ÇDR (Çevrimiçi Davranış-
sal Reklamcılık) uygulamasının kişisel verile-
rin korunması hukuku ve mahremiyet haklarına 
saygı gösterilmesi açısından AB bünyesinde ne 
şekilde değerlendirileceği konusu tartışılmıştır. 
Gerek Türkiye mevzuatında yer alan hükümler 
gerekse AB düzenlemeleri incelendiğinde kişi-
lerin verilerinin izlenmesi için önceden rızala-
rının alınması gerekliliği (optin) kesindir.

Bu konuda en ayrıntılı değerlendirme Madde 
29 Veri Koruması Çalışma Grubu tarafından 
hazırlanan 22 Haziran 2010 ve 2/2010 sayı-
lı “Çevrimiçi Davranışsal Reklam Hakkında 
Görüş”[34] ile ortaya konulmuştur. Madde 29 
Çalışma Grubu, konu ile ilgili ilkeler belirle-
yerek, kullanıcının “aydınlatılmış rızasının” 
kapsamın tam olarak kavratılmak suretiyle 
alınması, kolay çıkış bir çıkış hakkı verilme-
si, toplanan verilerin anonimleştirilmesinin 
önemi, anonimleştirilen verilerin tekrardan 
kullanıcı ile özdeşleştirilebilir olmasının tama-
men engellenmesi, toplanılan verilerin sadece 
toplanma amacıyla sınırlı olması, mahremiyet 
tabanlı tasarım, hassas içerikli verilerin ve ço-
cukların da bütünden ayrıca korunması konula-
rının altını çizmiştir.

3. Teknik Boyut 

Kullanıcı, internet tarayıcısı üzerinden bir web 
sunucusuna bağlandığında çevrimiçi takip 
edilme süreçleri başlar. Kullanıcı, makinesinde 
alacağı bazı önlemlerle takip edilmek isteme-
diğini kendi internet tarayıcı programına ve 
web sitelerine bildirebilir. Alınan önlemlere 
rağmen, İnternet Servis Sağlayıcı firmaları ta-
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rafından veri trafiğinin izlenmesi ile mahremi-
yet ihlali mümkündür.

Çevrimiçi trafiğin takip edilmesi çoğunlukla 
ticari amaçla, yani reklam sektörü için yapıl-
maktadır. Kullanıcının kişisel ilgi alanlarının 
saptanması ve ona göre reklam gösterilmesi-
ne Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık (ÇDR)  
denmektedir. Bu amaçla kullanılan teknoloji, 
kişinin tüm özellikleriyle profillenmesini de 
sağlayabilmektedir [12].

Çevrimiçi Mahremiyet konusunda çalışan 
çeşitli organizasyonlar bulunmaktadır. Elect-
ronic Frontier Foundation (EFF) bunların en 
başlıcalarından birisidir. EFF, çevrimiçi mah-
remiyeti korumak için “Do Not Track” [13] 
adlı bir mekanizma ve bir politika çerçevesi 
öngörmektedir. Kullanılan internet tarayıcı-
sı, kullanıcı makinası hakkında birçok bilgiyi 
açığa çıkarmaktadır. Bu konuda ayrıntılı ince-
leme EFF’nin makalesinde[14] ele alınmıştır. 
Tekil web sitesine bağlanıldığında bile çoklu 
web sitesi tarafından kullanıcı hakkında bilgi 
toplanmaktadır. Çevrimiçi web takibini en-
gellemek için internet tarayıcılarında alınabi-
lecek en temel önlemleri şu şekilde sıralamak 
mümkündür[3]:

- İnternet tarayıcıları mahremiyet ayarları: Bir-
çok tarayıcıda olan mahremiyet sekmesinde, 
Private browsing mode’u seçme ve çerez (coo-
kie) kullanmama gibi çeşitli ayarlar yapılabil-
mektedir. Birçok yeni ÇDR uygulamalarında 
Flash programının çerezleri kullanıldığından, 
bu yöntemle çevrimiçi takip edilmeyi engelle-
mek çoğunlukla mümkün değildir [15].

- İnternet tarayıcıları eklenti yazılımları: Do-
NotTrackMe ve Ghostery gibi eklenti yazılım-
ların devreye alınmasıyla sitelerin bilgi topla-
masını engellemek mümkündür.[29]

Web sitelerinin topladıkları verilerle ne yapa-
caklarını deklare etmelerini sağlayan bir pro-
tokol çalışması World Wide Web Consortium 
(W3C) tarafından gerçekleştirilmiştir. Mahre-

miyet Tercihi için Platform Projesi(P3P) [16] 
adı verilen bu proje/protokol, ne yazık ki fazla 
uygulama alanı yaratamadan askıya alınmıştır.

Kullanıcının internet trafiği, internet hizmeti 
aldığı Internet Servis Sağlayıcı (İSS) firmaların 
cihazları üzerinden yapılmaktadır. Bu firmalar, 
bu trafiği takip edebilecek ve engelleyebilecek 
sistemler kurmuş olabilirler. Kullanıcı çoğun-
lukla kendi seçimi olmadan “varsayılan” ayar-
larından dolayı bu sistemler tarafından takip 
edilmektedir. Örneğin, TTNET altyapısında 
kurulan Phorm ile DPI (Deep Packet Inspecti-
on  Derin Veri Analizi) yapılmaktadır [12]. 

 Günlük kullanımımızda daha fazla kriptoloji 
kullanarak takip edilme süreçlerini zorlaştır-
mak mümkündür. Bunları şu şekilde özetlemek 
mümkündür:

- Web trafiğini şifrelemek: İstemcinin web su-
nucularına HTTPS protokolü ile bağlanması ile 
sağlanır. Web sunucusuna bağlanırken geçerli 
bir sertifikanın kullanıldığı denetlenmelidir.

- DNS trafiğini şifrelemek: İstemcinin DNS su-
nucuların herkese açık (public) şifrelerini kul-
lanarak DNS sorgulaması yapması ile sağlanır. 
İnternet servis sağlayıcılarının, DNS trafiğini 
kontrol altına almak için herkese açık DNS su-
nucularının IP adreslerine bir nevi ele geçirme 
(hijack) saldırısı yapabildiği [17] günümüzde, 
dnscrypt benzeri yazılımlar veya yurt dışı VPN 
sunucular kullanılabilmektedir.[30] 

- Bütün internet trafiğini şifrelemek: İstemciden 
hedefe giden internet trafiğinin şifrelenmesi ve 
aradaki servis sağlayıcı firmalar ve altyapılar-
da bu verilerin okunamaması hedeflenir. Bir 
sonraki başlıkta bu kapsamda kullanılabilecek 
teknikler ele alınacaktır.

3.1. İnternet Trafiğini Şifreleme 
Teknolojileri:
Internet trafiğini şifrelemede, anonimleştirme 
ve mahremiyeti korumak için çeşitli tekno-
lojilerden söz etmek mümkündür. Tablo 1’de 
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TOR, I2P ve VPN teknolojilerinin temel özel-
likleri karşılaştırmıştır [18,19]. Bunlar alt baş-
lıklarda anlatılmıştır.

VPN (Özel Sanal Ağ):
Bu çözümde, istemci ile bu hizmeti sağlayan 
sunucu arasında şifrelenmiş özel bir sanal ağ 
(VPN) kurulur. Şifrelenmiş trafik sadece sunu-
cuya kadardır, sunucu trafiği deşifre edip kay-
nak adrese yollamaktadır. Yurtdışındaki VPN 
sunucularının bir kısmının ücretsiz olarak bu 
hizmeti verdiği de hesaba katılırsa, buralarda-
ki veri mahremiyetinin ne derecede sağlandığı 
şüphelidir. Bir hizmet ücretsizse; o zaman be-
del siz, yani veriniz olabilmektedir. Şekil 1’de 
VPN altyapısı açıklanmaktadır.

The Onion Routing (TOR):
TOR projesi[20], kullanıcıların gönüllü olarak 
sunucularına ve makinalarına kurdukları sis-
temlerin oluşturduğu bağımsız bir altyapıdır. 
Anonimleştirme ve sansür aşma gibi konularda 
güvenli olduğu[22] iddia edilmektedir. TOR 
altyapısı, iletilen verilerin başkaları tarafından 
ulaşılmasını oldukça zorlaştırmaktadır [23]. 

Şekil 1. VPN sistemi

TOR ağınının çalışma şeklini şu şekilde özet-
lemek mümkündür; Tor altyapısına giriş, bu 
altyapıdan çıkış ve aradaki sunucular rastsal 
(random) seçilir. Tor altyapısında kullanılan her 
sunucu gelen ve giden veri akışını şifreleyerek 
gönderir. Şifreli veri, rastgele seçilen başka bir 
sunucuya gönderilir. Bu sunucu da gelen veriyi 
şifreleyip başka bir sunucuya gönderir. Birkaç 
sunucudan sonra veri hedefe ulaşır. Sunucular 
rastgele olduğu, herhangi bir saldırgan giriş ve 

çıkış yerini saptayamadığı için saldırı gerçekleş-
tiremez. Veri sunucular arasında çok dolaştığı 
için ağda belirgin bir yavaşlama söz konusudur. 
Şifrelemede kullanılan her gizli anahtar güvenli 
bir kanaldan paylaşılır. Anahtar paylaşımı için 
selfsigned ephemeral DiffieHellman standardı-
nı [24] ve Transport Layer Security (TLS) stan-
dardını kullanır. Bütün iletişim bu standartlarda 
kurulan bu çembersel ağ üzerinden kurulur. 
TOR ağındaki TCP akışı 512 byte uzunluğun-
daki hücrelerle gerçekleşir ve ayrıca kesinti 
durumda ise her hücerede bulunan daha küçük  
payloadlar kullanılır. Bu özelliği sayesinde in-
teractive protokolleri (SSH, vb.) destekler [13]. 
Şekil 2’de TOR altyapısı açıklanmaktadır.

Görünmeyen İnternet Projesi (I2P):
I2P gizli ve güvenli bir şekilde iletişim kurma-
ya yarayan ağ yönlendiricilerileri üzerinden 
çalışan bir internet ağıdır. Ağın giriş çıkış dahil 
tamamı şifreli olarak geçiş yapar. Dört tabakalı 
bir şifreleme kullanır ve bir çift genel anahtar 
(public key) kullanır. I2P grubuna herkes ka-
tılıp geliştirebilir ve tamamiyle açık kaynaktır 
[18]. TOR ile I2P’nin genel farkı I2P’nin şifre-
li bir tünel kullanmasıdır. Hız olarak TOR’dan 
iyi olmasının nedeni verinin çok dolaşmasına 
gerek kalmamasıdır. Aynı özelliklerinin başın-
da ise ücretsiz ve açık kaynak olmasıdır. 

Bu konuda çözüm olarak sunulan çeşitli tek-
nolojilerin de kötüye kullanılabildiği bilin-
mektedir. Örneğin anonimliği sağlamak için 
kullanılan TOR altyapısında[3] çıkış yönlen-
diricilerinde veri toparlamaya açık olduğu 
gösterilmiştir [26]. 

Şekil 2. TOR sistemi
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3.2. Büyük veri ve Tasarımla Mahremiyet
Büyük Veri (Big Data) uygulamalarında, Meta-
data altında toplanan birçok veri birleştirilerek 
bireye ait özel bilgilerden kişi profilleri oluştu-
rulabilmektedir. Şirketler bu verilerle bireyin 
yapacağı tercihleri çok önceden tahmin ede-
bilmekte ve buna göre işlemler yapmaktadır. 
Büyük veri; yenilik, rekabet ve verimlilik için 
bir sonraki sınırdır. İnovasyon amaçlı kullanımı 
günden güne etkinliğini artırmaktadır. 

Privacy by design (PbD), Dr Ann Cavoukian ta-
rafından geliştirilen bir kavramdır. Bu kavramın 
hayata geçirildiği çözümlerin özellikle büyük 
veride uygulanması mahremiyet için gereklidir. 
Örneğin, bireyin TC kimlik numarasının tama-
mının kullanılması yerine ilk ve sondan haneler 
alınarak çözümler bulunmaktadır. [27]

4. Sonuç

Tamamen bilgisayarlaşmış bir toplumda, mah-
remiyet ciddi bir şekilde tehlikededir ve sadece 
mahremiyet mevzuatı ile etkili bir şekilde ko-
runamaz. Çevrimiçi web izleme yöntemleri ile 
toplanan verilerin kontrolsüz şekilde işlenme-
si, bazı temel hakların ihlal edilmesine sebep 
olmaktadır. Kullanıcıların profilleri çıkarılarak 
yasal dayanağı olmayan bazı veri arşivlerinin 
tutulması ve fişleme amaçlı olarak da kullanı-
labilmesi mümkündür.

Kullanıcının bazı programlar kullanarak mah-
remiyetini bir dereceye kadar koruması müm-
kündür. Her geçen gün çıkan yeni teknolojilere 
kullanıcıların ayak uydurması ve yeni önlemle-
ri öğrenip uygulaması ise kolay değildir. Mah-
remiyeti ön plana çıkaran yazılım ve servislerin 
artması gerekmektedir. Mahremiyetin gerekleri 
teknik olarak yerine getirilmeli ve mahremiyet, 
enformasyon sistemleri için bir tasarım ölçütü 
olmalıdır. 

Aldous Huxley, "Cesur Yeni Dünya" adlı ki-
tabında özgürlük için oluşturduğumuz tekno-
lojilerin sonunda geri dönüp bizi baskı altın-
da tuttuğu bir toplumu tasvir ediyordu[28]. 
Acquisti’nin de belirttiği üzere, “Ödenecek 
bedelin aşırı olmasına rağmen bağımsızlık ve 
özgürlük mümkündür. Bu yüzden, günümüzün 
belirleyici kavgalardan birinin kişisel bilgiler 
üzerindeki denetim için, büyük verinin gizli-
ce bizi manipüle edecek bir güçtense özgürlük 
için bir güç olup olmayacağı için yapılacağına 
inanıyorum.”[28].

İnsanların mahremiyetlerini sağlamak için 
teknikler öğrenmek zorunda kalmayacağı, 
mahremiyet hakkının yasalar ve o yasaları uy-
gulayanlar tarafından sağlanacağı bir dünya 
için farkındalık yaratmak için hepimize görev 
düşmektedir.

Tablo 1. TOR, I2P ve VPN teknolojilerinin temel özelliklerinin karşılaştırılması
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1. Giriş

Şüphesiz bilginin elektronik ortamlarda işlene-
bilir, saklanabilir hale gelmesi insan hayatını 

kolaylaştırmıştır. Veri adı verilen elektronik or-
tamda işlenebilir ve saklanabilir bu bilgi türü, 
hayatlarımızda birçok kolaylık sağlarken bir 
takım sorunları da beraberinde getirmiştir.

Bulut Bilişim’de Kişisel Verilerin Güvenliği ve                           

Mahremiyet Nasıl Sağlanabilir?

N. Tuğbagül Altan-Akın
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kocaeli
tualtan@gyte.edu.tr

Özet: Şüphesiz bilginin elektronik ortamlarda işlenebilir, saklanabilir hale gelmesi insan haya-
tını kolaylaştırmıştır. Veri adı verilen elektronik ortamda işlenebilir ve saklanabilir bu bilgi türü, 
hayatlarımızda birçok kolaylık sağlarken bir takım sorunları da beraberinde getirmiştir. Özellikle 
son zamanlarda verinin kolay saklanabilir olması ile de ilgili olan artan özçekim miktarları, her 
anı fotoğraflama, kameraya alma ve saklama gibi isteklerin çoğalması kişisel bilgisayarların bel-
lek miktarlarını yetersiz bırakmaktadır. Son zamanlarda, kişisel verilerin saklanması için gerekli 
olan bellek miktarı, çevrimiçi çalışan birçok uygulamanın da üzerinde çalışabildiği Bulut bilişim 
kullanılarak karşılanmaya çalışılmaktadır. Bulut bilişim, kişisel verilerin saklanılması için gerek 
duyulan bellek ihtiyacına olumlu cevap verse de kişisel verilerin korunması, gizlilik, mahremiyet 
ve bireysel haklar gibi konularda sorunlar barındırmaktadır.

Bu çalışmada, Bulut sisteminde saklanılması istenen kişisel verilerin, gizlilik, mahremiyet, bi-
reysel haklar ve korunma prensipleri açısından ne gibi riskler taşıdığı ve bu riskler için ne gibi 
önlemler alınabileceği üzerinde durulmuştur. 

Yapılan bu araştırma ile günümüzde kullanımı gittikçe yaygınlaşan ortak paylaşım alanlarında, 
kişisel verilerin, bahsedilen prensiplere uygun bir şekilde saklanması için geliştirilebilecek yakla-
şımların neler olabileceği konusunda bir fikir verilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Bulut Bilişim, Gizlilik, Bireysel Haklar, Mahremiyet, Kişisel Verilerin 
Korunması.

Abstract: There is no doubt that human life becomes easy when data is processed and stored on 
digital machines. Therefore, some problems are caused by this issue. People need more memory 
to store their some private, personal documents because their desktop has not enough memory 
to store selfies, photos, records or other types documents which need a huge memory size. Thus, 
some people with memory problems begin to use Cloud Computing which is based on online ser-
vers. Using flexible, scalable Cloud Computing is an easy way to store, share data. Unfortunately, 
reliability, availability, security and privacy issues of Cloud Computing have important problems 
for users. In this paper, I focus on risks of reliability, availability, security and privacy problems 
on Cloud Computing. Then I explain some studies which work on  these issues and aim to propo-
se some ideas to solve these problems on Cloud Computing.
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Özellikle son zamanlarda verinin kolay sakla-
nabilir olması ile de ilgili olan artan özçekim 
miktarları, her anı fotoğraflama, kameraya 
alma ve saklama gibi isteklerin çoğalması kişi-
sel bilgisayarların bellek miktarlarını yetersiz 
bırakmaktadır. Son zamanlarda, kişisel verile-
rin saklanması için gerekli olan bellek miktarı, 
çevrimiçi çalışan birçok uygulamanın da üze-
rinde çalışabildiği Bulut bilişim kullanılarak 
karşılanmaya çalışılmaktadır.

Ölçeklenebilir, esnek bir yapıya sahip olan Bu-
lut Bilişim yeni bir teknoloji olarak gözükse 
de 1960’lı yıllarda geliştirilmeye başlanmıştır 
[1]. Verilerin, kişisel bilgisayarlardaki bellek-
leri kullanmadan Bulut sistemi denilen çevri-
miçi bir yapı içerisinde bulunan sunucularda 
saklanması, yine bu sistem içerisinde çeşitli 
uygulamaların çalıştırılması Bulut Bilişim tek-
nolojilerinin kullanımını sürekli arttırmaktadır. 
Bulut bilişim sektöründe yapılan yatırımlar 
azımsanamayacak ölçülerdedir. Örneğin ABD 
federal hükümetinin Bulut hesaplama uygula-
maları üzerinde yapacağı harcamaların 2020 
yılına kadar on milyar doları geçeceği bildi-
rilmektedir [2]. Birçok şirket sistemini Bulut 
Bilişim üzerine taşımak istemektedir ve bunun 
için gerekli altyapı sistemini sağlamaya çalış-
maktadır. Teknolojik her gelişimde olduğu gibi 
Bulut hesaplama uygulamaları da hayatımızı 
kolaylaştırırken, çözülmesi gereken sorunları 
da beraberinde getirir. Bu sorunların çözülmesi 
teknolojiyi geliştirirken, teknolojinin gelişme-
si sorunları çözdüğü gibi yeni sorunların da 
doğmasına yol açar.  Gelişen teknoloji, uygu-
lamada insan hayatını kolaylaştırırken, peki 
insan psikolojisinde ve insan hayatında sosyo-
lojik açıdan ne gibi sorunlara yol açar ve bu 
sorunlar teknolojinin gelişmesi ile çözülebilir 
mi? Bu sorunun cevabını,  teknik, psikolojik ve 
sosyolojik açıdan düşünmek önemlidir. Ancak 
bahsedilen bu farklı açıların iç içe geçtiği du-
rumların varlığını da unutmamak gerekir.  

Bulut Bilişim alt-yapısından kısaca bahsede-
cek olursak, dağınık bir sistem mimarisi üzeri-
ne kurulmuş, açık kaynak da olabilen yazılım-

lar ile geliştirilen bir sistemdir.  Bulut Bilişim 
sisteminde, kullanıcılar ile kullanıcıların bilgi-
lerinin hangi sunucuda tutulduğu ya da hangi 
sunucuda uygulamalarının çalıştırıldığı bilgisi 
paylaşılmaz. Bu durumda akla ilk gelebilecek 
sorulardan biri: “Bulut Bilişim’den faydalan-
mak isteyen kişi, kişisel verilerini bu sistem 
üzerinde tuttuğu zaman, bu bilgilerin mahre-
miyet, gizlilik prensiplerine uygun bir şekilde 
ve kişisel verilerinin güvenli bir şekilde korun-
duğundan nasıl emin olur? “ sorusu olacaktır. 

Sosyolojik açıdan, İnsan Hakları Evrensel Be-
yannamesi 1.ve 7. Maddeler (temel haklar) , 
Anayasa Madde 20 (Kişisel Bilgilerin Korun-
ması), 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 
135, Madde 136 ve Madde 137 gibi yasal dü-
zenlemeler ile kişisel verilerin yasal olmayan 
şekilde paylaşılması ya da işlenmesi çeşitli 
yaptırımlara tabi tutulmuş olsa da, bu yaptı-
rımların değiştirilmesi ya da yeni düzenlemeler 
yapılması ile birlikte teknik açıdan kişisel veri-
lerin gizli kalması konusu, üzerinde düşünülen 
ve üzerinde çeşitli araştırmalar yapılan güncel 
bir konu olma özelliğini korumaktadır. Tekno-
lojik gelişimler aynı zamanda bahsi geçen yap-
tırımlar üzerinde etkili olur ve yeni teknolojik 
gelişimler de yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç 
doğurur. Ülkemizin ön sıralarda olmak üzere 
Bulut Bilişim’in parçası olan tüm ülkelerde, 
yeni teknolojik gelişimler için gerekli yeni ya-
sal düzenlemelere acil olarak ihtiyaç vardır. 

Limitsiz depolama, kolay paylaşım imkânına 
sahip olması ve bunun gibi kullanıcıyı etki-
leyen birçok cazibesi bulunan Bulut Bilişim 
üzerinde gizlilik, güvenlik ve güvenilirlik gibi 
oldukça elzem konular üzerinde düşünülmesi 
gerekir [3].  Bulut Bilişim üzerinde bahsi geçen 
konular üzerinde kullanıcılar bir takım sorunlar 
ile karşılaşmış ve karşılaşmaktadır. Bu neden-
le araştırmacılar, Bulut Bilişim kullanıcılarına 
güven eksikliklerini giderme konusundaki ça-
lışmalara daha çok yönlenir olmuştur [4]. Tek-
nolojik gelişimler bu konularda kullanıcılara 
yeterince yardımcı olmaz ise Bulut sisteminde 
giderilmesi ümit edilen güvenilirlik ve gizlilik 
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gibi konularda, toplumlarda endişe oluşur ve 
kullanıcılar bazı sistemleri kullanmaktan vaz-
geçebilirler. 

Bulut Bilişim’de güvenlik ve güvenilirlik ko-
nularını çok detaylı incelemek mümkündür. 
Örneğin Bulut sistemde paylaşılan bir verinin 
o veri olup olmadığının kontrol edilmesi ile 
Bulut sisteme yüklenen verinin kimler ile pay-
laşıldığından emin olunması farklı yaklaşımlar 
gerektiren konulardır.

Bulut Bilişim, uygulama çalıştırma, veri ilet-
me, veri alma, gibi birçok işlemin yapılması-
na olanak sunar. Bu çalışmada, Bulut Bilişim 
özel verileri, depolama ya da sadece istenen 
kullanıcı veya kullanıcılar ile paylaşma amaçlı 
kullanıldığı zaman, bu özel verilerin güvenlik, 
mahremiyet ve verilerin korunması prensipleri-
ne uygun bir şekilde saklanılması için alınabi-
lecek önlemler bulunmakta ve bu konuda araş-
tırmacılara bir fikir verilmesi amaçlanmıştır.

2. Bulut Bilişim ve Gizlilik Açısından                    
Veri İletimi

Gelişmeler ile birlikte, Internet kullanıcıları 
yazılımları masaüstü bilgisayarlarında koştur-
mak yerine ağ bağlantılı sunucular, depolama 
birimleri ve cihazlardan oluşan Bulut’u kul-
lanarak beklentilerini karşılayabilmektedirler. 
Bulut sistemi üzerinde veri alışverişi yapılırken 
veri gizliliği konusunda yeterince duyarlı olu-
namaması bir problem oluşturmaktadır [5]. [6] 
çalışmasında Bulut Bilişim’in mimari yapısına 
değinilmiş, güvenli iletim için Bulut entegre-
törlerinin, verilerin doğru yol üzerinde iletil-
mesinde çok önemli bir rol oynadıkları ifade 
edilmiştir. Bulut Bilişim’de veriler iletilirken 
değiştirilebilir, kullanıcının isteği dışında pay-
laşılabilir ya da kopyalanabilir. Tüm bu isten-
meyen durumları önlemek için birçok yöntem 
geliştirilse de, mevcut sistemler için kesin bir 
çözüm bulunamamıştır.

Kullanıcılar, Bulut sisteminde kendi bilgi-
sayarlarını sunucu yapabildikleri gibi kendi 

bilgisayarlarını paylaşıma açmadan da Bulut 
Bilişim’i kullanabilirler. Kendi bilgisayarları-
nı sunucu olarak göstermek isteyen kullanıcı-
lar erişim sınırı getirip kendi bilgisayarlarının 
sadece bir miktar belleklerini ortam paylaşım 
alanı olarak da tanımlayabilirler. Tüm bu ko-
laylıklar aynı zamanda bir takım riskler taşı-
maktadır. Bu risklerin başında ortak paylaşıma 
açılan alanlara erişebilen kullanıcı profillerinin 
net olarak bilinmemesi gelir. 

Çok sayıda sunucunun paylaşılmasına olanak 
sağlayan sanal makineler,  depolama cihazla-
rının daha etkin kullanımını sağlarlar. Sanal 
makineler ile depolama alanı sağlanırken, sa-
nal makinelerin saldırılar için çok daha fazla 
sayıda arayüze sahip olmaları önemli riskleri 
beraberinde getirir.  Bu durum da ayrı olarak 
çözülmesi gereken bir güvenlik sorunu olarak 
düşünülebilir. 

Kullanıcılar Bulut’ta gerçekleştirdikleri işlem-
lerin hangi sunucular üzerinde gerçekleştirildi-
ğini tam olarak bilemeseler de servis sağlayı-
cılar, kullanıcıların Bulut sistemi üzerinde ne 
işlemler yaptıklarını ve bağlantılı sunucuları 
izleyebilmektedirler. Peki, kullanıcıların tam 
olarak hangi sunucuya bağlandıklarını bilme-
melerine rağmen servis sağlayıcıların bu bilgi-
leri bilmeleri gizlilik ve güvenlik gibi konular-
da yeterli gelmekte midir? 

Bir bakıma kullanıcıların hangi verisinin ne-
rede bulunduğunun kullanıcılar ile paylaşıl-
maması sistemin basitleştirilmesinin yanı sıra 
Bulut Bilişim’in kendi içerisinde, kullanıcı 
profillerine karşı gizlilik prensibini bir mik-
tar karşıladığını gösterir. Servis sağlayıcıların 
verinin nerede olduğu konusunda izleri takip 
etmesi de, kişisel işlemler ya da kişisel veri-
lere bir saldırı olduğu zaman, saldırının tespit 
edilmesinde elbette yardımcı olmaktadır ancak 
Bulut Bilişim’in sınırsız bir ölçeklenebilir ya-
pıya sahip olması, ülkeler arası çok geniş bir 
alana hâkim olabilme özelliği veri takibinin 
tespitini zorlaştırmaktadır. Bu alanda da Bulut 
Bilişim’de yer alan ülkelerin belirli standartları 
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sağlaması Hukuksal işlemlerin yürütülme sü-
recini hızlandıracaktır. Ayrıca Hukuksal işlem-
lerin sürekli değişen bu sistemlerde yaptırım 
gücünün korunması için yeni düzenlemelere 
ihtiyaç duyulmaktadır [7].  Diğer açıdan, bazı 
mahremiyet sınırları ya da iş ile ilgili haksız 
rekabet oluşturacak konularda bilgilerin payla-
şılmasından sonra kim tarafından yapıldığının 
önemi, bu bilgilerin paylaşılması kadar önem 
taşımamaktadır. Güvenlik konusunun daha çok 
Bulut Bilişim sistemi ile ilgili olduğunu düşü-
nürsek, gizlilik konusunun da kişi ile doğrudan 
ilişkili olduğu söylenebilir. Dolayısı ile gizlilik 
konusunu Bulut Bilişim üzerindeki sistemler 
üzerinden düşünmek yerine birebir kullanıcı 
üzerinden ele almak gerekir.

3. Önceki Çalışmalar

Bulut’ta güvenlik probleminin aşılması için 
birçok yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemler, 
ağ yapıları, veri tabanı, işletim sistemleri, sa-
nallaştırma, kaynak ayırma,  bellek yönetimi 
ve veri iletimi esnasında şifreleme gibi başlık-
lar altında yer alabilir  [6]. 

[8] çalışmasında, araştırmacılar Bulut 
Bilişim’deki güvenlik ve gizlilik konuları üze-
rinde araştırma yapmış, belirli bir senaryo için 
istemci tabanlı gizlilik yönetim aracı önermiş 
ve bu yönetim aracını belirledikleri senaryo 
üzerinde test etmişlerdir. Önerilen aracın, sunu-
cu ile iletişim kurduğu anda gizlilik prensibine 
uyulduğunun kontrolü yapılmak istenilmiştir. 
Ayrıca bu araç, kullanıcılara gizli bilgilerin 
Bulut’un dışında depolama imkânı sunmuştur. 
Bu çalışma gizlilik yönetimi, erişim kontrolü 
gibi önemli konularda başarılı olsa da gelişti-
rilen araç genel yani her senaryo için kullanılır 
olmamıştır.  

Büyük ya da küçük ölçekli birçok firma, bi-
reysel kullanıcılar Bulut Bilişim’i kullanırken, 
veri kaybı, gizliliğin korunamaması gibi ko-
nularda endişe duymaktadırlar. Kullanıcıların 
güvenlik, gizlilik tehditleri ile karşı karşıya 
kalmalarını engellemek için geliştirilen bir-

çok model olsa da bu önemli konularda yeterli 
derecede beklentileri karşılayan bir standart 
geliştirilememiştir [9]. 

[10]’da ise, araştırmacılar Bulut’ta güvenlik 
problemini çözmek için PasS adını verdikle-
ri Bulut sistemi altyapısı ile ilişkilendirilmiş 
birçok güvenlik protokolü içeren bir yapıyı 
sunmuşlardır. Bulut sisteminde, bu yapının 
kriptografi üzerinde daha önceden yapılan ça-
lışmalardan faydalanılarak oluşturulan, pratik 
bir çözüm olduğunu belirtmişlerdir.  Ancak bu 
çalışmada anahtarlama ile ilgili geliştirilmesi 
gereken kısımların yanı sıra standartlaştırıla-
mamış modellemeler de bulunmaktadır. 

Güvenlik açıkları Bulut Bilişim’in gelişmesine 
engel olmaktadır. Dağınık hesaplama, paralel 
hesaplama, grid hesaplama ve birçok hesap-
lama altyapı sisteminden türemiş olan Bulut 
bilişimde, tek bir güvenlik metodu ile güven-
lik problemlerini çözülmesi mümkün değildir. 
Birçok stratejiyi, eski veya yeni teknolojileri 
bir arada kullanarak Bulut sisteminin güven-
lik problemine çözüm aranmalıdır [11]. Ancak 
birçok metodu ya da eski ve yeni teknolojilerin 
aynı sistem üzerinde bütünleşmesi kolay değil-
dir. Böyle sistemlerde taşınabilir olma ve be-
lirli standartlara uyma konularında sorunlar ile 
karşılaşılması olağandır. Durum böyle olunca, 
güçlü çözümler için pratikte uygulana bilirliği 
zayıf kalmaktadır. Geçerli çözümler bulabil-
mek için uzun vadeli çalışmalar, araştırmalar 
ve denemeler yapmak gerekir. Güvenlik ve 
mahremiyet gibi konularda uzun süreli bek-
lemeler ise çok ciddi riskler taşımaktadır. Bu 
nedenle, ortak alan paylaşımı sağlayan sistem-
lerin güvenilir olması için uzun süre gerektiren 
çalışmalar devam ederken, kısa zamanda güve-
nilir sonuçlar verecek pratik çözümler bulmak 
gerekir.  2014 yılında yayınlanan [12]  çalışma-
sında güvenliği sağlamak amaçlı SAPA adını 
verilen kimlik doğrulama üzerine bir protokol 
tanımlanmış, teorik olarak doğru tasarlandığı 
gösterilmiş ve Bulut sisteminde bulunan uygu-
lamalar için kullanılabilir olduğu söylenmiştir. 
Bu çalışmada, şifreleme algoritmaları kullana-
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rak, diğer yaklaşımlardan daha güçlü bir yakla-
şım sergilemişlerdir.  Ancak bu modellemenin 
de yine çevrimiçi bir modelleme olduğu aynı 
zamanda gerçek sistem üzerinde test edileme-
miş teorik olarak doğru olduğu gösterilen bir 
modelleme olduğu belirtilmelidir. 

Özellikle son zamanlarda üzerinde sıkça ça-
lışılan, Bulut Bilişim’de güvenli iletimi sağ-
lamak için önerilen homomorfik şifreleme 
yaklaşımı, kullanıcının Bulut’a iletmek iste-
diği veriyi şifreleme yaklaşımını içermektedir 
[13],[14]. Bu durum Bulut Bilişim’de güven-
lik, gizlilik ve mahremiyet problemlerinin gi-
derilmesi için kullanıcı verisinin şifrelenmesi 
üzerinden modelleme yapılması gerektiği fik-
rini desteklemektedir.  

4. İleri Çalışmalar ve Öneriler

Veri paylaşımı ya da saklama için Bulut Bi-
lişim kullanan birçok kullanıcı, kullandıkları 
uygulamaların kendilerine sağladıkları genel 
ya da özel paylaşım seçeneklerini tıkladıkları 
zaman bunun gizlilik açısından yeterli olabile-
ceğini sanırken, bir süre Bulut Bilişim üzerin-
de sakladıkları ve daha sonra silinmesine karar 
verdikleri verileri, kendileri sistemden sildik-
ten sonra bu verilerin sistemden gerçekten si-
lindiklerinden emin dahi olamazlar.

Bu çalışmada, birçok işlemin yapılmasına ola-
nak sunan Bulut Bilişim’i özel verileri depola-
ma amaçlı kullandığımız zaman, gizlilik, mah-
remiyet ve verinin korunması açısından neler 
yapılabilir konusu üzerinde durulmuştur. Konu 
ile ilgili literatür çalışması yapılmış, bu konu-
da karşılaşılan sorunları gidermek için önerilen 
yöntemler incelenmiştir. Genel olarak bu yön-
temlerin Bulut Bilişim sistemi içinde olan yani 
çevrimiçi yöntemler olduğu gözlemlenmiştir.  
Çok sayıda protokoller tanımlanmış Bulut’un 
güvenlik önlemleri artırılmaya çalışılmış, şif-
releme algoritmaları tasarlanmıştır. Sistemin 
güvenliğini, sisteme bağlı çözümler arayarak 
sağlamak gerekli iken sisteme bağlı çözüm 
arayışları gizlilik için yeterli değildir. 

Bu çalışma ile önerilen yöntem ise, çevrimiçi 
sistem ve çevrimdışı sistemin birlikte düşünül-
mesi sonucu ortaya çıkmıştır. Öyle ki, Bulut 
Bilişim’de gizlilik ve güvenilirlik açısından 
alınan yöntemler kullanıcıya sunulan sistem-
lerden oluşmaktadır. Diğer bir ifade ile ana 
aktör Bulut Hesaplama servisleridir. Oysaki 
sistemin güvenilirliğinden emin olmak iste-
yen taraf kullanıcıdır. Dolayısı ile bu çalışma 
ile önerilen yöntem, bir kullanıcının Bulut 
Bilişim’de bir veri saklama ya da paylaşmak 
istediğinde, ilgili veriyi Bulut Bilişim sistemi-
ni kullanmadan çevrimdışı çalışan bir şifrele-
me algoritmasından geçirdikten sonra verinin 
sistemi yüklenmesi olarak özetlenebilir. Bu 
şifreleme algoritmasından geçen şifrelenmiş 
veri Bulut Bilişim’de iletilebilecek biçemi ka-
zandıktan sonra iletime hazır hala gelir. Kul-
lanıcının masaüstünde bir kerelik üretilen şifre 
ile kullanılacak bu veri şifreleme algoritması-
nın, veri paylaşılması düşünülen kullanıcı veya 
kullanıcıların da çevrimdışı çalışan masaüstü 
bilgisayarlarında bulunması gerekir. Böylece 
Bulut Bilişim’in sağladığı güvenlik hizmetle-
rine ek olarak böyle bir çözüme gidilmesi en 
garanti yöntem olacaktır. 

Ayrıca önerilerden diğeri ise,  Bulut Bilişim’in 
parçası olan tüm ülkelerde, Hukuksal yaptırım-
ların işlenebilir ve hızlı olması için Bulut Bili-
şim sistemine gerekli standartların getirilmesine 
acil olarak ihtiyaç olduğunu belirterek, belirli 
standartlara uygun Bulut Bilişim sistemlerinin 
kullanımına destek verilmesidir. Bunlara ek 
olarak, Hukuksal işlemlerin sürekli değişen sis-
temlerde yaptırım gücünü koruması için uzman 
kişilerden yardım alınarak çağa cevap verecek 
şekilde en güncel yasal düzenlemelerin yapıl-
masının önemi bir kez daha belirtilmelidir.

Bulut Bilişim’de, verinin mahremiyet, gizli-
lik prensiplerine uygun bir şekilde ve kişisel 
verilerin güvenli bir şekilde korunduğundan 
kesin olarak emin olunamayacağından ötürü 
çözüm olarak önerilen çevrimdışı veri şifrele-
me algoritması tasarlanması ileride yapılması 
planlanan çalışmalar arasında yer almaktadır. 
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Bulut Bilişim’de saklanacak ya da paylaşılacak 
verilerin bu algoritmadan geçirildikten sonra 
sisteme yüklenmesi, Bulut Bilişim kullanımı 
esnasında risk taşıyan konularda kullanıcıların 
kendilerini daha güvende hissetmelerini sağ-
layacak, Bulut bilişime azalan güvenin tekrar 
artmasına yardımcı olacaktır.   

Bu çalışma ile Bulut Bilişim sorunlarından olan 
mahremiyet, gizlilik ve kişisel verilerin güven-
li bir şekilde korunması konusuna farklı bir 
açıdan bakarak, bahsedilen sorunları gidermek 
için çözüm önerisinde bulunulmuştur. Böyle-
ce, bu konuda çalışan araştırmacılara farklı bir 
yaklaşım sunulması açısından, bu çalışmanın 
faydalı olacağı umulmaktadır.
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Bilişimden Haber Var!

Keriman Kerimoğlu
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Özel Yedi Renkli Çınar Okulları, Bursa

Özet: Çağımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen teknolojinin her gün yenilenmesiyle büyü-
yen ve sonu olmayan bir ufuktur bilişim. Teknoloji ile sonradan tanışan biz eğitmenler ile tekno-
lojinin içinde doğup, büyüyen yeni nesil öğrencilerimizin teknolojik gelişmeleri yakından takip 
etmesi, eğitimin kalitesi açısından büyük önem arz etmektedir. Öğrencilerimizin ve eğitmenleri-
mizin gelişen ve değişen teknolojiden anlık haberdar olmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen 
projede yeni çıkan teknolojik ürünler ve son teknolojiler öğrenciler tarafından dünyanın en büyük 
kütüphanesi olan internet üzerinden araştırılarak grafik tasarım programlarında büyük boyutlar-
da hazırlanan afişlere dönüştürülmektedir. Bilişim çağında olduğumuzun farkındalığı arttırılarak 
okulumuzda her öğrencinin ve öğretmenin görebilecekleri yerlere afişler asılarak boş zamanlarda 
ve buldukları fırsatlarda okuyarak teknolojiye bakış açılarının artması hedeflenmiştir.

Anahtar Sözcükler: teknoloji, bilişim, e-öğrenme, öğrenci

Amaç

Gelişen ve değişen dünyamızda teknolojinin 
önemi gün geçtikçe daha çok artmaktadır. Yeni 
nesil öğrencilerimiz teknolojinin içinde doğup 
büyürken, bizler bu teknolojiye sonradan dahil 
olan eğitmenleriz. Çocukların kafasındaki ken-
di oluşturdukları şemalarda “Bilgisayar=Oyun” 
olgusunu gözlemledim. Bilgisayarın bir oyun-
dan ibaret olmadığını, bir iletişim aracı olduğu-
nu ve çeşitli amaçlar için kullanıldığını hatır-
latmak projemin ana amacıdır. Diğer bir amacı 
ise öğrencilerimizin büyük bir kütüphane olan 
interneti doğru hedeflerle kullanarak araştırma 
yapabilme becerisini geliştirip, okullarımızda 
teknolojinin daha yakından takip edilmesine 
olanak sağlamaktır.

Çalışma Grubu:
İlkokul 4.sınıf ve ortaokul 5-6-7.sınıf öğrencileri

Hedef Grubu:
İlkokul-ortaokul-tüm öğretmen, idareci ve 
personeller

Uygulama Adımları

1.Adım: Öncelikle projeye katılmak isteyen 
öğrencilerin belirlenmesi yapıldı. 4-5-6-7.sınıf 
kulüp öğrencilerimiz ile projenin amacı, hedef 
kitlesi ve nasıl yapılacağı paylaşıldı. Öğren-
cilerden olumlu dönütler alınarak çalışmalara 
başlandı. Her hafta kulüp derslerimizin belirli 
bir bölümünü projemize ayırarak en son ortaya 
çıkan teknolojik gelişmeler araştırıldı. Öğren-
ciler bu araştırmaları yaparken hem eğlendiler, 
hem de yeni çıkan teknolojileri keşfetmenin 
mutluluğunu yaşadılar. Her bir öğrencinin bul-
duğu farklı farklı haber ve röportajlarla ayın 
gündemini belirledik. 

2.Adım: Kulüp derslerinde oluşturulan gün-
demler yine kulüp saatinde ayrılan bir sürede 
öğrencilerin kendi aralarında beyin fırtınası 
yaparak buldukları araştırma sonuçlarını or-
taya koymalarını sağladı. Bulunan tüm haber 
sonuçlarından en ilgi çekici ve okuyucuyu ken-
dine çeken bilgiler ayrıştırıldı. 
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3.Adım: Grafik tasarım kulübü öğrencileri-
mizle Adobe Photoshop, Adobe Fireworks 
programlarını kullanarak bulduğumuz haberle-
ri dizayn ettik ve belirli bir tasarım oluşturduk. 
Yapılan afiş tasarımlarının kendilerine ait ve 
kendilerinden bir parça taşıdığını gören öğren-
cilerimiz çok mutlu oldu. Uzun araştırmalar, 
beyin fırtınaları ve tasarım aşamalarını yaşa-
yan öğrencilerimiz mutluluklarını akran ve 
öğretmenleri ile de paylaşacaklardı. Tasarlanan 
afişler büyük boyutlarda okulun görülebilecek 
yerlerine herkesin görebileceği şekilde asıldı. 
Okuldaki tüm öğrenci, öğretmen, idareci ve 
personelin buldukları her fırsatta teknolojik 
gelişmelerden anlık haberdar olması sağlandı. 

Sonuç

Yapılan projede öğrencilerin bilgisayarın sa-
dece oyundan ibaret olmadığı, farklı amaçlarla 
diğer beyinlere ışık tutmak için birtakım çalış-

maların da yapılabildiği bir çoklu ortam oldu-
ğunu fark etmeleri sağlandı. Okulda büyük ilgi 
gören projede tüm idareci, öğretmen ve perso-
nel de boş vakitlerinde yeni çıkan teknolojik 
gelişmeleri takip etme fırsatı buldu. Projenin 
gerekli programlar alındığı takdirde her okulda 
rahatlıkla uygulanabilir oluşu avantajlarından-
dır. Sonuç olarak teknoloji bir yarışsa, bu yarış-
sa bitiş çizgisi yoktur. Ve sürekli hale gelen bir 
proje uygulanmaya başlanmıştır.

Kaynakça

[1]  www.teknolojikgelismeler.net

[2]  www.cebitbilisim.com

[3]  www.teknoloji-haber.net

[4]  www.bthaber.com



inet-tr’14 - XIX. Türkiye'de İnternet Konferansı Bildirileri
27 - 29 Kasım 2014 Yaşar Üniversitesi, İzmir

205

Bilişim  Teknolojileri ve Yazılım  Dersinin WebQuest Yöntemi ile 

Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi

Handan Üstün Gül, Esra Ergül Sönmez
Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara
handanustun@gmail.com, esra.ergull@gmail.com

Özet: Bu çalışmanın amacı WebQuest yönteminin Ortaokul öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri 
ve Yazılım Dersindeki akademik başarılarına etkisini incelemektir. Bu nedenle 5. sınıf Bilişim 
Teknolojileri (BT) ve Yazılım Dersi kazanımı olan “kelime işlemci programını etkili bir şekilde 
kullanabilme” konusunun öğretiminde WebQuest yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 2013- 2014 
Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminde Ankara İli Çankaya İlçesi Rauf Orbay Ortaokulu 5. sınıf 
öğrencilerine uygulanmıştır. 4 hafta süren araştırmaya deney grubunda 25, kontrol grubunda 24 
öğrenci olmak üzere toplam 49 öğrenci katılmıştır. 5A sınıfı deney, 5B sınıfı ise kontrol grubu 
olarak atanmıştır. Kelime işlemci programı konusunun anlatımına geçilmeden önce her iki sınıfa 
da ön-test uygulanmıştır.  Ön-test sonucunda öğrencilerin ön bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmamıştır. 4 haftalık kelime işlemci programı öğretimi süresince deney grubunda 
WebQuest yöntemi, kontrol grubuna ise geleneksel anlatım yöntemi uygulanmıştır. 4 haftalık 
öğretim sonunda her iki gruba da son-test uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde t-testi 
kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları göstermektedir ki; bilişim teknolojisi ve yazılım dersinin 
WebQuest temelli olarak yürütülmesi, geleneksel sınıf yöntemine göre 5. sınıf seviyesinde kelime 
işlemci programını etkin kullanma konusunda öğrencilere olumlu katkılar sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: E-Eğitim, WebQuest Yöntemi, Web Tabanlı Öğrenme, Akademik Başarı

Abstract: The aim of this research is searching the effects of WebQuest method in İnformation 
Technology and Software Course. For this reason, WebQuest method has been used in teaching the 
subject which the 5th grade class IT and software gain: "word processor program to use effectively". 
The study was conducted on N=49 5th students at a middle school in Ankara. This study employed 
experimental design with pre and posttest control group. At the beginning of the study, “the Scale 
for academic achievement” was applied as pretest. The subject of "word processor program” in BT 
course was taught by using WebQuest to 25 students in the experimental group two hours a week in 
total four weeks, and the control group of 24 students was taught the same subject through traditional 
instruction methods. After teaching to experimental and control groups, the “academic achievement 
test” was administered as posttest to both groups. T-test was used for analyze the data. When exam-
ining the effects of WebQuest, a positive improvement has been found on experimental group.

Keywords: E-Learning, WebQuest, Web Based Learning, Academic Achievement

1. Giriş

WebQuest yöntemi 1995 yılında Bernie Dod-
ge ve TomMarch tarafından geliştirilmiştir. 
WebQuestyöntemi öğrencilerin bütün bilgileri 
internetten araştırarak öğrendiği bir yöntem-

dir. Bu yöntemde amaç öğrenenlerin zamanı 
iyi kullanmasını, bilgilere bakmak yerine on-
ları kullanmasını ve öğrencilerin analiz, sen-
tez, değerlendirme basamağında düşünmesini 
sağlamaktır (edweb.sdsu.edu/WebQuest/over-
view.htm). 
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WebQuest hem öğretmenlere hem de öğrenci-
lere planlama ve rehberlik etme imkanı sağla-
maktadır. Sınırlı bilgisayar bilgisini kullanarak, 
üst düzey düşünme becerilerini geliştirmesi 
yönünden dikkat çekmektedir. İnternette Web-
Quest konusu araştırıldığında bir çok araştır-
ma ile karşılaşılmakta, bu araştırmaların çoğu 
ders içi ödevlerinden oluşmakta, diğerleri ise 
daha uzun zamanda ve daha çok düşünülerek 
geliştirilmiş, her yıl uygulandıktan sonra gün-
cellenmesi gereken örneklerdir (Dodge, 2004). 
WebQuest yöntemi uygulama aşamasında aşa-
ğıdaki basamakları takip eder: 

İşlem• 
Süreç• 
Bilgi Kaynakları• 
Değerlendirme• 
Sonuç (Dodge,1995).• 

WebQuest geliştirecek yeni araştırmacılara 
Bernie Dodge beş önemli tavsiyede bulunmak-
tadır. Bu tavsiyelerin İngilizcedeki baş harfle-
rinden oluşan FOCUS aşağıda ki gibidir (Dod-
ge, 2004):

Büyük siteler bulun. • 
Öğrencilerinizi ve kaynakları düzenleyin. • 
Düşünmeleri için öğrencilerin şans verin. • 
Ortalamaları kullanın.• 
Yüksek beklentileri oluşturun.• 

Büyük Siteler Bulun
WebQuest yönteminin başarılı olmasında en 
etkili faktörlerin başında kullanılan Web Site-
lerinin kalitesi gelmektedir. Peki bir siteyi bü-
yük site yapan özellikler nelerdir? Bu sorunun 
cevabı öğrencilerin yaşı, konu başlığı, öğret-
menin özel öğrenme beklentilerine göre değiş-
mektedir. Web Sitesinin okunabilir ve öğrenci-
ler için ilginç olması, güncel ve doğru bilgiler 
içermesi, son olarak da öğrencilerin daha önce 
okul ortamında karşılaşmadığı bir site olması 
olması gereken özellikler olarak sıralanabilir 
(Dodge, 2004).

Öğrencilerinizi ve Kaynakları Düzenleyin
Mesleğinin ilk yıllarında olan öğretmenler öğ-
rencileri ve kaynakları organize etmede daha 
başarılı olmaktadır (Dodge, 2004).Mesleğinin 
ilk yıllarında olan öğretmenler konuları anla-
tırken kullanabileceği yeterli materyal, kitap, 
kaynak vb. bulamayacağı için araştırmaya 
yönelecektir. Fakat bu deneyim azlığı bilgisa-
yar süreçlerini yönetmede sorunlara da sebep 
olabilmektedir. WebQuest yönteminin başarılı 
olması bütün bilgisayarların çalışıyor olmasına 
ve bütün öğrencilerin her an anlamlı çalışmalar 
yapıyor olmasına bağlıdır (Dodge, 2004). Bil-
gisayarların az sayıda olduğu durumlarda öğ-
retmenin bu durumu iyi yönetebilmesi gerek-
mektedir. İyi bir WebQuest öğrenme ortamında 
olması gereken özellikler:

Öğrenciler birbirleri olmadan başarılı ola-• 
mayacaklarını bilmeli,
Çalışmanın doğal ortamında öğrencilerin • 
birbirlerine yardım ediyor ve teşvik ediyor 
olmaları,
Her öğrenci hem kendi görevlerinden hem • 
de grup görevlerinden sorumlu olmalı,
Öğrencilerin çoğunun birlikte çalışmayı • 
biliyor olması gerekir.
Grubun etkinliğini artıracak konuşmalar • 
yapılması gerekmektedir.

Düşünmeleri İçin Öğrencilerin Şans Verin 
Öğrenciler genel olarak akıllarına ilk gelen 
kelime ile arama yaptıklarından, buldukları 
sonuçlar birbirlerinin aynısı olacak, bu durum 
da projelerinin birbirlerine çok benzemesine 
sebep olacaktır. Bu gibi durumları önlemek 
için öğretmenin oluşabilecek genel projeleri 
önceden bulup öğrencilerden daha iyisini bek-
lediğini belirtmesi gerekir (Dodge, 2004). Bu 
nedenle amaçların iyi belirlenmesi, tasarımın 
iyi yapılması ve öğrenci işbirliğinin güçlü ol-
ması sağlanmalıdır.

Ortalamaları Kullanın
WebQuest yönteminde öğrencilerin üst düzey 
düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlan-
maktadır. Bu yöntem uygulanırken Web temel 
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arama ortamı iken bununla sınırlı kalınması 
zorunlu değildir. Öğretmen sınıf içinde öğren-
cilerin buldukları kitap ve yazıları kağıtlara 
dökebileceği bir yazıcı bulundurabilir. Böylece 
sınıf içinde bu kaynaklarda etkin olarak kul-
lanılabilir. İnternet ortamının en önemli özel-
liğinden birisi de başka insanlarla iletişim im-
kanı sağlamasıdır (Dodge, 2004). Bunun için 
öğrencilerin ulaşabileceği insanlar bulup onla-
ra ulaşmalarını organize etmek gerekebilir. Öğ-
renciler başkalarının fikirlerini öğrendiklerinde 
yeni fikirler bulabilirler. Bunun için öğrencile-
rin fikirlerini paylaşabileceği forum benzeri bir 
ortam oluşturmak faydalı olacaktır. İnternet 
ortamında bulunan ses, video vb. çokluortam 
özellikleri dikkat dağıtıcı olabilir. Bu konuda 
da öğretmenin önceden hazırlık yaparak dikkat 
dağınıklığına sebep olacak etmenleri azaltması 
gerekmektedir (Dodge, 2004).

Yüksek Beklentileri Oluşturun
Yüksek beklentiler oluşturarak öğrencilerin 
yapacakları çalışmaların seviyesini artırabilir-
siniz. Öğrenciler tam olarak gösterdiğiniz sevi-
yeye gelemeseler de böyle bir beklenti oluştur-
madan gelebilecekleri seviyeden daha iyi bir 
WebQuest projesi yapabilirler (Dodge, 2004).

2. Problem 

Araştırmanın temel problemi; “WebQuest öğre-
tim ortamının öğrencilerin akademik başarı üze-
rindeki etkisi nedir?” şeklinde düzenlenmiştir. 

Bu genel amaç çerçevesinde, WebQuest’in 
kullanıldığı deney grubu öğrencilerinin başarı 
puanları (ön-test, son-test ) ile geleneksel or-
tamın kullanıldığı kontrol grubu öğrencilerinin 
başarı puanları arasında anlamlı bir fark var 
mıdır? Sorusuna cevap aramaya çalışılmıştır.

3. Önceki Çalışmalar

Ahmet Akçay ve Abdullah Şahin Dil Bilgisi 
Öğretimine Yönelik Bir Web Macerası Tasarı-
mı adlı araştırmasında öğrencileri için dil bildisi 
konusunda WebQuest geliştirerek uygulamıştır. 

İlköğretim Okullarında Matematik Derslerinde 
WebQuest Kullanımı konusunu araştıran Ök-
süz ve Uça (2010),  WebQuest tekniği sayesin-
de öğrencilerin proje tabanlı bir öğretimi be-
nimseme ve gerçekleştirme konusunda istekli 
ve başarılı oldukları, proje sonucunda öğrenci-
lerden yaratıcı ve yüksek kalitede ürünler elde 
edildiğini belirtmişlerdir.

WebQuest Öğrenme Ortamının Öğrencile-
rin Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisini 
inceleyen Özerbaş (2012), Deney ve kontrol 
grubunun deney öncesi ve deney sonrası ön-
test ve son-test toplam Akademik başarı testi 
puanları arasında anlamlı bir fark bulunmadığı, 
deneysel işlem sonrası deney grubunda bulu-
nan öğrencilerin tutum düzeyleri olumlu yönde 
yüksek çıktığı sonucuna ulaşmıştır.

4. Yöntem

Araştırma 2013- 2014 Eğitim Öğretim Yılı 
ikinci döneminde Ankara İli Çankaya İlçesi 
Rauf Orbay Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri-
ne uygulanmıştır. Araştırmada gerçek dene-
me modellerinden tek faktörlü öntest-sontest 
kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. 
4 hafta süren araştırmaya deney grubunda 25, 
kontrol grubunda 24 öğrenci olmak üzere top-
lam 49 öğrenci katılmıştır. 5A sınıfı deney, 5B 
sınıfı ise kontrol grubu olarak atanmıştır. Ke-
lime işlemci programı konusunun anlatımına 
geçilmeden önce her iki sınıfa da ön-test uy-
gulanmıştır.  Ön-test sonucunda öğrencilerin 
ön bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmamıştır. 4 haftalık kelime işlemci prog-
ramı öğretimi süresince deney grubunda Web-
Quest yöntemi, kontrol grubuna ise geleneksel 
anlatım yöntemi uygulanmıştır. 4 haftalık öğre-
tim sonunda sonunda her iki gruba da son-test 
uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde 
t-testi kullanılmıştır.

5. Verilerin Toplanması

Kelime işlemci programı konusunun anlatı-
mına geçilmeden önce her iki sınıfa da ön-test 
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uygulanmıştır.  Ön-test sonucunda öğrencilerin 
ön bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmamıştır. 4 haftalık kelime işlemci prog-
ramı öğretimi süresince deney grubunda Web-
Quest yöntemi, kontrol grubuna ise geleneksel 
anlatım yöntemi uygulanmıştır. 4 haftalık öğ-
retim sonunda sonunda her iki gruba da son-
test uygulanmıştır. Ön-test ve son test soruları 
Milli Eğitimin Bilişim Teknolojileri ve yazılım 
dersi Kelime İşlemci konusunda belirlediği ka-
zanımlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Keli-
me işlemci konusunda 5. Sınıf öğrencilerinin 
öğrenmesi gereken kazanımlar ışığında belirle-
nen öğrenme hedefleri aşağıdaki gibidir:

1. Microsoft Word kelime işlemci yazılımı 
tanır.

2. Temel metin biçimlendirmelerini yapar 
(renk, boyut, yazı tipi, vurgu, kalın, eğik vs.)

3. Belge oluşturma, kaydetme, farklı kaydet-
me ve kaydedilen dosyayı açma davranışlarını 
gerçekleştirir

4. Metinlerin çeşitli yönlere hizalar
5. Numaralandırma ve madde işaretleri
6. Liste görünümünü (madde işaretleri, ra-

kam ve harfler vs.) bilir.
7. Belirli bir sütün ve satır içeren tablo 

oluşturur.
8. Tabloda hücre, satır, sütün ekleme, birleş-

tirme, silme, metin hizalar.
9. Sayfa ve hücre dolgu rengini değiştirme
10. Sayfa kenarlığı ekler.
11. Belgeyi yatay ve ya dikey olarak kulla-

nabilir.
12. Sayfaya resimler, şekiller ekler.
13. Eklenen resim ve şekilleri konumlandı-

rır. boyutlandırma, döndürme ve silme özellik-
lerini kullanır.
14. Sayfaya WordArt ekleyebilir.

Ön-test ve Son-testlerin hazırlanmasında ayrıca 
WebQuest sürecinin düzenlenmesinde yukarda 
verilen kazanımlar dikkate alınmıştır. Ön-test 
ve son-test soruları her bir kazanımı kapsaya-
cak şekilde oluşturulmuştur.

Kelime işlemci konusu öğrenciler için öğren-
mesi biraz sıkıcı olan ve dikkat çekmede zorla-
nılan bir konudur. WebQuest yöntemi ile ders 
işleyen öğretmen mesleğinde 4. Yılını çalış-
maktadır. Öğretmen daha önceden hazırlanmış 
WebQuest süreç planı doğrultusunda 4 hafta 
boyunca derslerin işlenmesine deney grubunda 
rehberlik etmiş, kontrol grubunda ise dersleri 
geleneksel yöntemle anlatmıştır. WebQuest 
için kullanılan sınıf ortamı 19 bilgisayardan 
oluşmaktadır. Bilgisayarların tamamı internet 
bağlantısına sahiptir. Sınıf ortamında öğrenci-
lerin buldukları kaynakları yazdırabilecekleri 
bir yazıcı vardır. WebQuest ile dersin işlenme-
sinde işbirlikli bir öğretim yapılmış, öğrenci-
lerin gruplar halinde çalışması sağlanmıştır. 
Öğrencilere daha önceden belirlenen uygun 
büyük web sitelerine ulaşmaları konusunda 
rehberlik edilmiştir. Öğrencilerin hedeflenen 
bütün etkinlikleri yapması konusunda onlara 
rehberlik edilmiştir.

6. Öğrenme Materyali

Araştırmada yer alan siteler 1 aylık bir süre-
cin sonrasında seçilmiştir. İlk olarak Bilişim 
teknolojileri eğitiminde kullanılabilecek tüm 
siteler taranmış, sitelerin adresleri bir havuzda 
toplanmış ve sonunda konu alanlarıyla ilişki-
lendirilerek sınıflara ayrılmıştır. Araştırmada 
kullanılan web  sitelerin, ücretli olmamasına, 
üyelik istememesine, yasal olmayan özellikler 
barındırmamasına ve eğitsel değeri olmasına 
dikkat edilmiştir.

WebQuest sitesi bağlantısı okul web sitesi 
üzerinden öğrencilere sunulmuştur. Açılış bö-
lümünde selamlama yazısı WebQuest konusu 
ile ilgili bilgiler ve kullanım açıklamaları yer 
almıştır. Giriş kısmında ise problem cümlesi, 
senaryo, öğrenci rol ve görevleri verilmiştir. 
Giriş ekranında öğrencilerden Kelime işlemci 
konusunda her bir kazanım için ayrı ayrı gö-
revler istenmiştir. İşlem bölümünde yapılacak 
çalışmanın sonunda elde edilecek ürün için 
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grup üyelerinin araştırmadaki rolleri hakkında 
bilgi verilmektedir. Süreç bölümünde işlemi 
tamamlamak için yapılması gerekenler adım 
adım anlatılmıştır. Araştırmayı nasıl yapacak-
ları anlatılmıştır.

Süreç basamağında belirlenen kazanımları 
kapsayan görevler ve her görevin devamında 
öğrencinin araştırmalarında kullanacağı bil-
gi kaynakları bölümü yer almıştır. Bu bölüm 
İnternet üzerindeki kaynaklar taranarak hazır-
lanmış kolay ulaşabilmeleri için öğrencilere 
önerilmiştir. Etkileşimli etkinlikler, video, web 
siteleri, küçük çalışma kağıtları sunulmuştur. 
Değerlendirme basamağında öğrencilerin ça-
lışmalarının nasıl değerlendirileceği ve değer-
lendirme rubriğini nasıl kullanmaları gerektiği 
anlatılmıştır. Sonuç basamağında öğrencilerin 
çalışma sonunda neleri öğrenmiş olmalarının 
beklendiği açıklanmıştır. 

7. Sonuçlar ve Öneriler

WebQuest’in kullanıldığı deney grubu öğren-
cilerinin başarı puanları (ön-test, son-test ) 
ile geleneksel ortamın (soru-cevap, anlatım, 
gösteri, sunumlar) kullanıldığı kontrol grubu 
öğrencilerinin başarı puanları arasındaki fark-
lar incelenmiştir. Araştırmanın sonuçları gös-
termektedir ki; bilişim teknolojisi ve yazılım 
dersinin WebQuest temelli olarak yürütülmesi, 
geleneksel sınıf yöntemine göre 5. sınıf seviye-
sinde kelime işlemci programını etkin kullan-
ma konusunda öğrencilere olumlu katkılar sağ-
lamaktadır. Bunun dışında WebQuest yöntemi 
öğrencilerin işbirlikli çalışmasına yardımcı 
olmuş, öğrencilerin geleneksel anlatıma göre 
daha etkin ve motive olarak derse katıldıkları 
gözlemlenmiştir. WebQuest yöntemi Bilişim 
Teknolojileri dersinde uygulanarak, dersin di-

ğer kazanımları arasında yer alan “İnternette 
Doğru Kaynaklara Ulaşabilme” becerilerinin 
gelişmesine imkân tanıdığı düşünülmektedir.

Kelime işlemci konusu web ortamında araştır-
ma için eğlenceli bir konu olarak görülmemek-
te ve değişik kaynaklar bulunamamaktadır. 
Gelecek araştırmalarda web ortamında araştır-
maya uygun başka BT konuları incelenebilir. 
Öğrenciler 5. Sınıf düzeyinde oldukları için 
web aramaları konusunda daha üst sınıflara 
göre tecrübesizdir. Gelecek araştırmalar daha 
üst kademelere uygulanabilir.
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1. Giriş

Nüfusun kalabalık olduğu ve yerleşim alanla-
rının genişlediği şehirlerde ulaşım, yolcuların 
uzun zamanlarını almaktadır. Toplu ulaşım, 
maliyetin ucuz ve kullanımının kolay olması 
bakımından yolcular tarafından sıklıkla tercih 
edilmektedir. Ayrıca şehre gelen yerli ve ya-
bancı ziyaretçiler yolculuk için toplu ulaşımı 
kullanmaktadırlar. Özellikle birden fazla toplu 
ulaşım seçeneğinin bulunduğu şehirlerde, iki 
nokta arasında yolculuk etmek isteyen bir ki-
şinin hangi araçlarla nasıl gideceği konusunda 
yardım alma ihtiyacı doğmaktadır. 

Her bir toplu ulaşım aracı için kendisine özel 
web sayfalarında güzergâh ve hareket saat bil-
gileri bulunsa da bunları bir araya getirip ve-
rimli bir yolculuk planlamak zor bir işlemdir. 
Bu konuda kişilere yol göstermek üzere tasar-
lanan Seyahat Planlama Sistemleri günümüzde 
hızla yaygınlaşmaktadır. 

Seyahat Planlama Sistemleri (SPS), belirtilen 
başlangıç noktasından hedef noktasına bir ya 
da daha fazla sayıda farklı seyahat alternatifleri 
üreten sistemlerdir. Öncelikle web ortamında 
sunulan bu sistemler, günümüzde mobil kulla-
nımın artması ile mobil ortamlara da taşınmak-
ta, böylece her zaman her yerde kullanabilme 
imkânı doğmaktadır.  

SPS, yolcuların toplu taşıma araçlarını daha 
etkin ve verimli kullanmalarını sağlamaktadır. 
Yolculuk maliyeti ve yolculuk için harcanan 
süre asgariye indirilmektedir. Kişileri toplu 
taşıma kullanmaya teşvik ederek özel araç ile 
yapılan seyahatleri azaltmakta, böylece trafik-
te oluşacak yoğunluğu önlemektedir. Bunlara 
bağlı olarak çevreye verilen gürültü ve karbon-
dioksit salınımı gibi zararlar en aza inmektedir.  

Bu çalışmada, pilot şehir İzmir için gelişti-
rilmiş olan Akıllı Seyahat Planlama Sistemi 
(ASPS) hakkında bilgi verilecek ve sistemin 
mobil bileşenleri tanıtılacaktır.

İzmir Mobil Seyahat Planlama Sistemi

Feriştah Dalkılıç, Yunus Doğan, Derya Birant, R. Alp Kut
Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir
feristah@cs.deu.edu.tr, yunus@cs.deu.edu.tr, derya@cs.deu.edu.tr, alp@cs.deu.edu.tr 

Özet: Çeşitli toplu taşıma araçlarının kullanıldığı büyük şehirlerde bir yerden bir yere nasıl 
gideceği konusunda yol gösteren Seyahat Planlama Sistemleri günümüzde gittikçe yaygınlaş-
maktadır. Bu sistemler mobil uygulama şeklinde de sunulmakta, böylece her zaman her yerden 
kullanılabilmektedir. Çalışma kapsamında, pilot şehir İzmir için ihtiyaç duyulan Akıllı Seyahat 
Planlama Sistemi (ASPS) geliştirilmiştir. ASPS; Web, Android, iOS, Windows Phone ve Mobil 
Web ortamlarında hizmet verecek olan ve diğer seyahat planlama sistemlerinde bulunmayan çe-
şitli fonksiyonlara sahip bir sistemdir.

Anahtar Sözcükler: Mobil Teknolojiler, Seyahat Planlama Sistemi, Toplu Ulaşım Sistemleri.

Abstract: Journey Planner Systems that assist users how to travel between two selected points are 
becoming increasingly common nowadays in major cities which have a variety of public transport. 
These systems are offered in the form of mobile applications, so they can be used from anywhere, at 
any time. In the scope of this study, Intelligent Journey Planner System (IJPS) has been developed for 
pilot city Izmir. IJPS will be operating on Web, Android, iOS, Windows Phone and Mobile Web envi-
ronments and will serve various functions which are not available in other journey planning systems.
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2. Seyahat Planlama Sistemlerinin 
Parametreleri

Kullanıcı dostu bir ara yüze sahip olması bek-
lenen SPS, içeriğe uygun ara yüz bileşenlerini 
içermelidir. Sonuçları en anlaşılır şeklide sun-
malı ve gerektiğinde güzergâhları haritalar üze-
rinde göstererek kullanıcıyı yönlendirmelidir.

Standart bir seyahat planlama sisteminde, yeni 
bir sorguya başlandığında ilk olarak kullanıcıdan 
başlangıç ve hedef noktalarının belirtilmesi bek-
lenmektedir. Başlangıç ve hedef noktalar belirle-
nirken, tanımlı önemli nokta havuzundan seçim 
yapılabileceği gibi durak ya da istasyon isimleri 
de kullanılabilir. Bunlara alternatif olarak harita 
üzerinden yer işaretlemesi yapılarak ya da GPS 
ile konum bilgisi alınarak, başlangıç ve hedef 
noktalarına ait koordinat bilgisi elde edilebilir.

Bir sonraki aşamada yolculuğun yapılması 
planlanan zaman belirtilebilir. Varsayılan ola-
rak sorgunun yapıldığı gün ve saat bilgisi kul-
lanılır. Eğer kullanıcı ilerleyen bir tarih ve ya 
saatte yolculuk edecek ise bu bilgileri girmeli-
dir. Bazı sistemler yolculuğa başlanmak istenen 
zamanı, bazıları varış için hedeflenen zamanı, 
bazıları ise her ikisini kabul etmektedir. 

Seyahat Planlama Sistemleri tek bir toplu ulaşım 
servisi için çalışabileceği gibi, birden fazla servis 
için de çalışabilir. Otobüs, vapur, metro, banliyö 
ve benzeri ulaşım araçları için aynı anda hizmet 
veren sistemlere Çok Modlu (Multi-model) Se-
yahat Planlama Sistemi denmektedir. Genellikle 
varsayılan olarak tüm ulaşım seçenekleri seçili 
gelmektedir. Ancak kullanıcı mevcut ulaşım ser-
vislerden hangilerini kullanmak istemiyorsa bun-
ları eleyebilmelidir. Örneğin, vapur kullanmak 
istemeyen bir kişi bunu belirtebilmelidir. Bazı 
seyahat planlama sistemleri istendiğinde, bisiklet 
yollarını da sonuçlara dâhil etmektedirler.

Özellikle engelli yolculara yönelik olarak 
asansör kullanabilme, merdiven kullanabilme, 
azami yürünebilecek mesafe gibi bilgiler kulla-
nıcıdan alınmalıdır.

Güzergâhlar elde edilirken ve listelenirken 
en hızlı, en kısa, en ucuz ya da en az transfer 
içerme şeklinde sıralama şansı kullanıcıya 
verilmelidir.

Sonuçlar kullanıcıya öncelikle özet halinde lis-
telenebilir, sonrasında kullanıcı istediği sonuca 
ait detay bilgisini görüntüleyebilir. Bu noktada 
seçilen güzergâh harita üzerinde görüntülene-
rek anlaşılırlığı artırılabilir.

Yukarıda anlatılan tüm bu özelliklere sahip 
sistemler kullanıcının kendisine en uygun olan 
seyahati planlamasını ve hedefine en kolay ve 
rahat şekilde ulaşabilmesini sağlayacaktır.

3. Önceki Çalışmalar

Mobil teknolojilerin günlük hayattaki kullanı-
mının artmasıyla Web uygulamalarının mobil 
ortamlara taşınması hız kazanmıştır. Seyahat 
planlama sistemleri de son yıllarda mobil or-
tamda sunularak erişim ve kullanım kolaylığı 
sağlanmaktadır.

Dünyanın önde gelen pek çok şehrinde çok-
modlu ve mobil desteği sağlayan seyahat plan-
lama sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Bunlara örnek olarak Londra için Tlf Journey 
Planner [1], Avustralya Queensland için Trans-
Link [2], İrlanda için Transport for Ireland [3], 
Berlin için BVG [4], Paris için RATP [5] ve 
Hong Kong için PTES [6] verilebilir. Her ge-
çen gün bu örneklere yenileri eklenmektedir.

Çalışmanın başlangıcında İzmir için herhan-
gi bir seyahat planlama sistemi mevcut değil 
iken, içinde bulunduğumuz yıl itibari ile iki 
farklı sistem daha piyasaya sürülmüş durum-
dadır. Bunlardan ilki şu anda Türkiye, Lit-
vanya, Letonya, Estonya ve Brezilya olmak 
üzere beş ülkede hizmete sunulmuş olan Trafi 
[7] isimli uygulamadır. İstanbul, Ankara, İz-
mir ve Bursa’da kullanılmakta olan sistem 
Android, iOS ve Web ortamlarında kullanı-
labilmektedir. Diğer sistem İstanbul, İzmir, 
Ankara, Kocaeli ve Bursa’da kullanılmakta 
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olan Buradan Oraya [8] isimli uygulamadır. 
Bu uygulama da Android, iOS ve Web ortam-
larında çalışmaktadır.

Tüm bu sistemler kullanıcı parametreleri doğ-
rultusunda en iyi güzergâhları üretmeyi amaç-
lamaktadır. K-en-kısa-yol algoritması en çok 
kullanılan algoritmaların başında gelmektedir. 
Bu algoritma ile en kısa yol bulunduktan sonra 
artan maliyet sırasıyla diğer k-1 kısa yol bulu-
nur. Yen [9] algoritması bu alandaki en önemli 
çalışmalardan bir tanesidir. Önce Dijkstra [10] 
ya da diğer herhangi bir en kısa yol bulma al-
goritması ile en iyi sonucu bulduktan sonra bu 
sonucun k-1 tane türevini üretir. Bu algoritma-
ları geliştiren ve yeni çözümler öneren [11, 12, 
13] ya da mevcut algoritmaları kıyaslayan [14, 
15, 16] pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışma 
kapsamında, Yen ve Dijksta algoritmalarının 
kullanıldığı Artırımlı Güzergâh Bulma Algorit-
ması geliştirilmiştir. Geliştirilen algoritma, en 
az maliyetli k adet güzergâhı elde etmek için 
beş adımdan oluşan kademeli akışa sahiptir.

4. İzmir’in Ulaşım Altyapısı

Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan İzmir’de 
otobüs, metro, banliyö ve vapur olmak üzere 
dört farklı toplu ulaşım aracı hizmet vermek-
tedir. Bu servisler beş farklı şirket tarafından 
sağlanmaktadır. 

ESHOT [17] tarafından sağlanan otobüs hiz-• 
metinde 319 adet hat mevcuttur. İzmir gene-
linde yaklaşık 6700 durak bulunmaktadır.
İzmir Metro A.Ş. [18] tarafından işleti-• 
len Evka 3-Fahrettin Altay metro hattı 
yaklaşık 20 km’dir ve 17 durağa sahiptir. 
İlerleyen yıllarda Evka 3-Bornova Mer-
kez, Üçyol-Tınaztepe, Fahrettin Altay-
Narlıdere ve Halkapınar-Otogar hatlarının 
hayata geçirilmesi planlanmaktadır.
İzban A.Ş. [19] 80 km uzunluğundaki • 
Aliağa-Cumaovası arasında bulunan 32 
durağa sahip raylı sistemi işletmektedir. 
Torbalı yönüne 6 yeni istasyonun çalışma-
ları devam etmektedir.

İzdeniz A.Ş. [20] 8 adet istasyon, 22 adet • 
yolcu gemisi ve 3 adet arabalı vapur ile 
hizmet vermektedir.

Mevcut servislere ek olarak yakın gelecekte 
tramvayın toplu taşıma araçlarına katılması he-
deflenmektedir. Bu konuda çalışmalar devam 
etmektedir.

5. Akıllı Seyahat Planlama Sistemi (ASPS) 

Pilot şehir İzmir için geliştirilmiş olan ASPS, 
yerli üretim bir sistem ihtiyacına cevap ver-
mektedir. İzmir’de 2014 Haziran ayında toplu 
ulaşımda yeni düzenlemeler yapılmış ve uzak 
noktalar arasındaki direk hatlar kaldırılarak 
aktarmalı ulaşım ön plana çıkartılmıştır. Bu 
düzenlemelerden sonra ASPS gibi bir sisteme 
ne kadar fazla ihtiyaç olduğu görülmüş ve test 
yayınında olmasına rağmen sistem etkin bir şe-
kilde kullanılmaya başlanmıştır. 

Sistem esnek bir yapıda tasarlanmış, başka bir 
şehre uyarlanabilmesi ve yeni ulaşım seçenek-
lerinin dâhil edilebilmesi tasarım aşamasında 
göz önünde bulundurulmuştur.

Hava, trafik ve yol durumu bilgilendirmeleri, 
yapılan sorgu için üretilen yaklaşık taksi tutarı 
bilgilendirmesi, güzergâh üzerindeki aktivite 
ve etkinlik merkezlerinin gösterilerek bu mer-
kezlerde gerçekleşecek etkinliklerle ilgili bilgi-
lendirme yapılması benzer sistemlerde rastlan-
mayan özelliklerdir. Ayrıca sonuçlar istenilen 
adrese e-posta olarak gönderilebilmekte ya da 
yazıcıdan çıktı olarak alınabilmektedir. Sistem 
Türkçe ve İngilizce dil desteği sağlamaktadır.

Mobil teknolojilere önem verilen çalışmada, üç 
farklı mobil platform için uygulama geliştirilmiş, 
ayrıca mobil web uygulaması hazırlanmıştır.

Sistem Mimarisi
ASPS servise dayalı bir mimariye sahiptir. Şe-
kil 1’de görüldüğü gibi sistemin merkezinde 
Seyahat Planlama Web Servisi yer almaktadır.
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Otobüs, raylı sistem ve vapur verileri her gece 
ilgili kaynaklardan çekilerek, hazırlanmış olan 
veri tabanında ortak bir format altında birleştiril-
mektedir. Seyahat Planlama Web Servisi, güncel 
verileri bu veri tabanından kullanmaktadır.

Şekil 1. ASPS Mimarisi

Farklı bir Web Servisi Sunucusu üzerinde hizmet 
veren Para Dönüşüm, Hava Durumu, Yol Duru-
mu, Trafik Durumu, Etkinlik ve Önemli Nokta-
lar Web Servisleri, Seyahat Planlama Web Servi-
sinin ihtiyaç duyduğu verileri sağlamaktadırlar.

Sistem kullanıcılara web uygulaması ve mobil 
uygulamalar şeklinde sunulmaktadır. Bir son-
raki bölümlerde bu uygulamalar detaylı olarak 
anlatılacaktır.

Mobil Uygulamalar
Sistemin her yerde ve her zaman etkin bir şe-
kilde kullanılabilmesi için iOS, Android ve 
Windows Phone mobil işletim sistemlerine 
özgü uygulamalar geliştirilmiştir. Ayrıca bu 
ve diğer mobil platformlar üzerinden sistemin 
kullanılabileceği bir mobil web uygulaması 
mevcuttur. Bu bölümde örnek ekran görüntü-
leri kullanılarak sistemin özellikleri anlatıla-
caktır. Şekil 2 ila Şekil 10’da a, b, c ve d alt 
şekillerinde verilen ekran görüntüleri sırasıyla 
iOS, Android, Windows Phone ve Mobil Web 
uygulamalarına aittir.

Şekil 2’de görüldüğü gibi uygulamaya başlar-
ken ilk olarak başlangıç ve hedef noktaları be-

lirlenmektedir. Başlangıç ve hedef noktalar be-
lirlenirken, üç farklı yöntem kullanılmaktadır. 
Bu yöntemler: tanımlı önemli nokta havuzun-
dan seçim yapmak,  durak ya da istasyon isim-
leri ile arama yapmak ve harita üzerinden yer 
işaretlemesi yapılarak konum bilgisi almaktır.  

a. b.

c. d. 

Şekil 2. Başlangıç ve Bitiş Noktalarının 
Belirlenmesi

Bir sonraki aşamada kullanıcı parametreleri 
belirlenmektedir. Şekil 3’teki ekran görüntü-
lerinde de görüldüğü gibi bu parametrelerden 
ilki yolculuğun yapılması planlanan gün ve 
saat bilgisidir. Varsayılan olarak sorgunun ya-
pıldığı gün ve saat seçili gelmektedir. 

Bir diğer parametre hangi ulaşım araçları-
nın kullanılabileceğidir. Mevcut durumda 
otobüs, vapur, metro ve banliyö seçenekleri 
bulunmaktadır. Varsayılan olarak tüm seçe-
nekler seçili gelmekte, kullanıcıdan yolculuk 
etmek istemediği araç seçeneklerini elemesi 
beklenmektedir. 
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Bir sonraki parametre aktarmalar arasında 
yürümek istenip istenmediği ve yürümenin 
maksimum kaç metre olabileceği bilgisidir. 
Varsayılan olarak yürüme seçeneği aktif ve 
maksimum mesafe değeri 500 m. olarak kabul 
edilmiştir. 

En son parametre olarak, kullanıcıdan sonuçları 
hangi kritere göre sıralanmasını istediği bilgisi 
alınmaktadır. Mevcut kriterler en az aktarmalı, 
en hızlı ve en ucuz olmakla birlikte varsayılan 
olarak en az aktarma seçili gelmektedir.

a.  b.  

c.  d.  

Şekil 3. Seyahat Parametrelerinin Belirlenmesi

Kullanıcıdan başlangıç noktasının, hedef nok-
tasının ve seyahat parametrelerinin alınmasın-
dan sonra bu bilgiler Seyahat Planlama Web 
Servisine iletilmekte ve servisin döndürdüğü 
sonuçlar Şekil 4’te görüldüğü gibi özet olarak 
kullanıcıya sunulmaktadır. Özet bilgi kullanıla-
cak hatlara ait ikonlardan, hareket saatlerinden 
ve ortalama yolculuk süresinden oluşmaktadır.

Seyahat Planlama Web Servisi, on taneden 
fazla sonuç üretildiği takdirde, seçili olan 
sıralama kriterine göre en iyi ilk on seçeneği 
döndürmektedir. 

a.  b.  

c.  d.  

Şekil 4. Güzergâh Listesi

Kullanıcı istediği sonuca ait detay bilgisini 
Şekil 5’te örneklendiği şekilde görüntüleyebil-
mektedir. Detay bilgisi güzergâha ait her bir alt 
parça için başlangıç ve bitiş durak bilgilerini, 
kullanılacak hat bilgisini, hareket saatlerini 
ve ortalama yolculuk süresini içermektedir. 
Güzergâh detay bilgisi istenirse e-posta olarak 
gönderilebilmektedir. Şekil 6’da olduğu gibi, 
seçili olan güzergâh harita üzerinde görüntü-
lenebilmektedir. Güzergâhı oluşturan her bir 
durak harita üzerinde işaretlenmekte, transfer 
yapılacak duraklar ayrıca renklendirilmektedir. 
Kullanıcının talebine göre, güzergâh üzerinde 
bulunan etkinlik merkezleri ve önemli noktalar 
da harita üzerinde işaretlenebilmektedir. 
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a.  b.  

c.   d.  

Şekil 5. Güzergâh Detayı
a.  b.  

c.  d.  

Şekil 6. Seçili Güzergâhın Haritada Gösterimi

Güzergâh üzerinde bulunan pazaryeri, alış ve-
riş merkezi, ibadethane, hastane, otopark vb. 
önemli noktalar Şekil 7’de olduğu gibi kullanı-
cıya liste olarak verilmekte, böylece kullanıcı-
nın güzergâh üzerinde ihtiyaç duyabileceği yer-
ler hakkında bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

a. 

  

b. 

c. d. 

Şekil 7. Önemli Noktalar Listesi

Kullanıcıya sunulan bir diğer liste ise, güzergâh 
üzerinde bulunan müze, kültür merkezi, sergi ve 
sinema gibi etkinlik merkezleridir. Şekil 8’de 
görüldüğü üzere, kullanıcı arzu ederse listeden 
bir etkinlik merkezini seçtiğinde, bu merkezde 
yolculuk gün ve saatine yakın olarak gerçekle-
şecek etkinlikleri görüntüleyebilmektedir. Bu 
fonksiyon ile insanların şehirde gerçekleşmek-
te olan etkinlikler hakkında bilgilendirilmeleri, 
sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla katı-
lım sağlamaları amaçlanmıştır. Etkinlik bilgi-
leri, İzmir Belediyesine ait veri kaynaklarından 
sağlanmakta, böylece her zaman kullanıcıya en 
güncel veriler sunulmaktadır.
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a. b. 

c. d. 

Şekil 8. Etkinlik Merkezleri Listesi

Seçilmiş olan başlangıç ve hedef noktalar ara-
sındaki mesafe bilgilendirme amaçlı olarak 
kullanıcıya sunulmaktadır. Güncel kur verileri 
ve taksi ücretlendirme tutarları kullanılarak, 
yolculuk taksi ile gerçekleştirildiğinde oluşa-
cak yaklaşık bedel Şekil 9’da olduğu gibi dört 
farklı kur cinsinden görüntülenmektedir.

Tüm bu özelliklere ek olarak, güzergâh üze-
rinde bulunan yol çalışmaları kullanıcı tara-
fından görüntülenebilmektedir. Yine belediye 
kaynaklarından sağlanan bu bilgiler her zaman 
güncelliğini korumaktadır. Bir diğer önemli 
özellik, Kentkart verilerinden sağlanan trafik 
durum bilgisidir. Güzergâh hakkında akıcı ya 
da yoğun şeklinde bilgilendirme sağlanmakta-
dır. Ayrıca kullanıcı istediği ilçelere ait güncel 
hava durumu bilgisine uygulama içerisinden 
ulaşabilmektedir.

a. b. 

    
c. d. 

Şekil 9. Yaklaşık Taksi Tutarı

6. İleri Çalışmalar ve Öneriler

Sistem yaşayan, yenilenen ve gelişen bir uy-
gulama olma özelliğine sahiptir. Desteklenen 
mobil işletim sistemlerinin yeni sürümlerinin 
yayınlanmasını takiben, sistemin bu sürümler 
üzerine uyarlanması devam edecektir. Ayrıca 
kullanıcılardan elde edilen geri bildirimler doğ-
rultusunda uygun ve gerekli görülen değişiklik-
ler ve yenilikler sisteme yansıtılmaktadır.

İleriki çalışmalarda, İzmir’de son zamanlarda 
hızlı bir ilerleme gösteren BİSİM adlı bisiklet-
le ulaşım seçeneğinin sisteme dâhil edilmesi 
düşünülmektedir. 

Mevcut sistemde yer almayan, sorgu paramet-
relerinde tekerlekli sandalye seçeneğinin yer 
alması ya da asansör kullanım durumunun be-
lirtilebilmesi hedeflenmektedir.
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Kentkart firmasından toplu ulaşım araçlarına 
ait anlık GPS konum bilgisinin alınması ile il-
gili durağa yaklaşırken uyarı yapma özelliğinin 
eklenmesi düşünülmektedir.

Sistemin pilot bölge olarak İzmir için uygulan-
masından sonra, başka şehirler için de kullanıl-
ması amaçlanmaktadır.
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1. Giriş

Teknolojinin gelişmesi ile elektronik cihazlar 
değişerek gelişiyor. Ayrıca elektronik cihazlar 

küçülmeye başlıyor. Elektronik cihazlar ko-
nusunda en büyük değişim bilişim sektöründe 
yaşanıyor. Bilgisayarlar giderek küçülmesi ile 
rahat taşıyabileceğimiz hatta cebimize koyabi-

Mobil Uygulamaların Güvenliği ve Mobil Yaşam 

Hanım Eken
TÜRKSAT, Kurumsal Bilgi ve Siber Güvenlik Yönetimi Direktörlüğü, Ankara
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Özet: Mobil cihazların artması ve internetin mobil cihazlarda kullanılmasının artması ile mo-
bil uygulamaların kullanımı artmaktadır. Mobil cihazların taşınmasının ve kullanılmasının kolay 
olması ile insanların yaşamının her alanında yer almaktadır. Bu nedenle günümüzde mobil ya-
şam büyük önem taşımaktadır. Uygulamaların hızla artması ile mobil uygulamaların güvenliği 
de önemli hale gelmektedir. Çünkü mobil cihazları kişiler kişisel bilgilerini içeren uygulamalar 
içinde kullanılmaktadır. Bu nedenle mobil uygulamaların güvenliği daha önemli hale gelmiştir. 
Bu tür uygulamaların bilgi güvenliği açısından zafiyet içermesi güvenlik açısından daha büyük 
risk oluşturmaktadır. Bu çalışmada mobil uygulamaların insanların yaşamındaki yerinden ve mo-
bil uygulamaların güvenliğinin sağlanması için ne gibi önlemlerin alınması gerektiğinden bahse-
dilmektedir. Öncellikle mobil cihazların insanların hayatındaki yerinden örneğin yolda yürürken, 
toplantıda, yemekte, toplu taşımada devamlı akıllı telefonlarla veya mobil cihazların insanların 
hayatında nasıl yer aldığından bahsedilecektir. 

Daha sonra mobil işletim sistemleri hakkında bilgi verilecektir. Mobil uygulamalara yapılan 
saldırı türlerinden bahsedilecektir. Mobil uygulamaların ne gibi riskleri barındırdığı konusun-
da bilgi verilecektir. Mobil uygulamalarda yer alan güvenlik açıklıklarından bahsedilecektir. Yer 
alan güvenlik açıklıkları için neler yapılması gerektiğinden ne gibi güvenlik önlemleri alınması 
gerektiğinden bahsedilecektir. Mobil cihazların kişilerin aynı zamanda kişisel cihazları olduğu ve 
kafelerde, havalimanlarında, otellerde kullanıldığı için insanların kişisel bilgilerini korumak için 
ne gibi önlemler alması gerektiğinden bahsedilecektir.

Anahtar Sözcükler: Mobil, Mobil Yaşam, Mobil Cihazlar, Mobil Uygulamalar, Mobil 
Uygulamaların Güvenliği

Abstract: The use of mobile applications increase with the increasing use of mobile devices and 
the internet on mobile devices is increasing. With the ease of use of the transport of mobile de-
vices and is located in all areas of people’s lives. Nowadays, it is therefore of great importance 
mobile life. Security of mobile applications with increasing number of applications are becoming 
important. Because mobile devices are used in applications involving people’s personal infor-
mation. Therefore, the security of the mobile application has become more important. Contain 
weaknesses of such practices in terms of information security is a greater risk in terms of security. 
In this study, what measures such as to ensure the security of mobile applications and mobile 
applications over the life of the people is mentioned as necessary. Foremost over the life of the 
people walking on the way of mobile devices, meeting, dinner, will discuss how being involved 
with the continuous public transport smart phone or mobile device in people’s lives.
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lecek boyutlara kadar küçülmüştür. Bu cihazlar 
hayatımızda mobil cihazlar olarak yerini almış-
tır. Gündelik yaşamımıza giren ve hayatımızı 
kolaylaştıran ilk mobil cihaz cep telefonlarıdır.

Cep telefonları ilk olarak dünyada 1983 yılında 
kullanılmaya başlanılmıştır. Fakat ağırlıkları 
sebebiyle taşıma amaçlı kullanılmamıştır. Bo-
yutlarının küçülmesi ile hafiflemiştir. Şimdi ise 
hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

Türkiye’de ise ilk cep telefonu görüşmesi 23 
Şubat 1994 tarihinde gerçekleşti. Dönemin 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başba-
kanı Tansu Çiller cep telefonundan ilk görüş-
meyi yapmışlardır[1].

Cep telefonun ilk büyük adım ise 1994’te ilk 
cep telefonu operatörü Turkcell’in sektöre gir-
mesi ile olmuştur. İlk başlarda hem boyut ola-
rak büyük olan hem de ağırlıkları fazla olan cep 
telefonların küçülmesi ile kullanımı da yaygın-
laşmıştır. Ericson marka cep telefonunu mar-
kasından sonra Nokia’nında Türkiye pazarına 
girmesi ile cep telefonu kullanıcısında büyük 
artış görülmüştür. Günümüzde 65 milyon SIM 
kart ve 35 Milyon’da cep telefonu kullanıcısı 
olduğu tahmin ediliyor[1]. 

Günümüzde ise cep telefonların gelişmesi ile 
birçok özellik eklenmiş ve akıllı telefonlar 
olarak insanların kişisel bilgisayarı haline gel-
miştir. Ayrıca akıllı cep telefonlarının yanında 
birçok mobil cihazlar üretilmiştir. Bu cihazları 
insanlar kullanmaktadır.

Bu çalışmada mobil işletim sistemlerinden, 
mobil cihazlara yapılan saldırılardan, mobil ci-
hazları saldırılardan korumak alınması gereken 
önlemlerden bahsedilecektir. 

2. Mobil İşletim Sistemleri

Mobil işletim sistemlerinin geliştirilmesi ile 
akıllı cep telefonların üretilmesine başlanmış-
tır. Ayrıca tabletler ve diğer mobil cihazlarda 
bu işletim sistemleri bulunmaktadır. 

Geçmişte ve günümüzde mevcut olan mobil 
işletim sistemleri şunlardır: [2]

Google: Android• 
Apple:Iphone OS (iOS)• 
Microsoft :Windows Mobile• 
RIM :BlackBerry OS• 
Symbian Vakfı :Symbian• 
Palm :Web OS• 
Linux Vakfı :MeeGo• 
Samsung :Bada• 

Android
Gooogle,Open Handset Alliance ve özgür ya-
zılım topluluğu tarafından geliştirilen Linux 
tabanlı, mobil cihaz ve cep telefonları için ge-
liştirilmiş olan mobil işletim sistemidir.

Android, aygıtların fonksiyonelliğini genişle-
ten uygulamalar yazan geniş bir geliştirici gru-
buna sahiptir. Android için halihazırda 1 mil-
yondan fazla uygulama bulunmaktadır. Google 
Play Store ise, Android işletim sistemi uygu-
lamalarının çeşitli sitelerden indirilebilmesinin 
yanı sıra, Google tarafından işletilen kurumsal 
uygulama mağazasıdır. Geliştiriciler, ilk olarak 
aygıtı, Google’ın Java kütüphanesi aracılığıyla 
kontrol ederek Java dilinde yazmışlardır.

iOS
Apple tarafından geliştirilen Mac OS X (Unix 
türevli) işletim sistemi ailesinden gelmiştir. 
Apple marka mobil cihazlar için özel tasarlan-
mıştır. Sadece parmak etkileşimi ile çalışacak 
biçimde tasarlanmıştır. Çoklu dokunma özelli-
ğini desteklemektedir[2]. 

Windows Mobile
Windows CE (Compact Edition) çekirdeklidir. 
İleri düzey altyapıya sahip olması ve Windows 
tabanlı olmasına rağmen masaüstünde kulla-
nılan Windows uygulamalarını çalıştıramaz. 
Tescilli bir işletim sistemidir fakat değişik üre-
ticilerin ürünlerinde de bulunabilir[2].

Diğer cihazlarla da uyumlu olması gerektiğin-
den optimizasyon miktarı rakiplere oranla dü-
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şüktür. İlk sürümlerde çoklu dokunuş desteği 
bulunmamaktaydı. 7. sürümüyle beraber çoklu 
dokunuşu da desteklemeye başlamıştır. Mul-
titasking özelliğini desteklemektedir. C++ ta-
banlıdır. Microsoft Office programlarıyla mü-
kemmel uyumu Windows Mobile’in önemli bir 
artısıdır.

3. Mobil Cihazlara Yapılan Saldırılar

Mobil cihazların kullanımın artması ile mobil 
cihazlara yapılan saldırılarda artmıştır. Bilgisa-
yarlara yapılan saldırıların aynısı mobil cihaz-
lara da yapılmaktadır.

Mobil cihazlarda gerçekleşen başlıca saldırı 
tipleri; Kötücül Yazılım (Malware), Doğrudan 
Saldırı (Direct Attacks),Araya Girme (Data In-
terception), Açıklık Kullanma ve Sosyal Mü-
hendislik (Exploitation ve Social Engineering)  
olarak sıralanmaktadır. Bu atakların çoğunda 
daha önceden tespit edilmiş açıklıklar (vulne-
rabilities) ve bu açıklıkları kullanan kod parça-
ları (exploit) kullanılmaktadır[3,4]. 

Kötücül Yazılım (Malware) 
Kötücül Yazılım (Malware);  virüs, worm (so-
lucan), trojan ve spyware (casus yazılım)  ola-
rak bilinen zararlı yazılımların tümüne verilen 
isimdir. Bu zararlı yazılımların etkili olmasının 
nedeni mobil cihazlar hızla yayılırken bu ci-
hazlar için gerekli güvenlik yazılımlarının bu 
oranda geliştirilmemesi ve yaygın olmaması-
dır. Bilgisayarlarda olduğu gibi mobil cihazlar-
da da bu yazılımlar cihazdan cihaza bulaşabilir 
ve kendini otomatik kopyalayabiliyorlar. 

Bu zararlı yazılımlar  internet,  cihazın bağlan-
dığı bilgisayar üzerinden, MMS mesajı, depola-
ma birimleri (SD, MMC cards) ve mobil cihaz-
lar arasındaki veri aktarımı (wireless,bluetooth, 
infrared) ile  yayılabilmektedir. Kötücül yazı-
lımlar yayılarak bulaştıkları cihazlarda sms 
atma, veri toplama, çağrı kayıtlarını loglama, 
klavye girişlerini kaydetme (keylogger), ya-
sadışı yazılım yükleme, cihazdaki sertifikaları 
ele geçirme, ortam dinleme, GPS konum bilgi-

sini kaydetme gibi faaliyetleri gerçekleştirerek 
kullanıcıya zarar verirler ve bilgilerini izinsiz 
ele geçirirler[5]. 

Doğrudan Saldırı (Direct Attacks) 
Doğrudan Saldırı olarak adlandırılan bu yön-
temde saldırgan bilinen bir uygulama açıklığını 
ya da işletim sistemindeki açıklığı kullanarak 
yetkisiz erişim sağlamayı ve bilgi elde etmeyi 
hedefler.Doğrudan saldırı yöntemi kötücül yazı-
lım (malware) ‘dan  farklıdır çünkü bu yöntem-
de cihaza herhangi bir yazılım yüklenmez.  Bu 
yöntemde bir zayıflık bulunur ve bu zayıflık ne-
deniyle sistemin normal bir etkileşime beklene-
nin dışında bir tepki vermesi ile zarara uğratılır. 

Bu zafiyetler en fazla doküman okuma uy-
gulamaları ve multimedya uygulamalarında 
görülmüştür[5,6]. 

Araya Girme (Data Interception) 
Hızla kullanımı artan yöntemlerden birisi de 
veri iletişiminde araya girme (data intercep-
tion) yöntemidir. Bu yöntemde ağ üzerindeki 
paketler toplanarak analiz edilir, protokollerine 
göre ayrıştırılır ve gerekiyorsa şifreli trafik çö-
zülerek aktarılan veri ele geçirilir[6,7]. 

Açıklık Kullanma ve Sosyal Mühendislik 
(Exploitation and Social Engineering )
Mobil cihazlardan bilgi elde edilmesinde sos-
yal mühendislik ve cihazlarda yapılan açıklık 
kullanma (exploitation)  yöntemleri de kullanıl-
maktadır. Örnek olarak bilinmeyen bir numa-
radan gelen sms ile oltalama (phishing) saldırı-
sına maruz kalabilirsiniz. Bu teknikle saldırgan 
sizden gizli bilgilerinizi alabilir[6,7,8]. 

4. Mobil Cihazların Güvenliğini Sağlamak 
İçin Alınacak Önlemler

Mobil cihazların akıllanması ve internetinde 
kullanılır hale gelmesi ile mobil cihazların ki-
şilerin bilgisayarlarından bir farkı kalmamıştır. 
İnsanlar bilgisayarlarında hangi işlemi yapmak 
istiyorlarsa aynı işlemleri artık mobil cihazlar-
da da yapabilmektedirler.
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Bu nedenle artık mobil cihazlar içinde birçok 
güvenlik önlemi bulunmaktadır. Kullanıcılar 
bu önlemleri alırlarsa mobil cihazlarını daha 
güvenli hale getirebilirler.

Mobil cihazı seçerken, güvenlik 
özelliklerini düşünün
Mobil cihazlar artık dosya şifreleme, uzaktan 
erişim, cihazdaki verileri yedekleme, kimlik 
doğrulama gibi güvenlik önlemlerini içermek-
tedir. Ayrıca VPN bağlantısı ile mobil cihaza 
bağlanmak isterseniz mobil cihazın sertifika 
tabanlı kimlik doğrulamasını desteklenmesi 
gerekmektedir. Bu nedenle mobil cihazlar sa-
tın alınırken bu özellikleri içeren cihazlar ter-
cih edilmeli[10].  

Mobil cihazın daha güvenli olması için 
yapılandırın
Birçok mobil cihazda yanlış şifre girince bir-
kaç denemeden sonra mobil cihaz kendini ki-
litlemektedir. Bu özelliğin aktif hale getirmeli. 
Ayrıca kullanıcı şifresini basit tercih etmemeli. 
Karmaşık şifre belirlemeli. Artık mobil cihaz-
lar içinde antivirus yazılımları var bu program-
lar cihazlara yüklenebilir [10,11]. 

Web hesaplarını güvenli bağlantı 
kullanarak oluşturun
Belirli web siteleri için hesaplar (hesap seçe-
nekleri sayfalarında “HTTPS” veya “SSL” 
arayın) güvenli, şifreli bağlantıları kullanmak 
için yapılandırılabilir. Birçok popüler posta ve 
sosyal ağ sitelerinin bu seçeneği vardır.

Şüpheli e-posta veya metin mesajları 
gönderilen bağlantıları takip etmeyin
Tanımadığınız kişilerden gelen e-postaları aç-
mayınız. Eğer e-postayı açmışsanız gönderilen 
bağlantıyı takip etmeyiniz veya e-postada yer 
alan eklentiyi açmayınız. Bu bağlantılar zararlı 
web sitelerine neden olabilir.

Cep telefonu numarası ortak ortamlarda 
paylaşmayın
Cep telefon numaranızı herkese açık ortamda 
paylaşmayınız. Saldırganlar hedef olarak bu 

numaraları kullanabilir, web cep telefonu nu-
maralarını toplamak için yazılım kullanabilir.

Mobil cihazda bilgileri depolarken dikkatli 
düşünün

Mobil cihazınızda bilgileri depolarken dikkat-
li olunması gerekmektedir. Özel olan bilgileri 
mobil cihazda depolanmayabilir. Depolanırsa 
da güçlü şifreleme algoritmalarını kullanarak 
şifrelenmelidir. Çünkü saldırganlar cep telefo-
nunuzu ele geçirdiğinde bütün bilgilere rahat 
bir şekilde ulaşabilir[10,11].  

Uygulamaları yüklerken titiz olun
Mobil cihazlara uygulamaları yüklerken titiz 
davranılmalı. Çünkü mobil cihazlar için geliş-
tirilmiş ve kötücül (malware) kod içeren uygu-
lamalar ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. 
Ayrıca uygulamayı yüklerden uygulamanın 
ihtiyacı olandan fazla izin istiyorsa izin veril-
memeli gerekirse uygulamayı yüklememelidir. 

Mobil cihazın fiziksel kontrolünü sağlayın
Mobil cihazın fiziksel güvenliğini sağlayın. 
Mobil cihazların şifreleri var herkes kullana-
mıyor fakat çeşitli yollarla şifre ile giriş atla-
tılabilir ve mobil cihazınız başkasının kontro-
lüne geçebilir. Mobil cihazınıza giriş yaptıktan 
sonra casus uygulamalar yükleyip sizin mobil 
cihaz ile yaptığınız her şeyi takip edebilir. Mo-
bil cihazınızı çalınabilir ve mobil cihazınıza 
kayıt ettiğiniz bilgiler ele geçirilebilir.

Bluetooth, kızılötesi veya Wi-Fi gibi iletişim 
araçlarını kullanmadığınız zaman devre dışı 
bırakın
Saldırganlar bu arabirimler kullanarak yazılım 
açıklarını istismar ederek mobil cihazınızı ele 
geçirebilir. Bluetooth açık bile olsa görünür 
olmayabilir[11,12].

Bilinmeyen Wi-Fi ağlarını ve ortak Wi-Fi 
etkin noktaları kullanmaktan kaçının
Saldırganlar ortak ve şifresiz olan Wi-Fi ağla-
rına daha kolay bağlanabildikleri için bu ağlara 
bağlı mobil cihazlara saldırı yapmaları daha 
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kolay hale gelmektedir.

Atmadan önce mobil cihazda depolanan 
tüm bilgileri güvenli silme yöntemi ile silin
Güvenli veri silme hakkında detaylı bilgi için 
cihazın üreticisinin web sitesini kontrol edin. 
Cep telefonu sağlayıcınız da cihazınızı güvenli 
silme hakkında yararlı bilgiler olabilir.

Sosyal ağ uygulamalarını kullanırken 
dikkatli olun
Sosyal ağ uygulamaları istenenden daha fazla 
kişisel bilgileri açığa çıkaran ve istenmeyen 
taraflara ileten uygulamalar olabilir. Konumu-
nuzu belirten hizmetleri kullanırken özellikle 
dikkatli olun.

5. Sonuç

Mobil cihazların kullanılmasının artması ile 
mobil cihazlara geliştirilen uygulamalar ve uy-
gulamalara ve mobil cihazlara saldırılır da art-
maktadır. Bu mobil cihazların güvenliğini sağ-
lamak önemli bir hale gelmektedir. Özellikle 
mobil cihazlar kullanıcıların kişisel eşyası gibi 
kullanıldığından dolayı daha çok kişisel bilgi 
ve hassas veriler içermektedir. Değerli bilgiler 
içermesinden dolayı da son zamanlarda birçok 
saldırıya maruz kalmaktadır.

Bu nedenle öncellikle mobil cihazların son 
kullanıcıları dikkatli olmaları gerekmektedir. 
Bu konuda kullanıcılarda farkındalık oluştu-
rulmalı ve gerekli güvenlik önemleri alınmalı-
dır. Ayrıca mobil cihazlara uygulama geliştiren 
yazılımcılarında bilgi güvenliği açısından gü-
venli uygulama geliştirmek için gerekli çalış-
maları yapmalıdır. 

Bu çalışmada mobil cihazların bilgi güvenliği 
açısından var ola risklerden bahsedilmiştir. Ay-
rıca mobil uygulamalara yapılan saldırı türleri 
anlatılmıştır. Bu saldıklara karşı nasıl önlem 
alınması gerektiğinden bahsedilmiştir. 
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"Gelecek yüzyılın karmaşıklık yüzyılı olacağını düşünüyorum."
Stephen Hawking

Özet: Bu çalışmada yakın bir zamanda tanımı ve uygulamaları yapılmaya başlanmış olan Ağ 
Biliminden bahsedilecektir. Internet’in getirdiği ve yaygınlaşan kullanımından dolayı sürekli 
genişlemesi; Ağ Bilimi ile anlaşılmaya ve anlamlandırılmaya çalışılacaktır. Bu girişin ardından 
“Neden internet ve/veya insan hücresi gibi çok farklı sistemler, aynı ve benzer serbest ölçekli bir 
mimariye sahip olabilir ve aynı kurallara uyabilir?” sorusuna yanıt aranacaktır. 

Ayrıca Karmaşık-ağlar bakış açısı ile ağlara örneklenecek ve Ağ Bilimi kullanarak içeriğinde 
ki Ağ yapılarının tavırları anlaşılmadan farklı karmaşık sistemlerin anlaşılmasının güç olduğu 
açıklanmaya  çalışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Internet, web, www, ağ, ağ bilimi, karmaşıklık, karmaşık ağlar.

Abstract: In this study, the definition and application of relatively new science referred as Net-
work Science, will be discussed. Due to widespread use of the Internet and the continuous expan-
sion similarity of different networks will be introduced. After this introduction, "Why the Internet 
and/or many different systems, such as human cells, with the same or similar free architecture can 
follow the same rules?" Answers to these types of question will be searched. 

Apart from these, complex-networks, with a view of all defined networks will be examined. 
Without understanding different components of sub networks we will have difficulities unders-
tanding the complex systems.

Keywords: Internet, web, www, network, network science, complexity, complex networks

1. Giriş

Bu gün kaç kişinin Facebook sayfasını beğendi-
niz ve yorum yazdınız? İnsana ait gen haritasında 
kaç adet ve ne tür bağlantılar var? Sinir sistemiz-
deki nöronlar birbirleri ile nasıl ilişki içindeler? 

Karmaşık Ağları nasıl anlayabiliriz? Bu gün 
kaç kişiye cc ve bcc yapıp email attınız? Sos-
yal Ağlar nasıl oluşur ve genişler? İnternetin ve 
web’in nasıl bir yapıya doğru evrim geçirdiğini 
tahmin ve kontrol edebilirmiyiz?

Bu ve olabilecek tüm benzeri sorulara karşı 
Necmi Gürsakal [1] kitabında   şöyle yanıt ara-
makta: “İşte bu ve benzeri sorular bizim bil-
gisayar ağı, ulaşım ağı, sosyal ağ, protein ağı 
gibi çok sayıda yapay ve doğal ağa bağlı olarak 
yaşadığımızı açık bir şekilde ortaya koyuyor. 

Her geçen gün biraz daha karmaşık ağlardan 
oluşan bir dünya da yaşadığımızın farkına va-
rıyor ve ağları incelemeye çalışıyoruz” diye 
devam ediyor. 
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Her geçtiğimiz gün karmaşıklık artmakta ve 
birbirlerini etkileyen öğelerin birbirlerine nasıl 
bağlantıda olduklarını hayretle izlemekteyiz. 
Ayrıca belki de birbiri ile hiç ilişkisi olmayan 
sistemlerin bile hiç umulmayacak bir şekilde 
etkileşime girdiklerini gözlemlemekteyiz.

Ağ ve giderek yeni yeni tanımlanan Karmaşık 
Ağlar günümüzde yeni bir düşün ve yorumla-
ma sistemi olarak karşımıza çıkmakta.

2. Ağ Nedir?

Ağ en kolay ve anlaşılabilir tanımıyla; birbiri-
ne bağlı nesne, cisim, görülür ve/ya dokunulur 
şeylerden meydana gelmektedir.

Ağ içindeki her türlü nesne veya obje: düğüm-
leri ve bu düğümleri birbirlerine bağlayan çiz-
giler/hatlarda bu iki nesne arasındaki ilişkiyi 
gösteren bir grafik sunumdur. 

Şekil 1. İki düğümü gösteren en basit Ağ

A ve B birer düğüm, aralarındaki çizgisel hat 
ilişkidir.

Örneğin; Facebook düğümleri insanlar olan 
Sosyal bir ağdır, Havayolu ulaşım ağlarından 
Hava Limanları düğümler, arasındaki uçuş ro-
taları da ilişkileri temsil ederler.

Şekil 2. Delta Havayollarının uçuş Ağı

Başka örnekler olarak biyolojik, fiziksel ve sos-
yal ağlardan bahsedebiliriz. Pandemi olarak has-
talıkların yayılma ağları, Yemek Tat ağları gibi. 

Fiziksel olanlara örnek; su dağıtım ağları, tele-
fon, internet, elektrik ağları, demiryolu ağları. 
(“Demir ağlarla yurdu örmek”). Sosyal ağlarda 
ise ev, aile, çalışma ortamı, ilgi alanlarına ait 
ağlar gibi örnekler çoğaltılabilir. 

Ağı böyle tanımladıktan sonra Ağ biliminin 
çıkış noktasını ve uğraş alanını bu konuda ne-
redeyse tek yetkili ağız olan Albert-Laszlo Ba-
rabasi den dinleyelim[2]:

“Son birkaç yıl içinde dramatik gelişmelere ta-
nık olduk. Bu bir başka deyişle, birçok paralel 
doğrultularda gelişmelere yol açtı.

Birinci olarak, bilişim alanındaki olan ge-
rek donanımsal gerekse yazılımsal gelişmeler 
“Büyük veri” lerin ortaya çıkmasına ve bunla-
rın topolojilerini çizgesel olarak  görünür hale 
getirmemizi sağladı.

İkinci olarak, artan işlem gücü, bu Büyük veri-
yi görselleştirdikten sonra analiz etme ve yapı-
sı hakkında soru sorabilme yeteneğini getirdi. 

Üçüncü olarak, disiplinler arası bilimlerdeki 
sınırların ortadan yavaş yavaş kalkması ve veri 
tabanlarının farklı araştırmacıların erişimine 
açılmış olması, farklı alanlardan olan akade-
misyenlerin bu alanı incelemeye yöneltti.

Son olarakta parçaları birimlere ayrıştırarak 
çözmek yerine sistemlerin bütünsel olaral algı-
lanması gibi bir varsayıma yönlendirdi.” 

Gerek fraktal teoremleri gerekse giderek artan 
veri analizleri doğanın düzgün ilerleyen bir yapı-
da olmadığı aslında karmaşıklığın hakim olduğu-
nu izlemekteyiz. Bu karmaşıklığı tanımlamamak, 
gelişmesini izlemek, yorum katabilmek, ilerisi 
ile ilgili tahminler yapabilecek modeller çizmek 
gerekmiş. Tam da bu aşamada Ağ Bilimi kendine 
bir çalışma alanı bularak ortaya çıkmıştır.
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2. Tarihsel Gelişim

Aslında “Ağ bilimi” bazen değişmeli olarak 
“Çizge teoremleri” diye adlandırabileceğimiz 
tanımlar, tüm zamanların matematik dalında 
en fazla yayın yapan Avusturyalı matematikçi  
Leonhard Euler (1707-1783) tarafından ortaya 
atılmış ve adı ilk kez yaptığı çalışmaların da ve 
kitaplarında kağıda dökülmüştür.

Euler henüz 14 yaşında Üniversiteye başladığın-
da tartışmasız tüm zamanların en ünlü matema-
tikçi, Johann Bernoulli, tarafından asistan olarak 
seçilmiş ve uzun yıllar beraber çalışmışlardır.

2.1 Königsberg Köprüleri
Rusya’da yer alan ve günümüzde Batı 
Rusya’nın büyük endüstri merkezi olan bir 
şehiridir.

Şehir başka bir nehir ile birleşen Pregel Nehri 
etrafına kurulmuştur. Kniephof adındaki ada 
iki nehrin birleştiği yerin ortasında yer almak-
tadır. Adayı ve nehirleri birleştiren toplam 7 
adet köprü vardır. 

Şekil 3. Königsberg Şehri ve 7 köprüsü

18. yy’da Königsberg’in Belediye Başkanı her 
gün şehri gezmektedir. Ancak her seferinde bir 
köprüden iki defa geçmektedir. Her köprüden 
yalnız bir kere geçmek suretiyle bütün şehri 
dolaşması mümkün olmamaktadır. Bu durum 
matematikçimiz Euler’in dikkatini çeker.

Foto 1. Leonhard Euler (1707-1783)

1736 yılında yaptığı bir ispat ile Euler Königs-
berg Köprüleri problemi olarak bilinen bu prob-
lemi çözer. Matematiksel olarak yedi köprüden 
her birinin yalnız bir kere geçmek kaydıyla yü-
rümenin mümkün olmadığını ispat eder. 

Böylelikle ilk defa bir matematiksel problem 
grafik modeller halinde yeniden kurularak çö-
zülebilir bir hale gelmiştir. 

Şekil 4. Yedi köprüsün grafiksel görünümü

Bu kanıtın ve çözümün bilim dünyası için iki 
önemli sonucu ortaya çıkmıştır. İlk olarak bazı 
problemleri grafik olarak çizebilirsek bu tip 
problemlerin daha basit ve çözülebilir hale ge-
lebilmesidir. İkinci olarak bizim zekamız yada 
aklımız ile bulmaya çalıştığımız sonuç yada 
netice değil de, daha ziyade, bu “Ağ” ların ken-
dilerine ait içsel özelliğidir. 

Nitekim biz ne kadar akıllı ve zeki olursak 
olalım, Königsberg grafiğini ve yapısını göz 
önüne aldığımızda, tek bir gidiş yolu bulmak 
mümkün değildir. Diğer bir deyişle, Ağlar ken-
di yapıları içersinde davranışlarını geliştirmek 
ve genişlemek gibi özelliklere sahiptir. 
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2.2 Ağları modelleme çalışmaları
Bu tanımlamasını ve uğraş alanını çizmeye 
çalıştığımız Ağ biliminin tarihsel gelişiminde 
ikinci durağımızın sağlam temellerini Macar  
matematikçiler atmışlardır. 

Paul Erdös[8] ve Alfred Rényi adındaki iki 
Macar matematikçi, düğümler ve bunlar ara-
sındaki bağlantılardan oluşan ağlar için rassal, 
bir model ortaya atmıştır.

Bu bilim adamlarına göre, herbir düğümün baş-
ka bir düğümle bağ kurması sabit bir olasılığı 
eşitti ve bu bağlar rassal bir süreçle oluşuyordu. 
Birer matematikçi olarak ağları basit düğümler 
ve bağlantılar ve bunlardan oluşan bu sistemin 
belirli bir olasılık ile birbirlerine bağlandığını 
kabul ettiler. Ayrıca bu gelişmenin bir çan eğri-
si karakteristiği ile olduğunu düşündüler. 

Oysa doğa ve toplum bu kurallara pekte 
uymuyordu. 

Özetle  Erdös ved Rényi nin yaptığı varsayımda 
bağlantılar rassal olarak oluşuyor ve iki düğüm 
belirli bir olasılık kuralı ile ağ genişliyordu. 

Çok uzun bir süre, bu konudaki bilimsel araş-
tırmalarda Erdös-Rényi modeli ağlar konusun-
daki düşünce ve çözüm sistemini belirledi.

2.3 Küçük Dünya hipotezi 
1967 yılında Harvard Üniversitesinde Sosyo-
loji bölümünde çalışan Stanley Milgram [2] 
yaptığı araştırma sonuçlarını açıkladığında, 
bilim çevreleri bu çalışmayı dikkatle izlemeye 
başladılar. 

Milgramın önermesi şuydu: “Dünya üzerinde-
ki herhangi bir kişi tanımadığı başka bir kişiye 
6 adımda ulaşabilir”

Özetle, 6 milyar kişinin yaşadığı yeryüzünde 
bizler aslında “Küçük bir dünya” da yaşamak-
tayız. Bu özellik sosyal ağlarda “6 Derecelik 
Ayırım” olarak yerini aldı. Sosyologlar düğüm-
lerin (yani insanların) sosyal ağlarda gruplaş-

tıklarını ve aralarındaki bağlantıların ne kadar 
karmaşık ve aslında ne kadar sade olduğunun 
göstemesi açısından önem kazanmaktaydı 

Küçük Dünya Hipotezi, dünyada tesadüf eseri 
seçilmiş herhangi bir kişiyle başka bir kişi 
arasındaki sosyal bağın kurulması için gerekli 
yolun ortalama 6 adımda yapılabileceğini 
göstermiştir. 

Deney 1967 yılında Amerikanın çeşitli eya-
letlerinde yerleşik olan 160 kişiye verilen bir 
mektubun Boston’daki bir borsacıya ulaştırıl-
masını istemekle başladı. Dönüşlere bakarak 
ortalama 6 kişinin elinden geçen mektubun 
Boston’a ulaştığı gözlendi. 

Sosyal dokuyu tanımlayan karmaşık ağın “kü-
çük dünya hipotezi” özelliği göstermesi, araştı-
rılması gereken bir olay olarak ortaya çıkmıştır. 

Şekil 5. Küçük Dünya Deneyi

2.4 Günümüz
Ağ Biliminin gelişmesine çok bütük katkılar 
sağlayan başka ve en itici gelişme 1967 yılında 
Macaristanda doğan ve günümüzde Notre Dame 
Üniversitesi’nde çalışan bir fizikçi olan Albert-
László Barabási tarafından gerçekleştirildi. 

Bu konu üzerine bir çok kitap yazmış, araştır-
ma ekipleri yönetmiş ve kendi adına bir model 
geliştirmiş olan Barabási hem eğitim alanında 
hemde araştırma merkezlerinde sürekli yayın 
yapmaya devam etmektedir. [4], [5], [6], [7]
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3. Ağ Biliminin Özellikleri

3.1 Disiplinler Arası Çalışma
Ağ Bilimi farklı disiplinlerin kendi aralarında 
kesintisiz ve sorunsuz iletişim içinde olabilme-
leri için ortak bir lisan önermektedir. Nitekim, 
hücre biologları ve bilgi işlemciler çalıştıkları 
sistemlerin geri planında işlev yapan bağlantı 
diyagramlarını karakterize etme, yorum yapma 
ve çözme ihtiyacı hissetmektedirler. Kendi kar-
maşık sistemlerinden bilgileri  analiz etme, onla-
rın kararlılık ve dengesini anlayabilme ve kasıtlı 
saldırılara karşı alınabilecek önlemleri deneme 
için bu bilimi kullanmaları gerekmektedir. 

Bir yandan da biliyoruz ki, her bilim disiplini 
kendi bünyesinde ve salt ona özgü farklı teknik 
detay ve meydan okumalar taşımaktadır.  Ancak 
tüm disiplinler deki var olan ortak konu, sorun 
yada zorluk giderek kullanılan araç ve fikirler-
de asgaride birleşme olarak  oluşmaktadır.

Örneğin, Sosyal ağ başlığı altında 1970 lerde 
ortaya çıkan arasındalık kavramı, günümüzde 
internet teki yüksek trafik verilerini inceleme-
de kullanılmaktadır. 

Bu alanda bilgisayar bilimcileri tarafından ge-
liştirilen ve sosyal ağları anlamak için uygula-
nan algoritmalar, bugün hücre biologları tara-
fından kullanılmaktadır 

3.2 Deneysel ve Veri Ağırlıklı Yapı
Ağ Biliminim kullandığı araçlar köklerini, 
grafik teorisi ve matematiksel araçlara 
dayandırmaktadır. 

Fakat burada Ağ Bilimini diğerlerinden ayıran 
deneysel yapısı ve doğasıdır. Yani bilgi, 
veri ve yarara odaklanmış bakış açısı önem 
taşımaktadır. 

Bu bilim uğraşılan ağ ile ilgili üretilen her 
soyut, kuramsal araçlar mutlak gerçek veri 
ile test edilmekte ve sisteme ait yapı ve 
gelişmesinin yönü konusunda fikir edinilmeye 
çalışılmaktadır. 

3.3 Matematiksel Yapı
Ağ bilimin gelişmesine katkıda bulunmak iste-
yen araştırmacının, bunun arkasında olan ve al-
tında yata matematiksel araçları tam anlamıyla 
tanıması ve bilmesi gerekmektedir.

Ağ Biliminin araçları, grafik teorinin mate-
matiksel modellemesini ve kavramsal çözüm 
önerilerini ödünç alıp bunlara istatistiksel yön-
temleri katıştırıp yeni gelişmeleri incelemeyi 
kendine amaç edinmiştir. 

Son zamanlarda, bu alan mühendislikten, kont-
rol ve Bilgi teknolojilerinden, istatistikten ve 
veri madenciliğinden,  kavramları ödünç ala-
rak büyük verileri incelemde ve aralarındaki ağ 
etkileşimini çözmede kullanmaktadır. 

3.4 Hesaplanabilir Yapı 
Son olarak,  Ağ Bilimi, günümüzde var olan ve 
incelenmesi gereken birçok dev ağların ve bu 
ağların aralarında ve/veya birbirleriyle oluşan 
çok büyük verilerin yapısını tahmin etme ve 
gelişmesini takip etme de hesaplanabilir müt-
hiş formüller ve fırsatlar sunmaktadır. 

Dolayısıyla, bu alanın sağlam, kararlı ve he-
saplanabilir bir karakteri vardır. Bu gücünü al-
goritmalardan ve veri tabanı yönetimine ilave 
olarak veri madenciliğinden almaktadır. Var 
olan bir dizi yazılım aracı, ağları inceleyen 
araştırmacılara farklı ve çeşitli becerilerini kul-
lanma olanağı sağlamaktadır. 

4. Genişleyen İnternet 

World Wibe Web günümüzdeki en büyük ağ 
olarak karşımızda durmaktadır. Düğümler web 
sayfalarını, bağlantılarda bir dökümandan di-
ğer dökümana giden linkleri göstermektedir. 
2015 yılında bu ağın 10 milyar düğüme sahip 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Aşağıdaki görsel, Kalifornia Üniversitesi bün-
yesinde çalışan, temel amacı internete ait bilgi 
toplama, analiz etme ve görselleştirme olan 
CAIDA tarafından geliştirilmiştir. Parlak alan-
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lar bağlantı yoğunluğunu göstermektedir.

Şekil 6.  Yirmi birinci yüzyılın başında                                 
internet topolojisi (Kaynak: MIT media Lab)

Az sayıda ana bağlantının çok sayıda kü-
çük bağlantılar ile ilgili göstermesi açısından 
önemlidir. Burada Pareto dağılımının bir örne-
ğini görmekteyiz.

4. Sonuç ve Tartışma

Biz bugün cep telefonlarından, bilgisayarlara, 
toplumlardan, 6 milyar farklı bireylere, genel 
olarak fiziksel, biyolojik ve sosyal ağlar dan 
oluşan ve giderek genişleyen karmaşık sistem-
ler tarafında çevrilmiş durumdayız.

Vücut olarak varlığımız onbinlerce genin or-
taklaşa uyum içersinde çalışmasına bağlı. 
Düşüncelerimiz, karar verme yöntemlerimiz, 
çevreyi algılama yetimiz beynimizde var olan 
milyonlarca nöron un birbiri ile bir ağ içersin-
de var oluşunda saklı. Bu sistemler ilk bakış-
ta tesadüfi oluşumlar gibi görünce biraz daha 
derine inince kendine ait bir düzen ve kontrol 
mekanizmasına sahip izler göstermektedir.

Her kompleks sistemin altında yatan, bir birine 
bağlı bir çok ağlar bulunmaktadır ve bu ağ tüm 
elemanlar arasındaki etkileşimi tanımlar. 

Bu her bir ağı haritalandırmadan ve Ağ Bilimi 
kullanarak karakterleri hakkında fikir yürütme-
den, üst yapı olan karmaşık sistemi anlamamız 
mümkün olamayacaktır.

Genler, proteinler, telefon şebekelerinin etki-
leşimleri tanımlayan bu ağ canlı birer varlık 
gibi davranırlar. Bağlantıları çizgeler halinde 
çıkartabilirsek sinir sistemlerinin, beyin hücre-
lerinin nasıl çalıştıkları konusunda daha yalın 
bilgiler elde edebiliriz. 

Biyolojik ağlar ile bir hastalığın yayılışı, fiziksel 
ağlar ile malların arzı ve sosyal ağlar ile insanlar 
arasındaki etkileşimler analiz edilebilir ve in-
sanlığın yararına çeşitli çıkarımlar yapabiliriz.

Şekil 7.  İnsan Hastalıklarının Ağ gösterimi 
(Kaynak:www.barabasilab.com)

Böylece, ağları yönetebilir ve ağlar üzerinde 
etkiye sahip olabiliriz. Bunların yanında ağ 
bilimcilerin esas ilgi alanı ağların nasıl oluştu-
ğu veya nasıl meydana geldikleri, ağların gö-
rünüşlerini ve yapılarını düzenleyen yasaların 
neler olduklarıdır. Bu bilim dalında, ağların 
belirli kurallarla ve kanunlarla işleyişlerini sür-
dürmekte oldukları düşünülmektedir. 

Bu çalışmada günümüzde nispeten genç sa-
yılabilecek ancak çok fazla ilgi çektiğini dü-
şündüğümüz bu konunun iki nedenden dolayı 
popüler olduğunun varsaymaktayız.

Birinci neden, henüz tam olarak ayaklarının 
üzerinde durmaya başlamamış olması ve ista-
tistiksel ve matematiksel modelleme ile çözüm 
metotlarının zorluğundan kaynaklanmaktadır.

Diğeri ve ikinci neden ise, bu bilim dalından 
ortaya çıkabilecek çözüm yöntem ve araçları-
nın birçok diğer bilim alanlarında kullanılabilir 
olmasıdır.
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Bu bilim dalında ileriki günlerde yeni gelişme-
lerin ve araştırmaların hızlı bir şekilde devam 
edeceğini tahmin etmek zor olamasa gerek.
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1. Giriş

Günlük yaşantımızda; su, doğalgaz ve elekt-
rik önemli yer tutmakta, dağıtım kuruluşlarına 
abone olunarak ev ve işyerlerinde kullanılmak-
tadır. Abonelerin tüketim miktarlarının belirle-
nebilmesi için kullanılan sayaçlar belirli zaman 
aralıklarında dağıtım kuruluşuna ait görevliler 
tarafından okunmakta ve iki okuma işlemi ara-
sında harcanan miktara göre faturalandırma iş-
lemi sayaç mekanında gerçekleştirilmektedir.

Mevcut Abone Yönetim Sistemlerinde, sayaç 
okuma hizmetlerinde saha ekipleri tarafından 

el terminalleri kullanılmaktadır. El terminalle-
ri, çeşitli programları kullanarak sahadan  veri  
toplamayı  sağlayan  taşınabilir mobil cihazlar-
dır. El terminallerinin kullanım amacı online 
veya offline bilgi transferidir. 

Sayaç okuma için görevlendirilen personelin 
el terminali kullanmasında bazı zorluklar ve 
problemler  yaşanabilmektedir.  Bu zorluklar,  
el terminalinin teknik yapısına bağlı olarak 
farklılık göstermektedir. Ama genel olarak 
gözlemlenen zorlukların başında; ekranlarının 
küçük olması, yavaş işlem yapması, ağır olma-
sı, kalem kullanma gereksinimi, konum bilgisi 
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Özet: Su, doğalgaz ve elektrik dağıtım kurumları, sahada çalışan personelleri ile belirli periyotlarla 
sayaç okuma işlemi yaparak abonelerinin tüketim miktarlarını belirlemektedir. Mevcut abone yöne-
tim sistemlerinde, sayaç okuma hizmetlerinde saha ekipleri tarafından el terminalleri kullanılmak-
tadır. Bu çalışmada, sayaç okuma işlemlerinde el terminalleri yerine yeni mobil cihazların (akıllı 
cep telefonu, tablet vb.) kullanılması önerilmektedir. Geliştirilen sayaç okuma mobil uygulaması ve 
E-Abone web, mobil web ve kiosk uygulamaları sunulmaktadır. Önerilen sistemin mimari yapısı ve-
rilmekte ve otomasyon sisteminin geliştirilmesi için gerekli teknik bilgiler anlatılmaktadır. Mevcut 
sistem ile önerilen sistem karşılaştırılmakta ve yeni sistemin sağlayacağı avantajlar belirtilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Mobil Uygulamalar, Sayaç Okuma, Su ve Doğal Gaz Dağıtım, E-Devlet,  
İnternet Üzerinden Abone İşlemleri.

Abstract: Water, gas and electricity distribution agencies determine the amount that their sub-
scribers consume in certain periods, via meter reading process that is done with staff working in 
the field. In the existing subscriber management systems, handheld terminals are used by meter 
readers. In this study, the usage of new mobile devices (smart phone, tablet, etc.) is recommended 
for the meter reading process, instead of the usage of handheld terminals. Developed mobile 
application for meter reading and E-Subscriber web, mobile web and kiosk applications are pre-
sented. The architecture of proposed system is given and technical information necessary for 
the development of the system is described. The proposed system is compared with the current 
system and the advantages of the new system are explained.
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alınmaması, şarj süresinin az olması, fotoğraf 
çekmemesi ve pahalı olması gelmektedir.  

Bu bildiride, sayaç okuma işlemlerinde el termi-
nalleri yerine yeni mobil cihazların (akıllı cep 
telefonu, tablet vb.) kullanılması önerilmek-
tedir. Yeni nesil teknolojilerin kullanılmasıyla 
geliştirilen sayaç okuma mobil uygulaması ve 
E-Abone uygulamaları sunulmakta, önerilen 
sistemin mimari yapısı verilmekte ve otomas-
yon sisteminin geliştirilmesi için gerekli teknik 
bilgiler anlatılmaktadır. Mevcut sistem ile öne-
rilen sistem karşılaştırılmakta ve yeni sistemin 
sağlayacağı avantajlar belirtilmektedir. 

Bildirinin ikinci bölümünde, sayaç okuma tek-
nolojileri ve geliştirilen yazılımlar konusunda 
daha önce yapılmış çalışmalar ele alınmıştır. 
Üçüncü bölümde, mobil uygulamalar konu-
sunda temel kavramlar ve teknik bilgiler ve-
rilmektedir. Dördüncü bölümde, yeni önerilen 
sistem ve mimari altyapı anlatılırken, beşinci 
bölümde geliştirilen mobil uygulama tanıtıl-
makta, altıncı bölümde ise internet üzerinden 
gerçekleştirilen abone işlemlerinden bahse-
dilmektedir. Yedinci bölümde, mevcut sistem 
ile önerilen sistem karşılaştırmış, sekizinci 
bölümde sonuçlar değerlendirilmiş, önerilerde 
bulunulmuş ve ileriki çalışmalar hakkında bilgi 
verilmiştir. 

2. Önceki Çalışmalar

Su, doğal gaz ve elektrik şebekelerinde tam 
otomasyona geçme çalışmaları uzun yıllardan 
beri adım-adım yürütülmektedir. Ülkemizin 
2023 stratejik vizyonu doğrultusunda akıllı şe-
bekeye geçilmesi için öneriler sunulmakta [1], 
şebekedeki teknik kayıpları ve usulsüz enerji 
kullanımlarını anlık olarak tespit etmeye yöne-
lik yöntemler önerilmektedir [2]. Ancak dev-
let yönetimi seviyesinde gelecekteki hedefler 
tamamlanıncaya,  gerekli altyapı çalışmaları 
yapılıncaya ve uygulanabilir hale gelinceye 
kadar, yazılımların şu anki günümüz altyapı-
sına ve takılı sayaç teknolojisine uygun geliş-
tirilmesi gerekmektedir. Bu bildiride, mevcut 

su ve doğal gaz sistemlerine uygun bir çözüm 
önerilmektedir.

Otomatik Sayaç Okuma (AMR) sistemlerinin 
sağlayacağı avantajlar belirtilmiş [3], bazı pilot 
çalışmalar yapılmaya başlanmıştır [4]. İlk aşama-
da çalışmalar; sadece sayaçların otomatik olarak 
okunması yönünde yapılmış, daha sonrasında 
ise, sayaç okumaya bazı yeni yan fonksiyonlar 
(sayaçların açılması / kapatılması gibi) eklene-
rek sayaç yönetimi sağlanmaya çalışılmıştır [5]. 
Mobil Uzaktan Sayaç Okuma Sistemlerinde, 
içerisine bilgisayar destekli sistem yerleştirilmiş 
motorlu aracın mahallede dolaşmasıyla veya 
saha elemanlarının kullandıkları el terminalleri 
ile Radyo Frekansı kullanılarak okuma işlemi 
yapılabilmektedir. GPRS ile Uzaktan Sayaç 
Okuma Sistemlerinde ise, sayaçlardan otomatik 
olarak okunan bilgiler GPRS aracılığıyla ileti-
lir ve idareler tarafından kayıt altına alındıktan 
sonra tüketim miktarlarına göre faturalandırma 
yapılır. Uzaktan sayaç okuma sistemlerinde kul-
lanılabilecek iletişim ağ alternatifleri dört ana 
grup olarak belirlenmiştir, bunlar: (i) Enerji hat-
ları üzerinden iletişim, (ii) Telefon hatları üze-
rinden iletişim (PSTN, ISDN, ADSL), (iii) Özel 
kablosuz veri ağları (Radyo Frekanslı Dalgalar, 
Bluetooth, ZigBee, Wireless LAN) ve (iv) Hal-
ka açık kablosuz veri iletişim ağlarıdır (GSM, 
Mobitex, LEO uyduları, ISM bandı) [3][5]. 

Otomatik sayaç okuma sistemlerinde çeşitli 
problemlerle (sayaçların tümüne ulaşılamama-
sı, hatalı okumaların olabilmesi, enerji tüketimi, 
altyapı eksikliği, güvenlik, maliyet vb.) karşıla-
şılmaktadır. Tüm bu problemlerin aşılması, ül-
kemizdeki tüm takılı sayaçların çözüme uygun 
yenilenmesi ve altyapının uygun hale getirilme-
si zaman alacaktır. Bu bildirideki çalışmada ise, 
mevcut su ve doğal gaz sistemlerine uygun bir 
çözüm geliştirilmekte, hemen kullanılmaya baş-
lanabilecek bir mobil uygulama önerilmektedir. 

Libati ve Makombo, faturalandırma amaçlı su 
sayaçlarını okuyan kişilere yardımcı olmaya 
yönelik web tabanlı bir uygulama geliştirmiş-
tir ve bu uygulama ile kağıt tabanlı formların 
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kullanılma ihtiyacını ortadan kaldırmayı öner-
mektedir. Ayrıca yöneticiler için geliştirdikleri 
masaüstü uygulaması ile sayaç okuyacak per-
soneli ekleme, yürüyüş yolları belirleme gibi 
işlemleri yapabildiklerini belirtmişlerdir [6].

Bazı doğalgaz dağıtım şirketleri, sayaç okuma 
ve faturalandırma işlemlerini, coğrafi verilerin 
analiz edilmesi ile belirlenen güzergahlar / ro-
talar doğrultusunda yapabilmektedir [7]. 

Yerinde sayaç okuma ve faturalandırma işlem-
lerinde, nadiren de olsa, sayaç okuma ve veri 
girişi sürecinde personel hata yapabilmektedir. 
Personelin yapabileceği hataları algılayıp uya-
rı sinyali verebilen bir algoritma geliştirilmiştir 
[8]. Geliştirilen yönteme göre, eğer sayaçtaki 
değer, abonenin genel kullanım tarzından çok 
farklıysa, yani istatistiksel olarak belli bir gü-
venirlik aralığında (ortalama aylık tüketim 
değerleri ve bu değerlerin standart sapma de-
ğerine göre 1 Sigma (%65) ve 2 Sigma (%95) 
aralığında) değilse uyarı verilmektedir.

Bazı çalışmalarda ise, sayaç okuyanların kul-
lanmasına yönelik mobil uygulama geliştirildiği 
görülmüş, bu uygulama ile mobil cihazın sayaç 
üzerine tutulmasıyla resim çekilmesi, Görüntü 
İşleme ile resmin önişlemden geçirilmesi, özel-
lik çıkarımının yapılması ve ardından Optik Ka-
rakter Tanıma (OCR) ile sayaçta yazan değerin 
çıkartılması sağlanmıştır [9][10][11][12]. Ayrı-
ca Bluetooth modülü ile Android mobil uygula-
masına ulaşılmasını ve elektrik güç yedek ölçer 
yönetiminin yapılmasını sağlayan çalışmalar 
da bulunmaktadır [13]. Bazı çalışmalarda da ön 
ödemeli akıllı sayaç sistemlerinin tasarlanması-
na ilişkin bilgiler sunulmuştur [14].

Bu bildiride önerilen sistem, tüm bu mevcut ça-
lışmalardan farklı teknik özellikler içermektedir. 

3. Mobil Uygulamalar

Mobil uygulamalar; günümüzde yaygın olarak 
kullanılan akıllı telefonlar, tablet bilgisayar 
gibi mobil cihazlarda çalışması için tasarlan-

mış yazılımlardır. Günümüz internet altyapısı 
ve 3G teknolojileri, mobil uygulamalar kulla-
nabilmek için yeterli seviyeye ulaşmış ve bu 
sayede gün geçtikçe artan sayıda mobil uygu-
lamalar geliştirilmeye başlanmıştır.

Mobil uygulamaların başlıca avantajları: her 
zaman her yerde kullanılabilmesi, insanlarla 
kolayca iletişim sağlanması, hızlı çalışması ve 
ekonomik olması, kağıtsız ortama geçilip ve-
rilerin kolayca saklanabilmesi, konum bilgisi 
alma / fotoğraf ekleme gibi özelliklerden fay-
dalanılabilmesidir. Mobil uygulamaların tüm 
bu avantajlarından sayaç okuma işlemlerinde 
de yararlanabilmek için bu çalışmada yeni bir 
sistem önerilmektedir.

Günümüzde mevcut olan ve yakın gelecekte 
de var olmaları muhtemel başlıca mobil iş-
letim sistemleri Android, iOS ve Windows 
Phone’dur. Bu çalışmada, ülkemizde en yaygın 
kullanıma sahip olması nedeniyle Android mo-
bil uygulama geliştirilmiştir. 

Yakın gelecekte, el terminalleri yerine artık 
perakendede her türlü işlemin akıllı cep tele-
fonları ve tablet bilgisayarlarla yapılacağı ön-
görülmektedir. Bu nedenle, bu bildiride, per-
sonelin sahada sayaç okuması işlemlerinde de 
yeni nesil mobil uygulamaların kullanılması 
önerilmektedir.

4. Yeni Nesil Sayaç Okuma Sistemi

Bu bildiride, sayaç okuma işlemlerinde el ter-
minalleri yerine yeni nesil mobil cihazların 
(akıllı cep telefonu, tablet vb.) kullanıldığı ve 
abonelerin çeşitli işlemlerini internet üzerinden 
gerçekleştirebildiği bir sistem önerilmektedir.

Mimari Yapı 
Bazı çalışmalarda akıllı sayaç sistemlerinin 
geliştirilmesine yönelik çeşitli mimari yapılar 
önerilmiştir [15][16][17]. Ancak bu çalışmada 
geliştirilen mimari yapı, servis odaklı ve özel 
bulut bilişim modeline uygun olduğu için ön-
ceki çalışmalardan farklıdır.
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Şekil 1’de, bu bildiride önerilen sistemin mi-
mari yapısı sunulmaktadır. Mimari yapı; servis-
lerin kullanıldığı, özel bulut bilişim teknolojisi-
ne dayalı ve çok katmanlı olarak tasarlanmıştır. 
Bulut tabanlı sistem olması ucuz, performansı 
yüksek, erişim kolaylığı olan, yazılım güncel-
leme kolaylığı içeren ve güvenli bir çözümün 
sağlanmasını, kaynakların ihtiyaç olduğu kadar 
arttırılabilmesini destekleyecektir. Mimaride 
belirlenmiş olan katmanlar: Uygulama Katma-
nı, Servis Katmanı, İş Mantığı Katmanı, Veri 
Erişim Katmanı ve Veri Katmanıdır. Aboneler 
akıllı telefon, PC, tablet ve dizüstü bilgisayar 
kullanarak abonelikle ilgili işlemlerini internet 
ortamından gerçekleştirebilmektedir. Saha çalı-
şanı Android işletim sistemi yüklü mobil cihaz 
ile sayaç okuma işlemlerini yapabilmekte, abo-
nenin ödemesi gereken tutar otomatik ve offli-
ne olarak hesaplanmakta, fatura oluşturulmakta 
ve veriler ilgili kuruma aktarılabilmektedir. 

Şekil 1. Sistemin mimari yapısı

Saha çalışanlarının kullanımı için geliştirilen 
Android mobil uygulaması ile toplanan tüke-
tim verileri, su / doğal gaz / elektrik dağıtım 
işletmesinin veritabanında saklanmaktadır. Ta-
hakkuk İşlemleri ile tüketim miktarlarına göre 
fatura oluşturulmakta, abonelerden Tahsilat İş-
lemleri gerçekleştirilmekte, Gelir Takibi yapıl-
makta ve gerektiği durumlarda da İcra İşlemle-
ri başlatılabilmektedir (Şekil 2).

Şekil 2. Abone Yönetim Sisteminin                     
temel faaliyetleri

5. Sayaç Okuma Mobil Uygulaması 

Proje kapsamında, Android Yazılım Geliştirme 
Kiti (SDK) kullanılarak, sayaç okuma işlemle-
rini gerçekleştirebilmeye yönelik Android mo-
bil uygulama geliştirilmiştir.

Sayaç okuma işleminden önce aboneyle ilgi-
li bilgiler (abone sicil numarası, son endeks, 
sayaç durumu, tesisat bilgisi gibi) geliştirilen 
HTTP servislerinden alınır. Bu bilgilerle birlik-
te ücret tarife bilgileri de gönderilir, bu sayede 
sahadaki kişi bina içerisindeyken, internetin 
olmadığı yerlerde, sadece son endeks ve ek 
tüketim bilgisini girerek ücreti hesaplayabil-
mekte, geçici lokal veritabanını kullanarak 
ihbarnameyi oluşturup çıktısını alıp aboneye 
iletebilmektedir. Daha sonra bağlantı sağlan-
dığında ihbarname bilgileri sunucudaki servise 
iletilerek kaydedilmekte ve tahakkuk işlemi 
yapılmaktadır. Uygulamaya ilişkin birkaç ek-
ran görüntüsü Şekil 3’te verilmektedir.

Tüketim bilgisine göre ücret hesaplanırken 
farklı tarifeler ve hesaplama türleri uygulan-
maktadır. Ücret hesaplamasını abonelik türü, 
kullanım miktarı, KDV’nin dahil olup olma-
ması, hesaplama türü  gibi parametreler etkile-
mektedir. Tüm bu hesaplamalar servis kısmında 
gerçekleştirilip, sahadaki çalışana iletilmekte, 
böylece offline kullanım sağlanmaktadır. 
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Geliştirilen mobil uygulama ile çeşitli kriterlere 
göre arama yapılabilmekte, görsel olarak grafik-
ler sunulabilmekte, gerektiği durumlarda kanıt 
olması açısından fotoğraf çekilebilmekte ve ha-
rita üzerinde veriler gösterilebilmektedir. Ayrıca 
GPS konum bilgisi alınabilmekte, ekibin adres-
te bulunduğunu doğrulama işlemleri (böylece 
doğru endeks okunması) sağlanabilmektedir.

 

 
Şekil 3. Sayaç okuma mobil uygulaması            

ekran görüntüleri

6. Internet Üzerinden Abone İşlemleri

Bildiride önerilen sistem ayrıca E-Abone web, 
mobil web ve kiosk uygulamalarını içermekte-
dir. Bu uygulamalar sayesinde aboneler kuruma 
gitmeden herhangi bir ortamdan (ev, ofis, tatil 
mekânı vb.) internet üzerinden güncel fatura 
bilgilerine ulaşabilmekte, ödeme yapabilmek-
te, geçmiş ve anlık bilgilerini görebilmekte ve 
çeşitli isteklerde / bildirimlerde (şikayet, arıza 
bildirimi vb.) bulunabilmektedir.

Hizmet sektöründe çalışan kurum ve kuruluş-
lar için, müşterilerinin işlerini kolay gerçek-
leştirilebilmesi müşteri memnuniyeti açısından 
büyük öneme sahiptir. E-Abone uygulamaları; 
su, doğalgaz ve elektrik dağıtım sektöründe 
kurum ile abone arasındaki iş ve sosyal işbir-
liğini geliştirebilecektir.

Kurumlar için abonelerin ödemelerini düzenli 
yapması önemli bir konudur ve kurumun ge-
lirlerinin arttırılabilmesi için önemli bir ge-
reksinimdir. Bu çalışmada önerilen sistem ile 
tahsilatların daha hızlı ve düzenli yapılabilmesi 
mümkün olabilecektir. Şekil 4’de aboneler için 
sunulabilecek tahsilat seçenekleri gösterilmek-
tedir. Aboneler; PTT banka veya kurum vezne-
sine giderek fatura ödemesi yapabileceği gibi, 
kiosk, web veya mobil web uygulamalarıyla da 
internet üzerinden ödeme yapabilmektedir.

Şekil 4. E-Abone tahsilat seçenekleri 

Çalışmada, E-Abone uygulamaları; Visual Stu-
dio platformunda, C# ve javascript dilleri ile, 
DB2 veritabanı bağlantılı olarak, HTTP servis-
leri kullanılarak geliştirilmiştir. Kullanıcı dos-
tu olan ve güzel görünümlü arayüzler Telerik    
Kendo bileşenleri ve HTML5 teknolojisi kul-
lanılarak oluşturulmuştur.

Çalışmada sunulan E-Abone uygulamaları, 
hem ön ödemeli kartlı hem de standart sayaç 
uygulamalarına uygun yapıda geliştirilmiştir.
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7. Deneysel Çalışmalar ve Karşılaştırmalar 

Çalışmada geliştirilen uygulamalar gerçek ve-
rilerle pilot çalışmalar yapılarak test edilmiş-
tir. Deneysel çalışmalar, mevcut sisteme göre 
daha etkin bir çözümün geliştirildiğini ortaya 
koymaktadır.

Çalışmada sağlanmış olan başlıca avantajlar:
Bilgi teknolojilerindeki gelişen/değişen • 
ihtiyaçların karşılanması
Abonelerin işlemlerini daha • 
kolay yapabilmesi, böylece abone 
memnuniyetinin arttırılması
Bulut tabanlı sistem gereksiniminin • 
karşılanması, böylece kurumların 
maliyetlerinin azalabilmesi
Hızlı ve düzenli tahsilat yapılabilmesi, • 
böylece kurumun gelir durumunun 
artabilmesi
Mevcut sistemlere göre ekstra özellikler • 
önermesi
Faklı cihaz (web, mobil, kiosk) desteği• 
Saha ekiplerinin daha etkin çalışabilmesi• 
Mevcut sayaç altyapısına ve hem ön • 
ödemeli (kartlı) hem de kontrollü sayaç 
uygulamalarına uygun yapıda olması
El terminalleri yerine yeni mobil • 
cihazların kullanılabilmesi
Yeni bilişim teknolojilerinin sektörde • 
kullanılabilmesi
Yazılımın yurt içinde üretilmesi• 
Gelecek projelere altyapı oluşturulması• 
Servis bazlı çözümler içermesi• 
E-devlet uygulamaları ile uyumlu • 
olunmasıdır.

Tüm bu kazanımlar daha çağdaş kentler oluş-
turulmasına katkı sağlayacaktır.

Tablo 1’de mevcut sayaç okuma sistemlerin-
de kullanılan el terminalleri ile bu bildiride 
kullanılması önerilen mobil cihazlar karşılaş-
tırılmaktadır. Araştırmalar sonucu elde edilen 
karşılaştırma sonuçlarına göre mobil cihaz-
ların kullanılmasının daha avantajlı olacağı 
görülmektedir.

El Terminalleri Mobil Cihazlar

 Fiyat

3G özellikli 
el terminalleri 
3000 - 4500 TL 
civarındadır.

Android işletim 
sistemli mobil 
cihazlar 400 - 500 TL 
civarındadır.

 Ağırlık

Bazı büyük el 
terminalleri 
genelde 500 - 600 
gr. olmaktadır.

Mobil cihazların 
ağırlığı genellikle 100-
130 gr. olmaktadır.

 İşlemci  
 Hızı

Orta düzey bir 
el terminalinin 
işlemci hızı 624 
MHZ’dir.

Mobil cihazlar 1900 
MHZ ve üzerinde 
olabilmektedir.

 Ekran  
 Boyutu

Ekran boyutlarının 
büyüklüğü fazla 
olmamaktadır.

Büyük ekranlı mobil 
cihazlar mevcuttur.

 Konum 
 Bilgisi

Konum bilgisi 
ekstra maliyet ile 
sağlanabilmektedir

Konum bilgisi 
kullanım desteği 
bulunmaktadır.

 Kullanım  
 Şekli

Genellikle 
kalem ile 
kullanılmaktadır.

Parmakla 
dokunulması daha 
pratik bir kullanım 
sağlamaktadır.

Navigasyon

Yeni nesil işletim 
sistemlerini 
desteklemediği 
için navigasyon 
yazılımı yüklemek 
zordur.

Mobil cihazlar 
üzerindeki navigasyon 
ile saha ekibinin adrese 
daha kolay gidebilmesi 
mümkün olabilecektir.

Tablo 1. Sayaç okuma işlemlerinde el terminalleri 
ile mobil cihazların karşılaştırılması

Çalışmada önerilen sistemle; daha büyük ek-
ranlı, ucuz, hafif, taşınması kolay, hızlı, konum 
bilgisinin alınabildiği, kalem yerine parmakla 
dokunulabilen, şarj süresi daha iyi olan, kanıt 
için resim çekilebilen bir cihazın saha hizmet-
lerinde kullanılacak olması çok büyük kolaylık 
sağlayacaktır. 

Bu çalışma ile yeni bilişim teknolojilerinin 
(bulut bilişim, Android mobil uygulama, Ser-
vis Odaklı Mimari, harita, HTML5 vb.) su, 
doğalgaz ve elektrik dağıtım sektöründe kulla-
nılması sağlanmaktadır.
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8. Sonuçlar ve Gelecek Çalışmalar

Bu çalışmada, su, doğalgaz ve elektrik dağıtım 
sektöründeki sayaç okuma işlemlerine yönelik      
yeni bir sistem önerilmekte, el terminalleri ye-
rine yeni mobil cihazların kullanılması tavsiye 
edilmekte, E-Abone uygulamaları sunulmakta, 
önerilen sistemin mimari yapısı ve geliştirilme-
si için gerekli teknik bilgiler anlatılmaktadır.

Gelecek çalışma olarak sisteme “Süreç Yöneti-
mi” eklenmesi planlanmaktadır. Süreç yöneti-
mi ile abone faaliyetleri ile ilgili iş emirlerinin 
oluşturulması, görevlerin atanması, süreçlerin 
anlık olarak izlenmesi (başlatılma, onaylanma, 
tamamlanma vb.) sağlanabilecektir. Böylece 
kurumların süreçlerini bir iş akış mantığı ile 
sürdürmesine, anlık olarak izlemesine, süreç-
lerini analiz etmesine ve iyileştirmesine olanak 
tanınacak, sonuç olarak da müşteri memnuni-
yetinin arttırılması sağlanabilecektir. İş emir-
leri; sayaç okuma, açma, kapama, arıza gibi 
nedenlerden dolayı başlatılabilecektir. Andro-
id mobil uygulaması ile personel kendilerine 
atanmış olan görevleri görebilecek ve gereğini 
yaptıktan sonra bunu mobil cihazda tamamlan-
dı olarak işaretleyecektir. Süreç yönetimiyle, 
saha ekiplerinin mevcut iş emirlerinin izlen-
mesi, görevlerinin bunlara uygun atanması, 
acil durumlarda hızlı bir şekilde adrese sevk 
edilmesi, gerçekten adreste bulunduğunun te-
yit edilmesi mümkün olabilecektir.

Gelecek çalışma olarak sisteme, “Karar Destek” 
modülünün eklenmesi de planlanmaktadır. Bu 
modül ile abone bilgilerini profilleme, tüketim 
alışkanlıklarını, abonelerin ödeme durumlarını 
ve kuruluşun gelir durumlarını analiz etme gibi 
veri madenciliği çalışmaları yapılacak, karar 
verme süreçlerinin kolaylaştırılması sağlana-
bilecektir. Abonelik faaliyetleri ile ilgili büyük 
veri yığınlarındaki gizli olan örüntüler, ilişkiler, 
değişimler, düzensizlikler ve kurallar keşfedi-
lebilecektir. Bu çalışma sayesinde elektrik, su 
ve doğal gaz kurumları, karar verme süreçlerini 
daha akılcı, doğru ve hızlı yapabileceklerdir.
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1. Giriş

Mobil cihazlar, günümüzün önemli bir par-
çası haline gelmiştir. Arama ve mesajlaşma 
için kullanılan cep telefonları yerini büyük bir 
değişimle, çok daha fonksiyonel olan mobil 
cihazlara bıraktıkları görülmektedir. Bu ci-
hazlara yüklenebilen uygulamalar sayesinde, 
cihaz yardımıyla gerçekleştirilebilecek işlem-
lerin sayısı büyük oranda artmıştır. Günümüz-
de eğlenceden kültüre, iletişimden oyuna çok 
sayıda farklı amaç için kullanım örneklerine 

sıkça rastlanmaktadır. İletişimin popüler aracı 
internetin kullanımının normal bir ihtiyaç hali-
ne gelmesi ile birlikte, internet üzerinden alış-
verişin de rahatça, güven içerisinde yapılabil-
diği görülmektedir. Böhmer ve diğ. tarafından 
gerçekleştirilen bir çalışmada, mobil uygulama 
kullanımının yaygınlığına değinilerek, kullanı-
cıların mobil uygulama kullanım davranışları 
incelenmiştir [1]. 

Günlük internet kullanım süresinin günlük bil-
gisayar kullanım süresinden daha fazla olmaya 
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başlaması, aslında internet kullanım aracı olma 
işlevinin bilgisayarlardan mobil cihazlara geç-
meye başladığının bir göstergesi olarak görüle-
bilmektedir [2]. Bilgisayar desteği ile gerçek-
leştirilebilen işlemlerin hemen hemen hepsinin 
artık mobil cihazlar vasıtasıyla yapılabilmesi 
bu olguyu destekler nitelik taşımaktadır. 

Uygulama marketlerinde bulunan kategoriler 
incelendiğinde önemli kategorilerden birinin 
“alışveriş” olduğu görülmektedir. Hayatın 
önemli parçalarından biri olan alışveriş, in-
ternet dünyası için de önemini korumaktadır. 
Alışveriş, internet ortamına dahil oluşu gibi 
hızlı bir şekilde mobil cihazlara da dahil ol-
muştur. Yakın zamana kadar alışverişin internet 
üzerinden yapılmasının ne denli güvenli oldu-
ğu tartışılırken bugün mobil cihaz aracılığıyla 
internet üzerinden yapılan alışveriş hacminde 
önemli bir artış olduğu görülmektedir. Günü-
müzde internet üzerinden alışveriş hizmeti ve-
ren birçok büyük şirket, bu hizmetlerini mobil 
uygulamalar ile genişleterek mobil cihazlar 
yardımıyla hizmet verir hale gelmişlerdir. Öyle 
ki, artık yemek siparişi vermek gibi kolay bir 
satın alım işlemi bile mobil uygulamalar va-
sıtasıyla diğer yöntemlere nazaran çok daha 
zahmetsiz gerçekleştirilebilmektedir. Chang 
ve diğ., e-ticaretin uygulanacağı mobil cihaz-
lardaki özellikleri belirleyici bir çalışma ger-
çekleştirmiştir [4]. Mobil cihazlarda e-ticaret, 
literatürde yerini “Mobil Ticaret (m-ticaret, 
m-commerce)” olarak almaktadır [5]. Statista.
com internet sitesinin verilerine göre ABD’de 
m-ticaret 2013 yılında 42,13 milyar dolar, 
2014 yılında 57,79 milyar dolar işlem hacmi-
ne sahip olmuştur [3]. Site 2015 yılı için 76,41 
milyar dolarlık satış öngörmektedir. Bu veriler, 
m-ticaret yolu ile yapılan işlemlerin hacminde-
ki değişimi gözler önüne sermektedir. Ticaretin 
(alışverişin) mobil ortamda gerçekleşmesi ile 
ilgili çok sayıda çalışma bulunmaktadır [6] [7]. 
Günümüzde kullanıcı arayüzleri ve ergono-
mikliği elektronik sistemlerin olmazsa olmaz 
olguları arasında yer almaktadır. Bu önemli ol-
gunun m-ticaret içerisinde yeri ise henüz sabit 
değildir. 

Bu çalışma kapsamında, bireylerin mobil 
dünyaya bakışı, mobil ticarete yaklaşımları 
ve m-ticaret uygulama arayüzleri konusunda 
görüşleri sorulmuş, bu bağlamda elde edilen 
bulgular yorumlanarak sonuç bölümünde ak-
tarılmıştır.

2. Mobil Ticaret (m-ticaret)

Hızlı yaşamın bir sonucu olarak internet, gün-
lük hayatın en önemli araçlarından biri olmuş-
tur. Mesafeler ve harcanan zamanda sağladığı 
azalma sayesinde hızlı çözüm gerektiren çö-
zümler arasında yer almaktadır. Kablosuz ile-
tişim teknolojisinin hızlı gelişiminin yaygın 
internet kullanımıyla birleşmesi mobil ticareti, 
hem firmalar hem de müşteriler için önemli bir 
uygulama olarak desteklemektedir [8]. Mobil 
cihaz, internet ve alışveriş üçlüsünün bir ara-
ya gelmesiyle oluşan m-ticaret kavramı, satı-
cı ve alıcıyı her an bir araya getirebilmesiyle 
öne çıkmaktadır. İstenilen saatte, başka bir ül-
kede dahi olsa istenilen satıcıdan herhangi bir 
ürünün satın alınabiliyor olması m-ticaret’in 
en çekici yanlarından birini oluşturmaktadır. 
Dünya üzerindeki herkesin potansiyel müşte-
ri olabilmesi, işletmeler için mobil uygulama 
üzerinden satış yapmaya teşvik sağlamaktadır. 
Barnes tarafından gerçekleştirilen çalışmada 
mobil ticaret’in gelecekte sağlayabileceği ge-
lişmeler ile ilgili tahminler bulunmaktadır [9]. 
Mobil Ticaret, tahminleri doğrular nitelikte 
gelişmeler ile günümüzde önemli bir yöntem 
haline gelmiştir.

3. Mobil Arayüzler

Görsel tasarım, inşa edilen her türlü yapıda, 
gerçekleştirme sürecinde göz önünde bulun-
durulması gereken önemli etkenlerdendir. Ta-
sarım, programlarda da üzerine düşülen, önem 
verilen bir konudur. Komut satırı üzerinde ça-
lışan yazılımlar dışında her yazılım özgün bir 
arayüze sahip olduğundan, geliştirilen her yeni 
yazılım için yeni bir arayüz tasarlanması gerek-
mektedir. Gerçekleştirilen bir çalışma, arayüz 
kalitesinin müşteri sadakatine doğrudan katkı 
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sağladığını göstermiştir [10]. Satış sektöründe 
kullanıcı memnuniyetinin önemi düşünüldü-
ğünde arayüz tasarımının önemi bir adım daha 
öne çıkmaktadır. Bu durum Mobil Ticaret için 
de geçerlidir. Mobil uygulama vasıtasıyla ya-
pılan satışlarda, satıcının alıcı ile yalnızca ara-
yüz sayesinde temasa geçtiği düşünüldüğünde 
uygulama arayüzünün önemli bir etken olduğu 
görülmektedir.

4. Motivasyon

İnternet üzerinden satışın bir sonraki adımı 
olan mobil ticaret konusunda birçok büyük şir-
ketin ciddi girişimleri bulunmaktadır. Önde ge-
len iki mobil uygulama marketinin “alışveriş” 
(App Store’da “Yaşam Tarzı” olarak adlandı-
rılmaktadır) kategorisi altında çok sayıda uy-
gulama örneği mevcuttur. Çalışmanın ana fikri, 
bu uygulamaların arayüzlerinin kullanıcılar 
tarafından ne derece kullanışlı bulunduğu ile 
ilgili durumu tespit etmek üzerine kurulmuş-
tur. Yöntem ve bulgular ile ideal bir uygulama 
arayüzünün nasıl olması gerektiği sorusu irde-
lenmiştir.

5. Araştırma Yöntemi

Araştırmanın gerçekleştirilmesi esnasında aşa-
ğıdaki uygulama adımları izlenmiştir:

Uygulama market(ler)inin seçilmesi1 . 
Uygulamaların seçilmesi2 . 
Uygulamaların analiz edilmesi3 . 
Anket sorularının belirlenmesi4 . 
Veri toplama5 . 
Veri işleme ve analiz6 . 

İzlenen uygulama adımlarında yapılan işlem-
ler, başlıklar altında kısaca verilmiştir.

Uygulama marketlerinin seçilmesi
Netmarketshare.com (2014), tarafından sunu-
lan verilere göre Android yüzde 45,01, iOS 

yüzde 44,34 pazar payına sahiptir (Şekil 1) 
[11]. Ayrıca bu iki mobil işletim sistemi işlev-
sel birer resmi uygulama marketine sahip oldu-
ğu için çalışmada bu iki mobil işletim sistemi 
dikkate alınmıştır.

Şekil 1. Mobil İşletim Sistemleri                                    
Ağustos 2014 Market Payı

Uygulamaların seçilmesi
Seçilen uygulama marketleri kendi içerisinde 
popülarite bazlı sıralamalar yapmaktadır. Ça-
lışma kapsamında incelenecek programlar, uy-
gulama marketinin “alışveriş” kategorisi altın-
da bulunan ilk 20’şer uygulama olacak şekilde 
seçilmiştir. Bu sayede, uygulama marketlerinin 
kendi popülarite sıralamasına dayanılarak alış-
veriş kategorisi altındaki en iyi 20 uygulama 
seçilmiştir.

Uygulamaların analiz edilmesi
Çalışma kapsamında seçilen uygulamalar, 4 
ana kategori altında analiz edilerek incelenmiş-
tir. Kategoriler;

Menü (Navigasyon)1 . 
Kategorilere ulaşım2 . 
Ürün listesi3 . 
Ürün sayfası4 . 

olarak seçilmiştir (Tablo 3). Ayrıca her bir kate-
gori için karşılaşılan benzer arayüz tasarımları 
da kendi içerisinde kod verilerek gruplandırıl-
mıştır (Tablo 1 ve Tablo 2). Böylece uygula-
maların farklı sayfalarında kullanılan arayüz 
tasarımlarının gruplanabilmesi hedeflemiştir.
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Google Play (Android)

Kod Arayüz 1 Arayüz 2 Arayüz 3 Arayüz 4

app1 lm1 lc1 lpl1 lpp1
app2 lm1 lc2 lpl2 lpp2
app3 lm2 lc3 lpl2 lpp2
app4 lm3 lc1 lpl3 lpp3
app5 lm2 lc3 lpl3 lpp3
app6 lm4 - lpl2 lpl2
app7 lm1 lc3 lpl1 lpp3
app8 lm5 lc3 lpl1 lpp3
app9 lm6 lc4 lpl3 lpp3
app10 lm1 lc4 lpl1 lpp4
app11 lm2 lc4 lpl2 lpp4
app12 lm2 lc3 lpl1 lpp5
app13 lm4 lc1 lpl2 lpp6
app14 lm7 lc4 lpl2 lpp3

Tablo 1. Google Play İçin Seçilen Uygulamaların 
Arayüzlerinin Kodları

App Store (iOS)

Kod Arayüz 1 Arayüz 2 Arayüz 3 Arayüz 4

app21 lm1 lc4 lpl3 lpp3
app22 lm8 lc1 lpl4 lpp3
app23 lm10 - lpl3 lpp8
app24 lm1 lc3 lpl4 lpp4
app25 lm1 lc1 lpl4 lpp2
app26 lm1 lc1 lpl3 lpp1
app27 lm1 lc3 lpl5 lpp6
app28 lm7 lc1 lpl4 lpp6
app29 lm8 lc2 lpl3 lpp3
app30 lm8 lc5 lpl1 lpp2
app31 lm8 lc3 lpl4 lpp5
app32 lm8 lc4 lpl2 lpp3
app33 lm8 lc4 lpl3 lpp3
app34 lm8 lc6 lpl3 lpp3
app35 lm8 lc3 lpl6 lpp9
app36 lm8 lc3 lpl1 lpp3
app37 lm8 lc3 lpl1 lpp4
app38 lm8 lc7 lpl1 lpp6
app39 lm8 lc8 lpl4 lpp6
app40 lm8 lc1 lpl1 lpp6

Tablo 2. App Store İçin Seçilen Uygulamaların 
Arayüzlerinin Kodları

Arayüz Kodu Kullanım Amacı

Arayüz 1 Menü
Arayüz 2 Kategoriler
Arayüz 3 Ürün Listesi
Arayüz 4 Ürün Sayfası

Tablo 3. Amaçlarına Göre Arayüz Kodları

Anket sorularının belirlenmesi
Çalışma kapsamında, uygulama analizinin 
sonrasında gerçekleştirilmek üzere bir anket 
düzenlenmiştir. Anket iki bölümden oluşmak-
tadır. Birinci bölüm katılımcının demografik 
bilgilerini almak üzerine kuruludur. İkinci bö-
lümde ise, uygulama analizlerinden elde edilen 
farklı arayüz seçenekleri soru haline getirilerek 
kullanıcıların tercihine sunulmuştur. Sonuç 
olarak 2 bölüm ve 18 sorudan oluşan bir anket 
katılımcılara sunulmuştur.

Anket verilerinin toplanması
Hazırlanan anket, “Google Form” özelliği ile 
dijital ortama aktarılmıştır. Ardından anketi 
doldurmak için gerekli internet bağlantı adre-
si, bilişim dünyası ile ilgili 4011 kişiye e-posta 
yoluyla gönderilmiştir. Anket, 126 kişi tarafın-
dan cevaplanmıştır.

Veri işleme ve analiz
Google Dokümanlar aracılığıyla toplanan 
veriler SPSS 21.0 istatistik paket programı 
kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuç-
ları bir sonraki başlık altında ayrıntılı olarak 
incelenmektedir.

6. Analiz ve Bulgular

Çalışmaya katılan katılımcıların demografik 
özellikleri Tablo 4’te verilmiştir. Anketi dol-
duranların yüzde 34,1’i 27-35 yaş aralığında 
olup, bu yaş grubunu yüzde 30,2 ile 36-44 yaş 
aralığı takip etmektedir. Katılımcıların yüzde 
85’e yakını erkek olup,  tüm katılımcıların 
yüzde 73’ü lisans ve üstü eğitime sahiptir. Ge-
lir düzeyine bakıldığında katılımcıların yüzde 
67,5’inin 3000 TL üstü gelire sahip olduğu 
görülmektedir.
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Yaş Frekans Yüzde

18-26 24 19,0

27-35 43 34,1

36-44 38 30,2

45-53 14 11,1

54 Üstü 7 5,6

Cinsiyet Frekans Yüzde

Kadın 19 15,1

Erkek 107 84,9

Eğitim Düzeyi Frekans Yüzde

Lise 19 15,1

Önlisans 15 11,9

Lisans 63 50,0

Yüksek Lisans 25 19,8

Doktora 4 3,2

Gelir Düzeyi Frekans Yüzde

0-500 TL 6 4,8

501-1000 TL 5 4,0

1001-1500 TL 3 2,4

1501-2000 TL 10 7,9

2001-3000 TL 17 13,5

3001-5000 TL 85 67,5

Tablo 4. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler

Mobil kullanım istatistikleri tablo 5’te veril-
miştir. Ankete katılanlardan yüzde 96,8’i mobil 
cihaza sahip olup, mobil cihaza sahip olanların 
yüzde 96,7’si uygulama marketi kullanmak-
tadır. Katılımcıların yüzde 36,1’i haftada bir, 
yüzde 33,6’sı ayda bir yükleme yapmaktadır. 
Kullanılan mobil işletim sistemlerine bakıl-
dığında yüzde 57,4 ile Android birinci sırada, 
iOS işletim sitemi yüzde 39,3 ile ikinci sırada 
yer almaktadır.

Mobil Cihaz Sahipliği Frekans Yüzde

Evet 122 96,8

Hayır 4 3,2

Uygulama Marketi Kullanımı Frekans Yüzde

Evet 118 96,7

Hayır 4 3,3

Uygulama Yükleme Sıklığı Frekans Yüzde

Hemen hemen her gün 17 13,9

Haftada bir 44 36,1

Ayda bir 41 33,6

Çok nadir 20 16,4

Mobil İşletim Sistemi Frekans Yüzde

Android 70 57,4

iOS 48 39,3

Bilmiyorum 2 1,6

Diğer 2 1,6

Tablo 5. Katılımcıların Mobil Cihaz Kullanımları 
İle İlgili Bilgiler

Tablo 6’da katılımcıların alışveriş tercihlerine 
ilişkin ortalamalar verilmiştir. Alışveriş sık-
lıklarına bakıldığında, bilgisayar ile alışveriş 
2,9262 ortalamayla orta derecede tercih edilir-
ken mobil cihazlarla alışverişte ortalama daha 
da düşmüştür (1: Hiç, 5: Çok Sık).  Buna kar-
şın katılımcılar mobil alışverişe orta derecede 
(1: Hiç güvenmiyorum, 5: Çok Güveniyorum) 
güvenmekte olup arayüz tasarımının 4,4015 
ortalama ile yüksek derecede önemli olduğu 
gözükmektedir (1:Hiç, 5: Çok Önemli).

Ortalama Standart 
Sapma

Bilgisayar ile alışveriş 
sıklığı 2 .9262 1 .0997

Mobil cihaz ile 
alışveriş sıklığı 1 .9672 1 .0360

Mobil alışverişe 
güven 3 .0492 1 .1912

Mobil arayüze verilen 
önem 4 .4016 0 .7347

Tablo 6. Katılımcıların Alışveriş Tercihlerine 
İlişkin Ortalamalar
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Şekil 2. Kullanıcıların Mobil Uygulama                           
Yükleme Sebepleri

Mobil cihaza uygulama yüklemede, katılımcı-
ların büyük bir bölümü (%95,9) ihtiyaç duydu-
ğunda kendi araştırma yaparak bulma yöntemi-
ni tercih etmektedir. Yüzde 54.1’lik bölüm ise 
arkadaş tavsiyesine önem vermektedir. Yüzde 
33,6 ise uygulama marketlerinin ilk sayfaların-
da çıkan uygulamaları takip ederek uygulama 
indirmektedir (Şekil 2). 

Navigasyon tercihlerine bakıldığında katılım-
cıların yüzde 39,5’inin “Ekranın sağ ya da sol 
üst köşesinde bulunan bir tuş yardımıyla, sağ-
dan ya da soldan kayarak açılan bir menü”yü 
tercih ettiği, yüzde 33,6’sının ise “İlk açılan 
sayfanın menu seçenekleri içermesi”ne önem 
verdiği gözükmektedir (Şekil 4). 

Kategori tercihleri incelendiğinde katılımcıların 
yüzde 35,2’si “bir buton ile sağ ya da soldan ka-
yarak açılan bir menü şeklinde”, yüzde 21,3’ü 
“sayfanın başında sekmeler halinde, yüzde 
19,7’si ise “aşağı doğru kayabilen tam sayfa 
şeklinde” olmasını tercih etmiştir (Şekil 5).

Şekil 4. Navigasyon (Menü) İçin                           
Kullanıcı Tercihleri

Şekil 5. Kategori Listesi İçin Kullanıcı Tercihleri

Katılımcıların yüzde 46.7’si uygulamalarda 
ürün listelerini tek sütün olarak görmek iste-
mekte, yüzde 25,4’ü ise iki sütun tercih etmek-
tedir (Şekil 6). 

Ürün sayfası tercihlerine bakıldığında katılımcı-
ların yüzde 95,9’u ürüne ait resim(ler)in olmasını 
istemekte, yüzde 90,2’si ürün teknik özellikleri-
ni görmek istemektedir. Sepete ekle butonunun 
da ürün sayfasında olmasını bekleyen katılımcı-
ların oranı ise yüzde 77’dir (Şekil 7).
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Şekil 6. Ürünler Listesi İçin Kullanıcı Tercihleri

Şekil 7. Kullanıcıların Ürün Sayfasında                           
Görmek İstedikleri Özellikler

7. Sonuç

Mobil alışveriş uygulamaları, mobil market-
lerde önemli kategoriler arasında gördüğümüz, 
çok sayıda uygulama seçeneği içeren bir kate-
goridir. Güvenli işlemlerin de mobil cihazlar 
ile gerçekleştirilebilmesiyle birlikte alışveriş 

uygulamaları mobil marketlerde hızla yaygın-
laşmıştır. Hizmet ya da ürün satın alma, para 
alma ve gönderme gibi banka işlemleri yapma 
hatta kredi başvurusu yapmak bile mobil uygu-
lamalar ile mümkün hale gelmektedir. İnsan-
ların internet ortamında alışveriş yapabilmeye 
başlama hızına oranla mobil cihaz üzerinden 
alışveriş yapmaya geçişi, gözle görülür şekilde 
fark edilebilecek kadar hızlı olmuştur. 

Uygulamaların sayısının artması doğal olarak 
bireylerde uygulamalar arasında tercih yapma 
mecburiyeti doğurmaktadır. Tercih edilebilir-
lik konusunda önde gelen etkenlerden biri ara-
yüzlerdir. İnsan bilgisayar etkileşimi disiplini-
nin önemli ana başlıklarından olan arayüzler, 
uygulama amacının kullanıcı ile buluşmasını 
sağlayan; bir diğer deyişle yazılımın vücut bul-
muş halidir. Uygulama geliştiricileri, müşteri-
lerinden aldıkları bilgiler doğrultusunda geliş-
tirdikleri yazılımları piyasaya sürmektedirler. 
Ancak müşterileri bu uygulamalar hakkında ne 
düşünmektedir. Çalışma kapsamında bu soruya 
cevap aranmıştır.

Çalışma kapsamında incelenen uygulama 
marketleri olarak Google Play ve App Store 
seçilmiştir. Mobil işletim sistemlerinin pazar 
paylarına göre yapılan bu tercih, çalışma kap-
samında yapılan anket çalışması ile de destek-
lenmiştir. Katılımcıların yüzde 96,7’si Android 
ve iOS mobil işletim sistemi kullanmaktadır.  
Çalışmaya katılan kişilerin mobil alışverişe gü-
ven duyan kişiler oldukları görülmüştür (Ort: 
3,0492, SS: 1,1912).

Katılımcıların büyük çoğunluğu bir uygulama-
ya ihtiyaç duyduklarında araştırıp bularak yük-
lemektedir (%95,9). Arkadaş tavsiyesi ile uygu-
lama yükleme oranı ise yüzde 54,1’dir. Çalışma 
göstermektedir ki katılımcıların yüzde 33,6’sı 
mobil market vitrinlerinde bulunan uygulama-
ları indirmektedir. Önemli bir diğer sonuç in-
ternet reklamlarındaki uygulamalar (%22,1) ve 
kampanyadan faydalanmak için yüklenen uy-
gulamalar (%21,3) en az orana sahiptir.
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Katılımcıların tercihine göre bir alışveriş uy-
gulamasında, ürün sayfasında, ürünün bir 
resminin ve teknik özelliklerinin olması çok 
önemlidir. Ürün fiyatında değişiklik olması 
durumunda uyarılma, mağaza ayrıntıları ve 
sosyal medyada paylaşma butonu ise katılım-
cıların gereksiz bulduğu seçeneklerdendir. 

Arayüz olarak katılımcıların en çok tercih et-
tikleri alternatif arayüzün özellikleri;

Navigasyon (menü) görünümünün; ekra-• 
nın sağ ya da sol üst köşesinde bulunan bir 
tuş yardımıyla, sağdan ya da soldan kaya-
rak açılan bir menü olması,
Kategori seçiminin; bir buton ile sağ ya da • 
soldan kayarak açılan bir menü şeklinde 
olması,
Ürün listesinin 1 sütunlu, aşağı doğru ka-• 
yan sayfa şeklinde olması

olarak belirlenmiştir.

Elde edilen veriler, bazı ayrıntılara vurgu yap-
mayı sağlamıştır. Bunlardan bazıları aşağıdaki 
gibidir.

54 yaş ve üzeri katılımcılar büyük ağırlık-• 
la yalnızca ihtiyaç duydukları uygulama-
ları araştırıp yüklemektedirler. 
Erkek katılımcılar yeni bir uygulama yük-• 
lerken kadın katılımcılara oranla daha çok 
arkadaş tavsiyesine başvurmakta ve uygula-
ma marketlerinin ilk sayfalarındaki uygula-
malara daha fazla rağbet göstermektedir.
18-26 yaş arası katılımcılar ürün sayfasını • 
daha sonra incelemek için kaydetme buto-
nunun olmasını, diğer yaş gruplarına göre 
daha fazla önemsemektedirler. 501-1000 
TL arasında geliri bulunan katılımcıların 
da bu özelliği önemsedikleri görülmüştür.
Gelir düzeyi 0-500 TL arasında değişen • 
katılımcılar, ürün sayfasında gönderim 
bilgilerinin olmasını diğer gelir 
düzeylerindeki katılımcılara göre daha 
çok istemektedirler.

Uygulama market vitrininde ya da internet • 
reklamlarında dikkatini çekmesi üzerine 
yeni uygulama yükleyen katılımcılar, ge-
nelde hemen hemen her gün yeni bir uy-
gulama yüklemektedirler.

Çalışma sonucunda, katılımcıların tercihlerine 
bağlı olarak bir m-ticaret uygulaması arayüz 
tasarımı önerilmiştir. Ankete katılan kişilerin 
internet tecrübesi ve mobil alışverişe güven 
oranının yüksek olması sebebiyle, çalışmada 
önerilen arayüze uygun geliştirilecek bir uygu-
lamanın, kullanıcılar tarafından beğenileceği 
düşünülmektedir.
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1. Giriş 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, 
belgenin temelini oluşturan bilgiye hızlı ve ko-
lay erişimi mümkün kılmıştır. Fiziksel ortamda 
yapılan işlemler elektronik ortama aktarılarak 
e-belge kavramının doğmasını sağlamış ve 
belge yönetiminin elektronik ortamda işlevini 
sürdürmesini mümkün kılmıştır. Bu süreç ül-
keleri köklü değişimler yapmaya zorlamıştır. 
Fiziksel evrakların yerini e-belgelerin alması 
ve hukuksal açıdan geçerliliğinin sağlanması 
Elektronik Devlet (E-Devlet)’e geçiş sürecini 
kolaylaştırmış ve bu süreci hızlandırmıştır. Bu 
bağlamda e-devlet hiç kuşkusuz ülkeler için bir 
gereksinim olmaktan çıkmış ve bir zorunluluk 
haline gelmiştir. Türkiye’de de çeşitli alanlar-
da yaygınlaşan e-devlet, belge yönetimine yeni 
bir soluk getirerek doküman yönetim sistemin-
den (DYS) elektronik belge yönetim sistemine 
geçişi mümkün kılmıştır. Bu geçiş aşamasını 
tamamlayan kurum ve/veya kuruluşlar bir-
çok alanda sistemin faydalarını görmektedir. 
EBYS, kurumlara şeffaflık ve standartlaşma-
yı getirdiği gibi kurumun belirli alanlarındaki 

giderlerini de minimum seviyeye indirmesi 
açısından önemlidir. Bu bağlamda kurumlar-
da, EBYS’nin hızlı bir şekilde yayılmasının 
ve etkin bir şekilde kullanmasının nedenlerini;  
teknolojik gelişmeler, maliyet, tasarruf (enerji, 
zaman, kağıt, alan), standartlaşma, şeffaflık, 
hesap verilebilirlik, arşivleme, kolay yönetile-
bilirlik ve aranılan belgeye hızlı erişilebilirlik 
olarak sıralayabiliriz.

2. Elektronik Devlet (E-Devlet)

“Elektronik devlet, kamu hizmetlerinin daha 
etkili, ekonomik, kaliteli ve kısa sürede sonuç-
lanması için oluşturulan teknoloji merkezli ida-
ri yapılanmadır” (Odabaş, 2009, s.10). Devlet-
te yapılan işlere şeffaflık getiren ve devletlerin 
modernleşmesi açısından önemli olan e-devlet, 
ülkelerin gelişmişlik düzeylerini de yakından 
etkilemektedir. Uygun altyapı ile doğru oran-
tılı olarak e-devlet uygulamasına geçen ülkeler 
bu alanda başarıyı elde edecektir. Bu bağlamda 
sağlam temellere oturtulan e-devlet sisteminde, 
verimliliği arttırmak açısından halka verilecek 
eğitimler önemlidir. Teknolojik araç/gereçleri 
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kullanamayan ve teknolojiden uzak kişilerin 
varlığı düşünülerek, bu kişilere gerekli eğitim-
lerin verilmesi e-devlete geçiş sürecini kolay-
laştıracak ve verimliliği arttıracaktır.

3. Doküman Yönetim Sisteminden 
Elektronik Belge Yönetim Sistemine Geçiş

Doküman yönetim sistemleri (DYS), genel 
olarak kurumsal bilgi kaynaklarının elektro-
nik ortamda depolanması ve kullanılması için 
geliştirilmiş sistemlerdir. Bu sistemler kurum 
içerisinde belge statüsü kazanmış doküman-
ların yanı sıra belge özelliği taşımayan ancak 
içerdiği bilgi açısından depolanan ve kullanı-
lan dokümanları düzenleme, tanımlama ve eri-
şim gibi fonksiyonları yerine getirmek üzere 
kullanılır (Kandur, 2005, s. 44).

Elektronik Doküman 
Yönetim Sistemleri

Elektronik Belge                   
Yönetim Sistemi

Dokümanların üzerinde 
değişiklik yapılmasına 
izin verir ya da 
dokümanların sistem 
içerisinde birden fazla 
versiyonu bulunabilir.

Belgelerin değiştirilmesine 
izin vermez.

Dokümanların 
üreticileri tarafından 
imha edilmesine izin 
verebilir.

Belgelerin imha edilmesine 
kesinlikle izin vermez. 
Belgeler ancak saklama 
planları çerçevesinde 
kontrollü ortamlarda imha 
edilebilir.

Bazı saklama kriterleri 
ve planları içerebilir.

Kesinlikle saklama planları 
içermelidir

Dokümanların 
depolanmasının 
kontrolü üreticileri 
tarafından sağlanır.

Belge yöneticisi ve sistem 
yöneticisi tarafından 
tanımlanmış tasnif sistemine 
bağlı depolama işlemleri 
gerçekleştirilir.

Temelde kurumun 
günlük işlerini daha 
etkin ve hızlı bir şekilde 
yapmasına yöneliktir.

Günlük işlerin yapılmasının 
yanı sıra kurumsal hafızanın 
korunması ve kurumsal 
faaliyetlere delil teşkil eden 
belgelerin güvenilirliğinin 
sağlanmasına yöneliktir.

Tablo A.

Elektronik belge yönetimi, kurumların gün-
delik işlerini yerine getirirken oluşturdukları 
her türlü dokümantasyonun içerisinden ku-

rum aktivitelerinin delili olabilecek belgelerin 
ayıklanarak bunların içerik, format, ve ilişkisel 
özelliklerini korumak ve bu belgeleri üretim-
den nihai tasfiyeye kadar olan süreç içerisin-
de yönetmektir. Bu noktada karşımıza çıkan 
elektronik doküman yönetim (EDY) ve elekt-
ronik belge yönetimi (EBY) kavramları zaman 
zaman birbirinin yerine kullanılsa da amaçları 
açısından farklılık gösterirler. Bu farklılıklar 
Tablo A'da gösterilmiştir (MoReq, 2001, s. 63 ; 
Kandur, 2005, s.7-8).

Doküman yönetim sistemi ile elektronik belge 
yönetim sistemi arasındaki farklılıkların yuka-
rıdaki tabloda açık bir şekilde verildiği görül-
mektedir. Bu tabloda verilen son madde: “Gün-
lük işlerin yapılmasının yanı sıra kurumsal 
hafızanın korunması ve kurumsal faaliyetlere 
delil teşkil eden belgelerin güvenilirliğinin sağ-
lanmasına yöneliktir.” Elektronik belge yönetim 
sistemine geçişi hızlandırmıştır. Bu bağlamda 
“elektronik belge yönetimi, kurumlarca yasal 
hükümler çerçevesinde iş ve işlemler yerine 
getirilirken üretilen her türlü bilgi ve belgenin 
orijinal özelliklerinin ve içeriklerinin koruna-
rak, delil sayılabilecek ve hesap vermeye temel 
olacak biçimde, elektronik ortamda yönetilme-
lerinin sağlanması süreçlerinin bütünü olarak 
ifade edilebilir” (Özdemirci, 2009, s.337).

4. Elektronik Belge Yönetim Sisteminin 
Üniversiteler Açısından Tasarruf Boyutu

EBYS’nin üniversiteler açısından tasarruf 
boyutu, Gaziantep Üniversitesi ele alınarak 
incelenecek ve değerlendirilecektir. Bu incele-
mede tasarruf boyutu dört kademede ele alına-
caktır. Bunlar: Kağıt, zaman, enerji ve mekan 
(alan)’dır.

4.1. Kâğıt Tasarrufu
Ülkemizde, tüketimine en az dikkat ettiğimiz 
unsurların başında hiç kuşkusuz kâğıt gelmek-
tedir. Kâğıtlar israf edilirken doğanın dengesini 
oluşturan ağaçların da yok edildiği unutulma-
malıdır. “Araştırmacıların yaptıkları bilimsel 
hesaplamalara göre 50 yaşındaki bir ağacın 
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faydalarının maddi değeri Tablo B'de görüldü-
ğü gibidir” (Taşyürek, 2008).

50 yaşındaki bir ağacın faydalarının maddi değeri
Hava Kirliliğini Önleme 64,750 Dolar
Nemi Dengeleme 32,530 Dolar
Oksijen Üretimi 32,240 Dolar
Toprağı Geliştirme 32,240 Dolar
Protein Üretimi 2.250 Dolar
Doğayı Koruma Erozyonu Önleme 32,240 Dolar
Toplam 196,250 Dolar

Tablo B.

Ağaçların değerini gözler önüne seren bu araş-
tırmaya ait veriler incelendiğinde konunun öne-
mi daha iyi anlaşılmaktadır. Bir ağacın bile ne 
kadar önemli olduğunu anlamamıza yardımcı 
olan bu araştırma, kâğıt tüketimi konusundaki 
hassasiyetimizi arttırmaktadır. Bu bağlamda 
fiziksel belgelerin yerine e-belgelerin kullanıl-
ması ve işlemlerin çıktı alınmadan elektronik 
ortamdan tamamlanması, kâğıt tüketimini bü-
yük ölçüde azaltacaktır. Bu işlemleri yapma-
mıza olanak sağlayan EBYS, üniversiteler için 
kâğıt tasarrufu konusunda büyük bir kazanç 
olmuştur. EBYS kullanmayan üniversitelerde, 
kâğıt tüketimi yazışmalarla doğru orantılı ola-
rak artmaktadır. Gaziantep Üniversitesi, Eylül 
2013 tarihi itibariyle EBYS programını kul-
lanmaya başlamış ve bu tarihten itibaren resmi 
yazışmaların tümü e-belge formatında işlem 
görmüştür. E-belge formatında işlem gören ev-
rakların çıktısı alınmamaktadır. Bu doğrultuda 
önceden basılı ortamda oluşturulan evraklar 
artık e-ortamda oluşturulacaktır.  Gaziantep 
Üniversitesi’nde üç ay içerisinde EBYS’de 
oluşturulan evrak sayısını vermemiz, bu konu-
nun anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 

Aylar (2013 yılı) Oluşturulan Evrak Sayısı
Ekim 13036
Kasım 18503
Aralık 19972
Toplam 51511

Tablo 1: Gaziantep Üniversitesi EBYS 
Programında Oluşturulan Üç Aylık Evrak Miktarı

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usul-
ler Hakkında Yönetmelik’e göre; “resmî yazış-
malarda A4 (210x297 mm) ve A5 (210x148 
mm) boyutunda kâğıt kullanılır. Kâğıt kulla-
narak hazırlanan resmi yazılar en az iki nüsha 
olarak düzenlenir.” Gaziantep Üniversitesi’nde 
3 ayda oluşturulan evrak sayısı 51511 dir. 
Resmi yazılar iki nüsha düzenleneceğinden 
oluşturulan evrak sayısının iki katı alınarak in-
celeme yapılmalıdır. Bir adet A4 (210-297cm 
boyutundaki) kâğıdın yaklaşık ağırlığı 5,62 gr 
(0,00000562 ton) olarak tartılmıştır.Oluşturu-
lan evrak sayısı, bir adet A4 kâğıdının ağırlı-
ğıyla çarpıldığında (103022*0,00000562), üç 
ayda yaklaşık 579 kg kâğıt tasarrufu sağlandığı 
ortaya çıkmaktadır. Yıllık tasarruf miktarı he-
saplandığında ise 0,579*4=2,32 ton kâğıt ta-
sarrufunun sağlandığı anlaşılmaktadır.

Tablodaki verilerin sadece oluşturulan evrak 
sayısını verdiği dikkate alınmalıdır. Oluşturu-
lan bir evrakın bir veya birden fazla sayfadan 
oluşan ek ve/veya eklerinin olabileceği gibi 
dağıtımlı bir evrak da olabileceğini hesaba kat-
mak gerekmektedir. Bu detaylar dikkate alındı-
ğında, kâğıt tüketim oranının en az iki kat daha 
artacağı tahmin edilmektedir. Bu doğrultuda, 
en az artış miktarı üzerinden yeniden hesapla-
ma yapılacak olursa yıllık tasarruf miktarının 
4,64 ton olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Evrakı Oluşturan Birim Oluşturulan 
Evrak Sayısı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 3533

Tıp Fakültesi Dekanlığı 2803

Akademik Özlük İşleri Şube Müdürlüğü 1977

Tablo 2: Birimlerde Oluşturulan Üç Aylık                     
Evrak Miktarı

Gaziantep Üniversitesi’ndekikağıt tasarruf 
miktarının daha iyi anlaşılabilmesi için en çok 
evrak oluşturulan birim baz alınacak ve ince-
leme bu birim üzerinden yürütülecektir. Bu 
işlemin yapılmasının nedeni, sevk işlemi ve 
paraf-imza aşamalarının kâğıt israfını ne denli 
arttırdığını göstermektir. Üniversite’de en çok 
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evrak oluşturan ilk üç birim Tablo 2’de veril-
miştir. Bu veriler ışığında 3533 evrak sayısıyla 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) ilk sı-
rada yer almaktadır. 

Evrak Sevk Yönü Evrak Sayısı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına  
Sevk Edilen 3256

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından 
Sevk Edilen 2261

Tablo 3: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı                           
Üç Aylık Evrak Sevk Miktarı

ÖİDB’den sevk edilen evrak sayısı 2261 iken 
ÖİDB’ye sevk edilen evrak sayısı 3256’dır. 
ÖİDB’de oluşturulan evrak sayısının 3533 
olduğu Tablo 2 de verilmiştir. Bu veriler ışı-
ğında sevk işleminin evrak sayısını %78,1 
oranında arttırdığı anlaşılmaktadır. Bu durum, 
sevk işleminin evrak sayısının çoğalmasına ve 
kâğıttüketiminin artmasına sebep olduğunu 
gözler önüne sermektedir. 

Sevk işlemi, bir birimde oluşturulan evrak sa-
yısını 3/4 oranında arttırmaktadır. Üniversite-
deki diğer birimler ele alınarak düşünüldüğün-
de evrak sayısındaki bu artış kâğıt tüketiminin 
ne denli fazla olduğunu göstermektedir. 

Paraf ve imza aşamalarının kâğıt israfını han-
gi ölçüde arttırdığını gözler önüne sermek için 
paraf-imza iş akış şeması Resim 1 de verilmiştir.

Resim 1

Evrakı oluşturan kişi tarafından iş akışı baş-
latılarak evrak paraflayacak kişiye gönderilir. 

Paraflayacak kişi tarafından kontrol işlemi ta-
mamlanan evrakta hata olması durumunda pa-
raf reddedilir. Böylece düzeltmelerin yapılması 
için evrakı oluşturan kişiye evrak gönderilerek 
iş akışı yeniden başlatılır. Paraf onaylanırsa 
evrak imzalayacak kişiyegelir ve evrakın kont-
rolü gerçekleşir. Evrak imzalama reddedilirse 
evrak, oluşturan kişiye döner ve iş akışı yeni-
den başlatılır. Paraf ve imzadan dönen her ev-
rak EBYS programını kullanmayan kurumlar 
için kâğıt israfına neden olacaktır. Evrakın en 
az bir kere paraftan ve/veya imzadan dönmesi 
kâğıt harcama oranını arttıracaktır.

Paraf İşlemini 
Gerçekleştiren Birim

Paraflama 
Adedi

İmzalama 
Adedi

Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı 373 851

Gaziantep Üniversite                 
(Tüm Birimler) 9135 14601

Tablo 4: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Üç Aylık 
Evrak Paraflama ve İmzalama Miktarı

Yukarıda verilen veriler incelendiğinde pa-
raflama ve imzalama miktarlarının sayısının, 
oluşturulan evrak sayısından az olduğu görül-
mektedir. Bunun nedeni evrakların dağıtımlı 
olarak hazırlanmasıdır. Evrak oluşturulma aşa-
masında, aynı evrakın birden fazla birime gidip 
gitmeyeceğine karar verilir. Birden fazla biri-
me gitmesi gereken evraka dağıtım planı oluş-
turulur ve tek paraf ve/veya imza ile gönderimi 
gerçekleştirilir. Bu durum, EBYS programını 
kullanmayan üniversiteler için dezavantaj ni-
teliğindedir.

Paraflama adedi ÖİDB’de 373 iken üniversite 
genelinde 9135’tir. Üniversitede EBYS prog-
ramının kullanılmadığı düşünüldüğünde, pa-
rafa gidecek her evrakın çıktısı alınır. Parafa 
giden evrakın reddedilmesi durumunda ise ge-
rekli düzeltmeler yapılarak evrak çıktısı tekrar 
alınmalıdır. Bu süreç imzalama aşaması için de 
geçerlidir. Buradaki işlemlerde de gördüğümüz 
üzere paraflama ve/veya imzalama aşamasında 
kâğıt israf oranı artmaktadır.
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Sonuç olarak,üç aylık süreçteki bu veriler in-
celendiğinde ortaya çıkan sonuç yıl bazlı he-
saplanırsa, EBYS’nin üniversitedeki kâğıt gi-
derlerini minimize etmesi açısından önemli bir 
konuda olduğunu söyleyebiliriz.

4.2. Zaman Tasarrufu
EBYS kullanmayan kurumlarda zaman kaybı-
na neden olacak işlemleri sıralayacak olursak;

Belgenin çıktısının alınması ve harmanla-• 
narak paraf ve imza süreçlerine hazır hale 
getirilmesi
Paraf ve imza aşamalarının takip edilmesi • 
Belgelerin zimmet defterlerine kaydedil-• 
mesi ve dağıtım işlemi (dağıtım, havale, 
posta, vs.)
Dağıtım yapılacak evrakın çoğaltılma işlemi• 
Dosyalanma ve arşivlenme işlemi• 
İhtiyaç duyulan evrakı, dosya ve/veya • 
arşivden arama süreci
İmha edilecek belgelerin tespiti ve imha • 
süreci

EBYS, iş akışı başlatılan evrakın en kısa za-
manda sonuca ulaşmasını amaçlamaktadır. 
Elektronik ortamda hazırlanan ve iş akışı baş-
latılan bir evrak, iş sorumluluğuna sahip kişi-
lerce bir dakikadan daha kısa sürede sonuca 
ulaştırılabilmektedir.Bu süreç, basılı ortamda 
hazırlanan ve EBYS kullanmayan bir üniver-
site için saatler hatta günler sürebilmektedir. 
Evrakın üniversite yerleşkesinin dışında bir 
yere gönderilmesi zaman kaybını daha da art-
tıracaktır. Örneğin; Gaziantep Üniversitesi’ne 
bağlı İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi, yerleşkeden 100 km uzakta bulunmaktadır. 
Evrakın fakülteden yerleşkeye ulaşması bile en 
az 1 saati alacaktır. Yerleşkeye gelen evrak, en 
kısa zamanda onaylansa dahi tekrar fakülteye 
ulaştırılması zaman kaybına neden olacaktır. 
Bu işlem, EBYS üzerinden gerçekleştirildi-
ğindesüreç bir dakikaya kadar inebilmekte ve 
zamandan tasarruf sağlanabilmektedir.

Belgenin paraf ve/veya imza aşamalarıbaşlı 
başına bir zaman kaybı olmakla birlikte, paraf-

lama ve imzalama işlemlerini gerçekleştirecek 
kişilerin görev yerlerinde olmaması zaman 
kaybını bir kat daha arttırmaktadır. EBYS bu 
zaman kaybını minimize orana düşürmekte-
dir. Kişi, görev yerinde olmasa bile bulunduğu 
yerde internet olan bir telefon, bilgisayar, vb. 
araçlarla paraf ve imzalama işlemini gerçekleş-
tirebilmektedir. 

Önceden yazılan ve numarası hatırlanmayan 
bir evrakı arama işlemi, personel için önemli 
bir sorun teşkil etmektedir. Bu evrakın dosya 
numarası ve/veya yer numarası bilinmiyorsa 
ya da iyi bir arşivleme sistemi kurulmadan ar-
şivleme işlemi gerçekleştirilmişse, evrak arama 
aşaması zaman kaybına neden olacaktır. EBYS 
programındaki arama motoru sayesinde, belge-
ye ait anahtar bir kelimenin hatırlanıyor olması 
kullanıcıyı kısa sürede ihtiyaç duyulan belgeye 
ulaştıracaktır.

4.3. Enerji Tasarrufu
Enerji tasarrufunun sağlanacağı alanlar sırala-
nacak olursa;

Evrak dağıtım işlemini gerçekleştiren per-• 
sonelin harcadığı efor
Dosyalama ve arşivleme sürecindeki efor• 
İhtiyaç duyulan belgeye erişim sürecindeki • 
efor
Evrakların çoğaltılmasında harcanan efor• 

Üniversitelerde, dağıtım ve/veya sevk yapıla-
cak evrakların dağıtımını gerçekleştiren perso-
nel çalışmaktadır. Günde en az iki defa dağıtım 
işlemi yapan bu kişilerin ortalama 2 saati evrak 
dağıtmakla geçmektedir. Bu durum kişilerin 
enerjilerini boşa harcamalarına neden olmak-
tadır. EBYS, dağıtım işlemlerini e-ortamdan 
otomatik gerçekleştireceği için dağıtım yapan 
kişilere gereksinim duyulmayacaktır. Bu saye-
de EBYS, enerji tasarrufu sağlamanın yanında 
personelin enerjisini daha faydalı olabilecek 
alanlarda kullanmasına da olanak sağlayacak-
tır. Bu süreç sonucunda personel verimlilik 
oranıartacaktır.



256

Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Üniversiteler Açısından Tasarruf Boyutu
Erkan Özdemir

Arşivlerde evrak arama-bulma süreci, hatırı 
sayılır enerji kaybına neden olmaktadır. EBYS 
programındaki arama motorlarının kullanılma-
sıyla aranılan evraka kolayca ulaşılmakta ve 
enerji konusunda tasarruf sağlanmaktadır.

EBYS programının içerisinde e-arşivlemenin 
bulunması, fiziksel dosyalama işlemini sonlan-
dıracak ve böylece fiziksel dosyalama işlemi ya-
pan personelin enerjisi boşa harcanmayacaktır.

4.4. Mekân (Alan) Tasarrufu
EBYS, üniversitelerin arşiv odalarını yeniden 
şekillendirmekte ve e-arşivleme sayesinde ar-
şiv odalarına gerek duyulmamaktadır. Basılı 
bulunması gereken evrakların azlığından dola-
yı, masa başı dolapları bu evraklar için yeterli 
olacaktır. Böylece üniversite için önemli bir 
alan tasarrufu sağlanacaktır.

5. Sonuç ve Değerlendirme

EBYS’nin üniversiteler açısından önemli ol-
duğu su götürmez bir gerçektir. EBYS, üniver-
siteye şeffaflık, standartlaştırma, belge takibi, 
arşivleme, tasarruf gibi birçok alanda fayda 
sağlamaktadır. Ancak sistemin üniversitelerde 
kullanımı için EBYS programına ihtiyaç duyul-
maktadır. Piyasada çok sayıda EBYS programı 
bulunduğundan hangi programın tercih edil-
mesi gerektiği konusunda kararsız kalınmakta-
dır. Doğru programın tercih edilmesi tasarruf 
boyutunu yakından etkilemektedir. Bu konuda 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nden çeşit-
li destekler ve önerilerin talep edilmesi kurum 
için faydalı olacaktır.

EBYS’ye her şeyden önce yöneticilerin ön yar-
gıyla yaklaşmaması ve bu uygulamanın önüne 
set kurmaması gerekmektedir. Bu konuda yö-
netimden alınan destekle kullanıcıların sisteme 
adapte olma süreci hızlanmaktadır. Böylece 
kullanıcılar sistem üzerinde yazışmalarını 
hızlı ve kolay bir şekilde oluşturabilecek ve 
oluşturdukları belgenin takibini de kolaylık-

la sağlayabileceklerdir. Bu sistem kullanıcıya 
hem zaman kazandırmakta hem de belgelerini 
arşivleme imkânı sağlamaktadır. 

Giderleri kontrol altına almak ve bu giderleri en 
aza indirmek üniversite için oldukça önemlidir. 
Bu bağlamda EBYS’nin tasarruf boyutu devre-
ye girmekte ve üniversiteye yeni bir bakış açısı 
kazandırmaktadır. EBYS, personelin zaman 
ve enerji kaybını ortadan kaldırarak, personele 
huzurlu bir çalışma sahası sunmaktadır.

Elde edilen veriler değerlendirildiğinde, 
EBYS’nin üniversite için stratejik bir değer ta-
şıdığını ifade etmek yanlış olmayacaktır. Üç ay-
lık bir süre zarfında üniversite genelinde oluş-
turulan evrak miktarı, sevk işlemleri, paraflama 
ve imzalama işlemleri genel olarak değerlendi-
rilirse, EBYS ile sadece bir kurumda yaklaşık 
206.044 kâğıt israfının önüne geçilecektir. Bu 
sonuçlar bir yıl bazında hesaplandığında ise 
yaklaşık 824.176 kâğıt israfının önüne geçile-
cek ve üniversite bir yıl içerisinde 4,64 ton kâğıt 
tasarrufu sağlamış olacaktır. Genel kapsamlı ko-
nuyu irdeleyecek olursak, Türkiye’de 184 adet 
üniversite bulunmaktadır. Üniversite sayısıyla 
kâğıt tüketim oranının çarpılması (184*4,64) 
neticesinde Türkiye’deki üniversitelerde bir yıl-
da yaklaşık 853,76 ton kâğıt tüketiminin olduğu 
tespit edilmektedir. EBYS sayesinde azımsan-
mayacak sayıdaki bu kâğıt israfının önüne ge-
çilmektedir. Bu veriler neticesinde, EBYS’nin 
üniversite bütçesine büyük ölçüde katkı sağla-
dığını söylemek yanlış olmayacaktır.
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Yeni Nesil Güvenlik Duvarlarında                                                             

Olması Beklenen Özellikler ve Uygulama Bazlı Filtreleme

Mustafa Coşar, İsmail Arık
Hitit Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Çorum
mustafacosar@hitit.edu.tr, ismailarik@hitit.edu.tr

Özet: Yeni nesil güvenlik duvarlarında geleneksel güvenlik duvarı özelliğinin yanı sıra etkin 
içerik filtreleme, SSL VPN sistemi, saldırı tespit ve engelleme sistemi (IDS/IPS), bant genişliği 
yönetimi, uygulama tanıma ve kontrolü sistemi, Virüs/zararlı içerik kontrolü, güvenlik ve perfor-
mansı dengeleme, URL kategori ve içerik filtreleme gibi özelliklerinin olması beklenmektedir. 

Kurumsal internet trafiğinin performansının yüksek tutulabilmesi için yeni nesil güvenlik önlemle-
rinin alınması da gerekmektedir. Bu önlemler arasında kullanıcı ve Vlan bazında bant genişliğinin 
sınırlandırılması, adres filtreleme, kelime bazlı filtreleme gibi sistemleri yaygın olarak kullanıl-
maktadır. Ancak tek başına alınan bu önlemler yeterince etkin olmayabilmektedir. Bunun için yeni 
nesil güvenlik önlemlerinden uygulama bazlı sınırlandırma ya da engelleme öne çıkmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak yaptığımız örnek uygulamalar ve yazılım donanım çözümleri 
ve karşılaşılan durumlar hakkında bilgilerin sunulacağı bu çalışmada Ip, port, web adresi ve uy-
gulama bazlı sınırlandırmalar hakkında bilgiler verilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik duvarı, Yeni nesil güvenlik duvarı, Filtreleme

Abstract: The new generation firewalls traditional firewall functionality, as well as active content 
filtering, SSL VPN system, intrusion detection and prevention system (IDS / IPS), bandwidth man-
agement, application detection and control system, virus / malicious content control, security, and 
performance balancing, URL category and are expected to have features such as content filtering. 

Corporate Internet traffic in order to maintain the high performance of the new generation of safe-
ty measures is also required. Of these measures on the basis of the user and the VLAN bandwidth 
limiting, address filtering, the word-based systems has been widely used as filtration. However, 
these measures alone may not be effective enough. For this new generation of security measures 
to limit or block-based applications stand out. 

Information Technology Department as we sample applications and software and hardware solu-
tions will be presented with information about conditions encountered in this study, IP, port, web 
address and have tried to provide information about application-based restrictions.

Keywords: Firewall, Next-Generation firewall, Filtering.

1. Ağ Güvenliği ve Önemi

Günümüzde kurumsal ağlardaki veri miktarları 
her geçen gün artmaktadır. Bunun yanında bu ve-

rilerin ilgili kurum ya da kişilerle veya şirketlerle 
paylaşılması için bilişim ağları genişletilmiştir 
ve yeni teknolojiler bu yapıya uygulanmıştır. Bu 
hızlı gelişen ve değişen teknolojiler kurumsal 
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ağlar için bilgi güvenliğini zorunlu kılmaktadır. 
Firewall (güvenlik duvarı) günümüz ağ sistemle-
rinde, güvenilir olmayan ağlardan gelecek saldı-
rıları önlemenin ve veri ağının güvenliğini sağla-
manın en etkili yolları arasında yer almaktadır.

2. Geleneksel Güvenlik Önlemleri

Genel özellikler 
Klasik güvenlik duvarlarında kullanıcı ip bil-
gisi, kullanılan port ve ulaşılmaya çalışılan ip 
bilgisinin yanında port/protokol kontrolü, NAT, 
VPN özellikleri ön plana çıkmaktadır.

Geleneksel güvenlik duvarları ağ geçidinde 
trafiği kaynak ve hedef adreslerine, kullanı-
lan port/servise ve protokole göre izin vermek 
veya engellemek üzere ayarlanmış cihazlardır. 
Bu yöntem yeni nesil tehditler ve artan saldırı-
lar sebebiyle yeterliliğini kaybetmektedir.

Geleneksel güvenlik duvarlarında ağdan dışa-
rıya erişim serbest iken dışarıdan ağa erişim 
kısıtlanmış durumdadır.  

Geleneksel güvenlik önlemlerinde port, ip baz-
lı güvenlik kuralları yazılarak engellenmek is-
tenen ip ve ip adresinin geleceği port, dışarıdan 
içeri doğru basit bir kural yazılarak engellen-
mekte ya da istek reddedilmektedir. 

Geleneksel metotta yetersizliğin hissedildiği 
noktaların başında uygulama kontrolü gelmek-
tedir. Geleneksel yapılarda sadece port bazlı 
kısıtlamalar gerçekleştirilebildiğinden izin 
verilen diğer portlardan uygulamalar çalışabil-
mektedir. TCP 80 portu üzerinden gelişmiş tek-
nolojilerde birçok uygulama geçebilmektedir 
ve geleneksel yapıda bunun kontrolü sağlana-
mamaktadır. Bu uygulamalar ancak Uygulama 
Kontrol Sensörleri ve IPS imzaları tarafından 
kontrol edilebilmektedir.

3. Yeni Nesil Güvenlik Önlemleri

Yeni nesil tehditler ve artış gösteren saldırılar 
sebebi ile daha detaylı güvenlik ihtiyacı ortaya 
çıkmıştır. Veri akışının engellenmesi yanında 
veri trafiğini sınırlamak ve trafiği düzenleyerek 
etkin olarak kullanılması önem kazanmaktadır. 
Bu ihtiyaçlar sebebi ile Yeni Nesil Güvenlik 
duvarları ortaya çıkmıştır. 

Yeni Nesil Güvenlik duvarının en önemli özel-
liği trafiği oluşturan uygulamaları tanıyabilen 
bir mimariye sahip olmasıdır. Bu özellik uy-
gulamaların ayrıştırılmasına ve iş kurallarına 
göre belirlenmiş kurumsal politikalar oluştu-
rulmasını olanak sağlamaktadır. 

Şekil.1. Örnek uygulama güvenlik senaryosu [1]
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Örnek olarak Şekil.1. de görüldüğü gibi bir gü-
venlik senaryosu düşünecek olursak merkeze 
DDOS koruma, IPS, merkezi bir firewall ve 
Sunucu ve kullanıcı bilgisayarları önüne ise her 
sistem için özel olarak yapılandırılmış güvenlik 
çözümleri konumlandırılması gerekmektedir. 
Yeni Nesil Güvenlik duvarları bu özelliklerin 
hemen hemen hepsini içerisinde barındıran bir 
yapıya sahip olmakla beraber her sistem için 
ayrı bir maliyet, yönetim ve uygulama güçlüğü 
sorunlarını ortadan kaldırmaktadır.

UTM (Unified Threat Management) sistemleri 
güvenlik sistemi gereksinimlerini tek bir kutuda 
karşılamış ve kurumlar tarafında maliyeti ve iş 
gücünü azaltmaktadır. UTM’ler güvenlik işlev-
lerini çalıştırmak için cihaz içinde sanal motor-
lar kullanır. Bir veri paketlerinin ağa geçişinin 
onaylanması için birkaç kez farklı motorlardan 
geçmesi gerekebilmektedir. Yapılan bu işlem, 
gecikme süresinin uzamasına ve ağ perfor-
mansının düşmesine sebep olabilmektedir. Bu 
sebeple UTM sistemleri tercih noktasında ku-
rumların fiyat / performans değerlendirmesi ya-
parak uygun tercihi yapmalarını gerektirir [2].

4. Yeni Nesil Güvenlik Cihazları Özellikleri

Uygulama Tanımlama ve Filtreleme: Bu 
özellik yeni nesil güvenlik cihazlarının en 
önemli özelliklerindendir. Uygulama tanımla-
ma ve uygulamaya göre davranma port / pro-
tokol engellemenin bir adım ötesine taşır. Böy-
lece tehlikeli veya kullanılması istenmeyen 
uygulamaların farklı portlar ile internete erişim 
sağlaması engellenmiş olur. 

SSL ve SSH Kontrolü: Üzerinden geçen SSH 
ve SSL ile şifrelenmiş trafiği tarayabilmekte-
dir. Şifreyi açarak trafiği kontrol edebilme ye-
teneğine sahiptir. Şifreli trafikten geçen gerçek 
uygulamayı bulur ve bu uygulamaya göre dav-
randıktan sonra trafiği tekrar şifreler. Böylece 
şifreli trafik kullanarak güvenlik duvarını atlat-
mak isteyen her türlü zararlı uygulama engel-
lenmiş olur. 

Şekil.2. Filtreleme kategorileri

Saldırı Tespit ve Önleme Sistemi (IDS/IPS): 
Derin trafik analizi sayesinde kurumların ayrı 
bir IPS cihazı kullanmasına gerek bırakmaya-
cak saldırı tespit etme ve önleme özellikleri 
içermektedir. Bu sistem Dos ve DDOS koru-
ması, protokol çözümlemesi ve imza tabanlı 
koruma sağlar. 

Kullanıcı Veritabanı ile Entegrasyon:  Uy-
gulamaları kullanıcı ve grup tabanlı yönetebil-
mek amacı ile Active Directory ve LDAP ile 
entegrasyon sağlayabilmektedir.

Zararlı Yazılım Filtreleme:  Günümüzde son 
derece önemli bir tehdit haline gelen Spyware 
ve Malware karşısında korunma amaçlı yazı-
lımlar kullanmak zorunlu hale gelmiştir. Yeni 
nesil güvenlik duvarları da bu trafiği süzerek 
koruma sağlamaktadır [3].

URL Kategori, İçerik Filtreleme: Ulaşılmak 
istenen URL adresleri belirli kategorilere 
göre gruplandırılarak bu gruplar ya da grup 
içindeki ilgili URL adreslerin içerikleri 
filtrelenebilmektedir.

DLP (Data Loss Prevension): Ağ temelli veri 
sızma denetimi yaparak veri sızıntısını ve veri 
kaybını önlemek amaçlanmaktadır [4].
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5. Hitit Üniversitesinde Uygulanan 
Güvenlik Önlemleri

Kurum ağının güvenliği için yeni nesil 
güvenlik cihazı kullanılmakta ve kurum ağında 
birbirinden farklı IP havuzları oluşturularak 
bu havuzlara ilgili güvenlik politikaları 
uygulanmaktadır.

Kenar Switchlerde Güvenlik: Switchler 
üzerinde sınırlı sayıda mac adresi kayıt altına 
alınabilir. Eğer kenar switchlerde bir güvenlik 
önlemi kullanılmıyorsa bu durum bir saldırgan 
için atak yapılabilecek bir açık olarak değer-
lendirilebilir. Switche bağlı kişi çok kısa süre-
de çokça kez mac adresini değiştirerek Dhcp 
sunucusundan IP isteğinde bulunur, bu sayede 
hem Dhcp havuzunu hem de switch üzerindeki 
mac adres tablosunu doldurabilir. Switch üze-
rindeki mac addreslerinin tutulduğu veritabanı 
dolunca switch artık hub olarak görev yapma-
ya başlar. Artık switch üzerindeki tüm trafik 
dinlenebilecek duruma gelir. Bu sebeple kenar 
switchlerde güvenlik önlemlerinin alınması 
gerekmektedir [5]. Böyle bir durumla karşılaş-
mamak için kenar switchlerde Port Security, 
DHCP snooping, Arp instection vb. özellikler 
aktif edilerek saldırılarak karşı güvenlik ön-
lemleri alınmıştır.

Şekil.3.  Kenar switchlerde alınan güvenlik 
önlemleri

Vlan Kullanımı: Kurum ağı içinde akademik 
ve idari birimler alt ağlara bölünerek hem bro-
adcast trafiği azaltılmış hem de alt ağların gü-
venliği sağlanmıştır. Firewall üzerinde yazılan 
kurallar bu Vlanlara tanımlanmıştır.

DMZ Güvenliği: DMZ tarafında bulunan su-
nucular için  outside-DMZ ve inside-DMZ ku-
ralları ayrı ayrı uygulanmaktadır. 

SSL VPN: Dışarıdan iç ağa erişim için şifreli 
tünelleme kullanılmaktadır.

Bant Genişliği Yönetimi: Kurum ağında bu-
lunan birimlerin kullandığı internet trafiği sı-
nırlandırılmış, hangi uygulama için ne kadar 
trafiğe izin verileceği belirlenmiştir. Sınırlanan 
uygulama ya da protokol trafiğin devam etme-
si durumunda otomatik olarak bu trafik yarıya 
düşürülmektedir.

Şekil.4. Bant genişliği analizi

Sınırlandırma: Ip ve protokol bazlı internet 
trafiği sınırlandırması yapılmıştır. Yüksek bant 
genişliği kullanan Stream ve download trafik-
leri sınırlandırılmıştır.

Trafik Şekillendirme: İşle ilgili uygulamalara 
ağda öncelik verilerek Messenger, Skype gibi 
çok fazla kullanılmayan uygulamalara düşük 
bant genişliği ayrılmıştır.

Uygulama Kontrolü: Kurum içinde kullanılan 
Skype, Http Proxy gibi uygulamalara izin ve-
rilerek istenmeyen botnet, P2P ve diğer proxy 
uygulamaları engellenmiştir. Sosyal media ve 
video uygulamaları ise monitör edilmektedir.
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Şekil.5. Uygulama kontrolü

Katagori Sınırlama  / Engelleme: Kullanıcı-
lar arası veri alışverişini sağlayan, trafiği boğan 
ve zararlı içeriklerin de yayılmasına neden olan 
P2P uygulamalar (Kazaa, bitTorrent, eDonkey, 
Gnutella vb.) ile risk taşıyan zararlı web sayfa-
larının yanı sıra reklam, phishing, spam URL 
ve pornogrofik içerik web kategorileri engel-
lenmiştir. Uygulanan bu yöntem Vlanlara göre 
değişiklik gösterebilmektedir.

Şekil.6. Vlan adreslerine tanımlanan kurallar

6. Analiz

Güvenlik duvarını kurallar yazmak değil aynı 
zamanda iyi bir şekilde yönetmek gerekir. Yö-
netim için ise ağ haritasının çıkarılarak o ağda 
neler olup bittiğinin analizinin yapılması ge-
rekmektedir.  Yapılan analizler sonucunda ge-
rekiyorsa kurallar revize edilmelidir. 

Kurum güvenlik duvarında uyguladığımız ku-
rallar sonucunda analizler yapılmıştır. Son bir 
haftayı kapsayan analizler sonucunda ise elde 
edilen sonuçlar çıkarılmıştır.

Şekil.7. En fazla bant genişliği harcayan                      
URL adresleri

En fazla bant genişliği harcayan URL adresi 
olarak mail.ru öne çıkmaktadır.

Şekil.8. En fazla bloklanan web kategorileri

Engellenen kategorilere bakıldığında ise son 
bir hafta içinde en fazla reklamların engellen-
diği görülmüştür.

Şekil.9. En fazla zaman geçirilen web alanları

Personellerin son bir hafta içinde en fazla fa-
cebook URL adreslerinde zaman geçirildiği 
gözlemlenmiştir.

Bu analizler sonucunda ilgili kurallarda deği-
şiklik yapılarak bant genişliğinin daha verimli 
kullanılması sağlanmıştır.

7. Güvenlik Duvarı Seçiminde                         
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Networklerin güvenliğini sağlamak için birçok 
ürün piyasa bulunmaktadır. Bu ürünler net-
work yapısının büyüklüğüne ve ihtiyacına göre 
değişiklik göstermektedir. Geniş yelpazesi olan 
ürünler içinden ihtiyaca göre en uygununu seç-
mek için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi 
gerekmektedir. 

Kullanım ve Konfigürasyon Kolaylığı: Bir 
cihazın ara yüzü ne kadar karmamış olursa 
yönetim ve müdahale de o kadar zorlaşacaktır.  
Bu sebeple tercih edilecek firewall kolay bir 
şekilde yönetilebilmeli, yönetim ve konfigü-
rasyon bakımından karmaşık bir yapıda olma-
malıdır. Gerektiğinde kurallar rahat bir şekilde 
yazılabilmeli ve değiştirilebilmelidir.  
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Performans: Güvenlik duvarı, kullanıcıların 
ağ üzerindeki iletişimini mümkün olduğunca 
az yavaşlatmalıdır. Bunun için sistemin hızlı 
çalışıyor olması gerekmektedir. Çözümün uy-
gulanacağı ağda ne kadar reel veri akışı ola-
cağı, birim zamanda kaç kullanıcının internete 
çıkacağı ve kaç bağlantının oluşacağı hesap-
lanmalı ya da tahmin edilmelidir. 

Güvenlik duvarında yazılacak kurallar ve ve-
rilen servisler arttıkça gereken işlemci gücü 
artacaktır. Bu sebeple firewall seçiminde per-
formans faktörü en kritik noktaların başında 
gelmektedir.

Ölçeklenebilirlik: Artan ihtiyaçlar da göz 
önünde bulundurularak, sistemin bir kaç sene-
lik plan içinde yeni koşullara ayak uydurabil-
mesi için genişletilebilirdik özelliklerini des-
tekleyip desteklemediği de incelenmelidir.

Maliyet: Çözüm için kullanılacak güvenlik du-
varının bir maliyeti olacaktır. Tercih konusunda 
maliyet her zaman önemli bir kriterdir. Eldeki 
bütçenin alabileceği en iyi sistemin kurulması 
önem arz etmektedir. Konulacak sistemin sade-
ce bugünü kurtarması hedeflenmemeli, ağın ge-
nişleme durumuna göre birkaç yıllık planlama 
yapılarak uygun firewall seçimi yapılmalıdır. 
Sahip olma maliyeti dikkate alınarak uzun va-
dede bu ürünün yıllık yenileme ve teknik des-
tek ücretleri hesaba katılmalıdır. Daha yüksek 
fiyatlar her zaman daha iyi güvenlik anlamına 
gelmemektedir. Kurum ihtiyacı olmayan özel-
likler için pahalı çözümlerden kaçınılmalıdır.

Raporlama: Tercih noktasında diğer önemli 
noktalardan biri de raporlamadır. Güvenlik du-
varının raporlama seçeneklerinin fazla olması ya 
da ihtiyaca göre raporlar çıkarabilmesi yapılacak 
analizin de iyi olacağı anlamına gelmektedir. Ya-
pılacak analizler sonucunda ise problemler daha 
kolay bir şekilde çözüme kavuşabilecektir.

Teknik Destek: Uygun marka seçiminde fire-
wall özelliklerinin yanı sıra uygun bir de fir-
ma tercih edilmelidir. Bu firmanın belirlenen 

firewall cihazına ne kadar süre boyunca destek 
verdiği öğrenilmelidir. 

Karşılaşılabilecek problemlere en hızlı şekilde 
müdahale edilmesi gerekmektedir. Firmanın 
müdahale anlamında yeterli deneyime ve tek-
nik donanıma sahip birden fazla personele sa-
hip olması önemlidir. Mümkünse hizmeti satan 
firma tarafından kurulum yapılmalı ve kurum 
personellerine kurulum ve bakım konusunda 
yeterli eğitim verilmelidir [6].

8. Sonuç ve Öneriler

Kurum ağını iç ağlara bölerek yönetmek gü-
venliğin yanı sıra sorun çözümünde de kolay-
lık sağlamaktadır.

İstenmeyen trafik sınırlandırılmalı ya da tama-
men engellenmelidir.

Kablolu ve kablosuz ağlar için kabul edilebilir 
kullanım politikaları belirlenmelidir. Filtrele-
me, sınırlandırma ya da engelleme gibi özel-
likler kurum ağının güvenliğini artırmak için 
yapılmalıdır.

Çok katı kuralların uygulanması kullanıcı-
lardan gelen geri dönüşleri artıracaktır. Bu 
sebeple kuralların makul ölçüde planlanması 
gerekmektedir.

İnternet trafiğinin ne amaçla kullanıldığı ku-
rumlar için önemlidir. 

Trafiğin ne amaçla kullanıldığına ilişkin istatis-
tiksel bilgiler çıkarılarak analizler yapılmalıdır.

Youtube gibi yüksek bant genişliği harcayan 
uygulamaları sınırlandırarak video konferans, 
IP telefon gibi kritik uygulamalara öncelik 
verilmelidir.

Yeni nesil güvenlik politikaları hem kişisel 
hem de kurumsal internet trafiğini olumlu öl-
çüde rahatlatırken güvenli bir ağ oluşturulma-
sına yardımcı olabilir.
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1. Giriş

Heterojen bilgisayar ağları birbirinden farklı 
topoloji ve teknolojilere sahip ağların bağlanı-
labilir durumda oldukları ortamlardır. İnternete 
bağlanmak için kullanılan servis sağlayıcıların 
sunduğu heterojen teknolojiler genel olarak 
kablolu ve kablosuz olarak sınıflandırılır [1]. 
Servis sağlayıcıların ev kullanıcıları için sun-

duğu mevcut kablolu heterojen teknolojiler 
ADSL, Fiber İnternet, Enerji hattı üzerinden 
internet ve Kablo TV sistemleridir. Kablosuz 
olarak da Wi-MAX ağları ve UMTS (Hücresel-
3G) bağlantı son kullanıcıların hizmetine su-
nulmaktadır. Çok sayıda heterojen erişim ağı-
nın bulunduğu bir ortamda kullanıcıya ihtiyaç 
duyduğu tüm kriterler açısından en verimli hiz-
meti sunacak olan erişim ağının seçimi önem-
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Özet: Heterojen bilgisayar ağları birbirinden farklı topoloji ve teknolojilere sahip ağların bağlanı-
labilir durumda oldukları ortamlardır. Servis sağlayıcılar tarafından sunulan mevcut kablolu hete-
rojen teknolojiler ADSL, Fiber, Enerji hattı üzerinden internet (PLC) ve Kablo TV sistemleridir. 
Kablosuz olarak da UMTS (3G) bağlantı son kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Heterojen 
ağların değerlendirilebilmesi için öncelikle belirli bazı parametrelerin elde edilmesi gerekmek-
tedir. Bu çalışmada servis sağlayıcılar tarafından sunulan heterojen ağ teknolojileri incelenmiş 
ve performanslarının değerlendirilebilmesi için gerekli olan parametrelerin nasıl elde edileceği 
açıklanmıştır.  Bu amaca uygun olarak kullanılan bazı ağ yazılımları test edilmiş, “Iperf” ve 
“Jdast” programları kullanılarak mevcut ağlardan gerekli parametreler elde edilmiştir. Tüm pa-
rametrelerin grafiklerle gösterilmesi ile ağlar arasında farklılıklar ele alınmış ve ağların genel 
performansları değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Heterojen bilgisayar ağları, Iperf, Jdast, Parametre ölçümü, Performans 
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Abstract: Heterogeneous computer networks are the environments where the networks that are 
in connectable state, have different topologies and technologies. The current wired heterogeneous 
technologies provided by The Network Service Providers are ADSL (Asymmetric Digital Sub-
scriber Line), Fiber technology, Power Line Communication (PLC) and Cable Television systems. 
As wireless network connection, UMTS (Universal Mobile Telecommunications System -3G) has 
been put into the service of the end users. For the evaluation of heterogeneous computer networks, 
first obtaining some specific parameters is required. In this study, heterogeneous network technol-
ogies presented by Service Providers were studied and how to get the necessary parameters for the 
evolution of their performance was explained. In accordance with this purpose, used some network 
software were examined and required parameters were obtained from the current networks by us-
ing “Iperf” and “Jdast” programs. With graphically demonstrating the all parameters, differences 
between the networks were addressed and general performances of networks were considered.



268

Heterojen Bilgisayar Ağlarının Performanslarının Değerlendirilmesi için Parametre Elde Edilmesi
Mustafa Tüker, Serkan Ballı

li bir konudur.  Hatalı bir ağ seçimi kullanıcı 
açısından yüksek maliyetler veya kötü hizmet 
deneyimi gibi olumsuz sonuçların ortaya çık-
masına neden olabilir. Heterojen ağlar arasında 
seçim yapılabilmesi için öncelikle belirli para-
metre değerlerinin elde edilmesi gerekmektedir 
[2]. Bu çalışmada, hangi parametrelerin nasıl 
elde edilebileceği üzerinde durulmuştur ve Fi-
ber İnternet, ADSL, Kablo TV, PLC ve UMTS 
(Hücresel – 3G) ağları değerlendirilmiştir. Ça-
lışma ortamında Wi-Max ağları bulunmadığı 
için kablosuz ağ olarak sadece UMTS bağlantı 
değerlendirilmiştir.

Ağ parametrelerini elde etmek için birçok net-
work izleme ve yönetim programı mevcuttur. 
Bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar incelen-
diğinde çeşitli yazılımlar ön plana çıkmaktadır. 
MRTG (Multi Router Traffic Grapher) progra-
mı ağın trafik yükünü görüntüleme amacıyla 
yaygın biçimde kullanılmaktadır. Ağ topolojisi 
içerisinde bulunan erişilebilir durumdaki tüm 
bağlantılarla ilgili grafik içerikli yük bilgileri 
sağlar. Perl ve C programlama dilleri ile oluştu-
rulmuş SNMP (Simple Network Management 
Protocol) kullanılan bir yazılımdır. MRTG 
Windows ve Unix işletim sistemleri üzerinde 
çalıştırılabilen ve ücretsiz olarak kullanılabi-
len bir programdır [3] [4].  Diğer bir ağ izleme 
ve yönetim yazılımı olan PRTG ise Windows 
platformunda çalışan ücretli ve istemci sunu-
cu tabanlı bir yazılımdır. İstemci ve sunucu 
tarafında kurulumu gerçekleştirilen sensörler 
aracılığı ile gerçek zamanlı olarak toplanan 
verilerin görüntülenmesini ve analizinin yapıl-
masını sağlar [5] [6]. Popüler olarak kullanılan 
ağ izleme ve yönetim yazılımı olan Wireshark, 
tüm platformlarda çalıştırılabilen ücretsiz bir 
protokol analiz yazılımıdır. Ağ trafiğini analiz 
etme konusundaki çeşitli çalışmalarda Wires-
hark programından faydalanılmıştır [7] [8].  

Bu çalışmada aday ağlardan gerekli paramet-
reler, “Jdast” ve “Iperf” yazılımları kullanı-
larak gerçek zamanlı elde edilmiştir. Iperf, 
ücretsiz bir yazılım olup maksimum TCP ve 
UDP bant genişliği performansını ölçmek için 

kullanılmaktadır. Iperf çeşitli parametreler ve 
UDP özelliklerinin ayarlanmasına izin veren, 
istemci-sunucu tabanlı çalışan bir programdır. 
Program çalıştırıldığı ağ üzerindeki bant geniş-
liği değerlerinin raporlanmasını sağlar. Iperf 
programı birçok çalışmada çeşitli parametre 
değerlerini elde etmek amacıyla kullanmış-
tır [9] [10] [11] [12] [13]. Ağlardan, istenilen 
diğer parametrelerin elde edilmesi için ise 
“Jdast” yazılımından yararlanılmıştır. Bu yazı-
lım ile kullanılan ağın o anki paket gecikmesi, 
paket kaybı ve seğirme değerleri elde edilebil-
mektedir. “Jdast”  programı belirlenen süreler 
içerisinde periyodik olarak çalışarak paramet-
relerin sürekli bir şekilde elde edilmesini ve 
bunların grafikler şeklinde gösterilmesini sağ-
layan ücretsiz bir yazılımdır.  Çalışmada servis 
sağlayıcıların kullanıcılara sunduğu heterojen 
ağ teknolojileri ele alınmış ve performansla-
rının değerlendirilebilmesi için gerekli olan 
parametrelerin nasıl elde edileceği araştırılmış-
tır.   Farklı zamanlarda bu ağlara ilişkin para-
metreler rapor edilmiş ve ağlar arasında ortaya 
çıkan farklılıklar bulunarak ağların genel per-
formansları değerlendirilmiştir.

2. Heterojen Bilgisayar Ağları ve 
Parametreler

Servis sağlayıcıların sunduğu mevcut kablo-
lu heterojen teknolojiler ADSL, Fiber İnter-
net, Enerji hattı üzerinden internet ve Kablo 
TV sistemleridir. Kablosuz olarak da UMTS 
(Hücresel-3G) bağlantı son kullanıcıların hiz-
metine sunulmaktadır.

ADSL teknolojisi telefon hatları için kullanılan 
bakır kablolar aracılığıyla kullanıcı ve servis 
sağlayıcı santral arasında yüksek hızda veri ile-
tişiminin gerçekleştirilmesini sağlar [14]. Fiber 
optik erişim ağı ise, kullanıcılarına en verimli 
şekilde geniş bant bağlantı sağlayan kablolu 
teknolojidir. Bağlantı bakır teller üzerinden 
değil fiber optik kablo üzerinden gerçekleştiril-
diği için daha güvenilir ve daha hızlı bağlantı 
kurulmasını sağlamaktadır [15]. Enerji hattı 
üzerinden iletişim (PLC–PowerLine Commu-
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nication) teknolojisi düşük voltajlı elektrik 
dağıtım şebekesi üzerinden analog veya dijital 
bir sinyalin iletimi ile gerçekleştirilir. Enerji 
hattı üzerinden iletişim, haberleşme hattı için 
ekstra kablo kullanımına gerek kalmadan kul-
lanıcıların internete erişebilmelerini sağlayan 
bir teknolojidir [16]. Kablo İnternet; Kablo TV 
altyapısı kullanılarak sunulan bir geniş bant 
ağ teknolojisidir [17]. Kablo TV ağları, inte-
raktif TV hizmeti, internet üzerinde gezinme, 
veri indirme, e-posta alma gönderme v.b. hiz-
metlerin tek bir hat üzerinden sunulabilmesini 
sağlar [18]. Günümüzde kablosuz heterojen ağ 
teknolojisi olarak UMTS (3G) yaygın olarak 
kullanılmaktadır. 3G; Mobil Servis Sağlayıcı-
ların veri ve ses hizmetlerini bütünleşmiş bir 
biçimde sunmak için geliştirdikleri üçüncü ne-
sil mobil teknolojidir [19.] 

Heterojen bilgisayar ağlarının performansları-
nın etkinliğini gösteren başlıca parametreler; 
toplam bant genişliği,  kullanılabilir bant geniş-
liği, gecikme, seğirme, paket kaybı olarak ele 
alınmaktadır [20]. Bu parametreler bilgisayar 
ağı üzerinden çalışan uygulamaların verimli 
bir şekilde kullanılabilmesi için büyük öneme 
sahiptirler. Her parametrenin önem derecesi 
kullanılan uygulamanın türüne göre değişiklik 
göstermektedir.

Toplam Bant Genişliği (TBG): Bir ağ, kanal 
veya hat üzerinden saniyede iletilebilen mak-
simum bit sayısı toplam bant genişliği olarak 
adlandırılır [21]. TBG herhangi bir rakip trafik 
olmaması durumunda elde edilebilir maksi-
mum iletim hızı anlamına gelmektedir [22].

Kullanılabilir Bant Genişliği (KBG): Kul-
lanılabilir bant genişliği, mevcut ağın gerçek 
zamanlı uygulamalar sırasında sunduğu bant 
genişliği değeridir. Başka bir deyişle TBG 
hattın potansiyel bir veri aktarım hızı ölçüsü-
dür. KBG ise hattın gerçek veri aktarım hızı-
nın ölçüsüdür. KBG değeri iki etkene bağlıdır. 
Bunlardan bir tanesi iki nokta arasındaki hattın 
temel kapasitesi, diğeri ise rakip trafik varlığı 
ya da trafik tıkanıklığıdır [22].

Gecikme: Ağ üzerinde veriler küçük parçalar 
halinde paketlenirler ve taşınırlar. Bu paketle-
rin akışı doğrudan kullanıcıların internet dene-
yimlerini etkiler. Veri paketleri arasında geniş 
ve değişken süreli gecikmeler, kullanıcı dene-
yiminin olumsuz yönde etkilenmesine sebep 
olur. Gecikme bir bilgi paketinin kaynaktan 
hedefe gidene kadar geçen zaman değeridir, 
birimi ise milisaniyedir. 

Seğirme: Seğirme, gerçek zamanlı veri paket-
leri arasındaki gecikmenin standart sapmasıdır. 
Erişim sistemi içerisinde ortalama gecikme 
varyasyonlarının ölçümü ile elde edilir. Se-
ğirmenin büyük değerlere ulaşması paketlerin 
kaybolmasına ya da tekrar gönderilmesine ne-
den olabilir [23]. 

Paket Kaybı : İnternet ortamındaki büyüme 
trafik yükündeki artmayı da beraberinde ge-
tirmiştir. İnternet üzerinde bulunan yönlendi-
riciler, üzerlerindeki yükün artması sebebiyle 
çok yoğun bir şekilde çalışmaktadırlar. İnternet 
servis sağlayıcıları bu yoğun ortamda kullanı-
cılara hizmet sunarken, çeşitli sebeplerden do-
layı paket kayıpları oluşmaktadır [24]. 

3. Ağ Performanslarının Değerlendirilmesi

Uygulamada kullanılan mevcut ağlar aşağıdaki 
gibi adlandırılmıştır: 

AĞ-1: 3G Teknolojisi• 
AĞ-2: ADSL Teknolojisi• 
AĞ-3: Fiber İnternet Teknolojisi• 
AĞ-4: KabloTV İnternet Teknolojisi• 
AĞ-5: PLC• 

Ağın durumu o anki aktif kullanıcı sayısı ve 
yüke bağlı olarak değiştiği için parametreler 
her an değişkenlik gösterebilmektedir. Sadece 
kullanılan hattın değil bağlanılan sunucunun 
da yoğunluğu sonuçlara etki etmektedir. Ayrı-
ca mevcut hatta bir kullanıcı dahi olsa o hattın 
bağlı olduğu yönlendiriciler üzerindeki yoğun-
luk da sonuçları etkilemektedir. Bu yüzden pa-
rametrelerin anlık değerlerini elde etmek ama-
cıyla kullanılan her iki yazılım da farklı zaman 
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dilimlerinde defalarca çalıştırılarak hattın du-
rumunun gözlemlenmesi ve parametre ortala-
malarının elde edilmesi sağlanmıştır.

Iperf Programının Kullanımı 
Iperf istemci-sunucu tabanlı çalışan bir ya-
zılım olduğu için çalışmada Iperf programını 
kullanmak için sunucu tarafındaki hat üzerinde 
çalıştırılacak bilgisayarın IP adresi için modem 
üzerinde port yönlendirme işlemi gerçekleşti-
rilmiştir. 5000-5001 portları erişime açılarak 
program çalıştırıldığında istemci-sunucu bağ-
lantısının kurulması sağlanmıştır.

TCP trafiği için sunucu tarafında kullanılan ko-
mut aşağıdaki gibidir:
 iperf –s

Bu komut aracılığıyla sunucu bilgisayar 5000 
ve 5001 numaralı portları üzerinden TCP trafik 
isteğine hazır bir şekilde beklemeye başlar. İs-
temci bilgisayara tarafından aşağıda belirtilen 
komutlar kullanılarak haberleşme başlatılır. 

TCP Trafiği için istemci tarafında kullanılan 
komut:
 iperf  -c “ sunucu IP adresi” –w 64kb

Iperf ile TCP pencere boyutlarının (64 kb, 
128kb, 256kb, 512kb, 1024kb, 2048kb ) değiş-
tirilmesi sağlanarak çeşitli durumlardaki KBG 
değerlerinin ölçülmesi sağlanmıştır.

UDP trafiği için sunucu tarafında kullanılan 
komut:     
 iperf –s –u

UDP  Trafiği için Client tarafında kullanılan 
komut:     
 iperf  -c “ sunucu IP adresi” –u

Jdast Programının Kullanımı 
Ağlardan istenilen diğer parametrelerin elde 
edilmesi için ise “Jdast” yazılımından yarar-
lanılmıştır. Bu yazılım ile kullanılan ağın o 
anki paket gecikmesi, paket kaybı ve seğirme 
değerleri elde edilebilmektedir. Bu yazılımı 

kullanmak için modem erişime açık hale geti-
rilmiş ve yazılımda “hedef adres” kısmına dış 
ip adresi yazılmıştır. Tüm denenen ağlarda; pe-
riyodik olarak uç modemle aralarındaki değer-
lerin ölçülmesi ve kaydedilmesi sağlanmıştır. 
Bunun dışında programda “hedef adres” kısmı-
na “www.google.com” gibi genel adresler giri-
lerek hattın çeşitli noktalara bağlantı değerleri 
elde edilmiştir. 

Parametrelerin Değerlendirilmesi 
Yazılımlardan elde edilen ağlara ilişkin değer-
ler gerçek dünya verileridir. Ağların her biri için 
çeşitli zaman dilimlerinde çok sayıda test ger-
çekleştirilerek bir değer havuzu oluşturulmuş 
ve daha sonra tüm değerlerin ortalaması alına-
rak hattın ortalama değerleri elde edilmiştir.

Şekil 1’de tüm ağ türleri için gecikme paramet-
resinin dağılımı gösterilmektedir. Bu grafik-
te tüm servis sağlayıcıların bu parametre için 
sağlamış oldukları değerlerin ortalamaları bir 
arada gösterilmiştir.

Şekil 1. Gecikme parametresinin ağlara                        
göre dağılımı 

Şekil 2’de tüm ağ türleri için seğirme parametre-
sinin dağılımı verilmiştir. Seğirme değeri AĞ-2 
ve AĞ-3 için çok küçük miktarlarda ve çok na-
dir olarak gerçekleşmektedir. Fakat AĞ-1 için 
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oldukça yüksek ve sık şekilde gerçekleşmesi 
bu ağın birçok uygulamadaki performansını 
olumsuz yönde etkileyecektir.  AĞ-4 ve AĞ-5 
üzerinde de sürekli olarak bir seğirme değeri 
ölçülmektedir fakat düşük değerdedir. Şekil 
3’de ölçülen KBG değerleri verilmiştir. TCP 
trafiğinde sonuçların elde edilebilmesi için 
Iperf komutları çeşitli pencere boyutları (TCP 
Window Size) kullanılarak tekrar edilmiştir.

Şekil 2. Seğirme parametresinin                                   
ağlara göre dağılımı  

Her bir test sırasında 64kb ile 4096kb arasında 
farklı pencere boyutları kullanılmıştır. Elde edi-
len sonuçların ortalaması alınarak KBG değer-
leri oluşturulmuştur. Servis sağlayıcıların çeşitli 
yönetim politikaları sonuçlara etki etmektedir. 
Örneğin AĞ-2 ve AĞ-3 için Yükleme (Upload) 
hız sınırlandırması TBG değerleri yüksek olma-
sına rağmen KBG’ nin belli bir değer üzerine 
çıkmasına engel olmaktadır. AĞ-1’in servis sağ-
layıcısının bu tür bir kısıtlamada bulunmaması 
KBG değerine olumlu şekilde yansımaktadır.

Şekil 4’de paket kaybı grafiği verilmiştir. AĞ-2, 
AĞ-3 ve AĞ-5’in paket kaybı değeri çok küçük 
olduğu için grafikte gösterilmemiştir. AĞ-1 
üzerinde paket kaybı neredeyse sürekli olarak 
görülmektedir. AĞ-4‘te ise paket kaybı çok sık 

olarak gerçekleşmese de birim zamanda kay-
bolan paket sayısı yüksektir. Her iki ölçüm so-
nucunda birçok uygulama açısında istenmeyen 
bir durum olan paket kaybı gerçekleşmektedir.  
Şekil 5’ de tüm ağlardan elde edilen parametre 
değerleri bir arada gösterilmiştir. Her paramet-
re 0-100 aralığına çevrilerek tabloya yansıtıl-
mıştır. Böylelikle ağlar arasındaki farklılıkların 
parametre birimlerine bağlı olmadan rahatlıkla 
görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

Şekil 3. KBG parametresinin ağlara göre dağılımı

Şekil 4. Paket Kaybı parametresinin                             
ağlara göre dağılımı 
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Şekil 5. Tüm parametrelerin                                         
ağlara göre karşılaştırılması

Şekil 5’de ağların çeşitli uygulamalara karşı 
avantajları ve dezavantajları ortaya çıkmakta-
dır. Örneğin video konferans uygulaması ger-
çekleştirmek isteyen bir kullanıcı için gecikme 
ve seğirme parametrelerinin hassasiyeti çok 
yüksektir. KBG’nin önemi de yüksek seviye-
dedir. KBG gereksinimi; gerçekleştirilecek 
olan video konferans oturum boyutu ile doğru 
orantılı olarak artmaktadır. Düşük miktardaki 
paket kayıpları tolere edilebilir. Bu parametre-
lerin önemlilikleri göz önünde bulundurularak 
bir değerlendirme yapılacak olursa AĞ-1’in 
KBG değerinin çok yüksek olmasının yanı sıra 
gecikme ve seğirme parametrelerinin de yük-
sek olması bu video konferans uygulaması için 
uygun olmadığı sonucuna varılmasını sağlar. 
AĞ-3, KBG açısından ikinci sırada olmasına 
rağmen gecikme ve seğirme parametreleri için 
sağlamış olduğu uygun değerlerle video kon-
ferans uygulaması için daha verimli sonuçlar 
elde edilmesi sağlayacaktır. Farklı uygulama-
ların farklı gereksinimleri vardır. Örneğin VoIP 
uygulaması için gecikme ve seğirme paramet-
relerinin hassasiyeti çok yüksektir. TBG ve 
KBG gereksinimleri çok düşüktür. Paket kayıp-
ları orta seviyede tolere edilebilir. FTP, HTTP, 
E-posta uygulamalarını kullanacak olan bir 
kullanıcı için paket kaybı duyarlılığı yüksektir. 
TBG gereksinimi orta seviyededir. Gecikme, 
seğirme ve KBG parametrelerinin önemi ise 
düşüktür. Son kullanıcıların gereksinimleri-

nin tam olarak karşılanabilmesi için ağlardan 
parametreler gerçek zamanlı elde edilmeli ve 
kullanılacak olan uygulamaya paralel olarak 
değerlendirilmelidir. Böylelikle birden çok sa-
yıda bağlanılabilir durumdaki ağın bulunduğu 
ortamlarda en uygun ağ seçiminin gerçekleşti-
rilmesi sağlanabilir. 

4. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada çeşitli ağların performanslarının 
değerlendirilebilmesi için gerekli olan para-
metrelerin elde edilmesi üzerinde durulmuştur. 
Bu amaca uygun olarak kullanılan yazılımlar 
incelenmiş ve Iperf programı ile Jdast prog-
ramı kullanılarak mevcut ağlardan gerekli pa-
rametreler elde edilmiştir.  Tüm parametreler 
grafiklerle gösterilerek ağlar arasında farklılık-
ların gözlemlenmesi sağlanmıştır. 

Gerçek dünya ağlarından parametre elde eder-
ken, ölçüm yapılacak aday ağların tamamının 
aynı ortamda bulunmaması sorunu ortaya çık-
mıştır. Tüm hatların aynı konumda olmaması se-
bebiyle ölçümler sırasında farklı konumlardaki 
kullanıcılarla eş zamanlı bağlantılar kurulması 
gerekmiştir. Tüm kullanıcılar senkronize edile-
rek eş zamanlı olarak parametre sağlayan yazı-
lımlar çalıştırılmış ve değerler elde edilmiştir. 

Gelecekteki çalışmalarda; diğer ağ izleme 
programları da kullanılarak parametreler elde 
edilebilir ve tüm yazılımlardan elde edilen 
parametrelerin karşılaştırılmaları yapılabilir.  
Ayrıca çeşitli kullanıcı profilleri oluşturularak 
ağların bu profillere göre değerlendirmeleri ya-
pılabilir. Kullanıcıların her an her yerde kesin-
tisiz bağlantı hizmetini en verimli şekilde elde 
etmeleri amaçlayan, hareketlilik kavramının 
ön planda tutulduğu bir ağ performans değer-
lendirme çalışması gerçekleştirilebilir.
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1. Giriş

Artan veri depolama ihtiyaçları nedeniyle son 
zamanlarda sıklıkla karşılaşılan “bulut” kavra-
mı depolanan her tür veriye her an her yerden 
ulaşma imkânı sağlamaktadır. Bulut kavramı 
her ne kadar son kullanıcıya çok geniş depolama 
alanları ve hesaplama kaynakları sunuyor olsa 
da, bulut bilişim güvenlik ve gizlilik açısından 
halen sağlam bir çatı altına alınamamıştır. 

Bulut bilişimde verilerin, geniş bir ağ şeklinde 
konumlamış ve üzerinde kullanıcıların kontro-
lü olmayan dağıtık makineler ve kaynaklardan 
oluşan bir buluta yüklenmesi söz konusudur. 
Bu aşamada kullanıcı, bulut sağlayıcısının, ve-

rilerini kullanarak yaptığı işlemlerin güvenilir-
liği konusunda, kaynak sağlayıcıya güvenmek 
durumunda kalacaktır. Çünkü böyle bir senar-
yoda, kullanıcının verileri şifresiz olarak işlen-
mekte ve tüm işlemler sadece kaynak sahibinin 
kontrolü altında gerçekleştirilmektedir. [1] 

İşlemlerin, şifreli olarak gerçekleştirilmesi, 
oluşan güvensizlik ortamını engelleyebilecek 
ve veri gizliliğini sağlayabilecektir. Bu nokta-
da, verilerin işlenmesi sırasında homomorfik 
şifreleme kullanılarak, şifre çözümüne gerek 
kalmadan işlemler yapılabilmekte ve işlemle-
rin şifresiz sonucunu sadece kullanıcı görebil-
mektedir. Yani, şifreyi çözecek anahtar sadece 
kullanıcının elinde bulunmaktadır.
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Özet: Bu çalışmada temel olarak, bulut bilişim alanında kullanılan verilerin gizliliğini ve gü-
venliğini sağlamak amacıyla kullanılabilecek yöntemlerden, Homomorfik şifreleme yöntemi 
tanıtılmıştır. Homomorfik şifrelemenin ne olduğu, çeşitleri ve kullanım alanları bu çalışma 
kapsamında araştırılmıştır. Çalışmada, şifreleme ve şifre çözme işlemleri, homomorfik olarak 
Rivest-Shamir-Adleman algoritması üzerinden bir örnekle detaylandırılmıştır. Ayrıca, homo-
morfik şifreleme yönteminin, bulut bilişimde veri gizliliğini ve güvenliğini nasıl sağlayacağı 
örnekler ile desteklenerek açıklanmıştır.
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Abstract: This study basically aims to introduce homomorphic encryption method which can 
be used in cloud computing area in order to establish data privacy and security. What the homo-
morphic encryption means, types and usage areas of homomorphic encryption are explained. 
Additionally, encryption and decryption processes are explained by homomorphical usage of 
Rivest-Shamir-Adleman algorithm. Also in this work, how to accomplish data privacy and secu-
rity in cloud computing by homomorphic encryption is examined.
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İkinci bölümde, homomorfik şifreleme kavramı 
tanıtılmış ve Rivest, Shamir ve Adleman (RSA) 
algoritması yardımıyla örneklendirilmiştir. 
Üçüncü bölümde, bulut bilişim kavramı ve bulut 
bilişimde homomorfik şifrelemenin nasıl yapıla-
bileceği incelenmiştir. Dördüncü bölümde, RSA 
algoritması kullanılarak geliştirilen örnek bir ho-
momorfik çarpma işlemi uygulaması açıklanmış-
tır. Beşinci bölümde, bulut bilişim güvenliği için 
homomorfik şifreleme çalışması özetlenmiştir.

2. Homomorfik Şifreleme

Homomorfik şifreleme, şifreli metin üzerinde 
yapılan belirli matematiksel işlemlerin sonu-
cunda oluşturulan şifreli sonucun, şifresi çö-
züldüğünde, elde edilecek sonuç ile bu işlem-
lerin açık metin üzerinde uygulanmasıyla elde 
edilecek sonucun, aynı olmasını sağlayan bir 
şifreleme türüdür [2].

Homomorfik şifrelemeyi formül ile ifade etmek 
gerekirse; Enc şifreleme işlemini, Dec şifre çöz-
me işlemini ve K da şifreleme için kullanılan 
gizli anahtarı, bunların yanında + ve * işaretleri 
de Q kümesi üzerindeki toplama ve çarpma iş-
lemlerini temsil etsin. Bu durumda, [3]

Enc şifreleme fonksiyonunun; homomorfik 
toplama özelliği taşıması için

Her a, b є Q ifadesi ile

a + b = DecK (EncK(a) + EncK(b)) 
eşitliğinin sağlanması, [3]

ve homomorfik çarpma özelliği taşıması için 
de Her a, b є Q ifadesi ile

a * b = DecK (EncK(a) * EncK(b)) 
eşitliğinin sağlanması gerekmektedir. [3]

Bu eşitliklerde kullanılan EncK(a), a sayısının 
K gizli anahtarı ile şifrelenmesini, DecK ise 
elde edilen şifreli toplam veya çarpım işlem 
sonucunun, yine K gizli anahtarı kullanılarak, 
şifresinin çözülmesini ifade eder.

Bu şekilde, veri içeriğinin gizliliği ve işlemle-
rin güvenli şekilde tamamlanabilmesi sağlana-
bilmektedir.

Farklı şirketlerdeki farklı servislerin, homo-
morfik şifreleme ile işlemlerini gerçekleş-
tirmeleri sayesinde güvenilir bir hesaplama 
zinciri oluşturulabilmektedir. Örneğin, birinci 
servis vergilerin hesaplanmasıyla ilgili sor-
guları, ikincisi döviz değişim oranlarıyla ve 
üçüncüsü de nakliye işlemleriyle ilgili sorgu-
ları işlettiğinde, her servis sadece kendine ait 
sorguları işletmiş ve diğer servislerin verilerini 
elde etmemiş olacaktır. [2]

Çeşitli şifreleme sistemlerinde homomorfik şif-
releme ile veri gizliliğinin sağlanması; güvenli 
elektronik oylama sistemlerinin geliştirilme-
sine (her oy şifrelenir, sadece toplam sonucu 
deşifre edilir), gizli bilgi erişim yöntemlerine, 
tıbbi kayıtların tutulmasına, çakışma-dirençli 
(collision-resisant) hash fonksiyonlarının üre-
tilmesine, veri madenciliğine ve bulut bilişim 
alanında güvenli işlemlerin gerçekleştirilmesi-
ne yardımcı olmaktadır. [2][5][6]

Şifreli mesajlar üzerinde basit işlemler ger-
çekleştirilmesi fikri ilk olarak Rivest, Adle-
man ve Derouzous tarafından öne sürülmüş-
tür. Bu şekilde bir yaklaşımın temelinde ise 
şifreli olarak saklanmış veritabanına erişimin, 
sadece yetkilendirilmiş kişiler tarafından şif-
re çözülmeden yapılmasına olanak tanınması 
bulunmaktadır. [5]

Homomorfik şifreleme, uygulanacak işlem 
operatörü sayısına göre, kısmi ve tam homo-
morfik şifreleme olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Kısmi-homomorfik şifrelemede (Partially-
homomorphic encryption), şifreli metinler 
üzerinde gerçekleştirilebilecek tek bir işlem 
(ya toplama ya da çarpma) söz konusuyken, ilk 
olarak 2009’da Craig Gentry’nin tez çalışma-
sında [8] gündeme getirilen tam-homomorfik 
şifrelemede (Fully-homomorphic encryption) 
ise hem toplama hem de çarpma işlemlerinin 
bir arada uygulanması söz konusudur. Örneğin, 
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RSA ve El-Gamal algoritmaları çarpmaya göre 
kısmi şifreleme özelliği göstermektedir. [2]

Gahi ve arkadaşları çalışmalarında, tam homo-
morfik şifreleme kullanarak, güvenli bir veri-
tabanı sistemi geliştirmişlerdir. Önerilen bu 
model, şifreli verileri giriş olarak almakta ve 
sonrasında kullanıcı sorgusunun içeriğini bil-
meden, “görmeden işleme-blind processing” 
şeklinde işlemektedir. Şifreli olarak üretilen 
sonuç da sadece sorguyu başlatan kullanıcı 
tarafından deşifre edilmektedir. Bu şekilde, 
sunucuların bütünlükleri (integrity) kuşku du-
yulabilir olsa bile kullanıcıların gizlilikleri ko-
runmuş ve uzak uygulamalara olan güvenleri 
sağlanmış olmaktadır. [2][7]

Günümüzde kullanılan homomorfik şifreleme 
sistemleri; toplama, çıkarma, çarpma, XOR ve 
üs alma gibi işlemleri gerçekleştirebilmektedir. 
Bu yöntemler, şirketlerin tüm veritabanlarını 
şifreleyerek buluta yükleyebilmelerinin ve bu 
veriler üzerinde şifre çözme işlemleri uygula-
madan hesaplamalar yapabilmelerinin önünü 
açmıştır. [5]

En yaygın kullanılan şifreleme sistemlerinden 
açık-anahtar (public key) kullanan RSA, bili-
nen ilk homomorfik şifreleme yöntemlerinden 
birisidir. Çarpmaya göre kısmi-homomorfik 
özellik gösteren RSA algortimasında, m şif-
relenecek mesaj, n modül, e açık anahtar, d 
gizli anahtar, E şifreli metin olarak alındığın-
da, yapılacak şifreleme (Enc) ve şifre çözme 
(Dec) işlemleri aşağıdaki formüllerden elde 
edilmektedir: [5]

Şifreleme:         Enc(m) = me (mod n) = E 

Şifre çözme:      Dec(E) = Ed (mod n)

Burada kısmi-homomorfik şifreleme işlemi, 
RSA şifreli metinlerinin ayrı ayrı çarpılma-
sıyla bulunacak sonucun, şifresiz metinlerin 
çarpımının şifrelenmiş haline eşitliğini gerek-
tirmektedir:

Enc(m1) * Enc(m2) = m1
e * m2

e (mod n) =                    
(m1 * m2)

e (mod n)= Enc(m1 * m2)

Örneğin, m1 = 4, m2 = 3, e = 7, d = 3, n = 33 
alındığında, 

c1, m1 verisinin şifreli metni olmak üzere;  
c1= Enc(m1) = m1

e(mod n) = 47(mod 33) = 16

c2, m2 verisinin şifreli metni olmak üzere; 
c2= Enc(m2) = m2

e (mod n) = 37 (mod 33) = 9

c1 ve c2 şifreli metinlerinin çarpımı; 
c1 * c2 = 16 * 9 = 144

(c1 * c2) şifreli metinlerinin çarpımının, şifresi 
çözülürse;

Dec(c1*c2) = (c1*c2)
d (mod n)

                  =  (144)3  (mod 33) = 12

m1 ve m2 şifresiz metinlerinin çarpımı; 
m1 * m2 = 4 * 3 =12

Enc(m1)*Enc(m2) = Enc(m1*m2) 

sonuçlarının eşitliği RSA kısmi-homomorfik 
şifreleme için sağlanmış olacaktır. [5]

Bir sonraki bölümde, homomorfik şifreleme ve 
homomorfik şifrelemenin bulut bilişim güven-
liği açısından değerlendirilmesi ele alınmıştır.

3. Bulut Bilişim Güvenliğinde                                   
Homomorfik Şifreleme

Bulut bilişim, çevrim içi bilgi dağıtımı amacıyla 
kullanılan ve çeşitli hesaplama kaynaklarından 
(sunucular, depolama alanları, uygulamalar, 
servisler…) oluşan internet-tabanlı bir tekno-
lojidir [4][5]. Bulut bilişim, gerek düşük ma-
liyetli kullanım olanakları sağlaması, gerekse 
büyük hesaplama olanakları sunması açısından 
sıklıkla tercih edilmektedir. Ancak, güvenlik ve 
veri gizliliği açısından bakıldığında burada iki 
önemli soru karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan 
birincisi “Bulut bilişim veri-merkezleri saldı-
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rıya uğradığında, son kullanıcı verisinin elde 
edilemeyeceğinden nasıl emin olunabilir?” ve 
ikincisi de “Son kullanıcı verisi nasıl bulut sağ-
layıcısından gizli ve görünmez tutulabilir?”. 
Burada ilk akla gelen çözümlerden birisi ve-
rilerin bulut üzerine şifrelenerek depolanması 
olabilir. Ancak, bu veriler üzerinde işlem ya-
pılması gerektiğinde, bulut sağlayıcı tarafından 
bu şifrelerin çözülmesi, işlemin şifresiz veriler 
üzerinde gerçekleştirilmesi ve sonrasında so-
nucun tekrar şifrelenerek kullanıcıya gönderil-
mesi veya bulutta depolanması gerekmektedir. 
Böyle bir yaklaşım, hem şifreleme hem de şifre 
çözme işlemleri için ek hesaplama ve bellek 
kullanımlarını gerektirecektir. Daha da önem-
lisi kullanıcı, verilerini şifrelemek ve şifresini 
çözebilmek için kullandığı gizli anahtarını (pri-
vate key) bulut sağlayıcısı ile paylaşmak duru-
munda kalacaktır ki bu da bulutta depolanmış 
verilerin gizliliğini etkileyecektir.[6]

İşlemlerin homomorfik şifreleme ile gerçek-
leştirilmesiyle, verilerin şifresi çözülmeden 
işlemler yapılmakta ve böylelikle hem çözüme 
ulaşma hızı arttırılabilmekte hem de veri gizli-
liği sağlanabilmektedir.[6]

Genel olarak, istemci şirket ve bulut sağlayıcı 
(sunucu) arasında, sunucunun orijinal veriyi 
hiçbir şekilde görmeden işlemleri gerçekleş-
tirdiği bir veri hesaplama işlemi aşağıdaki gibi 
özetlenebilir: [6]

İstemci: a ve b verilerini, Enc(a) ve Enc(b) ola-
rak şifreler ve sonrasında Enc(a) ve Enc(b)’yi 
sunucuya gönderir. [6]

Sunucu: Enc(a) ve Enc(b) şifreli metinlerine 
belirli bir işlemi (örneğin, matematiksel topla-
ma/çarpma) ifade eden f-fonksiyonunu uygular 
ve hesapladığı şifreli sonucu f(Enc(a), Enc(b)) 
istemciye gönderir. [6]

İstemci: İstenilen hesaplama sonucunu gizli 
anahtarı ile deşifre eder ve böylelikle, verile-
rin/işlem sonucunun gizliliği ve güvenliği sağ-
lanmış olur. [6]

Homomorfik şifreleme ile bir şirket, tüm e-posta 
veritabanını şifreleyerek bulut üzerine yükleye-
bilir ve bulutta-depolanmış bu verileri istediği 
şekilde (örneğin, çalışanların grup/ortak çalışma 
şekillerini belirlemek için veritabanı araması) 
sorgulayıp, elde edeceği sonuçları buluttan in-
dirdikten sonra şifrelerini çözerek (e-postaların 
içeriklerinin teker teker incelenmesine gerek 
kalmadan) inceleme yapabilir. [5]

Bir sonraki bölümde, RSA algoritmasının kul-
lanıldığı bir homomorfik çarpma işlemi uygu-
laması anlatılmıştır.

4. Uygulama

Bu çalışmada, RSA Algoritmasının homomor-
fik çarpma özelliği kullanılarak Java program-
lama dili ile temel bir homomorfik şifreleme 
uygulaması oluşturulmuştur.

Hazırlanan uygulamanın arayüzü Şekil.1’de 
gösterilmiş ve uygulama, Bölüm.2’de verilen 
sayısal örnekteki değerler kullanılarak 
çalıştırılmıştır.

Şekil 1. RSA homomorfik şifreleme                                     
uygulaması arayüzü.

Uygulama başlatıldığında açılan arayüzde, 
öncelikle kullanıcıdan iki tane tamsayı gir-
mesi beklenmektedir. Kullanıcının girdiği 
tamsayılar, Şifrele (Enc) butonu ile RSA al-
goritmasına göre ayrı ayrı şifrelenmektedir. 
Şifreli sayılar Homomorfik_Çarpım butonu 
ile RSA algoritmasının “homomorfik çarpım” 
özelliğine göre çarpılmaktadır. Elde edilen ve 
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Enc(Sayı1)*Enc(Sayı2) kısmında gösterilen 
şifreli çarpım verisinin, RSA algoritmasına göre 
şifresi çözüldüğünde elde edilen sonuç, arayü-
zün en altında Dec(Enc(Sayı1)*Enc(Sayı2)) 
kısmında gösterilmektedir. Gerçekleştirilen 
şifreli hesaplamaların sağlamasının yapılma-
sı amacıyla, şifresiz sayılar üzerinde yapılan 
kontrol hesaplamaları da arayüzün sağ kısmın-
da Kontrol butonu ile hesaplatılmaktadır.

Bir sonraki bölümde, yapılan çalışma özetle-
nerek, bulut bilişim güvenliğinin homomorfik 
şifreleme kullanılarak nasıl sağlanabileceği ge-
nel olarak yorumlanmıştır.

5. Sonuçlar

Bu çalışmada, verilerin şifrelerinin çözülmesi-
ne gerek kalmadan, şifreli veriler üzerinde iş-
lem yapılmasına olanak sağlayan homomorfik 
şifreleme yöntemi araştırılmıştır. Homomorfik 
şifreleme kullanılarak, veri deşifre edilmeden 
toplama veya çarpma gibi işlemler gerçekleş-
tirilebilmektedir. Bu şekilde, veri içeriğinin 
saklı kalması (sunucu / uzak kaynak (remo-
te resource) tarafından görülmeden) ile veri 
gizliliği sağlanmaktadır. Bulut bilişimdeki en 
büyük açıklardan birisi olan veri gizliliği ve 
güvenliğinin sağlanamaması, bulut sağlayıcısı-
nın, işlemleri, homomorfik şifreleme ile şifreli 
verilerin üzerinden gerçekleştirmesi ile aşılabil-
mektedir. Böylelikle kullanıcı, hesaplamaların 
şifreli sonucunu sadece kendinde bulunan gizli 
anahtar yardımıyla deşifre edebilmekte ve veri-
lerin güvenliği ve gizliliği sağlanabilmektedir. 
Bu çalışmada, RSA algoritmasının homomor-
fik şifreleme özelliği kullanılarak bir uygulama 
geliştirilmiş ve bu uygulama kullanılarak şifreli 
veriler üzerinden yapılacak çarpma işlemi so-
nucunun, şifresiz verilerle gerçeklenecek çarp-
ma işlem sonucuna eşit olduğu gösterilmiştir.
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Özet:  Bu  çalışma  özgür  yazılım  temelli  dersler  verilen  Fırat  Üniversitesi  Bilgisayar Mü-
hendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinde 3. ve 4. sınıfta okuyan 200 öğrenci arasında 
yapılmış bir anket çalışmasıdır. Anket, özgür yazılım temelli eğitim gösteriminin öğrencilerin 
programlama ve paylaşım motivasyonuna etkisini ve iş hayatında özgür yazılım kullanma plan-
larının tespitini amaçlar. Bu çalışmada kullanılan ölçek 5 maddeden oluşan “Özgür Yazılımın İş 
Hayatına Etki Ölçeği” olarak adlandırılmış ve toplanan verilerin güvenirlilik analizi yapıldığında 
Cronbach Alpha katsayısının 0.946  olduğu  görülmüştür. Bu  sonuçlar  doğrultusunda özgür ya-
zılım  temelli eğitim verilen bölümlerde öğrencilerin %45'inin özgür yazılımı iş hayatına taşımayı 
düşündüğü tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: özgür yazılım ile eğitim, özgür yazılım motivasyon

The Effect of Free Software-Based Education in High Education Institutions on Work  
Life : Fırat University Case Study

Abstract: In this study, we made a survey to understand that motivation and future planning about  
job  ideas  of  200  students  who  are  junior  or  senior  in  Fırat  University Computer Engineering  
and  Software  Engineering  Departments  which  lessons  are  based  on  open software.   It used 
5 items survey named as Özgür Yazılımın İş Hayatına Etki Ölçeği(The Effect of Open Software   
on Business Life). We  did  reliability analysis  and  found  that Cronbach Alpha coefficient was 
0.946. According to the result of this paper, nearly %45 of student who taken education with open 
software, plan to use open software in their work life.

Keywords: Education with open software, motivation about open software

1. Giriş

Dünyada özgür yazılım, yazılım geliştirilmeye 
başlandığı ilk yıllardan itibaren gündemde olan  
bir konu olsa da, 1984 ve 1985'de ilk Özgür Ya-
zılım İşletim Sisteminin kodlanması (GNU) ve 
Özgür Yazılım Vakfı kurulması sureti ile bir res-
miyet ve yapı kazanmıştır.[1,2] Özgür Yazılım 
Vakfı kurucusu ve GNU programcısı Stallman'a 
göre özgür yazılım herkesin gördüğü, kullana-
bildiği ve değiştirebildiği yazılımdır.[3] Özgür 
yazılımın her geçen yıl etkinliği ve büyüklüğü 

artmakla birlikte bugün dünyada milyonlarca 
insan özgür yazılım kullanmakta ve  geliştir-
mekte; bununla birlikte özgür yazılım ile  yıllık 
60 milyar $ tasarruf sağlamaktadır.[4,8]

Dünyada birçok ülkenin yasası yapılan yazılım 
çalışmaların haklarının korunması ve ticari ola-
rak kullanılması/satılması hakkında hakları içe-
rir.[3] Özgür yazılımlar ise özel mülkiyet yazı-
lımlara ticari olarak alternatif olmanın yanında 
programlamanın gelişmesi için de kilit bir rol 
oynamaktadır.[5] Özgür yazılım olup muadili 
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birçok ticari yazılımdan başarılı olan Apache 
ve Mozilla gibi örnekleri dünya genelinde mil-
yonlarca kullanıcıya hitap etmektedir.[6]

Dünyada ve Türkiye'de gelişen özgür yazılım 
eğilimi ile birlikte her geçen gün daha faz-
la üniversite, eğitimlerinde özgür yazılımları 
kullanmaktadır. Bu durum üniversiteye hem 
eğitim kaynakları maliyetini düşürme açısın-
dan hem de öğrencilerin kaynak bulmasını 
kolaylaştırması açısından kritik önem taşır. 
Mühendis adaylarının üniversite döneminden 
özgür yazılımları tanıması ve onları kullanarak 
program/proje geliştirmesinin programlama  
verimliliğini arttırdığı birçok çalışmada ifa-
de edilmiştir.[5] Bu  motivasyon,  çalışma  ve  
kaynak paylaşımını özgür yazılım lisansları ile 
lisanslanıp, sosyal kodlama siteleri aracılığı ile 
paylaşılmasının artışını tetiklemiş, kaynak ve 
örnek zenginliği ortaya çıkarmıştır.[8]

Çalışmamız   özgür   yazılımların   temel olarak 
alınıp eğitim verildiği bir bölümdeki öğrencile-
rin iş hayatında özgür yazılımlara bakış açısı ile 
ilgili bir durum çalışması ortaya koymaktadır.

2. Araştırmanın Örneklemi

Araştırma örneklemini, 2013-2014 öğretim 
yılında Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 
Yazılım Mühendisliği Bölümü ve Mühendis-
lik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler 
oluşturmaktadır. Çalışmaya 67 kadın, 130 er-
kek olmak üzere toplam 197 öğrenci gönüllü 
olarak katılmıştır.

Bölüm N %

Yazılım Mühendisliği 119 80,40

Bilgisayar Mühendisliği 29 19,60

Toplam 148 100

Tablo 1: Katılımcılar ve bölümlere göre dağılımı

3.  Üniversitelerde Özgür Yazılım                     
Felsefesi Temel Alınarak Verilen Eğitimin 
İş Hayatındaki Davranış Ölçeği

Üniversitelerde Özgür Yazılım Felsefesi Te-
mel Alınarak Verilen Eğitimin İş Hayatında-
ki Davranış Ölçeği, literatürde mevcut olan 
Stanford Üniversitesi’nden David, Waterman, 
Arora'nın[8] yayınlamış olduğu anketten ya-
rarlanılarak hazırlanmıştır. Bu ölçekteki prog-
ramlama süreçleri tek bir madde olarak bir-
leştirilmiş  ve  öğrenciler  ile  alakalı olmayan 
sorular çıkartılmıştır. Yeni ölçek 8 maddeden 
oluşan “Özgür Yazılımın İş Hayatındaki Dav-
ranış Ölçeği” ve “Özgür Yazılıma Gösterilen 
İlgi” konuları ile alakalı olmak üzere iki kısım-
dan oluşmaktadır. Anketten elde edilen verile-
rin güvenirlilik analizi yapıldığında Cronbach 
Alpha katsayısının 0.946 olduğu görülmüştür.

Evet Oranları
Soru Ortalama BM YM

1. Okulunuzdaki özgür yazılım felsefesine dayanarak verilen eğitimi yeterli buluyor 
musunuz? % 8,7 % 6,6 % 9,2

2. Okullarda özgür yazılım felsefesini temel alan eğitim verilmesinin öğretimi 
kolaylaştırdığını ve/ve ya yaratıcılığı artırdığını düşünüyor musunuz? % 59 % 70 % 56

3. Okul yaşamında projelerden öğrendiğiniz özgür yazılım teknolojilerini okul yaşamı 
sürecinde okul dışı projelerinizde de kullandınız mı? % 47 % 53 % 46

4. Okul yaşamınızda öğrendiğiniz özgür yazılım felsefesini temel alan teknolojilerini 
meslek hayatınızda kullanmaya devam etmeyi düşünüyor musunuz? % 75 % 86 %73

5. Okul yaşamınızda öğrendiğiniz özgür yazılım felsefesini temel alan teknolojiler meslek 
hayatınızda çalışmayı istediğiniz sektörü/şirketi etkiler mi? % 69 % 86 % 65

6. Özgür Yazılım” kavramını ilk ne zaman duydunuz? (Üniversitede duyanlar) % 68 % 86 % 63

Tablo 2: Özgür Yazılımın İş Hayatındaki Davranış Ölçeği  (İki Şıklı Sorular)
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Tartışma
Yapılan anket sonucuna göre; Öğrencilerin çok 
büyük bir kısmı özgür yazılım felsefesi taban-
lı eğitimi yetersiz bulmaktadır. Ankete katılan 
öğrencilerin yarısından fazlası gelecekte özgür 
yazılımlar kullanan bir iş yerinde çalışmayı 
düşünürken, alınan eğitim kişinin çalışmak is-
teyeceği şirketi de %70 oranında etkilediği gö-
rülmüştür. Buna karşın özgür yazılımı okul dışı 
projelerinde kullananların sayısı yarıdan daha 
az olarak görünmektedir. 

Öğrencilerin birçoğu özgür yazılım felsefesini 
ilk defa üniversite hayatlarında duymuşken li-
sede duyanların oranı yazılım mühendisliğinde 
okuyan öğrenciler arasında bilgisayar mühen-
disliğinde okuyanlara oranla daha fazladır. Bu 
durumun başlıca nedeninin  meslek liselerinden 
bu bölüme geçişlerin daha kolay olması oldu-
ğu düşünülmektedir. Ankete katılan bilgisayar 
mühendisliği öğrencileri ile yazılım mühen-
disliği öğrencileri arasındaki bir diğer fark ise; 

bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin  meslek 
hayatlarında özgür yazılımı kullanma oranının 
yazılım mühendisliği öğrencilerinin kullanımı-
na oranla %10 daha fazla  olmasıdır.

Öğrenciler özgür yazılım ile ilgili en fazla 
programlama dili bilirken, özgür işletim sis-
temi bilenlerin oranı da yarıdan fazladır. Buna 
karşın özgür yazılım felsefeli web sunucusu 
bilenler yarıdan azdır. Veriler bilgisayar mü-
hendisliğinde özgür yazılım felsefeli işletim 
sistemi ve web sunucusu bilenlerin oranının 
Yazılım Mühendisliği öğrencilerine göre ciddi 
oranda fazla olduğunu göstermektedir. 

Ankete katılan öğrenciler özgür yazılım deni-
lince akıllarına ne geldiği sorusuna yarı yarıya 
açık kaynak derken, katılımcıların çok az bir 
kısmı da GPL demiştir. Bu da katılımcıların 
büyük çoğunluğunun özgür lisanslardan haber-
dar olmadıkları anlamına gelmektedir.

Soru Cevap 
Oranı BM YM

7. Okul yaşamınızda öğrendiğiniz başlıca açık kaynak kodlu teknolojiler nelerdir? % % %

A.  Açık kaynak kodlu işletim sistemi 62 .4 86 .6 56 .3
B.  Açık kaynak kodlu programlama dili 93 .2 96 .6 92 .4
C.  Açık kaynak kodlu sunucu yazılımı 45 .6 83 .3 36 .1
D.  Açık kaynak kodlu program 9 .3 13 .3 8 .4

8. Şimdiki ve/ve ya gelecekteki çalışmalarınızda açık kaynak kodlu teknolojiler kullanmak 
istemenizin temel nedenleri nedir? % % %

A.  Maliyetsiz oluşu 66 .4 73 .3 64 .7
B.  Kodlarında ekleme/çıkarma yapabilme özgürlüğü 64 .4 76 .6 61 .3
C.  Kodlarını inceleyebilme 63 .7 73 .3 61 .3
D.  Esnek yapı 72 .4 73 .3 72 .2

9. Özgür yazılım diyince aklınıza ne geliyor? % % %

A.  Bedava Yazılım 38 .9 43 .3 37 .8
B.  Açık kaynak kodlu yazılım 80 .5 90 78 .1
C.  GPL/GNU 31 .5 16 .6 35 .2
D.  Özgürlük 45 .6 46 .6 45 .3

 Tablo 3: Özgür Yazılımın İş Hayatındaki Davranış Ölçeği (Çok Şıklı Sorular)

Araştırmaya katılan öğrencilerin özgür yazılım 
ile ilgili soruların tanımlayıcı istatistik sonuç-

ları Tablo 3’te verilmiştir.  (BM: Bilgisayar 
Mühendisliği, YM: Yazılım Mühendisliği)
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4. Sonuçlar

Sonuç olarak yükseköğretim kurumlarında 
özgür yazılım felsefesine dayanarak verilen 
eğitimin, özgür yazılımın iş hayatında kulla-
nılmasının yolunu açtığı ve teşvik ettiği ortaya 
çıkmıştır.
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1. Giriş

Sürekli bir gelişim süreci içerisinde bulu-
nan Türkiye, bilişim teknolojileri alanında da 
potansiyeli yüksek bir görüntü ortaya koy-
maktadır. Bu noktada, teknolojik gelişmelere 
gösterilen ilgi kimi zaman diğer toplumsal ge-
lişmelere gösterilen duyarlılıklardan daha fazla 
olmakta, teknoloji ürünlerinin günlük hayatta 
kullanımı eğilimlerin üst sıralarında yerini 

almaktadır. Söz konusu gelişmeler ışığında, 
karşımıza sorulması gerekli olan önemli bir 
soru da çıkmaktadır: “Acaba, teknolojiye sahip 
olma isteği veya imkânı ile teknolojiyi doğru 
ve etkin kullanma paralel doğrultuda ve aynı 
oranda seyir göstermekte midir?” Pratikte du-
rumun çok böyle olmadığı görülmektedir. Bu 
durum kontrol edilmesi daha da zor bir hal alan 
bilgi / bilgi teknolojileri güvenliği sorunlarını 
da beraberinde getirmektedir.

Siber Suçlarla Mücadelede Önleyici Faaliyetler:                               

“Bilinçli Bilişim Temiz Toplum” Projesi

Osman Genç1, Utku Köse2

1 Uşak Emniyet Müdürlüğü, Uşak
2 Uşak Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uşak
osmangenc@outlook.com.tr, utku.kose@usak.edu.tr

Özet: Bu çalışmanın amacı, siber suçlarla mücadelede önleyici faaliyetler kapsamında, Uşak Em-
niyet Müdürlüğü – Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş olan 
“Bilinçli Bilişim Temiz Toplum” projesine değinmek ve projenin özellikle ilkokul ve ortaokul dü-
zeyindeki öğrencilerin bilinçlenmesi noktasında sonuçlarını açıklamaktır. Sekiz aylık bir sürede, 
yaklaşık 12 bin kişiye güvenli İnternet kullanımı farkındalığını kazandırmayı amaçlayan ve Zafer 
Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje sonunda, başta Uşak’taki eğitim kurumlarında yer 
alan öğrenciler olmak üzere; bireylerin güvenli bilişim ve İnternet kullanımı yönünde bilinçlen-
mesi sağlanmış ve gelecek çalışmalar yönünde birçok kazanım elde edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Siber suçlar, bilişim güvenliği, güvenli internet, siber suçlarla mücadele, 
bilinçli bilişim

Preventive Activities in Fighting Against Cybercrimes:                                                               
“Conscious Informatics Clean Society” Project

Abstract: Objective of this study is to talk about the “Conscious Informatics Clean Society” 
project, which has been performed by Usak Police Headquarters – Fighting against Cybercrimes 
Branch Office in the sense of preventive activities in fighting against cybercrimes and to explain 
obtained results in the point of raising awareness among especially primary and secondary school 
students. At the end of this project, which has aimed to enable about 12 thousand people to gain 
awareness of secure Internet usage and been supported by Zafer Development Agency, people 
have been aware of secure informatics and Internet usage and lots of gains has been obtained in 
the sense of future works.

Keywords: Cybercrimes, informatics security, secure internet, fighting against cybercrimes, 
conscious informatics
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Günümüzde teknolojinin yaşaması doğrudan 
etkilemesinin de bir sonucu olarak; eğitimden 
sanata, ticaretten haberleşmeye, bankacılıktan 
kamu işlemlerine kadar hemen her şeyin in-
ternet ortamında gerçekleştirilebildiğini ifade 
etmek mümkündür. Bu yaşam tarzı, her geçen 
gün daha fazla benimsenmekte, özellikle bil-
gisayar ve İnternet teknolojilerinin yaygınlığı 
zamanla standart bir hale dönüşmektedir. An-
cak bu noktada özellikle İnternet aracılığıyla 
sunulan kolaylıklar, kullanıcılarının hayatını 
büyük oranda kolaylaştırdığı gibi belirli riskle-
ri de pekâlâ doğurmaktadır.

Son yıllarda, İnternet popülaritesinin dünya 
genelinde artış göstermesi, bilişim suçlarının 
da en hızlı artan suç türlerinden birisi haline 
gelmesine sebep olmuştur. Gelişen teknolo-
jiye paralel olarak sürekli değişim sürecinde 
olan bilişim suçları, işleniş yöntem ve metot-
ları açısından farklılıklar göstermeye başlamış, 
bilişim suçları işleniş yöntemlerinin ve siber 
saldırıların sınır aşan boyutları, bu suçlarla 
mücadelede gerek ulusal gerekse uluslararası 
çapta işbirliğinin önemini ortaya çıkarmıştır. 
İşte tam bu noktada, suçla mücadelede önleyici 
faaliyetler de önemli bir konuma yükselmiştir. 
Bu bağlamda, aktif mücadelenin sürdürülebil-
mesi için; Emniyet Genel Müdürlüğü çatısı 
altında kurulan merkez ve taşra siber suçlarla 
mücadele birimleri aktif bir şekilde çalışmala-
rına devam etmekte, önleyici faaliyetler nokta-
sında çeşitli bilinçlendirme projelerine de imza 
atmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, siber suçlarla mücadele-
de önleyici faaliyetler kapsamında, Uşak Em-
niyet Müdürlüğü – Siber Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş 
olan “Bilinçli Bilişim Temiz Toplum” proje-
sine değinmek ve projenin özellikle ilkokul 
ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin bilinç-
lenmesi noktasında sonuçlarını açıklamaktır. 
Sekiz aylık bir süre zarfında, yaklaşık 12 bin 
kişiye güvenli İnternet kullanımı farkındalığını 
kazandırmayı amaçlayan bu proje kapsamında, 
Uşak ilinde yaşayan bireylerin bilinçli bilişim 

yönünde pozitif bilgi, beceri ve tutumlar kazan-
masına odaklanılmış, özellikle eğitim kurum-
larında verilen yoğun seminerler aracılığıyla 
gerekli farkındalık düzeylerinin yakalanma-
sına çalışılmıştır. Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığı, Uşak Üniversitesi, Uşak Milli Eği-
tim Müdürlüğü ve Bizim Yuva Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği gibi kurumların da işbirli-
ğine dayalı olarak süren projede, özellikle ilko-
kul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin bilgi, 
beceri ve tutum kazanma noktasında daha mü-
sait ve istekli olmaları nedeniyle, ilgili eğitim 
kurumlarındaki faaliyetler titizlikle yerine ge-
tirilmiştir. Proje sonunda, Uşak ili kapsamında 
başta eğitim kurumlarında yer alan öğrenciler 
olmak üzere; birçok bireyin güvenli bilişim ve 
İnternet kullanımı yönünde bilinçlenmesi sağ-
lanmış ve gelecek çalışmalar yönünde birçok 
kazanım da elde edilmiştir.

İlgili çalışma konusuna ilişkin olarak; metnin 
ilerleyen bölümleri şu şekilde organize edilmiş-
tir: Bir sonraki bölüm altında gerçekleştirilen 
projeye ilişkinin temel bilgiler ve gerçekleşti-
rilen faaliyetler açıklanmıştır. Üçüncü bölüm-
de, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik 
olarak gerçekleştirilen seminer faaliyetlerin-
de vurgulanan konular açıklanmış, faaliyetler 
esnasında göze çarpan önemli gelişmeler ve 
kazanımlar da değerlendirilmiştir. Dördüncü 
bölümde ilgili seminerler öncesi ve sonrasında 
yapılan anket çalışmalarına odaklanılmış, son 
bölüm olan beşinci bölüm altında ise projeyle 
birlikte elde edilen sonuçlar tartışılmış ve ge-
leceğe ilişkin öngörülen yeni çalışmalar dile 
getirilmiştir. 

2. Bilinçli Bilişim Temiz Toplum

“Bilinçli Bilişim Temiz Toplum” projesi, Zafer 
Kalkınma Ajansı (ZEKA) tarafından, Sosyal 
Kalkınma Mali Destek Programı içerisinde 
desteklenmiş ve Uşak Emniyet Müdürlüğü 
– Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 
(eski adıyla Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şube 
Müdürlüğü) personeli önderliğinde gerçekleş-
tirilen bir proje olmuştur. Bu bağlamda proje 
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çeşitli kurumlarında desteklediği, geniş çaplı 
bir proje olarak “Türkiye’de ilk defa uygula-
nan” bir proje olarak da literatürdeki yerini al-
mıştır. Proje kapsamında ilgili emniyet birimi 
çalışmalarını destekleyen diğer kurumlar şu 
şekildedir [1]:

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı,• 
Uşak Üniversitesi, • 
Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü,• 
Bizim Yuva Yardımlaşma ve Dayanışma • 
Derneği

Proje, daha önce Akademik Bilişim 2013 et-
kinliğinde de sunulan [2] ve Uşak Emniyet 
Müdürlüğü – Siber Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü’nün Uşak Üniversitesi ile işbirliği 
sonucuyla yapılan eğitim alma projesinin ge-
tirdiği başarıdan hareketle hayata geçirilmiştir. 
Proje ile ilgili olarak bazı temel bilgiler şöyledir 
[1, 3-5]:

Proje, 16 Mayıs 2013 tarihinde başlamış • 
olup, 16 Ocak 2014 tarihinde (8 aylık bir 
süre sonunda) sona ermiştir.
Projenin resmi bağlamda amacı, ”İnternet • 
üzerinden işlenen suçlar ile siber suçları 
azaltmak, insanları internetin sakıncala-
rından korumak” olarak ifade edilebil-
mektedir.
Projenin toplam bütçesi 91.595,20 TL ol-• 
makla birlikte, ZEKA tarafından 77.223,97 
TL’lik bir bütçe ile desteklenmiştir.
Proje kapsamında uluslararası etkileşim ve • 
işbirliğini artırmak adına Almanya ziyareti 
gerçekleştirilmiş, ilgili emniyet birimleri 
arası istişarelerde bulunulmuştur [6].
Proje kapsamındaki süreçlerde çeşitli • 
“Kişisel Gelişim” ve “İnternet Güvenliği 
Uzmanlığı” eğitimleri de ilgili birim polis 
memurlarına sunulmuştur.
Projenin kitlelere tanıtımı adına, toplam • 
10 bin adet broşür, 300 adet afiş ve 200 
adet CD bastırılmış ve 2 bin adet kalem 
yaptırılmıştır.
Proje sürecinde 48 adet Siber Suçlar ve • 
İnternet Güvenliği seminerleri gerçekleş-

tirilmiş, ilgili seminerlerle, 11 bini öğrenci 
(ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düze-
yinde) olmak üzere yaklaşık 12 bin bireye 
ulaşılmıştır.
Gerek proje, gerekse Uşak Emniyet Mü-• 
dürlüğü – Siber Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü etkinliklerinin tanıtımı adına, 
Uşak ilinde stantlar da kurulmuştur. 

Anlaşılacağı üzere, proje çalışmasının eğitim 
ayağı oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Pro-
jenin amacına ulaşması adına özellikle semi-
nerlerin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleş-
tirilmesi amaçlanmış; bu noktada, ildeki yoğun 
İnternet kullanımının söz konusu olduğu semt-
lerde ve genel anlamda merkez bölgelerde yer 
alan önemli eğitim kurumlarındaki öğrencilere 
ilgili seminer süreçleriyle ulaşılmıştır. Süreçle-
re ilişkin daha detaylı bilgi sahibi olmak, proje-
yi ve faaliyetleri değerlendirmek adına oldukça 
önemlidir.

3. Seminer Süreçleri

Daha önce de ifade edildiği üzere, proje kap-
samında ilgili eğitim kurumlarında gerçekleş-
tirilen seminer süreçleriyle başta ilkokul ve 
ortaokul öğrencileri olmak üzere, lise ve üni-
versite öğrencilerine yönelik bilgi verme ve 
bilinçlendirme yaklaşımları ortaya konulmuş-
tur. Bu seminerlere katılımlar yoğun bir şekil-
de gerçekleşmiş ve hem öğrencilerin hem de 
seminerleri gerçekleştiren polis memurlarının 
maksimum düzeyde kazanımlar kazanmasına 
özen gösterilmiştir. Seminerler sonrası soru – 
cevap süreçlerinde ve seminer sonrası aşama-
larda öğrencilerin tutumları ve polis memurla-
rının görüşleri, bu çalışmaların oldukça faydalı 
olduğunu ve projenin amaçları doğrultusunda 
etkin bir şekilde gerçekleştirildiğini ortaya 
koymuştur.

Detaylardan arındırmak suretiyle, seminerler 
kapsamında açıklanan – vurgulanan ve tartı-
şılan başlıca konuları şu şekilde ifade etmek 
mümkündür:
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Bilişim ve İnternet kavramları; bu kav-• 
ramların günlük yaşamımızda sahip oldu-
ğu önem,
Başta İnternet olmak üzere, bilgisayar ve bil-• 
gisayar tabanlı sistemlerin kötüye kullanımı,
Sosyal medya, çevrimiçi oyunlar gibi gü-• 
nümüz popüler İnternet platform ve ser-
vislerinin taşıdığı potansiyel tehlikeler,
Yazılım tabanlı, kullanıcıları kandırmaya • 
yönelik zararlı unsurlar,
Siber suç kavramı ve günümüz yaygın si-• 
ber suçları,
Siber suçlara karşı alınması gereken önle-• 
yici tedbirler,
Siber suçlarla karşı karşıya kalınması du-• 
rumunda yapılması gerekenler,
Ülkemizde siber suçlarla mücadeleye kar-• 
şı yapılan çalışmalar,
Uşak ilinde siber suçlarla mücadeleye kar-• 
şı yapılan çalışmalar,
Soru – Cevap bölümleri veya seminerler • 
sırası dinleyici – anlatıcı etkileşimleri sı-
rasında ortaya çıkan sorular üzerine bah-
sedilen; bilişim, İnternet ve siber suçlarla 
alakalı diğer spesifik konular.

Şekil 1. Seminer süreçlerinden görüntüler

Söz konusu seminerler esnasında göze çarpan 
bazı önemli gelişmeleri ve kazanımları da şu 
şekilde açıklamak mümkündür:

Seminerlerin çoklu ortam destekli video-• 
lar, müzikler ve görsel unsurlarla destek-
lenmiş sunumlar şeklinde yapılması katı-
lımcıları oldukça etkilemiştir.
Başlıca değinilen konuların, öğrencilerin • 
ilgisini çeken temel bilişim konuları (sos-
yal medya, çevrimiçi oyunlar… vb.) olma-
sı, farkındalık yaratma ve bilinçlendirme 
yolunda sürükleyici unsurlar olmuştur.
Sunumlar sık sık öğrencilerin soruları ile • 
desteklenmiş, böylece sunumlar dâhilinde 
olmayan ancak bilinçli bilişim ve siber 
suçlara karşı önleyici faaliyetler bağla-
mında önem arz eden çeşitli konuların da 
tartışılması sağlanmıştır.
Seminerler sonundaki Soru – Cevap bö-• 
lümleri ve seminer sonrası öğrenciler ile 
girilen diyaloglar, bilgi, beceri ve tutum 
kazandırma yolunda ve seminerlerin et-
kinliğini son süreçler ile sağlamlaştırma 
adına oldukça faydalı olmuştur.
Seminerler esnasında salonlarda olan ve • 
bilişim, İnternet, siber suçlar gibi konular-
da uzman olan çeşitli öğretim elemanları, 
öğretmenler veya özel sektör çalışanları, 
süreçlere renk katmış; süreçlerin etkinliği-
ni ve verimliliğini artırmıştır. Bu nedenle 
bazı seminerlere ilgili polis memurlarının 
yanında konunun uzmanı kişiler de davet 
edilmeye başlanmıştır.

4. Anket Çalışmaları

Proje sürecinde gerçekleştirilen seminer çalış-
malarının, özellikle öğrenciler üzerindeki etki-
lerini daha iyi anlamak adına bir anket çalışma-
sı da gerçekleştirilmiştir. Etkinliklerin önemli 
parçasını oluşturan seminerlerin, proje başa-
rımı yönündeki aktifliğini ve genel çerçevede 
projenin başarımını anlamak – değerlendirmek 
adına ilgili anket çalışmaları son derece önemli 
bir rol oynamıştır.
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Değerlendirmelerin optimum düzeyde sağla-
nabilmesi adına; seminerlere katılan 414 öğ-
renciye 828 adet anket uygulanmıştır. Uygula-
nan 828 anketten, analize tabi tutulamayacak 
derecede hatalı olmasından dolayı 8 adedi iptal 
edilmiş, geri kalan 820 adet anket analizlere 
tabi tutulmuştur. Her öğrenciye seminer öncesi 
ve seminer sonrası olmak üzere iki farklı an-
ket uygulanmıştır. Bu bağlamda, birinci anketi 
dolduran bir katılımcının ikinci anketi de dol-
durması sağlanmış ve bu anketler Paired-T tek-
niğine göre birlikte değerlendirilmiştir. Bunun 
nedeni, seminer çalışmalarının birey üzerinde-
ki etkilerini görebilmektir. 

Söz konusu anketler şu şekilde organize 
edilmiştir:

A Bölümü Anketi (seminer öncesi)
Toplam 31 sorudan oluşmakla birlikte, 
katılımcıların;

Demografik yapısını, • 
İnternet ve sosyal medya kullanıp • 
kullanmadıklarını,
İnternet ve sosyal medyayı hangi • 
nedenlerle kullandıklarını,
Daha çok hangi sosyal araçlarını tercih • 
ettiklerini,
İnterneti, sosyal medyayı ve tüm kişisel • 
hesaplarını bilinçli bir şeklide kullanıp 
kullanmadıklarını,
Siber suçlarla mücadele birimleriyle • 
ve siber suçlarla ilgili bilgi düzeylerini 
ölçümlemiştir.

B Bölümü Anketi (seminer sonrası)
Toplam 19 ifadeden oluşmakla birlikte bu an-
ketin amacı, seminere iştirak eden katılımcıla-
rın seminerle birlikte;

Siber suçlar hakkında bilgi sahibi olup • 
olmadıkları,
Siber Suçlarla Mücadele birimleri hakkın-• 
da bilgi sahibi olup olmadıkları,
Sosyal medya ve internet güvenliği konu-• 
larında faydalı bilgiler edinip edinmediği,

Siber suçlardan – saldırılardan korunma • 
yolları hakkında bilgiler edinip edinmediği,
Müracaat yollarının neler olduğunu öğre-• 
nip öğrenmediği,
Sayısal ortamda nelerin suç olup, nelerin • 
olmadığını öğrenip öğrenmediği,
Seminerden fayda elde etmişse bunu baş-• 
kalarıyla paylaşmak suretiyle ortalama ne 
kadar kişiye varılacağı,
Önleyici faaliyetler çerçevesinde seçilen • 
seminer faaliyetinin etkin bir önleme aracı 
olup olmadığı hususlarını tespit etmek ol-
muştur. Bu noktada anket ifadelerine dö-
nütler Likert Ölçeği (1: Tamamen Katılmı-
yorum; 2: Katılmıyorum; 3: Kararsızım; 
4: Katılıyorum; 5: Tamamen Katılıyorum) 
üzerinden alınmıştır.

Şekil 2. Anket çalışmaları

B Bölümü Anketi Sonuçları
Metnin akışını olumsuz etkilememek adına, 
A Bölümü Anketi’nin sonuçları bu paragraflar 
kapsamında yer almamış; seminerlerin ve iliş-
kili olarak projenin etkinliğini ortaya koyacak 
işlevde olan, B Bölümü Anketi’ne yönelik ola-
rak elde edilen sonuçları sunulmuştur.

Anket ile elde edilen veriler de göstermektedir 
ki; Bilinçli Bilişim ve Temiz Toplum projesi ve 
proje kapsamında gerçekleştirilen seminerler; 
öğrencilerin bilinçli bilişim, güvenli İnternet 
kullanımı ve siber suçlar gibi konularda far-
kındalık düzeyinin artırılmasını ve bu bağlam-
da bilinçlenmesini etkin bir şekilde sağlamış; 
benzeri çalışmaların devamı konusunda cesa-
retlendirici sonuçlar elde edilmiştir.



290

Siber Suçlarla Mücadelede Önleyici Faaliyetler: “Bilinçli Bilişim Temiz Toplum” Projesi
Osman Genç, Utku Köse

5. Sonuçlar ve Gelecek Çalışmalar

Bilinçli Bilişim ve Temiz Toplum projesi, bi-
reylerin güvenli İnternet kullanımını sağlama 
ve siber suçların farkına varıp, bu tür suçlar ve 
potansiyel tehlikeler konusunda ne gibi önlem-
ler ve çözümler ortaya koyabileceği konusunda 
başarılı bir süreç ortaya koymuştur. Kapsamı 
ve faaliyetleri açısından Türkiye’de bir ilk ni-
teliğinde olan bu proje, Uşak ili kapsamında 
özellikle öğrencilerin farkındalık ve bilinç dü-
zeyinin artırılması noktasında son derece etkin 
ve verimli olmuştur. Bu noktada, gerçekleştiri-
len seminer çalışmalarının önemi ön plana çık-
mıştır. Genel anlamda proje sonrası bireylerin 
“Bilinçli Bilişim”, “Güvenli İnternet”, “Siber 
Suçlar”, “Sayısal Ortam Tehlikeleri”, “Siber 

Suçlarla Mücadele” gibi konularda istendik bi-
linç düzeyine ulaştığını söylemek mümkündür. 
Elde edilen başarı, başta projeyi gerçekleştiren 
emniyet mensupları olmak üzere ilgili yetkili-
leri ve projede rol alan akademisyen, araştır-
macı uzman nitelikteki diğer kişileri de yeni 
çalışmalar konusunda cesaretlendirmiştir.

Proje ile birlikte elde edilen sonuçlar / bulgular ne-
ticesinde düşünülen bazı gelecek çalışmalar da;

İlgili emniyet ve kurumlarla işbirliği sağ-• 
lamak suretiyle, benzeri projelerin Türki-
ye çapında gerçekleştirilmesi,
Benzeri çalışmalara ve literatüre kaynak teş-• 
kil etmesi adına akademik ürünlerin (makale-
ler, kitap çalışmaları… vb.) ortaya konması,

İfade
Cevaplar*

1 2 3 4 5
Sosyal medyayı güvenli şekilde kullanmaya yönelik faydalı bilgiler edindim. 5 2 11 110 282
İnternet ortamını güvenli şekilde kullanmaya yönelik faydalı bilgiler edindim. 7 1 8 125 269
Siber saldırılardan nasıl korunacağıma yönelik faydalı bilgiler edindim. 6 2 34 129 239
Siber suç tanımının tam olarak ne olduğunu bu seminer sayesinde öğrendim. 5 2 32 95 276
Siber suçların tam olarak neler olduğunu bu seminerde öğrendim. 7 3 29 108 263
Siber saldırıya uğradığımda hangi mercilere başvuracağımı öğrendim. 5 3 26 118 258
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü`nün görev ve misyonunu anladım. 6 1 29 108 266
Bu seminerde aldığım bilgiler sayesinde sayısal ortamda yaptığım bazı fiillerin 
gerçekte suç olduğunu öğrendim. 15 33 43 78 241

Bu seminer sayesinde şifrelerin önemini ve şifrelerimi nasıl daha güvenli hale 
getirebileceğimi anladım. 4 6 20 95 285

Bu seminerde öğrendiğim bilgileri diğer arkadaşlarıma da aktaracağım. 8 11 55 122 214
Bu seminerde öğrendiğim bilgileri aileme de aktaracağım. 8 12 49 111 230
Semineri sunan konuşmacılar, bizi bilgilendirme konusunda oldukça başarılı bir 
performans sergilediler. 5 4 22 92 287

Seminer konuşmacıları, öğrencilerin sorduğu sorulara tatminkâr cevaplar verdiler. 7 18 45 98 242
Seminer konuşmacılarının iletişim becerileri güçlüydü. 2 8 29 89 282
Seminer konuları çok ilgi çekiciydi. 12 10 57 93 238
Seminer konuşmacılarını dinlerken sıkılmadım. 19 27 57 90 217
Bu ve buna benzer seminerlerin aileme de verilmesini isterim. 18 18 52 86 236
Buna benzer temiz toplum oluşturmaya yönelik seminerler verilmeye devam 
edilmeli. 20 9 12 69 300

Seminerin yapıldığı yer rahat ve konforluydu. 90 41 70 75 134
(Toplam katılımcı: 410)
 * Likert Ölçeği:  
  1: Tamamen Katılmıyorum; 2: Katılmıyorum; 3: Kararsızım; 4: Katılıyorum; 5: Tamamen Katılıyorum
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Başta Avrupa Birliği projeleri olmak üzere, • 
uluslararası nitelikteki proje imkânlarını 
değerlendirip benzeri süreçlerin dünya 
platformunda ortaya koyulması,
Öğrencilerin ve bireylerin devam eden • 
süreçte bilinçlendirmeye devam edilmesi 
adına yeni oluşumlar kurulması, ilgili ça-
lışmaların gerçekleştirilmesi,
Farkındalık yaratma ve bilinçlendirme sü-• 
reçlerinin medya kanalları aracılığıyla ve 
İnternet ortamında devam ettirilmesi,
Gönüllülük esasına dayalı olarak, siber • 
suçlara karşı mücadelede toplum bazında 
ilgili olan bireylerin de aktif olarak çalışa-
bileceği projeler gerçekleştirilmesi şeklin-
de sıralanabilmektedir.
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