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Önsöz

Önsöz
De¤erli Ö¤renciler,
Tarihin ilk ça¤lar›ndan bafllayarak 20. Yüzy›l›n sonlar›na kadar insanlar vücutlar›n›n uzant›s› olacak aletler ve araçlar gelifltirdiler. Bu aletler sayesinde elleriyle
yapamayacaklar› iflleri yapt›lar, gidemeyecekleri uzakl›ktaki yerlere gittiler. 20.
Yüzy›l›n sonunda bilgisayarlar›n kullan›ma geçmesi ile birlikte insano¤lu ilk kez
art›k uzuvlar›na de¤il beynine destek olacak bir araç gelifltirdi. Art›k bu araç sayesinde kendi bafl›na yapabilece¤i hesaplamalar› çok daha h›zl› yapabiliyor, bir kiflinin haf›zas›nda tutamayaca¤› kadar çok bilgiyi depolay›p gerekti¤inde tekrar ça¤›rabiliyordu.
21. Yüzy›la girildi¤inde ‹nternet’in yayg›n kullan›m› ve birçok bilgisayar›n bir
biriyle ba¤lant›s›n›n olmas› iki yeni büyük de¤ifliklik getirdi.
• Uzaktaki bilgilere h›zl› ulaflabilme
• Say›sal haberleflme
Uzaktaki bilgilere bilgisayar a¤lar› arac›l›¤› ile ulafl›m›m›z artt›kça bilgi düzeyimiz ve yapabileceklerimiz artt›. Say›sal Haberleflme sayesinde ilk bafllarda tek
yönlü bilgi aktar›m› ile bafllayan teknolojiler iki tarafl› veri aktar›m›n›n yayg›nlaflmas› ile önce Web 2.0 kavram›na daha sonra da günümüzde oldukça yayg›n olarak kullan›lan Sosyal Medya kavram›na ulaflmam›z› sa¤lad›.
‹ki kitaptan oluflan bu seri de sizlere bilgisayar, genel a¤ (‹nternet) ve bilgi teknolojileri konular›nda bir girifl sunmak istedik. Sekizer üniteden oluflan kitaplar›n
organizasyonu flu flekilde;
“Temel Bilgi Teknolojileri-I” kitab› size bilgisayar›n k›sa tarihçesini anlatt›ktan
sonra bilgisayar› rahat kullanabilmeniz için bilgisayar iflletim sistemlerinden bahsediyor. Daha sonraki ünitelerde ise Ofis yaz›l›mlar› ve e-posta yaz›l›mlar›n›n kullan›lmas› anlat›l›yor. Son iki ünitemiz de genel olarak ‹nternet kullan›m› ve network teknolojileri hakk›nda. Bu kitapta amac›m›z ö¤rencinin okul hayat›nda ihtiyac› olacak temel yetenekleri onlara sunmak ve bilgisayar karfl›s›nda rahat ve güvenli hareket edebilmesini sa¤lamak.
“Temel Bilgi Teknolojileri-II” kitab›nda ise 1. kitab› tamamlay›c› flekilde a¤a
ba¤l› bilgisayarlarda karfl›lafl›lan kavramlar› ve teknolojileri kullanmay› ö¤renmenizi hedefledik. Özellikle Biliflim Eti¤i ve A¤ Güvenli¤i ünitelerinin size sadece
ö¤rencilik hayat›n›z da de¤il güncel yaflam›n›zda da oldukça yararl› olaca¤›n› düflünmekteyiz.
Umar›m size sa¤lad›¤›m›z bu kaynak sayesinde Bilgi Dünyas›nda güvenli ve
e¤lenceli bir yaflam›n›z olur.
Bu iki kitab›n da gerçekleflmesinde eme¤i geçen ve bana destek olan tüm arkadafllar›ma, ismini bahsetmeden geçemeyece¤im Engin Tamer fien’e ve Tülay
Ya¤l›kara’ya çok teflekkür ederim.
Editör
Yrd.Doç.Dr. Özgür YILMAZEL
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Amaçlar›m›z
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Bilgisayar türleri hakk›nda bilgi sahibi olacak,
Bilgisayar›n iç ve d›fl birimlerini ay›rt edebilecek,
Bilgisayar›n iç ve d›fl birimlerini tan›mlayabilecek,
Bilgisayar›n girifl ve ç›k›fl birimlerini ay›rt edebilecek,
Bilgisayar›n girifl ve ç›k›fl birimlerini tan›mlayabilecek,
Bilgisayar ile ilgili temel baz› sorunlar› çözümleyebilecek ve çözebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
• Donan›m
• Girifl Birimleri
• Ç›k›fl Birimleri

• Depolama Birimleri
• Anakart
• Donan›m Hatalar›

‹çindekiler

Temel Bilgi
Teknolojileri-II

Bilgisayar
Donan›m› ve
Hata Bulma

• B‹LG‹SAYAR TÜRLER‹
• B‹LG‹SAYARI OLUfiTURAN TEMEL
DONANIM PARÇALARI
• G‹R‹fi B‹R‹MLER‹
• ÇIKIfi B‹R‹MLER‹
• DEPOLAMA B‹R‹MLER‹
• SIK KARfiILAfiILAN DONANIM
HATALARI VE ÇÖZÜMLEME

Bilgisayar Donan›m› ve
Hata Bulma
B‹LG‹SAYAR TÜRLER‹
Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland›r›labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar›, dizüstü bilgisayarlar
ve otomobillerde kullan›lan “beyin”lerin hepsi birer bilgisayard›r. Daha özel anlamda bilgisayar, kiflisel kullan›ma yönelik ev - ifl bilgisayarlar› ve giderek yayg›nlaflan mobil bilgisayarlar› kapsamaktad›r. Ev ve ifl yerinde farkl› kullan›m amaçlar›na hizmet eden pek çok farkl› bilgisayar türü bulunmaktad›r. Bunlar› sunucu bilgisayarlar, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve avuç içi bilgisayarlar olmak üzere gruplamak mümkündür. Bu bölümde bu bilgisayar türlerine ait baz› temel ayr›nt›lara yer verilecektir.

Sunucu Bilgisayarlar
Sunucu bilgisayarlar› normal bilgisayarlardan ay›ran en önemli iki özellik donan›m
ve yaz›l›mlar›d›r. Sunucu bilgisayarlar, büyük miktarda veri iflleyen ve aktaran bilgisayarlard›r. Sunucu bilgisayarlar ayn› anda binlerce hatta milyonlarca kifliye hizmet verebilirler. Bu sebeple daha güçlü bir donan›ma sahiptirler. Bunun d›fl›nda
daha küçük çapl› ifller için herhangi bir dizüstü ya da masaüstü bilgisayarda sunucu olarak kullan›labilir.
fiekil 1.1
Sunucu
bilgisayarlar
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Sunucu bilgisayardan bilgi al›flverifli yapan bilgisayarlar “istemci” olarak adland›r›l›r. Örne¤in, bir bankac›l›k sitesine ba¤land›¤›n›zda sizin bilgisayar›n›z
istemciyken bankan›n sistemi sunucu durumundad›r. Günümüzde sunucu bilgisayarlar yo¤un bir istemci trafi¤ine sahip oldu¤undan, ifllemciden, belle¤e tüm birimler kiflisel bilgisayarlar›n yüzlerce kat› kapasiteye sahip olurlar. Örne¤in, depolama
birimleri onlarca terabayt, haf›zalar› yüzlerce gigabayt ile ifade edilir. Sunucu bilgisayarlar ço¤unlukla kiflisel bilgisayarlar›n aksine bir so¤utucu ve güç kayna¤› bulunan bir odada muhafaza edilirler ve bu bilgisayarlara fiziksel eriflimler k›s›tlanm›flt›r. Daha çok uzaktan ba¤lant› yöntemi ile yönetilirler.
Sunucularda kullan›lan yaz›l›mlar da kiflisel bilgisayarlardan farkl›d›r. Temel girifl-ç›k›fl ifllemleri normal bir bilgisayarla ayn›yken sunucu amaçl› iflletim sistemleri
daha büyük kapasiteli donan›mlar› çal›flt›racak flekilde tasarlan›r. Örne¤in, normal
bir iflletim sistemi bir birim haf›za (RAM) desteklerken sunucu sistemleri yüzlerce
binlerce birim miktar›nda RAM’i kontrol edebilir. Ayn› flekilde, 4 ya da 8 ifllemciye
kadar destekleyen kiflisel bilgisayarlara ait iflletim sistemleri varken sunucu sistemlerinde bu kapasite yüzlerce/binlerce ifllemciyle ifade edilebilir.
Sunucu bilgisayarlar ile kullan›m amac›na göre iflletim sistemlerinin parças› olarak ya da ek programlarla birtak›m hizmet yay›nlar› yap›l›r. Hatta baz› sunucular
hemen hiçbir ek program bar›nd›rmaz ve sadece özel amaçl› olarak hizmet verirler. Örne¤in veri taban› sunucular›, kurulan iflletim sistemine eklenen bir veri taban› sunucu program› (SQL Server, Oracle, MySQL gibi veri taban› yönetim sistemleri) ile sadece bu amaçla hizmet verir. ‹nternet üzerinden al›flverifl yap›lan sitelere
ait veri tabanlar›, bankac›l›k ya da e-posta hizmeti veren Gmail, Yahoo gibi servisler veri taban› sunucu programlar›na ihtiyaç duyarlar. Yine Web sunucular› da sadece belirli bir ‹nternet sitesine ait (bazen birden fazla da olabilir) dosya ve verilerin saklanmas› ve istemcilere ulaflt›r›lmas› hizmetini verirler.

Masaüstü Bilgisayarlar

fiekil 1.2
Masaüstü
Bilgisayarlar

Ekran, kasa ve di¤er çevre birimlerden oluflan masaüstü bilgisayarlar›n geçmifli 30
y›ldan fazla bir süreyi kapsar. Masaüstü bilgisayarlar ilk zamanlarda büyük tüplü
ekranlarla kullan›l›rken flimdi ço¤unlukla büyük düz ekranlara (LCD) geçilmifltir.
‹lk zamanlarda kullan›lan az kapasiteli
ama büyük kasa yap›s›na sahip bilgisayarlar›n yerini, günümüzde yüksek h›zl› ifllemcili,
terabayt ölçüsünde disk kapasiteli ama daha
küçük kasalar al›rken birçok çevre donan›m›
ile birlikte gelen (kamera, taray›c›, ses araçlar›) masaüstü bilgisayarlar, kullan›c›lardan
hâlâ büyük talep görmektedir. Bunun en
önemli nedeni, öncelikle fiyat olarak benzer
donan›ml› dizüstü bilgisayarlardan daha uygun olmas›, parça de¤ifliminin kolayca yap›labilmesi, kullan›c›lar›n kendi tercihlerine göre parçalar› birlefltirilebilmesi ve bu flekilde kapasitesinin ihtiyaca göre artt›r›l›p daha uzun süre kullan›labilmesidir. Ayr›ca, oyun oynamak ya da 3 boyutlu tasar›m
yapmak gibi yo¤un ifllemci kullan›m› gerektiren programlar› kullanan kiflilerin ihtiyaçlar›n› karfl›lamak bak›m›ndan da masaüstü bilgisayarlar tercih edilmektedir.
Çünkü bu tür kullan›mlarda bilgisayarlar çok ›s›n›r ve iyi bir so¤utma sistemine ihtiyaç duyarlar. Masaüstü bilgisayarlar dizüstü bilgisayarlara göre çok daha iyi bir
so¤utma sistemine sahiptirler.
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Dizüstü Bilgisayarlar (Laptop, Notebook)
Kiflisel bilgisayarlar›n son dönemde en çok karfl›m›za ç›kan türü dizüstü bilgisayarlard›r. ‹nsanlar›n her yerde kullanma ihtiyaçlar›na cevap vermek için üretilen bu cihazlar masaüstü bilgisayarlar›n hemen hemen tüm
fiekil 1.3
yeteneklerine sahiptirler. Ancak masaüstü bilgisaDizüstü bilgisayar
yarlara göre çok daha hafif ve küçük boyuttad›rlar.
Veri tafl›ma h›z ve kapasitelerinin artmas› ile masaüstü bilgisayarlarda kullan›lan baz› donan›mlar
dizüstü bilgisayarlar için önemsiz hâle gelmifltir. Örne¤in, günümüzde dizüstü bilgisayarlarda disket
sürücüler hemen hemen hiç kullan›lmamaktad›r.
Bu donan›m eksiklikleri hem dizüstü bilgisayarlar›n
boyutlar›n›n küçük olmas›ndan hem de farkl› veri
aktarma araçlar› kullan›lmas›ndan dolay›d›r. Bugün
her dizüstü bilgisayarda kablosuz a¤ ve bluetooth
ba¤lant› araçlar› mevcuttur ve fiziksel bir veri aktarma arac›na olan ba¤›ml›l›k azalm›flt›r.

Netbooklar
Bir tür dizüstü bilgisayar türü olan netbook da s›k seyahat eden kullan›c›lar taraf›ndan tercih edilmektedir. Dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarla ayn› iflletim sistemlerini kullanabilen netbooklar›n en önemli özellikleri ekran boyutlar›n›n 7 ile 11
inç aras›nda küçük boyutlu olmas›, anakartla bütünleflik ve düflük düzeyde enerji
harcayan atom ifllemcilere sahip olmas› ve ekran boyutu nedeniyle pil ömrünün
normal dizüstü bilgisayara göre uzun olmas›d›r. Ayr›ca, boyutu nedeniyle netbooklarda CD/DVD sürücüleri de bulunmamaktad›r. Genellikle ‹nternet’e girmek,
ofis programlar›n› kullanmak ve sunum yapmak için idealdirler.

Tablet Bilgisayarlar
Tablet bilgisayarlar kendine özgü kalemle ya da parmak ile kontrol edilebilen, dizüstü bilgisayarlar gibi bir haricî klavyeye sahip olmay›p dijital bir klavye ile veri
girifli yap›labilen bir tür tafl›nabilir bilgisayarlard›r. Haricî bir klavye olmad›¤›ndan
tabletlerde sadece bir ekran bulunmaktad›r. Günümüzde dokunmatik ekranl› cep
telefonlar› da bir tür tablet bilgisayar olarak tan›mlanabilir.
Tablet bilgisarlarda masaüstü veya dizüstü bilgisayarlarda kullan›lan iflletim sistemleri kullan›lmaz. Cep telefonlar›n›n kulland›¤› Android gibi iflletim sistemleri
kullan›labilir. Tablet bilgisayarlar öncelikle video izlemek, müzik dinlemek, oyun
oynamak, e-kitap okumak ve ‹nternet’i kullanmak isteyen kifliler taraf›ndan tercih edilmektedir. Ayr›ca, kullan›c›lar›n isteklerine
göre birçok küçük uygulama da tabletlerde
kullan›labilir. Ancak, tablet bilgisayarlar dizüstü bilgisayarlara göre çok daha az kapasiteli ve yavaflt›rlar. Tablet bilgisayarlarda,
netbooklarda oldu¤u gibi CD/DVD sürücü
de bulunmamaktad›r.

fiekil 1.4
Tablet bilgisayar
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Ak›ll› Telefonlar
Ak›ll› telefonlardan önce hareket hâlinde bilgisayar kullanma ihtiyac›na cevap olarak avuç içi bilgisayarlar piyasaya sürülmüfltür. Türkçe “kiflisel dijital asistan” anlam›na gelen PDA olarak da bilinen bu cihazlar, randevu oluflturmak, telefon ve eposta adreslerini tutmak, basit oyunlar› oynamak gibi genellikle daha kiflisel ifllemler için kullan›lmaktayd›lar. Günümüzde ak›ll› cep telefonlar› avuç içi bilgisayarlar›n yapt›¤› tüm ifllemleri yapabildi¤inden art›k avuç içi bilgisayarlara olan talep
azalm›flt›r. Ak›ll› telefon bir cep telefonunun tüm fonksiyonlar›na sahip olmakla
birlikte kendisine özgü ileri düzey bir iflletim sistemine sahiptir. Günümüzde ak›ll› telefonlar ekranlar›n›n izin verdi¤i ölçüde bir tablet bilgisayardan farks›zd›r. Ak›ll› telefonlar iletiflime görsellik katarken ayn› zamanda kullan›c›lar›n 3G ‹nternet’e
ba¤lanmalar›n›, video izlemelerini, oyun oynamalar›n› sa¤lamakta ve daha birçok
küçük uygulama ile farkl› ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktad›r.

B‹LG‹SAYARI OLUfiTURAN TEMEL DONANIM
PARÇALARI
Anakart
Bir bilgisayar›n tüm donan›mlar› anakart üzerinden birbiri ile iletiflim sa¤lar. Anakartlar hem bu donan›mlar› üzerinde bar›nd›r›r hem de aralar›nda bir köprü görevi
görür. ‹fllemci yuvas›, RAM bellek tak›lmas› için DRAM yuvas›, ses, ekran, video
kartlar› için PCI slotlar› anakart üzerindedir ve bu donan›mlar do¤rudan anakarta tak›l›rlar. Anakarta güç kayna¤›ndan gelen elektrik ak›m› buradan ad› geçen donan›mlara ulafl›r. Bunun d›fl›nda, anakarta tak›l› olmay›p veri kablosu ile anakarta ba¤lant›s› olan sabit disk ve CD/DVD-ROM gibi donan›mlar vard›r. Bu depolama ayg›tlar›n›n veri kablolar› IDE ba¤lant› yuvas›na tak›l›rlar. Bunlar elektrik ak›m›n› do¤rudan güç kayna¤›ndan al›rlar. Kasan›n önünde yanan ›fl›klar, açma-kapama, yeniden
bafllatma dü¤meleri ve USB giriflleri kablolar sayesinde anakarta ba¤l›d›r, ayr›ca
anakart›n üzerinde kasan›n d›fl taraf›ndan görülebilecek flekilde USB giriflleri de
mevcuttur. Afla¤›da fiekil 5’te anakart üzerindeki temel birimler görülmektedir.
fiekil 1.5
IDE ba¤lant› yuvas›

Anakart ve
üzerindeki birimler

BIOS pili
PCI slotlar›

So¤utucu
DRAM bellek yuvas›

Ses girifl ç›k›fl yuvalar›
‹fllemci soketi
Güç kayna¤› ba¤lant›
noktas›

Ethernet girifli
USB girifli
Klavye fare girifl yuvalar›
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Anakartlar, üzerinde BIOS ve BIOS pili denilen bileflenleri bar›nd›r›r. BIOS bilgisayar›n sabit haf›zas›d›r. Pil ile bu haf›zadaki varsay›lan ayarlar ve saat bilgisi sürekli güncel tutulur. Bu haf›zada bilgisayar ilk aç›ld›¤›nda ne yap›laca¤› bilgisi bulunur. Aç›l›fl›n hangi donan›m üzerinden yap›laca¤› gibi ayarlar buradan yap›l›r.
Açma dü¤mesine bast›¤›m›zda ifllemci anakart›n sa¤lad›¤› BIOS sistemi ile çal›flmaya bafllar. Bu asl›nda bilgisayar›n çal›flt›raca¤› as›l iflletim sisteminden önce çal›flt›rd›¤› basit bir iflletim sistemidir. Bilgisayarda bundan önce çal›flan bir sistem yoktur.
Daha sonra BIOS’taki bilgiye göre aç›l›fla devam edilir. E¤er sistem kurulu ise sabit disk üzerindeki kurulu iflletim sistemi devreye girer.
Bir anakart›n kapasitesini anakart›n veri yolu h›zlar› belirler. ‹fllemci ile di¤er birimler aras› iletiflim h›z› ne kadar yüksek ise bilgisayar performans› da o denli iyi
olacakt›r. Bu nedenle anakart ve esas ifllemcinin veri yolu h›zlar› yönünden uyumlu olmas› gerekir. Ayr›ca anakart›n üzerindeki bellek yuvalar›n›n say›s› RAM kapasitesini belirlemede önemli rol oynar.

‹fllemci
‹fllemciler, anakart üzerinde sürekli olarak donan›mlardan veri sinyali alan ve veren bir konumdad›r. Verileri bu donan›mlardan al›p iflledikten sonra yazmak için
sabit diske, ses bilgisi olarak ses kart›na, görüntü olarak ekran kart›na verileri gönderir. ‹fllemcinin temel ögeleri çekirdek, kontrol birimi, veri yollar› ve ön bellektir.
Afla¤›daki fiekil 6’da ifllemcinin iç yap›s› ile çevre birimler aras›ndaki ba¤lant›s› gösterilmifltir.
fiekil 1.6
‹fllemci

‹fllemci ile girifl-ç›k›fl
birimlerinin iliflkisi

Ön Bellek
Çekirdek
Aritmetik ‹fllem Birimi
Genel Amaçl› Kaydedici
Girifl Birimleri

Ç›k›fl Birimleri
Durum Sayac›
Program Sayac›

Kontrol Birimi
Veri Yollar›
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fiekil 1.7
‹fllemcinin d›fl
görüntüsü

Ön bellek ifllemcinin kendine ait RAM belle¤i olarak düflünülebilir. ‹fllenmifl bir
veri tekrar RAM belle¤e gönderilse de bu verilere ifllemci daha sonra yine ihtiyaç
duyabilir, bu s›rada veriyi tekrar RAM’dan almak zaman gerektirdi¤inden bunun
yerine bu veriler ifllemcinin ön belle¤inde saklan›r. Çekirdek, aritmetik ifllem birimi (ALU), kaydediciler ve sayaçlar› kapsar. Aritmetik ifllem birimi ise ifllemcinin ifllemcisi ya da as›l ifllemci k›sm› olarak düflünülebilir. Burada temel matematiksel ifllemlerden türemifl binlerce ifllem ve komut ifllenmektedir. Çekirdek h›z›, ifllemcinin h›z›n› belirleyen en önemli etkendir. Son zamanlarda bilgisayarlarda çift çekirdekli ya da çok çekirdekli ifllemcilerin kullan›lmaya baflland›¤› görülmektedir. Asl›nda her bir çekirdek farkl› bir ifllemcinin ayn› ifllemci modülünde yer ald›¤›n› ifade eder.
Kontrol birimi komutlar›n çözümlendi¤i k›s›md›r. Bu birimde ayr›ca ifllemci
içindeki tüm birimlerin efl zamanl› ve uyumlu flekilde çal›flmas› için kontrol sinyalleri üretilir. Veri yollar› hem ifllemcinin içinde hem de ifllemci ile anakarttaki di¤er
birimler aras›ndaki iletiflimi sa¤layan iletken yollar› ifade eder. ‹fllemcide veri yolu
32 bit, 64 bit veya 128 bit gibi birimlerle ifade edilir. Örne¤in, 64 bit olan ifllemcilerde tek seferde 64 bitlik veri bir yerden bir yere aktar›lmaktad›r. ‹fllemci al›n›rken
belirtilen herts de¤eri ise ifllemcinin saniyede kaç ifllem yapt›¤›n› belirtmektedir.
Örne¤in 64 bit - 800 Mhz h›zl› bir ifllemci bir saniyede 64 bit (8 bayt) bilgiyi 800
milyon kez ifllemektedir.

RAM Bellek
RAM bellek, verilerin bilgisayar aç›k oldu¤u ve ihtiyaç duyuldu¤u sürece tutuldu¤u bellek birimidir. Bilgisayar her veriyi sadece sabit diskten al›yor olsayd› bu bilgisayar›n oldukça yavafllamas›na neden olurdu. Örne¤in, gün boyunca ofisinde
belirli dosyalarla çal›flacak olan bir kifli dosya her gerekti¤inde kalk›p dosyay› raf›ndan al›p k›sa süreli olarak belirli bir dosyaya bakmad›¤› anda geri rafa koyarsa
gün boyunca tekrar tekrar raf ile masa aras›nda gidip gelmesi gerekir. Ancak bu kifli bu dosyalar› gün boyunca masas›nda tutarsa çok fazla çaba harcamas›na gerek
kalmaz. Burada RAM bellek bu örnekteki masan›n yerini tutmaktad›r, dosyalar›n
gerekli oldu¤u anlar ise bilgisayarda o dosyalar›n aç›k oldu¤u süreci belirtir. Dosyalar kapand›¤›nda sabit diske kaydedilir ve çal›fl›lacak di¤er dosyalara yer açmak
için RAM bellekten silinirler. RAM belle¤in kapasitesi bayt cinsinden ifade edilir.
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fiekil 1.8
RAM bellek blo¤u

ROM Bellek
ROM bellek ise kullan›c› taraf›ndan da de¤ifltirilemeyen ve üzerinden veri silinemeyen bir bellek türüdür. Bu bellek bilgisayar›n ilk aç›l›fl›nda gerekli olan bilgileri üzerinde bar›nd›r›r. Bilgisayar ilk aç›l›rken ROM’un görevi bütün komutlar› kontrol etmek, CMOS (BIOS ayarlar›n›n kaydedildi¤i bir yonga) sayesinde BIOS’u açmak, BIOS komutlar›n› yerine getirmek ve son olarak iflletim sistemini açmay› sa¤layan komutlar› yerine getirmektir. Kullan›c›lar hiçbir flekilde ROM belle¤in içeri¤ini de¤ifltiremez. Ancak son zamanlarda çok özel tekniklerle ROM bellek içeri¤i
de¤ifltirilebilmektedir.

Sabit Disk
Verilerin kal›c› olarak sakland›¤› birime sabit disk (harddisk) denir. ‹flletim sistemi
ve bilgisayarda kullan›lan programlar sabit disk üzerinde kuruludur. Sabit diskler
manyetik yüzeylerden oluflur ve veriler bu ince yüzeylerin üzerine elektronik olarak yaz›l›r. Yüzey say›s› artt›kça sabit disk kapasitesi de artar. Disklerin as›l malzemesi manyetik özelli¤i olmayan cam veya alüminyum gibi malzemelerken yüzeyi
manyetik özellikli malzeme ile kaplan›r. Sabit disk üzerine yazma m›knat›slanma
yoluyla olur.
Diskler ortalar›nda geçen bir mille birbirlerine ba¤l›d›rlar, bu mil tüm diskleri
ayn› anda ayn› h›zda döndürür. Disklerin yüzeyine çok yak›n konumda okuma/yazma kafalar› bulunmaktad›r ve bu kafalar disklerin yar›çaplar› boyunca sürekli hareket eder. Disklerin dönüflü ve okuma/yazma kafalar›n›n h›z› birleflti¤inde sabit diske bilgi yazma ve okuma h›z› oldukça artmaktad›r. Afla¤›da fiekil 9’da
bir sabit diskin iç yap›s›n›n üstten ve yandan görünümü verilmifltir.
fiekil 1.9
Sabit diskin yap›s›

Sektör
‹z

Üstten
Görünüm

Okuma/Yazma
Kafalar›

Silindir
Yandan
Görünüm
Manyetik Yüzey
Mil
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fiekil 1.10
Sabit diskin d›fltan
görünüflü

Ön sayfadaki flekilde de görüldü¤ü gibi, sabit disklerde sanal baz› bölümlemeler mevcuttur. Bu, okuma/yazma kafalar›n›n daha programl› flekilde tüm disk yüzeyini tarayabilmesini sa¤lamak için gerekir. Her diskin üzerinde dairesel flekilde
izler ve her izin üzerinde eflit miktarda veri tutan sektörler bulunur. Sabit disk biçimlendirildi¤inde bu iz ve sektörler oluflturulur ve her sektöre ait adres FAT ya da
NTFS standartlar›na göre bir tabloya kaydedilir. Bu tablo sayesinde bir bilginin sabit diskin neresinde yaz›l› oldu¤u bulunur. Sabit diskte tüm okuma/yazma kafalar›
ayn› flekilde hareket eder yani bir okuma kafas› bir iz üzerindeyken di¤er kafalar da
ayn› hizadaki izler üzerindedirler. Bu karfl›l›kl› izlerin hepsine silindir ad› verilir.
Sabit diskler veriyi IDE ya da
SATA standard›na göre anakarta
gönderir. Günümüzde genellikle SATA standard› kullan›lmaktad›r. IDE ve SATA farkl› flekillerde kablolara sahiptirler. Sabit
disk seçilirken dikkat edilmesi
gereken iki unsur kapasitesi ve
devir say›s›d›r. Günümüzde terabayt ölçüsünde kapasiteye sahip sabit diskler mevcuttur. Devir say›s› ise dakika bafl›na dönüfl h›z›n› belirtir örne¤in, 7200
RPM (rotation per minute)’lik bir
sabit disk 1 dakikada 7200 dönüfl yapmaktad›r. Dönüfl h›z› artt›kça bilgi okuma ve
yazma h›z› da artmaktad›r. Günümüzde en yayg›n olarak 7200 devir say›l› sabit
diskler kullan›lmaktad›r.

Ekran Kart›
Ekran kartlar› programlar›n ifllemciden gelen görüntü verilerini iflleyerek ekrana
gönderen donan›mlard›r. Ekran kartlar›n›n kendilerine özgü anakartlar› bulunur,
bu kart bilgisayar›n anakart›ndan veri ve enerji giriflini sa¤lar ayr›ca bu kart üzerinde ekran kart›na ba¤lant› sa¤lamak için yuvalar bulunmaktad›r. Bilgisayar›n ekran›, ekran kart›na ba¤lan›r ve ekran kart›ndan gelen bilgileri kullan›c›lara görüntüler. Bunun d›fl›nda ekran kartlar› kendine özgü bir ifllemci ile geçici bir belle¤e sahiptir. ‹fllemci grafiklerle ilgili tüm hesaplamalar› ve ifllemleri gerçeklefltirir, böylece bilgisayar›n ifllemcisine grafik ifllemek için herhangi bir yük getirilmemifl olur.
Kart›n geçici belle¤i ise görüntülerle ilgili bilgileri geçici olarak depolar. Ekran kart›n›n ifllemcisi belle¤e ne kadar k›sa sürede eriflirse h›z› da o kadar artacakt›r. ‹fllemci ile bellek aras›nda bir kerede aktar›lan bilgi miktar› ekran kart›n›n h›z›n› belirler. Ekran kartlar› 3 boyutlu program kullan›c›lar› ve oyun oynayan kullan›c›lar
için çok önemlidir. Bu programlarda ekran ç›kt› kalitesi çok daha önemli oldu¤undan daha yüksek kapasitede bir haf›za ve ifllemciye ihtiyaç duyulur. Oyun oynayan kullan›c›lar genellikle 256 megabayt ve daha üzeri ekran kartlar›n› tercih
ederler.
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fiekil 1.11
Ekran kart›n›n
yap›s›

‹fllemci

Ç›k›fllar

VGA ç›k›fl› (CRT
ekran ve projektör
için)

HDMI ç›k›fl› (Yeni nesil
TV’ler, VCD veDVD
oynat›c›lar için)

DVI ç›k›fl› (LCD ekranlar
için dijital ç›k›fl birimi)

Ekran kartlar›nda bir de görüntüleri dijitalden analog formata çeviren ve buradan ekrana gönderen bir çevirici bulunmaktad›r. Bu görüntülerin dönüfltürülme ve
aktar›lma h›z›, ekran›n tazelenme h›z›n› belirler. Örne¤in, ekran tazeleme h›z› 60
hertz oldu¤unda bu ekran›n saniyede 60 kez yenilendi¤i anlam›na gelmektedir.
Ekran kartlar›nda çözünürlük belirli bir ekranda görülebilecek piksel say›s›n› ifade
eder. Piksel say›s› artt›kça görüntü kalitesi de artmaktad›r. Belirli bir resimdeki piksel say›s› ekran çözünürlü¤üne göre de¤iflmez ancak çözünürlük yükseldikçe görüntü kalitesi artar.
Ekran kart›n›n farkl› ç›k›fllar› bulunmaktad›r. Bunlar CRT ekranlar ve projektörler
için VGA ç›k›fl›, dijital cihazlar ve LCD ekranlar için DVI-OUT ve yeni nesil televizyon, video oynat›c›, DVD oynat›c› gibi cihazlar›n ba¤lanmas› için HDMI ç›k›fl›d›r.
HDMI teknolojisinden önce ekran kartlar›nda VIDEO girifl ç›k›fllar› da mevcuttu.

Di¤er ‹ç Donan›m Kartlar›
Bilgisayarlarda anakart üzerindeki slot ve yuvalar izin verdi¤i müddetçe birçok ek
kart ba¤lanabilir. Örne¤in ses kart›, fax/modem, ethernet kart› ve TV kart› gibi.
Ses kartlar› d›flardan ald›¤› analog sesleri dijital hâle getiren (örne¤in mikrofondan ses kayd› gibi) ve dijital ortamdaki sesi analoga (ses dosyas›n›n hoparlörden
duyulur hâle gelmesi gibi) çeviren birimdir. Ses kart›nda genellikle iki girifl ve üç
ç›k›fl yuvas› mevcuttur (ses kart›n›n anakarttan ayr› olmad›¤› durumlarda anakart
üzerinde sadece 3 yuva bulunmaktad›r). Yeflil renkli yuva bilgisayardaki sesin hoparlöre aktar›lmas›n›, k›rm›z› yuva mikrofondaki sesin bilgisayara aktar›lmas›n›,
mavi yuva mp3 çalar ya da kasetçalar gibi cihazlardan do¤rudan bilgisayara ses aktar›lmas›n› sa¤lar. Bilgisayara birkaç tane hoparlör ba¤lanmak suretiyle 3 boyutlu
bir ses sistemi kurulmak istendi¤inde ise sar› uca ön, siyah uca ise arka hoparlör
ba¤lan›r. Arka sayfada bir ses kart›n›n ç›k›fl uçlar› gösterilmifltir (fiekil 1.12).
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fiekil 1.12
MP3 çalar gibi dijital
cihazlardan ses alma
yuvas›

Ses kart›n›n
girifl/ç›k›fl uçlar›

Joystick ya da klavye
(enstrüman) gibi
cihazlar

Mikrofon
Hoparlör
Arka hoparlör

Ön hoparlör

Ses kartlar›nda en önemli özellik frekans de¤eridir. Frekans bir sinyalin bir saniyede yapt›¤› titreflim say›s›n› ifade eder. Özellikle ses kay›t iflleminde frekans aral›¤› ne kadar genifl olursa ses o kadar kaliteli olarak kaydedilebilir. Çünkü böylelikle gerçek ses kaynaklar›n›n sesine daha yak›n frekanslar› bulmak kolaylafl›r. Ses
kart›n›n kalitesini art›ran di¤er bir unsur da örnekleme bit say›s›d›r. Örnekleme bilgisayarda analog sinyalin dijital sinyale dönüfltürülmesine verilen add›r ve örnekleme bit say›s› artt›kça ses kayd›n›n kalitesi artar.
Fax/modem ve ethernet kartlar› ‹nternet’e ba¤lanmak için gereken veri ak›fl›n›
gerçeklefltirir. Fax/modem kartlar› evde ‹nternet ba¤lant›s› için kullan›l›r. Modemler telefon hatt›na ba¤lan›rlar ve bu hattan gelen analog sinyalleri dijital verilere ve
bilgisayardaki dijital verileri telefon hatlar›ndan gönderilmek üzere analog sinyallere çevirirler. Ancak günümüzde fax/modem kart› kullan›m› h›zla ortadan kalkmaktad›r. Bunun yerine haricî modemler sayesinde evde birçok bilgisayar ayn› anda ‹nternet’e girebilmektedir.
Ethernet kart› bilgisayar›n bir bilgisayar a¤›na h›zl› bir flekilde ba¤lanmas›n› sa¤lar. Ethernet kart›n›n görevi paketler hâlinde gelen sinyalleri çözümlemek ve gönderilmek üzere olan sinyalleri a¤ üzerinden gönderilebilecek paketlere dönüfltürmektir. Birçok yerde a¤a ba¤lanan bir bilgisayar ayn› zamanda ‹nternet’e de ba¤lanmaktad›r. Ethernet kart› kendine özgü
fiekil 1.13
RJ-45 denilen bir kablo ile a¤a ba¤lant›
Ethernet kart›
sa¤lamaktad›r. A¤ üzerinden bilgi al›flveriç›k›fl ucu
flinde her ethernet kart› için farkl› olan
MAC adresi denilen bir adres kullan›l›r.
Yandaki fiekil 13’te bir ethernet kart› ç›k›fl
Kablo girifl ç›k›fl›
SIRA S‹ZDE
SIRA S‹ZDE
ucu görülmektedir.
Veri ak›fl›n›n olup
TV kartlar› bilgisayardan normal televizolmad›¤›n› gösteren
yon kanallar›n› izlemeyi sa¤lar. TV kart›n›n
sinyaller
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D Ü fi Ü N E L ‹ M
üzerinde radyo ve TV için anten giriflleri,
ses kart› ba¤lant› yuvas› ve uzaktan kumanS O R U
S O R U
da için al›c›n›n tak›laca¤› yuva mevcuttur.
D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

Bilgisayar›n anakart›na
herhangi bir kart tak›lmak istendi¤inde anakarta giden enerji keD‹KKAT
silmeli, kullan›c› kendisini statik elektrikten ar›nd›rmal› ve anakart ile tak›lacak kart›n
üzerinde statik elektrik olup olmad›¤›ndan emin olunmal›d›r. Aksi takdirde tak›lacak karSIRA S‹ZDE
t›n ve anakart›n zarar görmesi durumu söz konusudur.

N N

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P
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Güç Kayna¤›
Güç kayna¤› bilgisayardaki tüm donan›mlara do¤rudan ya da anakart üzerinden
enerji sa¤lar. Bu cihaz flehir flebekesinden gelen elektri¤i do¤rusal ak›ma çevirir ve
uygun voltaj ile donan›mlara ulaflt›r›r. Bilgisayarda bulunan iç ve d›fl donan›m›n say›s›na göre güç kayna¤› seçilmelidir.
fiekil 1.14
Güç kayna¤›
‹ç donan›mlara
giden güç
kablolar›
Fan
Elektrik kablo
ba¤lant› yuvas›

G‹R‹fi B‹R‹MLER‹
Bilgisayara veri ve komut girifli yapmaya yarayan ayg›tlar›n tümüne girifl birimleri
ad› verilmektedir. Klavye, fare, yaz›c› bunlara örnek olarak verilebilir.

Klavye
Klavye, üzerinde harfleri, say›lar›, iflaretleri, özel fonksiyon ve imleç kontrol tufllar›n› bar›nd›ran bir ayg›tt›r. Harf dizilimleri farkl› olan ve ismini bu dizilime bafllad›¤› harften alan Q klavye ve F klavye
olarak adland›rd›¤›m›z iki tip klavye
mevcuttur. F klavye daktilo ile ayn›
harf dizilimine sahiptir ve Türkçe kelime yap›s›na en uygun klavye türüdür.
F klavyenin Türkçe dilinin yap›s›na en
uygun klavye olmas›n›n ana sebebi
Türkçede s›k kullan›lan harflerin rahat
kullanabilece¤imiz parmaklar›n alt›nda olmas›ndad›r. Bu konu ile ilgili ayr›nt›l› bilgiyi ünite sonunda yer alan okuma parças›nda bulabilirsiniz. Günümüzde en çok Q klavye kullan›l›yor olsa da F klavye de yayg›n
flekilde kullan›lmaktad›r. Bu
klavyelerin harf dizilimleri d›fl›nda herhangi bir fonksiyonel farklar› bulunmamaktad›r.

fiekil 1.15
Q Klavye

fiekil 1.16
Türkçeye Uygun
Tasarlanan F
Klavye
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fiekil 1.17
Fare

fiekil 1.18
Mikrofon

Fare (Mouse)
Fare, ekranda beliren imleci üzerinde bulunan alg›lay›c›lar› sayesinde kontrol etmeye yarayan bir araçt›r. Farenin üzerindeki tufllar yard›m› ile kullan›c› iflaretleme,
seçme, sürükleme ve çal›flt›rma ifllemlerini gerçeklefltirebilir. Farenin mekanik ve optik türleri kullan›lmaktad›r. Mekanik fare düz ve pürüzsüz bir kullan›m alan›na ihtiyaç duyarken optik modelleri genellikle her türlü ortamda daha rahat kullan›m imkân› sunmaktad›r.
Fare, bilgisayara kablolu veya kablosuz olarak (k›z›lötesi, bluetooth, radyo dalgalar› arac›l›¤› ile) ba¤lanabilmektedir.

Mikrofon
Mikrofon, ses dalgalar›n› elektrik sinyallerine çevirerek
sesin say›sal ortama aktar›lmas›n› sa¤layan bir ayg›tt›r.
Bu ayg›t arac›l›¤› ile bilgisayar ortam›nda ses kayd› yap›labilir. Mikrofon, uygun yaz›l›mlar ve ‹nternet arac›l›¤› ile sesli görüflme yapmak için yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.

fiekil 1.19
Webcam

fiekil 1.20
Joystick

‹nternet Kameras›
(WebCam)
‹nternet üzerinden görüntünün çeflitli programlar arac›l›¤›yla genellikle gerçek zamanl› olarak, paylafl›lmas›n› sa¤layan say›sal kamerad›r. Bu kameralar günümüzde dizüstü bilgisayarlar›n ekranlar›na yerleflik olarak gelmektedir. Haricî olarak da bulunan bu cihaz,
bilgisayara USB portundan ba¤lan›r. Gerekli yaz›l›mlar arac›l›¤› ile ‹nternet ortam›nda görüntülü konuflma
yapabilmek için kullan›l›r. Kullan›c›n›n ya da istenilen
her fleyin görüntüsünü efl zamanl› olarak karfl› bilgisayara aktarmak için görüntü yakalama görevini üstlenmektedir.

Oyun Çubu¤u (Joystick)
Joystick, bilgisayar oyunlar›nda kontrolü sa¤lamak için
kullan›lan bir ayg›tt›r. Bu ayg›t ile oyunu yönlendirmenin yan› s›ra, üzerine yerlefltirilmifl özel tufllara bilgisayar oyunu içinde ihtiyaç duyulabilecek özel kontroller atanabilmektedir. Kablolu ve kablosuz türleri
mevcuttur. Oyun kontrol teknolojisindeki h›zl› geliflmeler, yak›n zamanda joysticklerin yerini beden hareketlerini alg›layabilen özel ayg›tlar›n alaca¤› sinyalini
vermektedir.
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Barkod Okuyucu
Barkod okuyucular, siyah ve beyaz çizgileri alg›lay›p onlar› elektronik ortamda say›sal verilere dönüfltürebilen ayg›tlard›r. Günümüzde, ticari olarak sat›lan her ürünün kendisine özgü tan›mlanm›fl eflsiz bir kodu vard›r. Bu kod
siyah ve beyaz çizgiler ile barkod okuyucular›n alg›layabilece¤i flekilde ürün
etiketine yaz›l›r. Barkod okuyucular sayesinde ürünlerin sisteme tan›t›lmas›
çok daha h›zl›, seri ve do¤ru bir flekilde gerçeklefltirilmifl olur. Bilgisayara
birçok porttan ba¤lanabilen veya kablosuz iletiflim kurabilen türleri mevcuttur.

fiekil 1.21
Barkod okuyucu

Grafik Tablet
El ile yapabildi¤imiz çizimlerin efl zamanl› olarak say›sal ortama geçmesini sa¤layan özel bir çizim tableti ve bu ortama duyarl› bir kalem ile çal›flan bir sistemdir.
Bas›nç duyarl› kalemi sayesinde çizgi kal›nl›¤› kontrolü sa¤lanabilmektedir. Bu
tabletler özel grafik programlar› taraf›ndan da desteklenmektedirler. Televizyon ekranlar›nda ya da bilgisayar oyunlar›nda gördü¤ümüz karakterler genellikle bu cihazlar ile resim yetene¤i olan
kifliler taraf›ndan çizilerek say›sal ortama aktar›l›rlar. Say›sal ortama aktar›lan
bu çizimlere daha sonra animasyon
programlar› yard›m›yla hareket ve renklilik kat›l›r.

fiekil 1.22
Grafik tablet

Taray›c› (Scanner)
Taray›c›, düz bir yüzeye bas›lm›fl görseli veya
yaz›y› elektronik ortama aktarmaya yarayan
bir araçt›r. Ifl›¤a duyarl› sensörleri yard›m› ile
içine yerlefltirilen belgenin her noktas›n› tarayarak say›sal hâle dönüfltürür ve bu sayede
belge bilgisayar ortam›nda görüntülenebilir,
kaydedilebilir ve farkl› programlar ile üzerinde de¤ifliklikler yap›labilir. Taray›c›lar kullan›l›rken bilinmesi gereken en önemli nokta çözünürlük ayar›d›r. Bu ayar yüksek de¤erlere
getirilerek bilgisayar ortam›nda görüntü kalitesi daha iyi görseller elde edilebilir. Çözünürlü¤ü art›r›lmas› ile dosya boyutunun da artaca¤› gözden kaç›r›lmamal›d›r.

fiekil 1.23
Taray›c›
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ÇIKIfi B‹R‹MLER‹
‹fllemci arac›l›¤› ile verilen görevlerin yerine getirilmesi sonucunda elde edilen verilerin kullan›c›ya ulaflmas› için kullan›lan ayg›tlara ç›k›fl birimi denmektedir.

Ekran
fiekil 1.24
Ekran

55 ekran televizyon, asl›nda
köflegen uzunlu¤u 55 cm
olan bir ekrana sahip
televizyon demektir.

Ekran, bilgisayar taraf›ndan gerçeklefltirilen ifllemlerin takibi ve kontrolü için, ekran kart› yard›m› ile üretilen elektronik görüntü sinyallerini ç›plak gözle görülebilecek hâle çeviren bir ayg›tt›r. Bafll›ca
CRT, LCD olmak üzere farkl› türleri
mevcuttur. Günümüzde, CRT ekranlar kullan›mdan kalkmakta yerini daha az yer kaplayan LCD ekranlara b›rakmaktad›r.
Ekranlar›n boyutu köflegen ölçümü ile hesaplanmakta ve genellikle
inç ölçü birimi ile verilmektedir (15
inç, 17 inç gibi). Bir inç yaklafl›k 2.54
cm’dir. Yani 17 inçlik bir ekran›n köflegen uzunlu¤u yaklafl›k 43 cm’dir.
Kaç inçlik bir ekran›n al›naca¤› genellikle yap›lan ifl ve kullan›m amac›
ile ilgilidir. Masaüstü bilgisayarlarda
genellikle 17 inç ekranlar tercih edilmekteyken bu ekran boyutu tafl›nabilirli¤i kolaylaflt›rmas› için dizüstü bilgisayarlarda
daha da düflmektedir. Ayr›nt›n›n önemli oldu¤u detayl› grafik tasar›m›, plan, proje
çizimi gibi ifllerde daha büyük ekran boyutuna sahip ekran tercih edilmelidir.

Yaz›c› (Printer)

fiekil 1.25
Yaz›c›

SIRA S‹ZDE

1

Yaz›c›, bilgisayara paralel veya USB ç›k›fl›ndan ba¤lanan ve bilgisayar taraf›ndan
gönderilen elektronik verileri bir ka¤›t üzerine toner ya da kartufl yard›m› ile yazabilen bir ayg›tt›r. Nokta vurufllu, mürekkep püskürtmeli ve lazer baflta olmak üzere çeflitli yaz›c› türleri mevcuttur. Yaz›c›
al›rken dikkat edilmesi gereken hususlar kullan›m amac›na göre flekillense de bireysel kullan›c›lar için yaz›c›n›n ç›kt› kalitesi ve dakikada bast›¤›
sayfa say›s› dikkat edilmesi gereken
önemli faktörlerdir. Yaz›c› al›rken dikkat edilecek bir di¤er husus da kulland›¤› mürekkep miktar› ve mürekkep
fiyat›d›r. Yaz›c› cihazlar›n fiyat› düflük
olsa da uzun vadede mürekkep masraf› çok yüksek olabilmektedir.

Sizce neden SIRA
hâlenS‹ZDE
banka, postane, muhasebe daireleri gibi yerlerde rahats›z edici bir ses
ç›karmas›na ra¤men nokta vurufllu yaz›c›lar tercih ediliyor?

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M

S O R U

S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT
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Hoparlör
Hoparlör, bilgisayar üzerindeki ses kart› ç›k›fl›na ba¤lanan ve elektrik ak›m›ndaki de¤iflimleri ses dalgalar›na çevirebilen bir ayg›tt›r. USB ç›k›fl›ndan ba¤lanan modelleri de
mevcuttur. Temel olarak üzerinde açma-kapa dü¤mesi ve ses ayar dü¤mesi yer al›r.

fiekil 1.26
Hoparlör

DEPOLAMA B‹R‹MLER‹
Depolama birimleri, bilgisayarda ifllenen say›sal verileri (dosya, resim, müzik, video gibi) saklayabilen, elektrik kesintisinde dahi
verileri silmeden tutabilen birimlerdir. Tafl›nabilir diskler, CD ve DVD’ler birer depolama birimidir.

Tafl›nabilir Diskler
Geliflen bilgisayar teknolojisi ile birlikte veri depolama ve bu veriyi beraberinde tafl›yabilme ihtiyaç ve imkânlar› da artmaktad›r. Bunun için gelifltirilmifl donan›mlara tafl›nabilir diskler ad› verilmektedir. Genel olarak dura¤an sürücüler (Solid-State Drives - SSD) ve Haricî Sabit Disk sürücüleri (Hard Disk Drives - HDD) olmak
üzere iki çeflit haricî disk türü bulunmaktad›r.
Bu diskler bilgisayara USB, FireWire, eSATA gibi portlardan ba¤lanarak veri
al›flveriflini sa¤larlar. Her ne kadar eSATA, FireWire ba¤lant› türünden, FireWire da
USB ba¤lant› türünden daha h›zl› veri aktar›m›na imkân tan›sa da ba¤lant› türü seçimi tafl›nabilir diskinizi nas›l kullanmak istedi¤inize ve bu ba¤lant› türünün bilgisayar›n›zla olan uyumlulu¤una ba¤l›d›r.

Dura¤an Sürücüler (Solid State Drivers- SSD)
Dura¤an sürücüler SSD’ler HDD’lere göre veri
aktar›m›nda çok daha h›zl› olsa da fiyatlar› ayn› kapasitedeki haricî sabit disk sürücülere
göre 2-3 kat daha yüksektir. SSD’ler içerisinde
hareket eden parças› bulunmayan, tamamen
elektronik bir sistemden oluflan ayg›tlard›r.
HDD’ler ise içerisinde hareket eden okuma/yazma kafas› ve dönen diskleri olan mekanik bir aksama sahiptir (bkz Sabit Disk).
Flash bellek (Flash Memory ya da Memory
Stick) olarak da adland›r›lan tafl›nabilir depolama birimleri, asl›nda bir SSD depolama birimidir. Boyutlar›n›n küçük olmas› ve h›zl› veri
aktar›labilmesi sebebiyle s›kl›kla kullan›lmaktad›r. fiu an piyasada genellikle 4, 8,
16 ve 32 GB kapasitelerinde USB bellekler bulmak mümkündür.

Haricî Sabit Diskler (Hard Disk Drivers - HDD)
Tafl›nabilir disk olarak da adland›r›lan, boyutlar› ve kapasiteleri USB belleklere göre çok daha büyük olan içlerine sabit disklerin yerlefltirildi¤i haricî sabit diskler gü-

fiekil 1.27
USB bellek (Flash
bellek)
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nümüzde yo¤unlukla kullan›lmaktad›r. Haricî diskler USB belleklerden boyut ve
a¤›rl›k olarak daha büyüktür. fiu an piyasada genellikle 250, 500 GB, ya da 1, 2 TB
kapasitelerinde haricî sabit diskler bulmak mümkündür. Di¤er taraftan haricî diskler 2,5 ve 3,5 inç olmak üzere genellikle iki boyutta piyasada bulunmaktad›r.
fiekil 1.28
Haricî disk

CD-DVD

fiekil 1.29
DVD-ROM

Optik teknoloji ile okunabilen ve yazma yapabilen sürücülerdir. CD maksimum
650-700 Mb veri depolama kapasitesine sahiptir. DVD ROM’lar, CD ROM’lar›n daha geliflmifl sürümü olarak düflünülebilir ve türlerine göre de¤iflim gösterse
de kapasiteleri CD’nin 6-7 kat fazlas›
olabilmektedir. Bir DVD-ROM için en
çok kullan›lan kapasite ölçüsü 4.7
GB’d›r. Ancak, bu teknolojilerin, haricî
disk gibi h›zl› ve ucuz depolama tekniklerinin yayg›nlaflmas›yla günümüzde giderek kullan›mdan kalkt›¤› görülmektedir. CD ve DVD ROM’lara veriler bir kere yaz›labilirken CD-RW ve
DVD-RW üzerine birden fazla kez veri
yaz›labilmektedir. Ayr›ca CD-ROM’da DVD’ler çal›flt›r›lamazken DVD-ROM’da
CD’ler çal›flt›r›labilir.

SIK KARfiILAfiILAN DONANIM HATALARI VE
ÇÖZÜMLEME
Bilgisayarlar günlük ifllerimizin gerçeklefltirilmesinde ayr›lmaz bir yere sahiptirler.
Ancak, bazen beklenmedik bir flekilde sorunlar da yaratabilmektedirler. Ço¤u zaman bu sorunlar çok basit bir nedenden kaynaklanmakta ve kolay bir flekilde üstesinden gelinebilmektedir. Sorunlar›n çözümünde bilgisayar donan›m›n› iyi tan›mak ilk ad›md›r. Bu bölümde, bilgisayar› kullan›rken s›kl›kla karfl›laflabilecek baz›
temel sorunlar aç›klanacak ve bunlar›n nas›l çözülebilece¤ine yönelik öneriler sunulacakt›r. Çok daha karmafl›k ve teknik sorunlarla karfl›lafl›ld›¤›nda bunlar› çözmek için u¤raflmak yerine bir uzman deste¤i al›nmas› gerekmektedir.
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Bilgisayarlar ile ‹lgili Genel Sorunlar ve Çözümleri
Önceki k›s›mlarda da belirtildi¤i gibi, bilgisayarlar pek çok teknolojik parçan›n bir
araya gelmesi ile çal›flmaktad›r. Bu parçalar›n sa¤l›kl› olarak çal›flmas› için öncelikle uygun ortam koflullar›nda bulunmalar› gerekmektedir. Gerek masaüstü ve gerekse dizüstü bilgisayarlar elektrik ak›m› ile çal›flt›¤›ndan ortama ›s› yaymaktad›rlar. ‹fllemci ve di¤er parçalar›n so¤utulmas› için bilgisayar›n içindeki fan sürekli
olarak hava ak›fl› sa¤lar. E¤er bilgisayar›n›z durup dururken kapan›yorsa bunun
nedeni çok fazla ›s›nmas› olabilir. Dizüstü bilgisayarda afl›r› ›s›nmay› anlamak daha kolayken masaüstü bilgisayarda daha zordur. Bilgisayar›n vantilatörünün çal›fl›p çal›flmad›¤› elle ve gözle kontrol edilmelidir. Ayr›ca tozlu ortamlarda hem vantilatör hem de bilgisayar parçalar› tozla kaplan›p ›s›nmaya neden olabilir. Özellikle ifllemcinin fan› zamanla biriken tozlara karfl› kontrol edilmelidir, e¤er fan bir flekilde toz ile t›kanm›flsa hava üfleyen baz› özel cihazlarla temizlenmelidir. Bu ifllem
için teknik bir yetkiliden de yard›m istenebilir. Dizüstü bilgisayarlar›n so¤utulmas›
daha zor oldu¤u için bilgisayar›n›z›n ve kendinizin sa¤l›¤› aç›s›ndan kuca¤›n›zda
kullanmaman›n›z önerilmektedir. Ayr›ca, dizüstü bilgisayar› üstüne koyup ek so¤utma sa¤layan tablalar›n kullan›lmas› da düflünülebilir.
Bilgisayarlar›n sa¤l›kl› çal›flmas› ayn› zamanda uygun flekilde kapat›lmas› ile de
ilgilidir. Bilgisayarlar kulland›ktan sonra do¤ru flekilde kapat›lmal›d›r. Bilgisayar›n
fiflini do¤rudan çekmek ya da dü¤mesinden kapatmak çok ciddi sorunlara yol açabilir. Bu flekilde kapat›lan bir bilgisayar› daha sonra açmak istedi¤inizde kötü bir
sürprizle karfl›laflabilir hatta tüm bilgilerinizi kaybedebilirsiniz. En güvenli kapatma
yöntemi Bafllat tuflunu kullanarak Bilgisayar› Kapat (Shutdown) seçene¤ini kullanmakt›r (fiekil 30 ve 31).

Windows XP’den sonraki
iflletim sistemlerinde
kullan›c›n›n bilgisayar›
kapatmak için bir kez
kapatma dü¤mesine
basmas›, Bafllat
menüsündeki bilgisayar›
kapatma seçene¤ini
seçmesi ile ayn› ifllevi
görmektedir.

fiekil 1.30
Bilgisayar› Kapat

fiekil 1.31
Kapatma
seçenekleri

Çok nadiren de olsa bazen bilgisayar›n›z fare ya da klavye ile verdi¤iniz komutlar› alg›lamaz hâle gelebilir, di¤er bir tabirle donabilir. Böyle durumlarda öncelikle 5-6 dakika beklenip, durumda bir de¤ifliklik olup olmad›¤› gözlemlenmelidir.
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E¤er hâlâ cevap al›nm›yorsa bilgisayar›n Esc (Escape), Ctrl-C ya da Windows tufllar›na bas›p bir tepki al›n›p al›nmad›¤› gözlemlenmelidir. Bunlardan bir sonuç al›nmam›flsa Ctrl-Alt-Delete tufllar›n›n üçüne de ayn› anda bas›l›p bilgisayar›n Görev
Yöneticisi aç›lmaya çal›fl›l›r. Görev yöneticisinde o anda bilgisayar›n belle¤inin ne
kadar miktar›n›n kullan›ld›¤›, çal›flan ve cevap vermeyen durumdaki programlar
görülebilir. Burada kilitlenmifl program sonland›r›ld›¤›nda bilgisayar çal›fl›r hâle getirilir.
E¤er görev yöneticisi de bafllat›lam›yorsa ve bilgisayar cevap vermiyorsa yap›lacak son ifllem bilgisayar› tamamen kapat›p açmakt›r. Bilgisayar›n böyle bir flekilde kapat›lmas› tavsiye edilmemekle beraber yap›labilecek tek ifllem budur. Bu
amaçla bilgisayar elektri¤i tamamen kesilmesi için açma/kapama tuflundan kapat›l›p aç›labilir. Dizüstü bilgisayarlarda açma/kapama tufluna uzunca süre basarak sistem tamamen kapat›labilir. Bu flekilde kapat›lan bir bilgisayar tekrar aç›ld›¤›nda
do¤ru flekilde kapat›lmad›¤›na dair bir uyar› mesaj› verir. Sistemin normal flekilde
aç›lmas› seçene¤i seçilerek sistem bafllat›lmal›d›r.
Bilgisayar›n de¤iflik parçalar› ile ilgili oluflan sorunlar›n çözümü için her zaman
kullan›lacak uygulamalar Denetim Masas› üzerinden sunulmaktad›r. Bir sorun ile
karfl›lafl›ld›¤›nda buradan ilgili parça kontrol edilebilir.
fiekil 1.32
Denetim Masas›

Kablolu A¤a Ba¤lanma ile ‹lgili Sorunlar ve Çözümleri
Kullan›c›lar günümüzde bilgisayarlar›n› genellikle ‹nternet’e ba¤lanmak için kullanmaktad›r. Evindeki telefon hatt› üzerinden ADSL servisini kullanan milyonlarca
‹nternet kullan›c›s› bulunmaktad›r. Ayr›ca, ifl yerlerinde de bilgisayarlar genellikle
kablolu ‹nternet ba¤lant›s› kullanmaktad›r. Zaman zaman kablolu ba¤lant›da sorunlar yaflanabilir. Bu sorunlar›n en baflta geleni, a¤ ba¤lant› kablosunun bilgisayara girdi¤i yerden gevfleyerek ç›kmas› ya da kablonun zarar görmesidir. Normalde ‹nternet’e sorunsuz ba¤land›¤›n›z bilgisayar›n›z e¤er birden bire çal›flmamaya
bafllam›flsa bunun nedeni kablo sorunu olabilir. Bilgisayar›n›z›n arkas›nda yer alan
a¤ ba¤lant› noktas›n› kontrol edip, ›fl›klar›n rengi kontrol edilmelidir. K›rm›z› renkli ›fl›k bir sorun oldu¤unu, yan›p sönen yeflil ›fl›k ana ünite ile ba¤lant›n›n kurulu
oldu¤unu gösterir. Öncelikle kabloyu ç›kar›p takarak bir temass›zl›k olup olmad›¤› gözlenmelidir. Sorunun sebebi buysa k›rm›z› renkli ›fl›k yeflil renge dönüflecektir. E¤er hâlen ba¤lant› sorunu devam ediyorsa, Denetim Masas› üzerinden “A¤
Ba¤lant›lar›” seçene¤i seçilerek kablolu a¤ ba¤lant›s› kontrol edilmelidir. Burada
öncelikle ethernet kart›n›n servis d›fl› olup olmad›¤› kontrol edilmelidir, e¤er servis d›fl› ise “Yerel A¤ ba¤lant›s›” simgesinin üzerinde sa¤ t›klay›p “Etkinlefltir” seçene¤i seçilmelidir. Bunun d›fl›nda di¤er bir sorun ‹nternet servis sa¤lay›c›s›ndan

21

1. Ünite - Bilgisayar Donan›m› ve Hata Bulma

kaynaklanan bir problem olabilir. Bu durumda kullan›c›n›n müdahale etme flans›
yoktur.

Kablosuz A¤a Ba¤lanma ile ‹lgili Sorunlar ve Çözümleri
Kablolu ba¤lant›n›n yan› s›ra kablosuz olarak ‹nternet’e ba¤lanan bilgisayar say›s›
da giderek artmaktad›r. Kablosuz a¤ ba¤lant›s›n› etkin hâle getirmek için dizüstü
bilgisayarlarda bir dü¤me ya da tufl bulunmaktad›r. Bu tuflun yanl›fll›kla kapat›lmas› sonucunda yaz›l›m ya da donan›m aç›s›ndan bir sorun olmamas›na ra¤men kablosuz a¤ ba¤lant›s› gerçeklefltirilemez. Bir dizüstü bilgisayar›n ba¤lant› sorunu yaflamas› durumunda ilk kontrol edilmesi gereken nokta buras› olmal›d›r.
Kablosuz a¤ ba¤lant›s›ndaki sorun kullan›c›n›n birtak›m prosedürleri yanl›fl uyguluyor olmas›ndan da kaynaklanabilir. Örne¤in, normal a¤ ba¤lant›s›nda oldu¤u gibi kablosuz ba¤lant›n›n servis d›fl› b›rak›lmas›, kablosuz ba¤lant› flifresinin girilmemifl
olmas› ya da yanl›fl girilmesi gibi. Bunun d›fl›nda kablosuz a¤a ortam›n her yerinden
eflit flekilde ulafl›lmayabilir. Baz› binalar›n yap›s›ndan dolay› binan›n bir k›sm›nda
kablosuz a¤ iyi flekilde kullan›labilmekteyken baz› k›s›mlarda kullan›lamamakad›r.
Bunu ekran›n sa¤ alt köflesinde yer alan kablosuz a¤ çekim gücü göstergesi ile kontrol etmek mümkündür. Afla¤›daki flekilde mevcut kablosuz ba¤lant›lar›n gücü bir
çubuk gösterge ile belirtilmifltir. Burada tüm çubuklar›n yeflil oldu¤u kablosuz a¤
kullan›c› taraf›ndan en güçlü flekilde kullan›labilecek a¤› göstermektedir.
fiekil 1.33
Kablosuz a¤ çekim
gücünü gösteren
simgeler

Klavye ile ‹lgili Sorunlar ve Çözümleri
Geçmiflte masaüstü sistemlerde klavyeler bilgisayar üzerindeki ayr› bir ba¤lant›
noktas›ndan ba¤lan›rken günümüzde USB ba¤lant› noktas›ndan ba¤lanmaktad›r.
Genelde klavyeler çok sorun yaratan birimler de¤ildir ancak nadiren de olsa sorun
ç›kartabilirler. Bilgisayara pek çok cihaz USB ç›k›fllar›ndan ba¤land›¤› için bu bir
sorun yaratm›fl olabilir. En kolay test etme yöntemi klavyeyi ba¤l› oldu¤u USB ç›k›fl›ndan ç›kart›p baflka bir USB ç›k›fl›na ba¤lamakt›r. Bunun sonucunda büyük ihtimalle sorun çözülecektir. Klavye USB girifline tak›ld›¤›nda Num Lock (sa¤ taraftaki say› tufllar›n› kilitleyip açmak için kullan›lan tufl) ya da Caps Lock (klavyeyi
büyük ya da küçük harfe kilitlemek için kullan›lan tufl) tufllar›na bas›ld›¤›nda ›fl›klar yan›yor ise klavyenin çal›flt›¤› anlafl›l›r.
Klavye ile ilgili en önemli sorunlar genellikle fiziki nedenlerle ortaya ç›kar.
Klavyenin üzerine bir s›v› dökülmesi ya da kirlenmesi sonucu tufllar›n çal›flmaz
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fiekil 1.34
Num Lock tuflu ve
Num Lock
göstergesi

fiekil 1.35
Klavye dili

hâle gelmesi çok s›k karfl›lafl›lan bir problemdir. S›v› dökülmesi durumunda klavyenin bilgisayar sisteminden hemen ayr›lmas›, ters çevrilerek kurulanmas› ve s›v›n›n buharlaflmas›n›n beklenmesi gerekmektedir. Tufllar kenarlar›ndan fazla zorlanmadan ç›kart›l›p s›v› ve toz temizli¤i de yap›labilir. Dizüstü bilgisayarlar bu sorunlara karfl› daha fazla hassas oldu¤u için özellikle s›v›lardan uzak tutulmal›d›rlar.
Dizüstü bilgisayarlar›n küçük boyuttaki klavyeleri ile ilgili zaman zaman karfl›lafl›lan bir sorun da “Num Lock” tufluna yanl›fll›kla bas›lmas› sonucu oluflmaktad›r.
Klavye boyutunun küçük olmas›ndan dolay› di¤er klavyelerde sa¤ tarafta ayr› bir
bölgede yer alan rakamlar bu bilgisayarlarda karakterlerle beraber bulunmaktad›r.
Num Lock tufluna yanl›fll›kla bas›lmas› durumunda klavyenin sa¤ taraf›nda yer alan
fl, ¤, ü gibi harflere bas›ld›¤›nda ekranda rakamlar görülür. Bu durum Num Lock
tufluna bas›larak düzeltilebilir. Afla¤›da Num Lock tuflu ve Num Lock tuflu bas›l› oldu¤unda görülen yeflil gösterge görülmektedir.
Klavye ile ilgili di¤er bir sorun da klavye
dilinin istenmeden de¤iflmesidir. Normalde
Türkçe klavye seçene¤inde çal›flan klavye çeflitli nedenlerle baflka bir dil seçene¤ine de¤iflmifl olabilir. Bu durumda klavyedeki baz›
harfler (özellikle Türkçeye has olanlar) do¤ru
ç›kmayacakt›r. Klavyenin hangi dil için çal›flmakta oldu¤u ekran›n alt sa¤ bölümünde yer
alan alandan kontrol edilebilir. Örne¤in, afla¤›daki flekilde klavye Türkçe seçene¤inde çal›flmaktad›r. E¤er istenmeyen bir dil etkin durumdaysa buradaki uygun seçenek bulunup seçilerek sorun çözülebilir. Ayr›ca
“Denetim Masas›” penceresinden de Klavye simgesi seçilip detayl› ayarlamalar yap›labilir.
Klavyeler bilgisayara kablo ile ba¤l› olabildi¤i gibi kablosuz olanlar› da vard›r.
Bilgisayara ba¤lanan bir al›c› verici cihaz› ile klavye kabloya gerek duymadan kullan›labilir. Ancak bazen bu tür
kablosuz klavyenin ile ilgili sorunlar ç›kmaktad›r. En s›k karfl›lafl›lan sorun klavyenin güç ihtiyac›n› karfl›layan pillerin tükenmesidir. Pil gücü azalmaya bafllad›¤›nda tufllara bas›ld›¤›nda
karakterler ekranda ç›kmayabilir ya da klavyenin çal›flmas› için
bilgisayara çok yak›n durmas› gerekir. Bilgisayara ba¤l› klavye al›c›s›n›n pozisyonu da sorun yaratabilir. Al›c› ve klavyenin birbirini görür vaziyette bulunmas›na
dikkat edilmelidir.

Fare ile ‹lgili Sorunlar ve Çözümleri
Bilgisayar sistemlerinde kullan›lan fare ile ilgili karfl›lafl›lan sorunlar klavye ile büyük benzerlik göstermektedir. Fare de bilgisayar sistemine USB ba¤lant› noktas›ndan ba¤land›¤› için bir sorun gözlemlendi¤inde söküp baflka bir USB ba¤lant› noktas›na ba¤lanarak test edilmesi sorunu çözmek için yap›lacaklar aras›ndad›r. Dizüstü bilgisayarlardaki dokunmatik farenin istenmeden sürekli olarak hareket ettirilmesi s›kl›kla karfl›lafl›lan bir problemdir. Kullan›c›lar yaz› yazarken birden imlecin
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sayfan›n çok farkl› bir yerine konumland›¤›n› görebilirler. Her bilgisayarda farkl›l›k göstermekle birlikte genellikle bilgisayar›n sa¤ alt köflesindeki bilgilendirme
alan›nda dokunmatik alana özgü bir simge bulunmaktad›r ve buradan farenin h›z›, yaz› yaz›l›rken kilitleme gibi birtak›m ayarlar yap›labilmektedir. Kablosuz klavyede oldu¤u gibi kablosuz farede de pil ve al›c› ile aras›nda iletiflim sorunu olabilir. Ayn› flekilde, kablosuz farenin pili s›k s›k kontrol edilmeli ve al›c›n›n konumunun uygun oldu¤undan emin olunmal›d›r.

Ses ile ‹lgili Sorunlar ve Çözümleri
Bilgisayarlar sadece görüntü de¤il ayn› zamanda ses ifllemek için de kullan›lmaktad›r. Müzik dinlemek ya da çeflitli yaz›l›mlar ile uzaktaki di¤er kiflilerle sesli iletiflim kurmak mümkündür. Ancak gerek hoparlör gerekse mikrofon sistemi ile ilgili sorunlarla karfl›lafl›labilmektedir.
Haricî mikrofon ve hoparlör kullan›m›nda karfl›lafl›lan en önemli sorunlardan
birisi bilgisayarda do¤ru yere bu cihazlar›n tak›lmamas›d›r. ‹lgili cihazlar›n bilgisayardaki mikrofon ve hoparlör ç›k›fllar›na do¤ru tak›ld›¤›ndan emin olunmal›d›r.
Önceki bölümlerde bahsedildi¤i gibi ses kart›n›n k›rm›z› yuvas›na mikrofon ve yeflil yuvas›na hoparlör tak›l›r.
S›k karfl›lafl›lan di¤er bir sorun mikrofon ya da hoparlörün yaz›l›msal olarak kapat›lm›fl olmas› fleklinde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Afla¤›daki flekilde her bir cihaz›n
alt›nda yer alan “Sessiz” kutusunun seçilmesi durumunda bu cihaz ses vermek ya
da almak görevini yapmayacakt›r. Dolay›s›yla ses ile ilgili bir sorunla karfl›lafl›ld›¤›nda bu pencere üzerinden “Sessiz” seçene¤inin seçili olup olmad›¤› ve “Ses Ayar›” seviyesi kontrol edilmelidir. Bunun d›fl›nda son olarak ses dosyalar›n›n dinlenece¤i program›n ses seviyesinin en alt düzeye getirilip getirilmedi¤i de kontrol edilebilir.
Haricî hoparlörlerin baz›lar›n›n pil ile veya elektri¤e tak›larak çal›flt›r›lmas› gerekmektedir. Bu tür hoparlörlerde ses sorunu varsa elektrik fiflinin tak›l› oldu¤undan veya pilin dolu oldu¤undan emin olunmal›d›r.
fiekil 1.36
Ses sistemi
kontrolleri
penceresi

Projektöre Ba¤lanma ile ‹lgili Sorunlar ve Çözümleri
Bilgisayarlar sadece kiflisel amaçla de¤il ayn› zamanda haz›rlanan sunum ve uygulamalar›n di¤er kiflilerle paylafl›lmas› ya da film seyredilmesi için de kullan›lmakta-
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d›r. Bilgisayar bir projektöre ba¤land›¤›nda de¤iflik nedenlerle ekran görüntüsü
projektörden yans›mayabilir.
Projektörden yans›ma ile ilgili olarak özellikle dizüstü bilgisayarlarda karfl›lafl›lan en temel sorunun sebebi klavye üzerinde yer alan projektör seçene¤inin seçilmemifl olmas›d›r. Klavyenin en üst sat›r›nda yer alan “Fonksiyon” tufllar›ndan birisi genellikle bu amaçla kullan›l›r. Bu tufla birkaç kere bas›larak haricî görüntü ç›k›fl› uygun konuma getirilir.
Windows 7 ile birlikte projektöre ba¤lan seçene¤i sunulmufltur. Bu seçenekle
projektör tuflunun yapt›¤› ifl yap›labilmektedir. Bu seçene¤in avantaj› görsel olarak
kullan›c›n›n hangi seçenece¤i seçti¤ini görebilmesidir. Burada “Kopyala” seçene¤i
seçildi¤inde hem ekranda hem projektörde ayn› görüntü oluflur.
fiekil 1.37
Projektör ba¤lant›
seçenekleri

Sadece bilgisayar

Kopyala

Yay

Sadece projektör

Projektör kullan›m› ile ilgili di¤er bir sorun da perdeye yans›yan görüntüde baz› renklerde kay›plar›n olmas›d›r. Bu sorun genellikle projektör kablosunun gevflek tak›lmas› ya da kablo ucundaki pinlerin e¤ilmesi/temass›zl›¤› nedenlerinden
oluflur. Kablo bilgisayara iyice sabitlenmeli ve pinler kontrol edilmelidir.
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Özet
Kitab›n bu bölümünde temel olarak bilgisayar türleri ve
bunlar›n temel özellikleri, bilgisayar› oluflturan temel
donan›m parçalar› (ifllemci, anakart vb.) ve bunlar›n ifllevleri, girifl, ç›k›fl ve depolama birimleri ve bu birimlerin temel ifllevleri ile s›k karfl›lafl›lan donan›m hatalar›
ve bunlar›n çözümleri ele al›nm›flt›r.
Ev ve ifl yerinde farkl› kullan›m amaçlar›na hizmet eden
farkl› bilgisayar türleri bulunmaktad›r. Bunlar› sunucu,
masaüstü, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve avuç içi bilgisayarlar olmak üzere gruplamak mümkündür. Temel
olarak sunucu bilgisayarlar yüksek donan›ma sahip ve
farkl› iflletim sistemleri olan bilgisayarlard›r. Masaüstü
bilgisayarlar parça de¤ifliminin kolayca yap›labilmesi,
kullan›c›lar›n kendi tercihlerine göre parçalar› birlefltirilebilmesi ve bu flekilde kapasitesinin ihtiyaca göre art›r›l›p daha uzun süre kullan›labilmesi aç›lar›ndan genellikle tercih edilen bilgisayar türleridir. Dizüstü bilgisayarlar ise tafl›nabilmesi, az yer kaplamas› ve son zamanlarda üstün performans özellikleri ile kullan›c›lar taraf›ndan tercih edilmektedir. Netbook bilgisayarlar küçük
boyutlar›, uygun fiyatlar›, uzun flarj süreleri ve temel
bilgisayar ifllerinin (‹nternet’e girmek, ofis programlar›n› kullanmak gibi) karfl›lanabildi¤i bilgisayar türleridir.
Tablet bilgisayarlar kolay kullan›mlar›, video izlemek,
müzik dinlemek, oyun oynamak, e-kitap okumak ve
‹nternet’i kullanmak isteyen kifliler taraf›ndan tercih
edilmektedir. Son olarak günümüzde yerini ak›ll› telefonlara b›rakmakta olan avuç içi bilgisayarlar, özellikle
randevu oluflturmak, telefon ve e-posta adreslerini tutmak, basit oyunlar› oynamak gibi genellikle daha kiflisel ifllemler için kullan›lmaktad›rlar.
Bilgisayar› oluflturan ve kasa içeresinde yer alan temel
donan›m parçalar› anakart, ifllemci, RAM bellek, ROM
bellek, ekran kart›, sabit disk ve güç kayna¤› olarak ele
al›nabilir. Bu temel donan›m parçalar›n›n yan› s›ra anakart›n üzerinde yeterli ve uygun kart yuvas› oldu¤u sürece kullan›labilecek, ses kart›, a¤ kart›, TV kart› gibi
birçok donan›m parças› mevcuttur. Bu temel donan›m
parçalar›na ek olarak çevre birimleri olarak ifade edilen
ve bu ünitede girifl, ç›k›fl ve depolama birimleri olmak
üzere üçe ay›r›lan donan›m bileflenleri de mevcuttur.
En son olarak bu ünitede s›k karfl›lafl›lan kablolu ve
kablosuz a¤a ba¤lanma, fare, klavye gibi temel girifl birimleri ve projektör gibi s›kl›kla kullan›lan ç›k›fl birimleri ile ilgili karfl›lafl›lan temel sorunlar ve muhtemel çözümleri ele al›nm›flt›r. Bu sorunlar›n çözümünde kulla-

n›c›n›n yapmas› gereken ilk ifl donan›msal olarak baz›
noktalar› kontrol etmektir, kablonun yerinden ç›kmas›,
elektri¤in olup olmamas›, baz› aç›k bulunmas› gereken
dü¤melerin kapal› olmas› gibi. Daha sonra iflletim sistemine ait yaz›l›mlar ve donan›mlar›n sürücüleri kontrol
edilmelidir.
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Kendimizi S›nayalam
1. Afla¤›dakilerden hangisi masaüstü bilgisayarlar›n dizüstü bilgisayarlara tercih edilme nedenlerinden biri
de¤ildir?
a. Yüksek kapasite gerektiren programlar›n daha
kolay kullan›lmas›
b. Kapasitesinin ihtiyaca göre art›r›labilmesi
c. USB, CD gibi haricî depolama araçlar›n›n kullan›labilmesi
d. Fiyat olarak dizüstü bilgisayarlardan daha uygun olmas›
e. Daha büyük ekranla çal›fl›labilmesi
2. Bir ifllemcinin 32 bit - 600 Mhz olmas› ile afla¤›dakilerden hangisi anlafl›lmal›d›r?
a. ‹fllemcide 32 x 600 bitlik veri depolanabilmektedir
b. ‹fllemcide bir saniyede 32 bit bilgi veri yolundan
geçmektedir
c. ‹fllemci bir saniyede 32 bit bilgiyi 600 milyon
kez iflleyebilmektedir
d. ‹fllemci 600 bit ifllemi ayn› anda 32 kez iflleyebilmektedir
e. ‹fllemci 600 megabaytl›k bilgiyi 32 kerede ifllemektedir
3. RAM belle¤in bilgisayarlar için avantaj› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Bilgisayarda veri ifllemeyi h›zland›r›r
b. Bilgisayar›n ›s›nmas›n› engeller
c. Bilgisayar›n daha az enerji harcamas›n› sa¤lar
d. Bilgisayar›n veri depolama kapasitesini art›r›r
e. Bilgisayarda elektri¤in tüm birimlere eflit ulaflmas›n› sa¤lar
4. Afla¤›dakilerden hangisi anakarta do¤rudan tak›lan
bir bilgisayar birimi de¤ildir?
a. Ekran kart›
b. RAM bellek
c. Eternet kart›
d. ‹fllemci
e. Sabit disk
5. Asagidakilerden hangisi bilgisayarlarda bir ç›k›fl birimi de¤ildir?
a. Monitör
b. Yaz›c›
c. Hoparlör
d. Klavye
e. Projektör

6. Bas›l› materyallerin say›sal ortama aktar›lmas›n› sa¤layan araç afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Yaz›c›
b. Taray›c› (scanner)
c. ‹nternet kameras› (webcam)
d. Oyun çubu¤u (joystick)
e. Grafik tablet
7. Haricî Sabit Diskler (HDD) için afla¤›dakilerden hangisi söylenemez?
a. Tafl›nabilir cihazlard›r
b. Ayn› kapasiteli Solid-State Disklere (SSD) göre
çok daha ucuzdur
c. 2,5 ve 3,5 inç boyutlar›nda
d. Kapasitesi Flafl belleklere göre çok daha büyüktür
e. Veri aktar›m›nda dura¤an sürücülere göre daha
h›zl›d›r
8. Afla¤›dakilerden hangisi USB girifli ile bilgisayara
ba¤lanamaz?
a. Fare
b. Ekran
c. Web cam
d. Yaz›c›
e. Taray›c›
9. 15 inçlik bir ekran ile afla¤›dakilerden hangisi kastedilmifl olur?
a. Ekran›n en ve boyunun çarp›m› 15 inçtir
b. Ekran›n çerçeve uzunlu¤u 15 inçtir
c. Ekran›n bir köflegen uzunlu¤u 15 inçtir
d. Ekran saniyede 15 kez yenilenmektedir
e. Ekranda milimetrekareye düflen piksel say›s›
15’tir
10. Afla¤›dakilerden hangisi USB (flash) bellekler için
söylenemez?
a. ‹ç aksam› tamamen elektroniktir, dönen diskler
bulunmaz
b. Bilgisayar USB portundan ba¤lan›r
c. Haricî bir depolama birimidir
d. Dura¤an sürücü türünden bir depolama ayg›t›d›r
e. Genellikle sabit disklerden daha fazla veri depolarlar
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Okuma Parças›

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

TÜRKÇE KLAVYEN‹N TAR‹H‹
Klavyenin tarihsel geliflimine bak›ld›¤›nda, kolay kullan›labilirlik aç›s›ndan çok ilginç durumlar ile karfl›lafl›lmaktad›r. ‹lk klavye 1714’de yap›lmas›na ra¤men, patenti al›nan ilk ticari klavye 1866 y›l›nda Christopher
Latham Sholes taraf›ndan icat edilmifltir. Mekanik daktilolar fleklinde olan bu tasar›m, çok h›zl› yaz› yazabilen
kiflilerin, tufllara zarar vermemesi amac›yla onlar›n h›z›n› azalt›c› bir yap›da gerçeklefltirilmiflti. ‹flte bu tasar›m
bugün yayg›n olarak kulland›¤›m›z QWERTY ad› da verilen Q klavyedir. Mekanik daktilolar›n çok yayg›n olarak kullan›lmas› sonucunda, milyonlarca kifli bu tasar›m› kullanm›fl ve ö¤renmifltir. Daha sonra ‹ngilizce dilinde çok yayg›n olarak kullan›lan kelimeler ve bunlar›n
nas›l bir tasar›m ile sunulursa daha h›zl› yaz› yazman›n
mümkün olabilece¤i konusunda çeflitli araflt›rmalar yap›lm›flt›r. Bu araflt›rmalar›n sonucunda, Washington Üniversitesi’nden profesör August Dvorak, 1936 y›l›nda
kendi ad›yla an›lan Dvorak klavyesini gelifltirerek patentini alm›flt›r. Bu klavye tasar›m›, iyi bir sa¤ ve sol el
dengesi sa¤lamas›, orta s›radaki tufllar›n en s›k kullan›lan harflerden oluflmas› ve kullan›c›y› daha az yormas›
gibi nedenlerden dolay› kullan›c›lar›n yaklafl›k olarak
%35 daha iyi performans göstermelerini sa¤lam›flt›r. Günümüzde bu tasar›m, ne yaz›k ki yok denecek kadar az
kifli taraf›ndan kullan›lmaktad›r.
Ülkemizde sat›lan ve kullan›lan bilgisayarlar›n klavyelerine bakacak olursak, bunlar›n neredeyse tamam›n›n
Q-klavye oldu¤unu görürüz. Bu klavyelerde sadece
Türkçe harflere uygun bir uyarlama yap›lm›flt›r. Peki
bunun nedeni nedir? Gerçekten Q-klavye, Türkçe’ye
uygun mudur? Cevap tabii ki “Hay›r”! Türkçe’ye en uygun klavye, ‹hsan Yener taraf›ndan, 1955 y›l›nda Türk
Dil Kurumu’nun dilimizdeki kelimelerde kullan›lan harflerin istatistiksel analizini yapan çal›flmas›n› temel alarak gelifltirdi¤i klavyedir. F-klavye ad›yla da an›lan bu
yap› uzun bir süre daktilolarda kullan›lm›flt›r. F-klavyenin Türkçe’ye daha uygun olmas› nedeniyle uluslararas› h›zl› daktilo yazma yar›flmalar›nda Türk kat›l›mc›lar
genellikle birinci olurlar. Ancak, F-klavye, Q-klavyenin
bilgisayarlar› istilas› ve okullarda çocuklar›m›za Türkçe’ye uygun klavyenin sunulmamas› gibi nedenlerden
dolay› unutulmaya yüz tutmufltur. F-klavye bugün genelde eski nesil kullan›c›lar taraf›ndan bilinmekte ve
kullan›lmaktad›r. Türkçe için gelifltirilmifl olan F-klavyeye sahip ç›k›p yeniden kullan›lmas›n› sa¤lamal›y›z.

1. c

Kaynak: Ça¤›ltay, K. (2011). ‹nsan Bilgisayar Etkileflimi
ve Kullan›labilirlik Mühendisli¤i: Teoriden Prati¤e, ODTÜ Yay›nc›l›k

2. c
3. a
4. e
5. d
6. b
7. e

8. b
9. c
10. e

Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilgisayar Türleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹fllemci” konusunu yeniden
gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ram Bellek” konusunu yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sabit Disk” konusunu yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ç›k›fl Birimleri” konusunu
yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Taray›c›” konusunu yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dura¤an Sürücüler (Solid
State Drives-SSD)” konusunu yeniden gözden
geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl Birimleri” konusunu
yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ekran” konusunu yeniden
gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Depolama Birimleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Nokta vurufllu yaz›c›lar birden fazla kopyal› ka¤›tlara
ayn› anda bask› yapabildi¤i (örne¤in üç adet üst üste
konmufl dekont ka¤›d› gibi) için bu tür yaz›c›dan birden fazla kopyan›n al›nmas› gereken yerlerde hâlen
nokta vurufllu yaz›c›lar tercih edilmektedir. Bu sayede
hem h›z hem de tasarruf sa¤lanmaktad›r.

28

Temel Bilgi Teknolojileri-II

Yararlan›lan Kaynaklar
Ça¤›ltay, K. (2011). ‹nsan Bilgisayar Etkileflimi ve Kullan›labilirlik Mühendisli¤i: Teoriden Prati¤e, METUPress
Gookin, D. (2008).Troubleshooting Your PC for Dummies
MEGEP (Mesleki E¤itim Ve Ö¤retim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) (2008). Biliflim Teknolojileri Dersi
- ‹fllemciler Ünitesi, Ankara, 2008 01.07.2012 tarihinde http://www.megep.meb.gov.tr
MEGEP (Mesleki E¤itim Ve Ö¤retim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) (2008). Biliflim Teknolojileri Dersi
- Donan›m Kartlar› Ünitesi, Ankara, 2008 01.07.2012
tarihinde http://www.megep.meb.gov.tr
MEGEP (Mesleki E¤itim Ve Ö¤retim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) (2008). Biliflim Teknolojileri Dersi
- Disk Sürücüleri Ünitesi, Ankara, 2008 01.07.2012
tarihinde http://www.megep.meb.gov.tr
MEGEP (Mesleki E¤itim Ve Ö¤retim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) (2008). Biliflim Teknolojileri Dersi
- Bellek Birimleri Ünitesi, Ankara, 2008 01.07.2012
tarihinde http://www.megep.meb.gov.tr
MEGEP (Mesleki E¤itim Ve Ö¤retim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) (2008). Biliflim Teknolojileri Dersi
- Anakartlar ve Kasalar Ünitesi, Ankara, 2008
01.07.2012 tarihinde http://www.megep.meb.gov.tr
Sandler, Corey K. (2010) Laptops all-in-one for dummies

2

TEMEL B‹LG‹ TEKNOLOJ‹LER‹-II

Amaçlar›m›z

N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Yeni iletiflim teknolojileri ve ‹nternet’in önemini aç›klayabilecek,
Sosyal a¤lar›n kullan›m›n› ifade edebilecek,
Sosyal medyan›n önemini de¤erlendirebilecek bilgi ve becerilere sahip
olacaks›n›z.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Küreselleflme
Dijitalleflme
‹nternet
Bilgi Toplumu

• Sosyal A¤lar
• Sosyal Medya
• Yeni Medya

‹çindekiler

Temel Bilgi
Teknolojileri-II

Sosyal A¤lar ve
Sosyal Medya

• SOSYAL A⁄LAR VE SOSYAL
MEDYAYA G‹R‹fi
• YEN‹ ‹LET‹fi‹M TEKNOLOJ‹LER‹ VE
‹NTERNET
• SOSYAL A⁄LAR
• SOSYAL MEDYA

Sosyal A¤lar ve
Sosyal Medya
SOSYAL A⁄LAR VE SOSYAL MEDYAYA G‹R‹fi
Bu sizin hikâyeniz. Siz de dünyadaki milyarlarca yay›mc›dan birisiniz!
- Son zamanlarda bir e-posta yollad›n›z m›?
E¤er yan›t›n›z evet ise “siz de bir yay›mc›s›n›z.”
- Herhangi bir web sitesine bir foto¤raf, video veya bir yorum yollay›p, eklediniz mi?
E¤er yan›t›n›z evet ise “siz de bir yay›mc›s›n›z.”
- Bir arkadafl›n›z›n cep telefonuna hiç mesaj att›n›z m›?
E¤er yan›t›n›z evet ise “siz de bir yay›mc›s›n›z.” (Blossom, 2009).
Son y›llarda s›kl›kla duydu¤umuz küreselleflme kavram› içerisinde de¤erlendirilen kitlesel bilgi teknolojilerinin üretimi ve kullan›m› ile karfl›m›za ç›kan bir baflka önemli ifade bilgi toplumudur. Bilgi toplumunun oluflumunda tart›flman›n temelinde yatan içeri¤e iliflkin konular oldu¤u kadar teknoloji ve iletiflime iliflkin
konularda tart›flman›n bir parças› olarak geliflmektedir.
James Rosenau’a göre teknoloji birincil role sahiptir. Co¤rafi ve toplumsal s›n›rlar› ortadan kald›ran ve insanlar›, fikirleri ve mallar›, mekân ve zaman içinde daha
önce hiç olmad›¤› denli h›zl› ve güvenli tafl›yan ulafl›m ve iletiflim teknolojisidir.
Çok merkezli dünyada farkl› örgütlenmeleri, yap›lar›, problemleri, olaylar›, topluluklar› ve yap›lar› birbirine ba¤layan teknolojidir (Rosenau, 1990).
Benzer flekilde Anthony Giddens’a göre iletiflim teknolojileri, mekanik bask›
tekniklerinin Avrupa’da ilk kez kullan›lmas›ndan bu yana görülmeyen bir biçimde
küreselleflmenin bütün yönlerini dramatik olarak etkilemifltir. Bunlar, modernli¤in
düflünselli¤inin ve modern olan› gelenekselden koparm›fl olan süreksizli¤in temel
ögesini oluflturmaktad›r (Giddens, 1998).
‹letiflim teknolojileri sayesinde dünyan›n “küresel bir köy” oldu¤u görüflü,
1960’l› y›llarda McLuhan taraf›ndan ortaya at›lm›flt›r. ‹letiflim alan›ndaki teknolojik
araçlar›n ortaya ç›kmas›, iletiflimin yayg›nlaflarak daha çok paylafl›labilir hâle gelmesi bir tür teknolojik devrim olarak de¤erlendirilmifltir. Böylesi bir teknolojik
devrimin, toplumsal bir devrim yaratt›¤›, toplumlar ad›na de¤iflimlere neden oldu¤u ve bireyler ad›na daha farkl› sonuçlar ortaya koydu¤u da tart›fl›lmaktad›r. Bu
tart›flmalar içerisinde de en a¤›rl›kla demokratikleflme, iletiflim özgürlü¤ü, kat›l›m
ve etkileflim kavramlar› merkezde yer almaktad›r.
‹letiflim teknolojilerinin en önemli özelliklerinden birisi etkileflimdir ve iletiflim
alan›nda en çok tart›fl›lan konulardan biri hâline gelmifltir. Etkileflimli iletiflim süre-
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cinde kayna¤›n al›c›, al›c›n›n da kaynak olabildi¤i bir durum söz konusudur. Ba¤lant›l› olarak yeni iletiflim teknolojilerinin geleneksel medya ile karfl›laflt›r›lmas›nda
kitle iletiflim araçlar›n›n tek yönlü oldu¤u varsay›m› kabul edilmektedir. Yeni iletiflim teknolojilerinin etkileflim boyutu göz önüne al›nd›¤›nda al›c› ile verici aras›nda etkileflime olanak veren bir yap› söz konusudur (Timisi, 2003).
Küresel iletiflim düzenin günümüzde birtak›m siyasal ve toplumsal sonuçlara
yol açt›¤› söylenebilir. Bunlar›n bafl›nda küresel iletiflim sistemi ve enformasyonun
ak›fl› içerisinde günümüzde s›kça görmeye al›flt›¤›m›z ‹nternet’teki sosyal medya sitelerinden küçüklü büyüklü paylafl›m gruplar›na kadar farkl› sosyal a¤ bileflenleri
yer almaktad›r.
Küresel ço¤ulculu¤a dikkat çeken yaklafl›mlar ise küreselleflmenin fikir, kültür,
ideoloji ve söylemlerin birbiri ile karfl›laflma f›rsatlar›n› yaratan bir duruma iflaret etti¤ini belirtmektedir. Bu karfl›laflma ortam›ndan geleneksel siyasi ve kültürel ba¤l›l›klar yerini bambaflka yap›lara b›rakm›fl, yeni dayan›flma biçimleri yarat›lm›flt›r. Bireyleri bir arada tutan, bir toplulu¤a yön veren ortak ç›kar kavram› yerel olanla s›n›rl› kalmamakta, birbirinden farkl› mesafeler içerisinde olan insanlar, belli bir ortak ç›kar çerçevesinde bir araya gelebilmektedir. Bu anlamda küreselleflme, geleneksel kamusal alan kavray›fl›n›n s›n›rlar›n› ve sivil toplumu geniflleterek, de¤iflime
u¤ratm›flt›r (Timisi, 2003). Kürselleflmenin böylesi bir dönüfltürücü gücüne karfl›l›k
yeni iletiflim teknolojilerinin kullan›m› sonucunda ‹nternet’te yer alan sosyal a¤lar›n, sosyal medya ortamlar›n›n ve yeni medyan›n benzeri dönüfltürücü sonuçlar
üretmesi her iki sosyolojik ve teknolojik de¤iflimlerin örtüflen sonuçlar üzerinde
bulufltuklar›n› göstermektedir.
‹letiflim ve bilgi endüstrilerinin de giderek birbirine yak›nlaflmas› durumu söz
konusudur. Bu durum ile anlat›lmak istenilen fley ise mesafelerin teknolojik anlamda ortadan kalkmas›d›r. Bu mesafelerin ortadan kalkt›¤› süreçte özellikle telekomünikasyon, bilgisayar ve yay›nc›l›k gibi dijital teknolojinin uygulanabildi¤i
alanlarda gözlemlenmektedir.

YEN‹ ‹LET‹fi‹M TEKNOLOJ‹LER‹ VE ‹NTERNET
Yeni ‹letiflim Teknolojileri ve ‹nternet’in Önemini
Aç›klamak
Yeni iletiflim teknolojilerinin ortaya ç›kmas› ve bu teknolojilerin kullan›lmas› ile
sosyal a¤lar›n oluflmas› her zamankine göre çok daha farkl› bir iletiflim sürecini de
ortaya ç›kartm›flt›r. Sosyal a¤lar›n oluflumu, yeni medya ortamlar›n›n geliflmesi ile
iletiflim süreçlerine kat›l›m ve etkileflimde yeni tan›mlar ve özellikler kazanm›flt›r.
1900’lerin sonundan itibaren duydu¤umuz “dijital” kelimesi, ‹nternet ile yepyeni
iletiflim kurma ve paylaflma ortamlar› olan Facebook, Twitter, YouTube isimleri ve
daha birço¤u çok yak›n bir geçmifle sahiptir.
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

1

Yeni iletiflimSIRA
teknolojilerinde
en dikkati çeken kullan›mlardan biri olan ‹nternet’in do¤uS‹ZDE
flunda da önemli bir yeri olan dijitalleflmenin hayat›n›zda nas›l bir önemi oldu¤unu düflünüyorsunuz?
D Ü fi Ü N E L ‹ M

Peki, dijital dedi¤imizde ne anl›yoruz? Akl›m›za farkl› birçok yan›t gelebilir ve
bunlar›n birço¤u
S O R Uda muhtemelen do¤rudur. Dijitalleflmenin hayat›m›za iliflkin olarak neler konusunda olas› art›fl sa¤lad›¤›n› s›ralayacak olursak flu temel maddeleri
görmüfl oluruz (van Dijk, 2006: 191):
D‹KKAT

N N

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ
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- Kültürün standartlaflt›r›lmas› ve farkl›laflmas›
- Kültürün parçal› yap›lara bölünmesi
- Kültürel kolaj
- Kültürün h›zsal yayg›nlaflmas›
- Kültürün görselleflmesi
- Yüksek miktarda kültür
Dijitalleflmeyle birlikte yeni iletiflim teknolojilerinin ortaya ç›k›fl› ve belki de bunun en somut örne¤i ‹nternet’in iletiflime iliflkin yepyeni yaklafl›m biçimleri sunmas›yla di¤er medya biçimlerinden de belirli flekillerde farkl›laflt›¤›n› görmekteyiz. ‹nternet’i di¤er medya biçimlerinden farkl›laflt›ran temel özellikleri flunlard›r:
• Bilginin, üretildi¤i yerden ba¤›ms›z olarak küresel ölçekte da¤›t›m› ve yay›l›m›,
• Bilginin, do¤rudan iletimi ve bunun sonucu olarak da haber üretim döngüsünün k›salmas›; üretim, da¤›t›m ve al›m aras›ndaki s›n›rlar›n silikleflip
nispeten ucuzlamas›,
• ‹letimin afl›r› h›z› ve yay›l›m› ki bu ‹nternet’in devrimsel karakterini tan›mlar.
• ‹nternet’in bask›n yap›sal özelli¤i olan interaktivite, noktadan noktaya,
noktadan çoklu noktaya ve çoklu noktadan çoklu noktaya gibi haberleflme
çeflitlerini destekler.
• Metin, ses, resim ve görüntünün iç içe geçmiflli¤i, yani multimedya,
• Dinamik, de¤iflken, zaman ve mekân›n k›s›tlamalar›n› aflmaya meyilli olan
hiper metin, klasik metnin dura¤an kavram›n›n önüne geçer.
‹nternet’in, devrimsel karakteri ve harekete geçiren gücü olarak da bilinen en
temel özelli¤i interaktivitedir. ‹nteraktivite en genel anlamda, çevrimiçi durumdaki
kullan›c›lar›n üçüncü partilere “aktif” bilgi göndermesi ve ayn› anda da seçti¤i sitelerden bilgi elde etmek için online araflt›rma yapabilmesi olarak tan›mlayabiliriz.
K›sacas›, interaktivite noktadan noktaya, noktadan çoklu noktaya ve çoklu noktadan çoklu noktaya gibi dikey haberleflmenin üzerinde yatay haberleflmeye imkân
verir.
‹nternet’te dikey ve yatay iletiflim:
NOKTADAN

NOKTAYA

NOKTADAN

NOKTALARA

NOKTALARDAN

NOKTALARA

‹nteraktivite kullan›c›lar ile onlar›n üretip yollad›klar› içerikleri takip eden izleyiciler aras›ndaki iliflkiyi de¤ifltirmektedir. ‹zleyiciler, interaktivite ile yetkilendirilmelerinin yan› s›ra (sözel ya da kültürel olmasa da teknoloji ile) küreselleflmektedirler. Bilgi ve iletiflim ak›fl›n›n de¤iflmesinde interaktivitenin bir unsur oldu¤u do¤rudur. ‹nternet’in kitle iletiflim araçlar›n›n tan›mlanmas›nda yüklü bir etkisi bulunmaktad›r. ‹nternet kitle iletifliminin tan›m›nda, haberleflme ve bilgi iflleminde sürekli geri bildirimin önemli bir ögesini içinde bar›nd›r›r hâle gelmifltir. ‹nternet sayesinde geri bildirimin sa¤lanabilmesi çok daha kolaylaflm›flt›r.
Ayn› zamanda interaktivite bilgiyi kiflisellefltirme ve iste¤e göre düzenleme için
de f›rsat sunar. 1995 y›l›nda ilk kez MIT Media Laboraturvar›n›n kurucusu Negroponte “Daily Me” gazetesindeki aç›klamas›nda kullan›c›lar›n istekleri do¤rultusunda kifliye özel ayarlanabilecek gazetelerin bile olaca¤›ndan bahsetmifltir. ‹ste¤e göre ayarlanabilecek haber araçlar› “çekme” içerikli (bunun en güzel örne¤i online
arflivlerdir), “yükleme” içerikli (abone olundu¤unda her bir bilgisayara gönderilen
haberler ki birkaç sene önceye kadar popülerlerdi art›k eskisine göre pek ra¤bet
görmüyorlar) ve “kifliye özel” içerikli olabilirler.
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“Kifliye özel” içerik “yükleme” ve “çekme” içeriklerinin bir karmas› diye tarif
edilebilir ve genelde CNN gibi haber sitelerinde ya da Yahoo gibi arama motorlar›nda kullan›l›r. Kullan›c›ya arama yaparken ya da içerik okurken önceden seçti¤i
içerik bafll›klar›n› ya da servisleri kendi aç›l›fl sayfas› fleklinde görüntülemesi için
f›rsat sunar: Örne¤in astroloji, hava durumu, borsa de¤erleri vb. gibi. Bu tür servisler -di¤er bir ismiyle tercihe göre düzenlenmifl servisler- örne¤in “my.cnn” kullan›c›n›n istedi¤i zaman o siteye girifl yaparak önceden belirledi¤i konulardaki günlük
içerikleri takip etmesini sa¤larlar. Son y›llarda özellikle birçok medya kuruluflu
kendi web sitelerini interaktif içerik ve tercihe göre uyarlama seçenekleri ile zenginlefltirmifllerdir. Bu konuda hem Türkiye’den hem de uluslararas› medya kurulufllar›ndan birçok örnek görebilirsiniz.
Resim 2.1
CNN’in web sitesinden
kiflisellefltirilmifl içerik
Kaynak:
http://edition.cnn.com
Eriflim: 7 Eylül 2012

Resim 2.2
Hürriyet Gazetesi’nin
kurumsal içeri¤i
Kaynak:
http://www.hurriyet.com.tr
/anasayfa Eriflim: 7 Eylül
2012
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Resim 2.3
USA Today gazetesinin
kurumsal içeri¤i
Kaynak:
http://www.usatoday.com
Eriflim: 7 Eylül 2012

Hiper metin ve linklerin kullan›m› ile içerik sa¤lay›c›lar› kadar kullan›c› da bilgi sa¤layabilir, bir bak›ma “bilginin ötesi”ni yans›tabilir. Hiper metin ve hiper linkler orjinal paylafl›m içeri¤ini sa¤lamaya olanak sunar. Örne¤in, resmî raporlara,
belgelere, bas›n bültenlerine, çeflitli referanslara ve di¤er sitelere ya da arflivlere
verilen hiper linklerde oldu¤u gibidir. Küresel bilginin büyük oranlarda artmas›yla
bilgi sunman›n ihtiyac› içeri¤i sa¤layan›n becerileri ve görevleri için k›ymetli bir
vas›f olmufltur. Online içerikler multimedya da içerir, baflka bir deyiflle klasik medya format› ile resim, görüntü, ses ve metnin birleflmesinin bir hikâye eflli¤inde online sunulmas›n› içerir. Bu teknoloji çok yeni olmamas›na ra¤men önemli olan içeri¤i oluflturan›n hikâyesini baflka yollardan sunmas› için yeni araçlara ulaflmas›d›r.
Ayn› zamanda kullan›c›n›n içerik oluflturmadaki deneyimi içeri¤in de¤iflik aç›lar›n›
görmesi için gelifltirilmifl ve zenginlefltirilmifl olmas›d›r.
‹çerik sa¤lay›c›lar› kendi hikâyelerini anlatabilmek ad›na farkl› kaynaklardan
bilgi ve veri elde etmek için çeflitli araçlar kullan›rlar. Ancak medya teknolojilerinde günümüzün avantaj›, içeri¤in da¤›t›lmas›nda ve yay›nlanmas›nda oldu¤u kadar
kaynak elde etme ve içerik toplamada da kulland›klar› araçlar› ileriye tafl›makt›r.
‹çerik oluflturanlar›n ellerindeki yeni araçlar CARR (Bilgisayar Yard›ml› Raporlama
ve Araflt›rma) bafll›¤› alt›nda de¤erlendirilebilir.
Konu ‹nternet’teki içeri¤e geldi¤inde interaktive unsuru önemli olmaktad›r.
Yüksek h›zlarda içerik da¤›l›m› sa¤lamas›, içeri¤in haz›rlanma sürecini h›zland›rmas› ve as›l önemlisi içeri¤i izleyenleri/kullan›c›y› içeri¤i kullanma deneyiminin bir
parças› hâline getirmesi aç›s›ndan interaktivite içerik oluflturmaya yak›ndan ba¤l›d›r. Bu birkaç yol ile yap›labilir:
• ‹çerik oluflturan ve kullan›c› aras›nda do¤rudan ya da dolayl› olarak,
• E-posta al›flverifli yoluyla,
• ‹çeriklere yer veren sitelerdeki bülten panolar› yoluyla,
• Yaz›lar›n alt›nda yer alan yorum mesajlar› yoluyla,
• Sohbet veya forum olanaklar› yoluyla.
Yak›n geçmiflte bu tecrübeler kullan›c›lar›n gerçek anlamda içerik oluflturmadaki ç›kt›lara kat›l›mlar›yla genifllemifltir. Giderek daha çok web sitesi kullan›c›lar›na
daha fazla içerik üretimi yapabilmeleri, malzeme ekleyebilmeleri için imkân sa¤lamaktad›r. ‹nternet klasik içerik üretim döngüsünü de¤ifltirmifltir. Geleneksel kitle

36

Temel Bilgi Teknolojileri-II

iletiflim araçlar›nda içerik üretim döngüsü ve içeri¤in zamansal boyutu aras›nda ayr›lmaz bir iliflki bulunur. Son dakika oluflturulan içerikler ve özel içerikler (yay›n
flans› tek elden olan içerikler) içerik hiyerarflisinde ilk s›rada gelirler ve yay›nlanma acilliklerinden dolay› di¤erlerinden ayr›l›rlar. Olaylar, içerik döngüsü ile çak›flt›¤› veya senkronize oldu¤u zaman paylafl›lan içerik olarak ele al›nmalar› kuvvetle
muhtemel olur. Geleneksel medyan›n kendine özgü içerik paylafl›m döngüsü vard›r: Medya aç›s›ndan düflünecek olursak gazetelerin sabahlar› ya da akflamlar›; radyo ve televizyonun kimi saatlerde daha fazla kimi saatlerde daha düflük rating ald›klar› belirli zaman dilimleri vard›r (ama yine de son dakika haberleri veya özel
haberler söz konusu oldu¤unda yay›n ak›fl› kesilir). ‹nternet, ilk olarak geleneksel
haber döngüsünü k›saltm›fl ve s›ras›n› de¤ifltirmifl; ikinci olarak da gazetecili¤e 24
saat haber üretim döngüsü kavram›n› kazand›rm›fl ve habercili¤e dair ifllemleri h›zland›rm›flt›r. Haberler 7 gün 24 saat eriflilebilir, minimum sürede yenilenebilir ve
global ölçekte takip edilebilirdir. ‹çerik üreticileri, oluflturduklar› içerikleri k›s›tl›
sürede paylafl›ma aç›p, çevreye teslim etmeleri gerekti¤i için elde ettikleri bilgileri
ve kaynaklar› bazen kontrol edememektedirler. Bunun sonucunda kendi ifl kalitelerini düflürmek ve takipcilerinin güvenlerini kaybetmek pahas›na online ortamda
bulduklar› bilgilere güvenmek durumunda kalmaktad›rlar. “Bilgisayar Yard›ml›
Araflt›rma ve Raporlama”dan bahsetti¤imizde araflt›rma boyutu kadar raporlama
k›sm› da önem arz etmektedir. Bilgisayarlar, içerik oluflturanlar›n sezgilerine ve niteliklerine sahip olmamalar›na ra¤men içerik oluflturmada iflin kalbi bilgisayar ekranlar›nda atmaya devam edecektir. Sa¤lam ve detayl› çal›fl›lm›fl bir içerik her zaman bilgisayar›n ötesine geçmek ve iletiflimin s›n›rl› kalm›fl yetkinlikleri ve de¤erlendirilmifl bilgiler ile desteklenmek ister. ‹çeri¤in zenginlefltirilmesinde flu yöntemler etkili olabilir:
• Kaynaklar ile konuflmak ve güven ba¤› kurmak,
• Uzmanlar ile paylafl›mlarda bulunmak ve yapmak,
• Belgeler üzerinde çal›flmak ve sorgulamak.
Her ne flartta olursa olsun, ‹nternet ortam› kaynakl› bilgilere eriflti¤imizde online ortamdan elde etti¤imiz bilginin geçerlili¤ini kontrol etmek için afla¤›daki 4 kriteri her zaman akl›m›zda bulundurmal›y›z:
1. Sahiplik
- Web sitesini kim haz›rlad›?
- Siteyi kim destekliyor?
- Kurumun veya kiflinin hedeflerinin tan›m›na ba¤lant› var m›?
- Sitenin sahibini do¤rulatacak bir yol var m›?
- Telif haklar›n›n sahibinin kurumun veya kiflinin kendisi oldu¤unu vurgulayan bir aç›klama var m›?
2. Do¤ruluk
- Kaynaklar baflka kaynaklar taraf›ndan do¤rulanabilecek flekilde aç›kca
listelenmifl mi?
- Bilginin esas kaynaklar›na ba¤lant›lar var m›?
- Çevrim d›fl› dünyada güvenilir bir site mi?
- Buldu¤unuz bilgiyi güvendi¤iniz di¤er kaynaklar ile s›nayabiliyor musunuz?
- Bilgi, dil bilgisi, yaz›m ve bask›ya iliflkin hatalardan ar›nd›r›lm›fl m›?
3. Yönelim
- Kurumun veya kiflinin yönelimi/yanl›l›¤› aç›kca belli mi veya ne oldu¤unu düflünüyorsunuz?
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-

Oluflturulmufl içerik belli somut durumlara m› yoksa görüfllere mi dayan›yor?
4. Güncellik
- ‹çeri¤e iliflkin güncellemeleri sitede takip edebiliyor musunuz?
- Sayfan›n ve içeri¤in ne zaman yaz›ld›¤›n›, ne zaman yüklendi¤ini ve ne
zaman güncellendi¤ini görebiliyor musunuz?
- ‹çerik malzemesinin güncel oldu¤una iliflkin iflaretler nelerdir?
‹çerik oluflturman›n önemi kadar oluflturdu¤umuz içeri¤in yayg›nlaflt›r›lmas› ve
paylafl›m› da o içeri¤in kendisi kadar önemli hâle gelmifltir. Bu paylafl›m› sa¤layan
da yeni iletiflim teknolojileri, bilgisayarlar ve ‹nternet’tir. Bugün itibariyle bir a¤a
ba¤l› olan bilgisayar say›s› dünyan›n nüfusuna neredeyse eflit durumdad›r. Art›k
vazgeçmeyi bile düflünemedi¤imiz, onsuz olamad›¤›m›z ‹nternet’te 1 dakikada
olan olaylar› Hürriyet gazetesi Pazar ekinde flu flekilde özetlemifltir. ‹nternet’te 1
dakikada 6 yeni makale girilmekte, 1300 yeni kullan›c› mobil cihazlara eklenmekte, 204 milyon adet yeni elektronik posta yollanmakta, 83.000 Dolarl›k sat›fl yap›lmakta, online radyolarda 61.141 saatlik flark› dinlenilmekte, Flickr’da 20 milyon foto¤raf izlenmekte, Twitter’da 320’den fazla yeni profil oluflturulmakta, Google’da 2
milyondan fazla arama yap›lmakta, YouTube’da 1.3 milyon video izlenmekte ve 30
saatlik video yüklenmekte ve Linkedin’de ifl ba¤lant›lar› için yeni profiller oluflturulmaktad›r (Hürriyet, Pazar Eki, 2 Eylül 2012). Anlafl›laca¤› üzere yaflamam›z›n
büyük ve önemli bir bölümü dijital ve her zamankine göre çok daha farkl› bir ortama ve etkileflime tafl›nm›fl olmaktad›r.
Resim 2.4
Sosyal A¤lar

Time dergisinin 2010 May›s ay›ndaki say›s›nda sosyal a¤lar ve ortamlar ile ilgili yaz›s› yeni iletiflim teknolojilerinin ve sonuçlar›n›n geldi¤i noktaya iliflkin baflka
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bir örne¤i tafl›maktad›r. Bir sosyal paylafl›m ortam› olan Facebook’un asl›nda üyeleri bak›m›ndan dünyan›n en büyük üçüncü nüfusuna sahip ülkesi gibi olaca¤›n›
iflaret etmektedir (Fletcher, 2010: 22).
SIRA S‹ZDE

2

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

Yeni iletiflimSIRA
teknolojilerinin
günümüz toplumsal geliflmelerindeki rolünü de hat›rlayarak
S‹ZDE
ne tür yans›malar›n›n oldu¤unu düflünüyorsunuz? Tart›fl›n›z.
EL‹M
D Ü fi Ü Nteknolojilerinin
Yeni iletiflim
böylesine dikkat çeken “etkileflim” ve “kat›l›m” sa¤layan sonuçlar do¤urmas› toplumsal yaflam aç›s›ndan çok daha genifl bir etkiyi de
ortaya ç›kartm›flt›r.
S O R U Toplumsal etkileri bak›m›ndan yeni iletiflim teknolojilerini ve iletiflimin yeni örgütlenme biçimini inceledi¤imizde flu temel özellikleri görmekteyiz:
1. Daha fazla “kat›l›m”
D‹KKAT
2. Daha fazla “etkileflim”
3. Demokrasinin güçlendirilmesi
SIRAve
S‹ZDE
4. Kat›l›m
sanal kat›l›m
5. Demokrasinin yayg›nlaflmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas›
6. Harekete geçirme

N N

AMAÇLARIMIZ

Resim 2.5

‹letiflim teknolojieri

K ‹ T A P

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET

SOSYAL A⁄LAR
Sosyal A¤lar›n Önemini ve Kullan›m›n› ‹fade Etmek
Toplumsal etkileri bak›m›ndan inceledi¤imiz yeni iletiflim teknolojileri ve oluflturduklar› a¤lar bilgi toplumunun da flekillenmesine yard›mc› olmaktad›r. Bu do¤rultuda flekillenen ve bir araya gelip iliflkilendirilen sadece bilgi de¤il, ayn› zamanda
sosyal iliflkilerin kendisidir. Sosyal a¤lar insanl›¤›n kendisi kadar eskidir. ‹nsanlar
birçok kifli ile ilk ça¤lardan itibaren belli iliflkiler ve sosyal yap›lar içerisinde bulunmufltur. Bugün yeni iletiflim teknolojileri ile sa¤lanan da asl›nda eskiden bu yana
al›flageldi¤imiz yaflam özelliklerimizin yeni iletiflim ortamlar›na teknoloji vas›tas›yla tafl›nmas›d›r.
Kendi dünyam›zdan bildi¤imiz iliflkilerimizi ve bu tüm etkileflimleri kitle toplumu olarak adland›r›rsak ve iletiflim teknolojileri ile oluflturulmufl a¤ toplumu ile k›yaslamaya çal›fl›rsak arada flu tür benzerlik ve farkl›l›klara tan›kl›k etmifl oluruz
(Dijk, 2006: 33):
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Özellikler

Kitle Toplumu

A¤ Toplumu

Temel ögeler

Bütüncüllük (gruplar, kurum ve topluluklar) Bireyler (a¤larla
ba¤lanm›fl)

Ögelerin do¤as›

Homojen

Heterojen

Ölçek

Geniflleyen

Geniflleyen ve s›n›rland›r›lm›fl

Yaklafl›m

Yerel

Yerel ve küresel

Ba¤lant› ve ba¤lant›l› kalma

Ögeler içinde yüksek

Ögeler aras› yüksek

Yo¤unluk

Yüksek

Daha düflük

Merkeziyet

Yüksek (birkaç merkez)

Daha düflük (çoklu merkez)

‹çerme

Yüksek

Daha düflük

Topluluk çeflidi

Fiziksel ve birliktelik

Sanal ve çeflitli

Organizasyon çeflidi

Bürokrasi

Bilgidizinli

Dikey oluflum

Yatay çeflitlilikte

Hane çeflidi

Genifl aileyle büyük

Farkl› çeflitlilikteki aile iliflkileriyle s›n›rl›

Temel iletiflim tarz›

Yüz yüze

Artan flekilde araç vas›tas›yla

Medya tarz›

Kitlesel medya

Daha s›n›rl› özel gruplara etkileflimli
medya

Medya say›s›

Düflük

Yüksek

ve özellikle dikkati çeken sosyal a¤lar›n yer ald›¤› ve oluflturdu¤u sosyal medya bilginin yeniden de¤erlendirilmesini de beraberinde getirmifltir. Sosyal medya
sayesinde bilgi daha farkl› anlamlar, de¤erler ve kullan›mlara sahip hâle gelmifltir.
Sosyal a¤lar vas›tas›yla oluflturulup bir araya gelen sosyal medyada bilginin de¤erlendirilmesini inceledi¤imizde ise flu temel özellikleri görmekteyiz:
• Bilgi daha “paylafl›labilir” hâle gelmifltir. Örne¤in, foto¤raflar›m›z› yükledi¤imiz Flickr sitesi sayesinde foto¤raflar›m›z› istedi¤imiz kiflilerle ve daha genifl
kitlelerle paylaflabilir hâle geldi¤imizi söyleyebiliriz.
• Bilgi daha “arflivlenebilir” hâle gelmifltir. Sosyal medyan›n elektronik kay›t
özellikleri sayesinde bilgi kronolojik ve tema gibi bafll›klar alt›nda arflivlenebilir hâle gelmifltir.
• Bilgi daha “bireysel ve gündelik” olarak de¤erledirilebilir hâle gelmifltir. Bunun en önemli örne¤ini de bloglarda görmekteyiz. Kiflilerin her biri bireysel
ve belli zaman dilimlerinde istedikleri gibi tercihlerde bulunabilen yay›mc›lar hâline gelmifltir.
• Bilginin kullan›lma biçimi ile “kimlik oluflturma” seçene¤ine de sahip olmufltur. Örne¤in, Facebook gibi bir sosyal medya ortam›nda hem kiflisel
olarak bir kimlik alan› oluflturulabilmekte hem de orada yer alan bilgiler
farkl› biçimlerde arflivlenebilmifltir.
• Bilginin kullan›lmas›na iliflkin olarak bir “s›ralama” oluflturma ve öne ç›kartma flans› da üretilmifl olur.
• Bilginin sosyal a¤lar ve sosyal medyada paylafl›lmas› ile birlikte en yerel bir
içerik bile “küresel bir yaklafl›m” içerisinde de¤erlendirilebilir ve de¤er kazanabilir. YouTube’a yükledi¤iniz basit bir dü¤ün videosunun bir anda dünyada en çok izlenen videolardan biri hâline gelmesine bu yüzden flafl›rmamak gerekir.
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• Bilgi her zamankine göre çok daha fazla duygular ile buluflabilme flans›na
sahip olmufltur.
• Bilginin sosyal a¤lar ve sosyal medyada paylafl›lmas› ile birlikte bilgi-içerik
üreticisi ve paylafl›mc›s› olanlar “ortamda varolduklar›na” ve aidiyetlerine iliflkin de izler b›rakmaktad›r. Di¤erleri taraf›ndan görünür hâle gelmektedirler.
• Bilgi bir toplulu¤un üretimi olarak da kabul görebilece¤inden “topluluk hissinin üretilmesi de” önemli hâle gelmektedir. Bilgi üzerinden bilgi-içerik
üreticileri bir tür “ba¤lant›l›l›k” içerisinde olabilmektedir.
Sosyal a¤lar hayat›m›z›n içerisine o kadar girmifltir ki online etkinliklerimiz içerisinde en s›k faydaland›¤›m›z etkinlik içerisinde yer alm›flt›r. Yap›lan araflt›rmalar
sosyal a¤lardan yararlanman›n veya sosyal a¤lar arac›l›¤› ile etkinliklerde bulunman›n kiflisel elektronik postalar›m›z› okuman›n ötesine geçti¤ini ortaya koymaktad›r.
Sosyal a¤lar›n yeni iletiflim biçimlerini ortaya koymas› yeni iliflki biçimlerini de beraberinde getirmifltir. “Arkadafl” kelimesi belki hiç düflünmedi¤iniz ötesinde bir “fiil” olarak de¤erlendirilmeye bafllam›flt›r. Lütfen kendi deneyimlerinizi hat›rlay›n.
Sosyal a¤lar ile ilgili etkinliklerimiz içerisinde “arkadafl edindim” ifadesi art›k bir
eylemin karfl›l›¤› olarak yer almaktad›r.
Sosyal a¤lar arac›l›¤› ile online topluluklar oluflturabiliyoruz, bu topluluklar›n üyeleri aras›nda etkileflimi ve kullan›c› kaynakl› içerik etkileflimi üretebilmifl oluyoruz.
Sosyal a¤lar›n geliflimi ve yayg›nlaflabilmesi ile birlikte sosyal medyan›n kullan›m›na
uzanan bir süreçten geçti¤imizi görüyoruz. Sosyal a¤lar arac›l›¤› ile iletiflim içerisinde
ve belli bir ba¤lant› içerisinde olan bireyler ve topluluklar art›k somut ortamlar üzerinde bu paylafl›mlar›n› sürdürür hâle gelmifltir. Sosyal a¤lardan sosyal medyaya uzanan süreçte dikkati çeken üç nokta vard›r. Bunlar (Newman, 2009):
1. ‹nternet üzerinde mesaj panolar›n›n farkl› topluluklar›n oluflmaya bafllamas›.
2. Bloglar›n ortaya ç›kmas›.
3. Sosyal a¤lar›n yükseliflini sürdürdü¤ü süreçte sosyal medyan›n da yükselifle
geçmesi.
Sosyal a¤lar›n günlük hayat›m›z içerisine h›zla girmesiyle birlikte çeflitlenen tan›mlar kazanmas› da kaç›n›lmaz olmufltur. Sosyal a¤ ifadesi günümüzde pek de
aç›k bir tan›m kazanamamaktad›r. Dikkat edecek olursak sosyal a¤lar ile ilgili tart›flmalarda veya kaynaklarda s›kça sosyal a¤, sosyal a¤ siteleri ve sosyal ba¤lant› gibi ifadeler kullan›lmaktad›r.
Clude Mitchell’in tan›m›na göre “Sosyal a¤ belli grup insan›n belirli bir a¤ ile
birlikte ve bu a¤a belirli özellikler yükleyerek bu sürece kat›lan bireylerin sosyal
davran›fllar›n› yorumlamaya yarayan ba¤lant›lard›r.” Wasserman ve Faust’a göre ise
“Sosyal a¤lar s›n›rl› yap›daki kat›l›mc›lar›n ve onlar›n iliflkilerinin birbirileri ile etkileflimlerinin üzerinden yeniden tan›mlanmas›d›r.”
Richter ve Koch ise “sosyal a¤ sistelerinin bir tür uygulama siteleri oldu¤unu ve
kullan›c›lara kendi kimliklerini ve iliflkide kalabilmelerini yönetebilmeleri için ifllevler sunan” a¤lar olarak de¤erlendirmektedirler.
Sosyal a¤lar ile ilgili tart›flmalar ve tan›mlarda dikkat edilmesi gereken önemli
bir nokta ise sosyal a¤lar ile online topluluklar›n birbirine kar›flt›r›lmamas› gerekti¤idir. Online topluluklar› inceledi¤imizde flu özellikleri görmekteyiz (Tharon,
2010):
• Online topluluklar›n yap›s› bire bir iliflkilerin yerine paylafl›lan amaca yo¤unlaflmaktad›r.
• Online topluluklar üyeleri aras›nda tahmin edilebilir ikincil iliflkiler söz konusudur.
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• Online topluluklar amaçlar›, kurallar› ve yaz›flma ortam› bak›m›ndan di¤er
topluluklara göre daha belirgindirler.
• Online topluluklar paylafl›m›n ve ifl birli¤inin gerekti¤i etkinlikler için etkindir.
• Online topluluklar topyekûn eylem gerektiren etkinlikler aç›s›ndan daha etkili çözümler üretirler.
• Online topluluklar tart›flma gruplar›, forumlar veya listeler ile kar›flt›r›lmamal›d›r.
Online topluluklara göre sosyal a¤lar flu tür özelliklere sahiptir (Tharon, 2010):
• Sosyal a¤lar›n yap›s› tekil kullan›c›n›n birebir iliflkilerinin çevresine odaklanm›flt›r.
• Sosyal a¤lar üyeleri aras›nda zay›f ikincil iliflkilere sahiptir.
• Sosyal a¤lar üyelerine-kullan›c›lar›na ayn› anda birden fazla grubun üyesi
olabilmelerine izin vermektedir.
• Sosyal a¤lar etkinliklerin paylafl›lmas› için uygundurlar.
• Sosyal a¤lar ifl birli¤ini ve topyekûn eylemi gerektiren etkinlikler için daha
az etkilidir.
• Sosyal a¤lar üyelerine-kullan›c›lar›na daha kolay topluluklar kurma flans› verir.
Resim 2.6
Sosyal A¤lar

Bireylerin sosyal a¤lar üzerinde neden yer ald›¤›n› ve sosyal a¤lar›n ne tür özelliklere sahip oldu¤unu yukar›da tart›flmaya çal›flt›k. Bireylerin sosyal a¤larda neden
bulundu¤unu sonuç ç›kt›lar›na göre grupland›racak olursak flu özellikleri de belirtmemiz gerekir:
• Bilgi al›flverifli amac›yla kullan›m›:
Bir konu hakk›nda bilgi elde etmek amaçt›r.
Motivasyon, beceriler, yeterlilik-kendine güven ve iyi hissetme gerekçelerdir.
Örnek olarak, fikir edinmek, yeni fleyler ö¤renmek, yeni teknolojileri ö¤renmek, fark›na varmak ve hisleri bir yolla ifade etmek için kullan›l›r.
• Sosyal amaçla kullan›m›:
Duygusal destek sa¤lamak amaçt›r.
E¤itim, tart›flma gruplar› ve bofl zaman e¤lencesi gerekçelerdir.
Örnek olarak, tavsiye almak, duygular› d›fla vurma ve di¤erlerini desteklemek için kullan›l›r.
• Arkadafll›k amac›yla kullan›m›:
Yeni arkadafllar bulmak ve arkadafl edinmek amaçt›r.
Bilgi paylafl›m›, ortak deneyim ve kendini de¤erlendirmek gerekçelerdir.
Örnek olarak, ortak de¤erlere sahip insanlarla konuflmak, benzer ilgilerdeki insanlarla konuflmak, e¤lenceli oldu¤unu düflünmek ve toplulu¤a bir fleyler yollamaktan keyif al›nd›¤› için kullan›l›r.
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SOSYAL MEDYA
Sosyal Medyan›n Önemini ve Kullan›m›n›
De¤erlendirebilmek

Resim 2.7
Haberleflme,
bilgisayar ve
yay›n›n birleflmesi

‹letiflim ve biliflim teknolojilerinin h›zl› geliflimi yenilikçi bir medyan›n (ortam›n ve
etkileflimin) do¤mas›n› sa¤lad›. Bu biliflim ve haberleflmenin yeni ortamlar› ancak
flu süreçler ile sa¤lanabildi:
• Dijitallefltirme, tafl›nan bilginin s›k›flt›r›lmas› ve hatalar›n giderilme yetisi ile
daha iyi ve verimli iletim sa¤layan dijitallefltirme yeni olanaklar ve bak›fl aç›lar› sa¤lad›.
• Haberleflme, bilgisayar ve yay›n birleflti. Yukar›da bahsedilen yeni medyan›n ortaya ç›kmas› habercili¤in uygulamalar› ad›na da yeni bir itici güç olmufltur. A¤lar›n artmas› sebebiyle mesafeler aras› ve birbirinden kopmufl
uzamlar aras› ba¤lant› olas› hâle gelmifl ve haberleflmenin yeni fleklinin bak›fl aç›s› genifllemifltir. Bütün flebekelerin flebekesi olarak isimlendirilen ‹nternet, medyan›n çevresinde ald›¤› büyüyen rolü aç›s›ndan yo¤un tart›flmalar› harekete geçirmifltir. ‹nternet’in sa¤lad›¤› yarat›c› olanaklar ve getirdi¤i
devrimsel yenilikler coflkulu, ani umutlara ve beklentilere yol açt›ysa da beraberinde düflündürücü ve olumsuz görüflleri de getirmifltir. Anlafl›laca¤› gibi ‹nternet metin, ses, foto¤raf, resim ve görüntü gibi formlar› kullan›r ve bu
formlar› dijital multimedia ortam›na tafl›yarak içerik paylafl›m›na iliflkin uygulamalar› zenginlefltirir.
Çok aç›kt›r ki, içeri¤in do¤as› ‹nternetin ortaya ç›k›fl›yla de¤iflmeye
bafllam›flt›r ve bundan etkilenmesi
kaç›n›lmazd›r. Yeni iletiflim ve biliflim teknolojilerinin dinamikleri
paylafl›lanlara-içeri¤e iliflkin temel
ve önemli de¤ifliklikler getirmifltir.
Yeni etkileflim yollar› ile insan
davran›fl› ve kültürüne yön verecek
olan yeni nesil yaz›l›mlar›, ortamlar› ve iliflkili di¤er ögeleri ifade edebilmek için Stove Boyd (Boyd,
2008) sosyal araçlar ifadesini kullanm›flt›r. Bugün s›kça duydu¤umuz ve kulland›¤›m›z bloglar, wikiler ve sosyal medya sitelerini de bu
bafll›k alt›nda de¤erlendirmifltir.
Bir baflka tan›mda ise sosyal
medya kullan›c›lar›na etkileflim, iletiflim ve paylafl›m olana¤› veren dijital medya olarak tan›mlan›rken bir
baflka görüflte ise sosyal medya kullan›c› kaynakl› içeriklerin paylafl›ld›¤› YouTube, Flickr ve Digg gibi
siteler olarak de¤erlendirilmektedir. Buna paralel olarak da önceden ifade etti¤imiz sosyal a¤lar da insanlar›n di¤er insanlar ile ba¤lant› kurduklar› ve topluluklar
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oluflturduklar› Facebook, MySpace ve Windows Live Space gibi a¤lardan oluflan siteleri ifade etmektedir.
Sosyal medyan›n da geliflimini sürdürmesi ile birlikte kendi içinde farkl› özelliklere ve hedeflere uygun olarak çeflitlendi¤ine tan›kl›k ediyoruz. Son dönem geliflmeleri de gözlemleyerek sosyal medyan›n üç temel ortamda geliflme kaydetti¤ini ifade edebiliriz. Bunlar flu flekilde s›ralanabilir:
• ‹letiflim merkezli sosyal medya
• ‹fl birli¤i ve bilgi paylafl›m› merkezli sosyal medya
• Zengin medya içeri¤inin paylafl›m›n› hedef alan sosyal medya
Resim 2.8
‹letiflim merkezli
sosyal medya

‹letiflim merkezli sosyal medyada flu temel uygulamalar› görmekteyiz:
- Web günlükleri
- Mikrobloglar
- Sosyal a¤ siteleri ve gruplar›
Web günlükleri temelde kiflisel web sayfalar› olarak da ifade edilebilir. Kiflinin
istedi¤i gibi günlük deneyimlerini, düflüncelerini veya aktarmak istediklerini paylaflt›¤›; görüfl al›flverifline de olanak sa¤layabildi¤i webe yüklenmifl içerik ortamlar›d›r.
Mikroblog ise bir a¤ grubu üzerinde yer alan üyelerin birbirlerine k›sa mesajlar
yollayabildi¤i uygulamay› ifade etmektedir. Bugün dikkati çeken en yayg›n uygulama 140 karakteri geçmeyen paylafl›mlar ile Twitter’d›r.
Sosyal a¤ siteleri ve gruplar› ise farkl› paylafl›mlarda bulunmam›za yard›mc›
olan, foto¤raflar›m›zdan mesajlar›m›za ve özel mesajlaflmaya kadar birçok uygulamada bulunmam›za olanak sa¤layan Facebook, MySpace ve YouTube gibi sosyal
a¤ ortamlar›d›r.
‹fl birli¤i ve bilgi paylafl›m› merkezli sosyal medyada flu temel uygulamalar› görmekteyiz:
- Wiki siteleri
- Sosyal iflaretleme siteleri
Wiki siteleri bir anlamda okunabilir ve yaz›labilir web siteleri olarak da de¤erlendirilebilir. ‹çeri¤in oluflturulmas›na ve yayg›nlaflmas›na olanak veren kitlesel
kaynak özellikleri de kazanabilecek ortamlar› ve uygulamalar› iflaret etmektedir.
Günümüzde en dikkati çeken uygulamalardan biri Wikipedia’d›r.
Sosyal iflaretleme siteleri ise bir kullan›c›n›n be¤endi¤i bir sayfay› di¤er kullan›c›lar ile paylaflmas› amac›yla ‹nternet ortam›nda kaydetmesine denmektedir. Günümüzde en dikkati çeken uygulamalardan biri del.icio.us’tur.
Zengin medya içeri¤inin paylafl›m›n› hedef alan sosyal medyada flu temel uygulamalar› görmekteyiz:
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- Foto¤raf ve benzeri di¤er çal›flmalar›n paylafl›ld›¤› siteler
- Video, müzik ve ses dosyalar›n›n paylafl›ld›¤› siteler
- Canl› yay›n siteleri
- Haz›r sunum paylafl›m siteleri
- Sanal gerçeklik siteleri
Foto¤raf ve benzeri di¤er çal›flmalar›n paylafl›ld›¤› sitelere üye olan kullan›c›lar
kendi çal›flmalar›n› ortak içeri¤in parças› olarak di¤er grup üyeleri ile paylaflmaktad›rlar. Günümüzde dikkati çeken en yayg›n örnekler içerisinde DevianArt ve
Flickr gelmektedir.
Video, müzik ve ses dosyalar›n›n paylafl›ld›¤› sitelerde en temel aktivite üretilen içeri¤in veya be¤enilen içeri¤in paylafl›lmas›d›r. Örne¤in, YouTube adl› sitede
a¤›rl›kl› olarak ses içeren görüntüler, çeflitli videolar paylafl›lmaktad›r.
Canl› yay›n sitelerinde ise ‹nternet’te gerçekleflen veya ‹nternet’in d›fl›nda gerçekleflip ‹nternet’e tafl›nan ses-görüntü içeren farkl› içerikler paylafl›lmaktad›r. Bu
flekilde kullan›m canl› yay›nlar› da içermekle birlikte, canl› paylafl›mlar› da kapsamaktad›r.
Haz›r sunum paylafl›m sitelerinde farkl› konularda farkl› kifliler taraf›ndan haz›rlanm›fl çeflitli sunumlar›n paylafl›m› mümkün olmaktad›r. Günümüzde SlideShare
ve Scribd adl› sitelerde bu uygulaman›n örneklerini görmekteyiz.
Sanal gerçeklik siteleri ise farkl› yaflam deneyimlerinin benzerlerinin üretildi¤i
ve bir oyun-tekrar yaklafl›m› içerisinde kullan›c›lara aktar›ld›¤› uygulamalar› ifade
etmektedir. Günümüzde en dikkati çeken örneklerden biri Second Life uygulamas›d›r. Araç ve insan aras›ndaki etkileflim ile gerçek deneyimlerimize benzer deneyimler ortaya konulmaya çal›fl›lmaktad›r.
Yukar›da yer alan tan›mlamalar do¤rultusunda sosyal medyan›n oluflumuna neden olan, sosyal medyay› saran ve birbirleri ile de etkileflim içerisinde olan bir örgüden bahsetmemiz gerekiyor. Bu örgü içerisinde sosyal medyay› merkeze koydu¤umuzda çevresini saran, sosyal medyay› do¤uran ve birbiri ile etkileflim içerisinde olabilen ögeleri flu flekilde ifade edebiliriz:
• Günlükler
• Mikro günlükler
• Hareketli görüntü paylafl›mlar›
• Foto¤raf paylafl›mlar›
• ‹nternet tabanl› say›sal yay›nlar
• Zengin ortam özetleri
• Grafik bileflenler
• Sosyal a¤lar
• Sohbet odalar›
• Tart›flma ortamlar›
• Mesaj panolar›
Sonuç olarak, sosyal a¤lar ve sosyal medyan›n günümüz alanlar› ve zamanlar›
içerisinde bu derecede yer almas› flu düflünceyi akla getirmektedir. Teknolojiye
ba¤l› böylesi bir etkileflim art›k “her an”, “her yerde” ve “herhangi bir araç ile” gerçekleflebilir hâle gelmektedir.
Sosyal medyan›n böylesi çok ortam› ve etkileflimi üretmesine iliflkin tan›mlar›
paylafl›rken ortaya koydu¤u somut avantajlar› da vurgulamakta fayda vard›r. Sosyal medyaya iliflkin avantajlar flu flekilde vurgulanabilir:
- Sosyal medya genifl ölçekte ve eriflilebilir teknolojileri kullanmakta ve yer
vermektedir.
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Sosyal medya insanlar›n di¤er gruplar ve insan topluluklar› ile iletiflim kurabilmesini sa¤lamaktad›r.
Sosyal medya belli konularda etki sa¤lanabilmesini sa¤lar.

Kendinizi sosyal medyada içerik yay›mlayan biri olarak düflündü¤ünüzde
ne tür farkl› uySIRA S‹ZDE
gulamalarda ve yaklafl›mlarda bulunabilece¤inizi düflünüyorsunuz? Tart›fl›n›z.
D Ü fi Ü N E L ‹ M
En baflta da belirtildi¤i gibi herkes bir yay›mc› hâline gelmifltir.
Sosyal medya
sayesinde her bir birey de yay›mc› hâline gelmifltir. Sosyal medya arac›l›¤› ile yer
S O R U
bulabilecek yay›mc›l›k yaklafl›mlar› ve biçimleri flu flekilde s›ralanabilir:
a. Kiflisel yay›mc›l›k:
Yukar›da da belirtildi¤i gibi kiflisel günlüklerin yay›mlanmas›, baflka insanD‹KKAT
lar ile paylaflmak istedi¤imiz içeriklerin bu yolla ortaya ç›kmas›n› sa¤layabiliriz.
SIRA S‹ZDE
b. ‹flbirli¤i içinde yay›mc›l›k:
Yukar›da da belirtildi¤i gibi wikilerin oluflturulmas› bir grup insan›n farkl›
içerikleri yay›mlamada ifl birli¤i yapmas› anlam›na gelmektedir.
AMAÇLARIMIZ
c. Sosyal a¤ yay›mc›l›¤›:
Sosyal a¤ yay›mc›l›¤› insanlara di¤er insanlar ile birlikte sosyal a¤lar üzerinden iliflkiler kurabilmelerini ve bunlar› kullanabilmelerine
olur.
K ‹ T Ayard›mc›
P
MySpace, Facebook, LinkedIn, Orkut ve Hi5 gibi a¤lar bunun en güzel örnekleridir.
d. Geri bildirim ve tart›flmalar:
TELEV‹ZYON
Farkl› birçok yay›m hizmeti ve ortam› insanlara-kullan›c›lara farkl› biçimlerde geri bildirimde bulunmalar› ve tart›flmalara kat›lma flans›n› üretmektedir.
e. Bir araya getirme ve s›n›rland›rma:
‹ N T E Rbelli
N E T gruplamaSosyal medya farkl› yay›mc›lardan gelen çok say›da içeri¤in
lar içinde kullan›c›lara ulaflmas›na ve istedikleri içeriklerin de iflaretlenerek
belli tercihler do¤rultusunda s›n›rland›r›larak ulaflmas›n› sa¤lar.
f. Toplay›c›lar ve da¤›t›c›lar:
Farkl› programlar sayesinde farkl› kaynaklardan belirli içerikleri bir araya
getirerek baflka birinin sosyal medya ürünü içerisindeki web sayfas›na da¤›t›p ekleyebiliriz. Tercihte bulundu¤umuz sitelerin k›sayollar›n›n haz›rlan›p
yay›lmas› da bu anlay›fl içerisinde olmaktad›r.
g. Kiflisel pazarlar ve pazarlama:
Sosyal medyan›n en önemli özelliklerinden birisi de kullan›c›lar›n de¤erli
gördükleri bir içeri¤in baflka insanlar-kullanc›lar için de¤er ifade etti¤ini
anlamas› üzerine sunabilmesi, paylaflabilmesi ve pazarlama da bulunabilmesidir. eBay, Craiglist ve gittigidiyor.com gibi siteler bunun en iyi örneklerindendir.
Görülece¤i üzere sosyal a¤lar›n oluflumu ve sosyal medyan›n geliflimi ile birlikte en yerel olan bir içerik bile küresel bir paylafl›m›n parças› olabilmekte, küresel
olan bir içerik ise yerel anlamda daha özel bir kullan›m bulabilmektedir. ‹nsanlar›n gerçek zaman ve mekanda f›rsat bulamad›klar› birliktelikleri üretebilmekte ve
bunun belirtildi¤i gibi neredeyse onlar›n istedi¤i zaman, istedi¤i biçim ve istedikleri araç-ortam üzerinden yapabilmelerine olanak sa¤lamaktad›r. Güncel örneklerde de gördü¤ümüz gibi sosyal medyan›n harekete geçirici özelli¤i de günümüz
toplumlar› için dikkati çeker bir öneme sahip olmufltur.
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Özet
Son y›llarda s›kl›kla duydu¤umuz küreselleflme kavram› içerisinde de¤erlendirilen kitlesel bilgi teknolojilerinin üretimi ve kullan›m› ile karfl›m›za ç›kan bir baflka
önemli ifade bilgi toplumudur. Bilgi toplumunun oluflumunda tart›flman›n temelinde yatan içeri¤e iliflkin konular oldu¤u kadar teknoloji ve iletiflime iliflkin konularda tart›flman›n bir parças› olarak geliflmektedir.
‹letiflim teknolojileri sayesinde dünyan›n “küresel bir
köy” oldu¤u görüflü, 1960’l› y›llarda McLuhan taraf›ndan ortaya at›lm›flt›r. ‹letiflim alan›ndaki teknolojik araçlar›n ortaya ç›kmas›, iletiflimin yayg›nlaflarak daha çok
paylafl›labilir hâle gelmesi bir tür teknolojik devrim olarak de¤erlendirilmifltir. Böylesi bir teknolojik devrimin,
toplumsal bir devrim yaratt›¤›, toplumlar ad›na de¤iflimlere neden oldu¤u ve bireyler ad›na daha farkl› sonuçlar ortaya koydu¤u da tart›fl›lmaktad›r. Bu tart›flmalar içerisinde de en a¤›rl›kla demokratikleflme, iletiflim
özgürlü¤ü, kat›l›m ve etkileflim kavramlar› merkezde
yer almaktad›r.
Yeni iletiflim teknolojilerinin ortaya ç›kmas› ve bu teknolojilerin kullan›lmas› ile sosyal a¤lar›n oluflmas› her
zamankine göre çok daha farkl› bir iletiflim sürecini de
ortaya ç›kartm›flt›r. Sosyal a¤lar›n oluflumu, yeni medya
ortamlar›n›n geliflmesi ile iletiflim süreçlerine kat›l›m ve
etkileflim de yeni tan›mlar, özellikler kazanm›flt›r.
1900’lerin sonundan itibaren duydu¤umuz “dijital” kelimesi, ‹nternet ile yepyeni iletiflim kurma ve paylaflma
ortamlar› olan Facebook, Twitter, YouTube isimleri ve
daha birço¤u çok yak›n bir geçmifle sahiptir.
Yeni iletiflim teknolojilerinin böylesine dikkat çeken “etkileflim” ve “kat›l›m” sa¤layan sonuçlar do¤urmas› toplumsal yaflam aç›s›ndan çok daha genifl bir etkiyi de ortaya ç›kartm›flt›r. Toplumsal etkileri bak›m›ndan yeni iletiflim teknolojilerini ve iletiflimin yeni örgütlenme biçimini inceledi¤imizde daha fazla kat›l›m›n gerçekleflmesini,
daha fazla etkileflimi, demokrasinin güçlendirilmesini,
kat›l›m ve sanal kat›l›m›, demokrasinin yayg›nlaflmas› ve
yayg›nlaflt›r›lmas›n› ve harekete geçirmeyi görüyoruz.
Sosyal a¤lar arac›l›¤› ile online topluluklar oluflturabiliyoruz, bu topluluklar›n üyeleri aras›nda etkileflimi ve
kullan›c› kaynakl› içerik etkileflimi üretebilmifl oluyoruz. Sosyal a¤lar›n geliflimi ve yayg›nlaflabilmesi ile birlikte sosyal medyan›n kullan›m›na uzanan bir süreçten
geçti¤imizi görüyoruz. Sosyal a¤lar arac›l›¤› ile iletiflim
içerisinde ve belli bir ba¤lant› içerisinde olan bireyler
ve topluluklar art›k somut ortamlar üzerinde bu paylafl›mlar›n› sürdürür hâle gelmifltir.

Sosyal a¤lar›n oluflumu ve sosyal medyan›n geliflimi ile
birlikte en yerel olan bir içerik bile küresel bir paylafl›m›n parças› olabilmekte küresel olan bir içerik ise yerel
anlamda daha özel bir kullan›m bulabilmektedir. ‹nsanlar›n gerçek zaman ve mekânda f›rsat bulamad›klar› birliktelikleri üretebilmekte ve bunun belirtildi¤i gibi neredeyse onlar›n istedi¤i zaman, istedi¤i biçim ve istedikleri araç, ortam üzerinden yapabilmelerine olanak sa¤lamaktad›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi “küresel köy” kavram›n› kullanm›flt›r?
a. Marshal McLuhan
b. Marshal O’Reiley
c. Marshal Huxley
d. Max Weber
e. Anthony Giddens
2. Afla¤›dakilerden hangisi dijitalleflmenin hayat›m›za
iliflkin olarak olas› art›fl sa¤lad›¤› konulardan biri de¤ildir?
a. Kültürün standartlaflmas›
b. Kültürün anlams›z hâle gelmesi
c. Kültürel kolaj
d. Kültürün h›zsal yayg›nlaflmas›
e. Kültürün görselleflmesi
3. Afla¤›dakilerden hangisi ‹nternet’i di¤er medya biçimlerinden farkl›laflt›ran temel özelliklerden biri de¤ildir?
a. Bilginin, üretildi¤i yerden ba¤›ms›z olarak küresel ölçekte da¤›t›m› ve yay›l›m›
b. Bilginin, do¤rudan iletimi ve bunun sonucu olarak da haber üretim döngüsünün k›salmas›
c. Bilginin genel bir paylafl›mdan ç›karak s›n›rlar›
belli bir paylafl›m alan›na yay›lmas› ve kullan›m
s›k›nt›s› çekilmesi
d. ‹letimin afl›r› h›z› ve yay›l›m› ki bu ‹nternet’in
devrimsel karakterini tan›mlar.
e. ‹nternet’in bask›n yap›sal özelli¤i olan interaktivite, noktadan noktaya, noktadan çoklu noktaya ve çoklu noktadan çoklu noktaya gibi haberleflme çeflitlerini destekler
4. ‹nteraktivite arac›l›¤› ile içerik oluflturulmas›nda afla¤›daki yöntemlerden hangisi bilindik uygulamalardan
biri de¤ildir?
a. ‹çerik oluflturan ve kullan›c› aras›nda do¤rudan
ya da dolayl› olarak
b. E-posta al›flverifli yoluyla
c. ‹çeriklere yer veren sitelerdeki bülten panolar›
yoluyla
d. Faks ve teleks gibi araçlar›n h›z›ndan yararlanarak
e. Sohbet veya forum olanaklar›yla
5. “Sahiplik” ile ilgili bir anlama süreci hangi konuda
bizlere yard›mc› olabilir?
a. Karar vericinin kim oldu¤unun bilinmesi
b. ‹letiflimi kurma
c. Pazarlamaya güven
d. Kiminle haberleflti¤imizin bilinmesi
e. Bilginin güvenilirli¤i

6. Oluflturulmufl içeri¤in belli somut duruma m›, yoksa
belli görüfllere mi dayand›¤›n› ortaya koyan geçerlilik
kriteri afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Yönelim
b. Paylafl›m
c. Anlama
d. Yönlendirme
e. Yönetme
7. Afla¤›dakilerden hangisi sosyal a¤lar›n temel özelliklerinden biri de¤ildir?
a. Sosyal a¤lar›n yap›s› tekil kullan›c›n›n birebir
iliflkilerinin çevresine odaklanm›flt›r.
b. Sosyal a¤lar üyeleri aras›nda oldukça güçlü ikincil iliflkilere sahiptir.
c. Sosyal a¤lar üyelerine-kullan›c›lar›na ayn› anda
birden fazla grubun üyesi olabilmelerine izin
vermektedir.
d. Sosyal a¤lar etkinliklerin paylafl›lmas› için uygundurlar.
e. Sosyal a¤lar ifl birli¤ini ve topyekûn eylemi gerektiren etkinlikler için daha az etkilidir.
8. Afla¤›dakilerden hangisi sosyal a¤lar›n “duygusal
destek sa¤lamak” amac›yla kullan›lmas›n› ifade etmektedir?
a. Yoklama amac›yla
b. Bilgi edinme amac›yla
c. Sosyal amaçla
d. Uygulama amac›yla
e. F›rsat amac›yla
9. Afla¤›dakilerden hangisi sosyal medyay› üreten ve
birbiri ile etkileflim üretebilen ögelerden biri de¤ildir?
a. Günlükler
b. Grafik bileflenler
c. Mikro günlükler
d. E-postalar
e. Sosyal a¤lar
10. Wikilerin oluflturulmas›yla bir grup insan›n farkl›
içerikleri yay›mlamada ifl birli¤i yapmas› sosyal medya
arac›l›¤› ile yay›mc›l›k yapmada hangi yaklafl›m› iflaret
etmektedir?
a. Kiflisel yay›mc›l›k
b. Bir araya getirme ve s›n›rland›rma
c. Geri bildirim ve tart›flmalar
d. Toplay›c›lar ve da¤›t›c›lar
e. ‹fl birli¤i içinde yay›mc›l›k
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Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yeni ‹letiflim Teknolojileri ve
‹nternet” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yeni ‹letiflim Teknolojileri ve
‹nternet” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yeni ‹letiflim Teknolojileri ve
‹nternet” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yeni ‹letiflim Teknolojileri ve
‹nternet” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yeni ‹letiflim Teknolojileri ve
‹nternet” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sosyal A¤lar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sosyal A¤lar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sosyal Medya” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sosyal Medya” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Dijitalleflmenin hayat›m›za iliflkin olarak de¤erlendirmeler kültürün standartlaflt›r›lmas› ve farkl›laflmas›, kültürün parçal› yap›lara bölünmesi, kültürel kolaj, kültürün h›zsal yayg›nlaflmas›, kültürün görselleflmesi ve yüksek miktarda kültür konular› üzerinde durmaktad›r.
S›ra Sizde 2
Yeni iletiflim teknolojilerinin böylesine dikkat çeken
“etkileflim” ve “kat›l›m” sa¤layan sonuçlar do¤urmas›
toplumsal yaflam aç›s›ndan çok daha genifl bir etkiyi de
ortaya ç›kartm›flt›r. Toplumsal etkileri bak›m›ndan yeni
iletiflim teknolojilerini ve iletiflimin yeni örgütlenme biçimini inceledi¤imizde daha fazla “kat›l›m›”, daha fazla
“etkileflimi”, demokrasinin güçlendirilmesini, kat›l›m ve
sanal kat›l›m›, demokrasinin yayg›nlaflmas›, yayg›nlaflt›r›lmas› ve harekete geçirmeyi görüyoruz.
S›ra Sizde 3
Sosyal medya arac›l›¤› ile yer bulabilecek yay›mc›l›k
yaklafl›mlar› ve biçimlerinde sahip olabilece¤imiz seçenekler kiflisel yay›mc›l›¤›, ifl birli¤i içinde yay›mc›l›¤›,
sosyal a¤ yay›mc›l›¤›n›, geri bildirim ve tart›flmalar›, bir
araya getirme ve s›n›rland›rmay›, toplay›c›l›¤› ve da¤›t›c›l›¤›, kiflisel pazarlar ve pazarlamay› içermektedir.
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Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Çoklu ortamlarda kullan›lan temel kavramlar› tan›mlayabilecek,
PDF yaz›l›m›n›n kullan›m gerekçelerini aç›klayabilecek,
Bilgi Sistemleri ve Uzman Sistemler kavramlar›n› tan›mlayabilecek,
Web Tasar›m› sürecini aç›klayabilecek,
Sanal Gerçeklik ve Robotlar kavramlar›n› tan›mlayabilece¤iz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çoklu Ortam
Çözücü
iTunes
Multimedia Player
Medya Player Classic
S›k›flt›rma
Video S›k›flt›rma
S›k›flt›rma Algoritmalar›
Mpeg4
H.264
DivX
XviD
PDF
Adobe Acrobat
Web

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HTML
‹nternet Explorer
Safari
Firefox
IP
Alan Ad›
Hosting
Uzman Sistemler
Bilgi Yönetim Sistemleri
Yapay Zekâ
Sanal Gerçeklik
Robotlar
EndNote
MathType

•
•
•
•
•
•
•

G‹R‹fi
ÇOKLU ORTAM (MULTIMEDIA)
B‹LG‹ YÖNET‹M S‹STEMLER‹
UZMAN S‹STEMLER
WEB TASARIMI
SANAL GERÇEKL‹K
ROBOTLAR

‹çindekiler

Temel Bilgi
Teknolojileri-II

Özel Uygulama
Yaz›l›mlar›

Özel Uygulama Yaz›l›mlar›
G‹R‹fi
Bu ünitede özel uygulama yaz›l›mlar› ve bu yaz›l›mlarda kullan›lan kavramlar› ele
alaca¤›z. Ayr›ca teknolojik geliflmelerin yaflam›m›z› kolaylaflt›rmak için bizlere sundu¤u baz› yeniliklere de de¤inece¤iz.

ÇOKLU ORTAM (MULTIMEDIA)
Çoklu Ortam Nedir?
Çoklu ortam (Multimedia) uygulamalar›n›n ne anlama geldi¤i konusuna de¤inmeden önce çoklu ortam›n ne demek oldu¤unu aç›klayal›m. En genel anlam›yla çoklu ortam metin, grafik, ses, animasyon, dura¤an ve hareketli görüntüden oluflan ve
say›sal olarak ifllenen, saklanan ve gönderilen bilgisayar destekli bilgidir. Bilginin
çeflitli ortamlarda yay›nlanmas› yeni bir kavram de¤ildir. Günümüzde hâlâ geleneksel anlamda bilgi yay›nc›l›¤› yayg›n flekilde sürmektedir. Akla gelebilecek ilk
örnek gazete, dergi, broflür gibi bas›l› yay›nlard›r. Televizyon yay›nc›l›¤› da bilginin gönderilmesi konusunda yayg›n olarak kullan›lan bir medyad›r. Ama çoklu ortam (Multimedia) dedi¤imiz zaman temel olarak çeflitli bilginin say›sal formatta bir
arada sunulmas›n› anl›yoruz. Burada da bilgisayar teknolojisi devreye giriyor. Multimedia sözcü¤ünün ilk k›sm› olan Multi sözcü¤ü Çoklu demek olup Multimedia
birden fazla ortam›n bir arada olmas› demektir.
Çoklu ortam temelde iki kategoriye ayr›l›r; lineer ve non-lineer. Lineer çoklu
ortamda izleyicinin içerikle bir etkileflimi yoktur. Lineer çoklu ortama örnek olarak
sinema filmini verebiliriz. Bir filmde görüntü, ses, animasyon gibi çoklu ortam ögeleri vard›r ama seyircinin filme bir müdahalesi söz konusu de¤ildir. Non-lineer
çoklu ortamda ise izleyiciyle bir etkileflim söz konusudur. Non-lineer çoklu ortama
örnek olarak bilgisayar oyunlar›n› verebiliriz. Bilgisayar oyunlar›nda oyuncunun
oyunla üst düzey bir etkileflimi söz konusudur.

Çoklu Ortam›n Tarihçesi
Çoklu ortam sözcü¤ü ilk kez 60’l› y›llarda kullan›lm›flt›r. Bu dönemde Microsoft ilk
çoklu ortam deste¤i olan Video for Windows’u (VFW) duyurdu. Bu, metin ve say›lardan çok daha fazlas›n› içeren verileri destekleme ad›na at›lm›fl önemli bir
ad›md›. Microsoft ile hemen hemen ayn› zamanlarda Apple ilk çoklu ortam deste¤i olan Quick Time program›n› duyurdu. Çoklu ortam kavram› günümüzde kulla-
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n›lan anlam›n› 1990’larda alm›flt›r. Günümüzde çoklu ortam denildi¤i zaman genel
olarak akla video, dura¤an veya hareketli görüntü, ses ve metinden oluflan ortamlardan oluflan medyalar›n elektronik ortamda etkileflimli bir flekilde eriflilmesi anlafl›lmaktad›r. 1990’l› y›llarda bilgisayar marketlerinde Multimedya Bilgisayar olarak
pazarlanan bilgisayarlar›n yapt›¤›, CD-ROM ve ses kart› ile CD’lerden çoklu ortam
dosyalar›n› okumaktan baflka bir fley de¤ildi.

Çoklu Ortam Oynat›c›lar›

fiekil 3.1
Media
Player

fiekil 3.2
Media Player
Classic

Herhangi bir çoklu ortam içeri¤ini oynatabilmemiz için bir çoklu ortam oynat›c›s›na gereksinim vard›r. Piyasada birçok çoklu ortam oynat›c›s› vard›r. Bunlardan
Windows Media Player (fiekil 3.1)
Windows iflletim sistemiyle geldi¤i için en çok kullan›lan çoklu ortam oynat›c›s› diyebiliriz. Media
Player’› ilk kez kurarken hangi
dosyalar› oynatmak istedi¤imizi
iflaretlemeliyiz.
Ayr›ca kurulum s›ras›nda Media Player program›n› iflaretlemifl
oldu¤umuz dosyalar› oynatmak
için varsay›lan oynat›c› olarak da
seçebiliriz.
Media Player Classic (fiekil
3.2), Windows Media Player’dan
yola ç›k›larak yap›lm›fl bir çoklu
ortam oynat›c›s›d›r. DVD dâhil her
türlü medyay› açabilen, birçok alt
yaz› format›n› destekleyen ve az
kaynak kullanan bir oynat›c›d›r. Media Player Classic sistemde yüklü olan tüm çözücüleri (Codecs- bu konuya az sonra genifl olarak de¤inece¤iz) kullanabilen ve
var olan tüm çözücüleri destekleyen bir çoklu ortam oynat›c›s›d›r.
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iTunes (fiekil 3.3), Apple firmas›n›n üretti¤i bir çoklu ortam oynat›c›s› olmas›na
karfl›n Mac OS X iflletim sisteminin yan›s›ra tüm Windows sürümlerinde de çal›flabilmektedir. Ücretsiz gelen Podcast içeri¤i de dâhil olmak üzere çeflitli çoklu ortam
içeri¤ini oynatabilmeniz yan›nda Apple Store’dan müzik sat›n alabilir, dosyalar›n›z› organize edebilirsiniz.
fiekil 3.3
iTunes

iTunes Mac OS X ile gelen iLife (iPhoto, iMovie ve GarageBand) konseptinin
bir parças› olmas›na karfl›n di¤er iLife programlar›n›n aksine Windows ortam›nda
çal›flmaktad›r.

Çözücüler (Codecs)
Normalde müzik, film gibi dosyalar oldukça fazla yer kaplad›¤› için tafl›nmas› ve
indirilmesi uzun süreler almaktad›r. Örne¤in üç dakikal›k CD format›ndaki bir müzik parças› yaklafl›k olarak 50-60 MB yer tutmaktad›r. Benzer flekilde bir DVD filmi yaklafl›k olarak 4.5 GB yer kaplamaktad›r. Divx olarak adland›r›lan AVI format› bu 4.5 GB’l›k DVD’yi çok az bir kay›pla s›k›flt›rarak 600-700 MB’l›k bir boyuta indirgemektedir. Bu s›k›flt›r›lm›fl divx format›n› oynatmak için de bilgisayarda bir
divx çözücü olmas› gerekmektedir. Bu kadar büyük dosyalar› ‹nternet’ten daha çabuk indirebilmek için s›k›flt›rmak iyi bir yöntemdir. Ayr›ca s›k›flt›r›lm›fl bu dosyalar› da izlemeden önce eski hâline getirmek gerekmektedir. Yani k›saca dosyalar›n
kolay tafl›nmas›n› sa¤lamak için dosya boyutunu s›k›flt›rmak için çözücülere gereksinimimiz vard›r.
Çözücü (Codec), COmpression/DECopmpression (S›k›flt›rma/Çözme) sözcüklerinin k›salt›lm›fl fleklidir. K›saca çözücü, büyük çoklu ortam dosyalar›n› s›k›flt›r›p
ard›ndan bilgisayar›n›zda oynatabilmeniz için tekrar çözen bir bilgisayar program›d›r. Çözücüler olmasayd› ‹nternet’ten dosya indirmek dört-befl kat daha fazla süre
alacakt›. Çözücüler ikiye ayr›l›r: S›k›flt›r›c› (Encoder) ve Çözücü (Decoder).
Encoder bir sinyali verilere veya kodlara çeviren araçt›r. Bu kod s›k›flt›rma, saklama, flifreleme, gönderme gibi amaçlarla kullan›labilir. Bir Decoder ise Encoder
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iflleminin tersine çevrilmesidir. Yani encode edilmifl bir verinin orjinal hâline döndürülmesi ifllemidir. Örne¤in dosya boyutunu azaltmak amac›yla encode edilmifl
bir dosya hedef bilgisayarda decode edilerek tekrar eski hâline dönüfltürülür.
Buraya kadar anlatt›klar›m›zdan elimize s›k›flt›r›lm›fl gelen bir dosyay› açmak
için bir çözücü program kullanma zorunlulu¤u ortaya ç›k›yor. Peki hangi çözücü
program›n› yükleyece¤iz? Tek bir çözücü yeterli olacak m›?
Maalesef bilgisayar dünyas› sand›¤›n›zdan daha karmafl›kt›r. ‹nternet’te kullan›lan yüzlerce çözücü vard›r. Ses ve görüntü s›k›flt›rmak, MP3 dosyalar›n› çalmak,
ekran görüntüsü kaydetmek gibi amaçlar için farkl› çözücüler kullan›l›r. Hatta baz› kullan›c›lar dosyalar›n› çok de¤iflik çözücülerle s›k›flt›rarak paylafl›ma açarlar ve
siz bu tür bir dosyay› indirip kullanmak istedi¤iniz zaman dosyay› hangi çözücü
program›n›n açaca¤›n› bulamayabilirsiniz. Ama genel kullan›c›lar film seyretme,
MP3 dosyalar›n› dinleme gibi s›radan ifller için 10-12 çözücü ile ifllerini görebilirler.
Bunun için örne¤in ACE Mega Codecs Pack, XP Codec Pack veya K-Lite Pack
(fiekil 3.4) gibi çözücü paketleri rahatl›kla gereksinimlerinize yan›t verecektir.
fiekil 3.4
K-Lite Mega Codec
Pack ve ACE Mega
Codecs Pack

Video Encoding
‹lk önce bir yanl›fl anlamay› düzeltelim; s›kça duydu¤umuz AVI veya MP4 dosyalar› video dosyalar› de¤ildir. AVI ve MP4 (t›pk› ZIP dosyalar›n›n metin, ses, video
dosyalar›n› s›k›flt›r›p tafl›mas› gibi) sadece tafl›y›c› formatlard›r. Video tafl›y›c› formatlar› dosyalar›n nas›l tafl›nd›¤›yla ilgilidir; içinde ne tür verilerin oldu¤uyla de¤il.
Bir video izlerken oynat›c› ilk önce tafl›y›c› format›n içerikteki ses ve video izlerine (tracks) bakar ve ard›ndan decode etmek için bunlar›n dosya içinde nas›l
yerlefltiklerini saptar. Daha sonra video görüntüsünü decode ederek imajlar› art arda ekrana gönderir. Ayn› zamanda ses dosyas›n› da decode ederek cihaz›n hoparlörlerine gönderir. Birçok tafl›y›c› format vard›r.
MPEG-4 (dosya uzant›s›: .mp4) tafl›y›c› format› Apple’›n eski QuicTime (Dosya
uzant›s›: .mov) tafl›y›c› format›n› temel alm›flt›r. Apple web sitesindeki videolar hâlâ QuickTime’› kullan›yor olsalar da iTunes’dan sat›n al›nan videolar art›k MPEG-4
tafl›y›c› format›nda gönderilmektedir.
ASF (Advanced System Format- dosya uzant›s›: .asf veya .wmv) Microsoft taraf›ndan gelifltirilmifltir ve Media Player ve Zune ortam oynat›c›s›nda kullan›lmaktad›r.
Flash Video (dosya uzant›s›: .flv) Adobe Flash taraf›ndan gelifltirilmifl ve Flash
Player’larda kullan›lmaktad›r. Flash Player sürüm 9’a dek Flash’›n destekledi¤i tek
tafl›y›c› formatt›. Flash’›n son sürümleri art›k MPEG-4 tafl›y›c› format›n› da desteklemektedir.
AVI (Audio Video Format - dosya uzant›s›: .avi) Microsoft taraf›ndan bilgisayarlarda video oynatman›n günümüzde oldu¤u kadar yayg›n olmad›¤› zamanlarda gelifltirdi¤i bir tafl›y›c› formatt›r. Resmî olarak daha güncel formatlar birçok özelli¤ini
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desteklememektedir. Ayr›ca gene günümüzde kullan›lan birçok ses ve görüntü çözücüsünü resmî olarak desteklememektedir. Zaman içinde birçok flirket bu destekleri sa¤lamas› için çal›flmalar yapm›fllard›r ve AVI hâlâ MEncoder gibi popüler encoderlar için varsay›lan tafl›y›c› formatt›r.

Video Çözücüler
Bir video çözücü, video görüntüsünün nas›l encode edilece¤inin algoritmas›d›r.
Video oynat›c›s› video görüntüsünü decode eder ve imajlar› ekrana gönderir.
Kullan›lan birçok video çözücü vard›r. Biz burada en güncel alt› video çüzücüye
de¤inece¤iz.

MPEG-4 ASP (MPEG: Moving Picture Experts Group)
MPEG-4 ASP (Active Simple Profile), MPEG-4 Part 2’de tan›mlanan ve 2001 y›l›nda
standartlaflan bir video s›k›flt›rma standart›d›r (ISO/IEC 14496-2). Belirli bir çözücü
olmas›ndan çok bir standart olmas›ndan dolay› MPEG-4 ASP oynatabilen herhangi
bir decoder, herhangi bir çözücüyle encode edilmifl standart bir videoyu oynatabilir. En yayg›n MPEG-4 ASP uygulamalar› DivX ve XviD’dir. MPEG-4 ASP videosu
AVI ve MP4 gibi birçok tafl›y›c› format›n içine gömülebilir.

H.264
H.264, MPEG-4 part 10 ve MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding) ile efl de¤er bir
video s›k›flt›rma standart›d›r ( ISO/IEC 14496-10). H.264 de MPEG grubu taraf›ndan
gelifltirilmifl ve 2003 y›l›nda bir standart olarak kabul edilmifltir. H.264’ün hedefi
cep telefonlar› ve iPod’lar gibi düflük bant geniflli¤i ve düflük ifllemcili ayg›tlardan,
güçlü bilgisayarlar gibi yüksek bant geniflli¤i ve yüksek ifllemcili ayg›tlara kadar
tek bir çözücü sa¤lamakt›r. Bunu sa¤lamak için de H.264 standart› profillere bölünmüfltür. Yüksek profiller daha fazla seçenek kullanarak daha iyi görüntü kalitesini düflük dosya boyutlar›nda, ama daha uzun encode zaman›yla ve daha fazla ifllemci gücüne gereksinerek gerçek zamanl› encode ifllemi gerçeklefltirir. Buna karfl›l›k örne¤in Apple iPhone alt düzey profili destekler. H.264 video oynatan iPhone ve Blue-Ray oynat›c›lar› gibi PC olmayan hemen tüm ayg›tlar, as›l ifllemcileri
gerçek zamanl› decode ifllemini gerçeklefltirecek kadar güçlü olmad›klar› için decode ifllemini bu ifle ayr›lm›fl ayr› bir ifllemcide yaparlar.

DivX
DivX, DivX Inc. firmas› taraf›ndan ç›kar›lm›fl olan bir video çözücüsüdür. Yukar›da da de¤indi¤imiz gibi DivX, görüntü kalitesi ve h›z› nedeniyle en ünlü MPEG-4
tabanl› uygulamalar›ndan birisidir. Günümüzdeki hemen tüm DVD oynat›c›lar› art›k DixV çözücüsünü desteklemektedir. Bir DVD filmi neredeyse görüntü kalitesinden ödün vermeden boyut olarak DivX ile onda bir oran›nda s›k›flt›r›labilmektedir.
Bu da bant geniflli¤inin s›n›rl› oldu¤u durumlarda ‹nternet’ten download yaparken
büyük kolayl›k sa¤lamaktad›r.

Xvid
Xvid (DivX’in tersten yaz›l›fl›), di¤er bir MPEG-4 uygulamas›d›r. DivX, kapal› kaynak kodlu olmas›na karfl›n Xvid kaynaklar› aç›kt›r. Her ikisi de bireysel kullan›m
için ücretsiz da¤›t›l›rken DivX’in ticari sürümü ücretlidir. Xvid ile encode edilmifl
dosyalar CD ve DVD’lere yaz›labilir DivX uyumlu DVD oynat›c›larda izlenebilirler. Her ne kadar DivX’e oranla daha keskin bir görüntü kalitesi oldu¤una dair

55

56

Temel Bilgi Teknolojileri-II

bir kan› olsa da bunun donan›ma ba¤l› bir parametre olmas›ndan dolay› do¤rulu¤u tart›fl›labilir.

VC-I
VC-I, Microsoft’un WMV 9 çözücüsünden gelifltirilerek 2006 y›l›nda standart hâline
gelmifltir. Microsoft taraf›ndan özellikle HD videolar için ç›kar›lan VC-I ayn› H.264
gibi profillere bölünmüfltür. Gene H.264’de oldu¤u gibi Blu-Ray taraf›ndan kullan›l›r ve tüm Blu-Ray oynat›c›lar VC-I’yi decode edebilirler. ‹lgilenenler Wikipedia
web sitesinde H.264 ve VC-I aras›ndaki temel bir teknik k›yaslamay› inceleyebilirler (http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_H.264_and_VC-1 ).

Dirac
Dirac, BBC taraf›ndan H.264 ve VC-I’a rakip olarak ç›kar›lan ve BBC’nin HD içeri¤inin yay›nlanmas›nda kullan›lan bir çözücüdür. Ad›n› ‹ngiliz bilim insan› Paul Dirac’tan alan bu çözücü BBC taraf›ndan 2008 Pekin Olimpiyatlar›’nda HD içeri¤in
yay›nlanmas›nda kullan›lm›flt›r. H.264 gibi Dirac da çok düflük bant geniflli¤inden
çok yüksek bant geniflli¤ine kadar tek bir çözücü sa¤lamay› hedefler.
Yukar›da en güncel alt› çözücü hakk›nda çok genel bilgiler verdik. Bunlardan
baflka birçok çözücü vard›r ama burada de¤indi¤imiz özellikle H.264, s›k›flt›rma
tekni¤i ve h›z› nedeniyle HD yay›nlar ve Blu-Ray teknolojisinde kullan›lan çözücüler aras›nda bir ad›m öne ç›kmaktad›r. De¤indi¤imiz çözücüler flu anda kullan›lan
(ve yak›n gelece¤e yönelik) en güncel çözücülerdir. VCD’lerde kullan›lan MPEG1, DVD’lerde kullan›lan MPEG-2 çözücülerinin yukar›da sayd›klar›m›z çözücülerin
geliflmesinden sonra yavafl yavafl video dünyas›ndan çekilecekleri san›lmaktad›r.

Platform Ba¤›ms›z Dosya Format›
Yaratm›fl oldu¤unuz bir dosyay› sizinle ayn› iflletim sistemini, ayn› program› ve ayn› sürümü kullanan bir kullan›c›ya göndermeniz gerekiyorsa dosyay› alan kullan›c› hiçbir sorun yaflamadan bu dosyay› orijinal hâliyle açabilir. Ama ‹nternet’in geliflmesi ve yayg›nlaflmas›yla birlikte elektronik dosya al›flverifli de koflut olarak artm›flt›r. Bu durumda farkl› iflletim sistemleri, farkl› program sürümleri kullanan bilgisayarlar aras›nda yap›lan dosya al›flverifllerinde format bozulmalar› ortaya ç›kmaya bafllam›flt›r. Önceden dosya al›flveriflleri ayn› iflletim sistemi ve ayn› sürüm programlar› kullanan bilgisayarlardan oluflan bir ofiste yap›l›rken günümüzde uluslararas› dosya al›flveriflleri ola¤an hâle gelmifltir. Art›k MS Windows iflletim sistemi kulland›¤›n›z bilgisayar›nda haz›rlad›¤›n›z bir dosyay› pekâlâ bir Linux, UNIX veya
Mac OS iflletim sistemi kullanan bir bilgisayara göndermeniz gerekebilir.
Dosya tafl›n›rken format bozulmas› s›k›nt›s›n›n yan› s›ra örne¤in haz›rlam›fl oldu¤unuz bir web sitesi ‹nternet Explorer’da sorunsuz olarak tam istedi¤iniz gibi
görüntülenirken FireFox, Opera, Chrome veya Safari ‹nternet taray›c›lar›nda baz›
yerlerin format›n›n bozuldu¤unu hatta baz› bilgilerin hiç gözükmedi¤i durumlarla
karfl›laflabilirsiniz.
Karfl›lafl›lan di¤er bir sorun ise haz›rlam›fl oldu¤unuz bir ödevin, araflt›rman›n,
makalenin, raporun, araflt›rman›n veya tezin bir k›sm›n›n veya tümünün sizin onay›n›z olmadan baflkalar› taraf›ndan kullan›lmas›d›r.
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PDF Nedir?
‹flte tüm bu durumlarda Adobe firmas›n›n ç›kard›¤› PDF format› imdad›m›za yetifliyor. PDF (fiekil 3.6), Adobe firmas›n›n buldu¤u ‹ngilizce aç›l›m› Portable Document Format olan bir Tafl›nabilir Metin Format›’d›r. Buradaki anahtar sözcük tafl›nabilirliktir. PDF sayesinde bir dosyay› tüm özellikleriyle (yaz› karakterleri, görüntü detaylar›, vektörel nesneleri, ses özellikleri vs.) birlikte hiçbir de¤iflikli¤e u¤ramadan orijinal hâliyle baflka bir platforma gönderebilirsiniz. Ayr›ca PDF Reader
olarak adland›r›lan PDF okuyucu program› ücretsiz olarak da¤›t›lmaktad›r.
PDF format›n›n yayg›nl›¤›n›n nedenleri nelerdir?

PDF’in Geliflimi

SIRA S‹ZDE

1

D Ü fi Ü N E L ‹ M

‹lk bafllarda PDF format›yla doküman yaratmak ve görüntülemek PDF format›n›n
Adobe ürünleri d›fl›nda hipermetinleri desteklememesinden ötürü ‹nternet’te yayS O R U
g›n olarak kullan›lmas›n› engellemiflti. Ayr›ca yarat›lan PDF dokünmanlar›
da orjinal dokünmanlara göre daha büyük olmalar›ndan dolay›, o zamanla da kullan›lan
yavafl modemlerle dosya göndermek s›k›nt› yarat›yordu. Daha sonra
firmaD ‹ K K A Adobe
T
s› PDF format›n› gelifltirerek Acrobat Reader (art›k Adobe Reader) program›n›n
web üzerinde dosya göndermek konusunda dünya çap›nda bir standart hâline gelSIRA S‹ZDE
mesini sa¤lad›. ISO (Uluslararas› Standartlar Organizasyonu) PDF’i 1 Temmuz 2008
tarihinde “Doküman Yönetimi- Tafl›nabilir doküman format›” bafll›¤› alt›nda ISO
32000-1 olarak yay›nlad›.
AMAÇLARIMIZ
PDF dosya format›n›n ilk sürümü 1993 y›l›nda ç›kar›lm›flt›r. PDF’nin bugüne
dek ç›kar›lan sürümleri ve iliflkili Adobe programlar› Tablo 3.1’deki gibidir.

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

N N

K ‹ T A P

YIL

SÜRÜM

1993

PDF 1.0/ACROBAT 1.0

1994

PDF 1.1/ACROBAT T2.0
ELEV‹ZYON

1996

PDF 1.2/ACROBAT 3.0

1999

PDF 1.3/ACROBAT 4.0

2001

PDF 1.4/ACROBAT 4.0
‹NTERNET

2003

PDF 1.5/ACROBAT 5.0

2005

PDF 1.6/ACROBAT 6.0

2006

PDF 1.7/ACROBAT 7.0

2008

PDF 1.7/ACROBAT 9.0

2009

PDF 1.7/ACROBAT 9.1

PDF Doküman› Nas›l Haz›rlan›r?
Haz›rlam›fl oldu¤unuz bir dosyay› PDF format›na çevirmek için Adobe Acrobat
program›n› kullanman›z gerekmektedir. Adobe Acrobat bir yaz›c› emülasyonu
olan Adobe Distiller’i bilgisayar›n›za bir yaz›c› olarak kurar. Haz›rlad›¤›n›z dosyay›
yaz›c›ya gönderirken, yaz›c› olarak Adobe Distiller seçerseniz ve ç›kt› olarak bilgisayar›n›zda dosyan›n PDF format›nda bir kopyas› oluflturulur.
PDF format›na dönüfltürülmüfl olan bir dosya, Machintosh, Windows, UNIX, Linux, Mac OS, Palm OS gibi çeflitli platformlar taraf›ndan desteklenmektedir ve PDF
dosyalar› bütünlü¤ü korur.

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

Tablo 3.1 K ‹ T A P
PDF’in Y›llara Göre
Geliflimi
TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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fiekil 3.5
Adobe PDF

PDF format›na çevrilmifl bir dosyan›n içeri¤indeki 3 boyutlu grafikler,
metinler, fontlar ve çizimler aynen orijinalindeki gibi gözükür.
Adobe Acrobat 7.0 ile haz›rlanm›fl
bir dosyaya elektronik imzan›z› ekleyebilir, flifre ile koruyabilirsiniz. Böylece dosyay› sadece flifreyi bilen kifliler açabilir. ‹sterseniz dosyan›n de¤ifltirilmesini, ç›kt›s›n›n al›nmas›n› ve
kopyalanmas›n› engelleyebilirsiniz.
Bu durumda dosyan›z sadece ekranda okunabilir.
PDF dosyas› yaratmak için kullan›lan Adobe Acrobat program› ücretli bir
programd›r. Ama Adobe Acrobat ile yarat›lm›fl PDF dosyalar›n› açmak için kullan›lan Adobe Reader program› ücretsizdir.

EndNote
EndNote Nedir?
EndNote kiflisel bilgi veri tabanlar›n›z› oluflturarak, bibliyografik bilgileri (örne¤in
makaleleri, kitaplar›, dergileri, kataloglar›, görsel verileri vb.) saklaman›za, düzenlemenize, taraman›za ve paylaflman›za olanak sa¤layan ve makale yaz›m sürecinizde 5000’in üzerinde farkl› bibliyografya stili ile (APA, Harvard, MLA, Turabian vb.)
at›f, flekil ve referanslar›n›z› düzenlemenize yard›mc› olan özel bir veri taban›/bibliyografya yaz›l›m›d›r. EndNote program›, üniversitemiz lisansl› yaz›l›mlar bölümünde mevcuttur.

EndNote’un Temel Özellikleri
EndNote yaz›l›m›n› üç temel özelli¤i ile özetlemek mümkündür;
EndNote bir online arama arac›d›r-EndNote size tek bir arayüz kullanarak
bünyesinde bulunan ba¤lant› dosyalar› yard›m›yla bilimsel içeri¤e sahip online veritabanlar› (Web of Science, PubMed (Medline) vb.), Z39.50 uyumlu kütüphane kataloglar› ve sitelerde bibliyografya, makale, kitap, dergi, görsel veri vb. arama yapabilme ve bulunan bilgileri kiflisel EndNote kütüphanenize aktarma imkân› sunar.
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fiekil 3.6
EndNote
Kütüphane Ekran›

Sonuçlar› kiflisel
EndNote
kütüphanenize
kaydedin

Arama yapmak
istedi¤iniz
veritaban›n›
seçin

Kriterlerinizi
belirleyin

Referanslar›n›z, tam-metin pdf ve imaj dosyalar›n›z için kiflisel bir veritaban›d›r-kiflisel EndNote kütüphanelerinizde online/offline kaynaklardan edindi¤iniz referanslar›n›za ait bibliyografik künye için kullan›lan bilgileri, tam-metin
pdf dosyalar›n›, grafik, tablo, flekil ve formül içeriklerini veri taban› mant›¤›yla düzenli bir flekilde saklayabilir, düzenleyebilir ve arama özelli¤i ile tekrar kolay bir
flekilde eriflebilirsiniz.
fiekil 3.7
CWYW özelli¤i
kullan›larak resim
eklenmifl makale
örne¤i

fiekillerinizi EndNote kütüphanenize
ekledikten sonra ‘Cite While You
Write’ özelli¤i ile döküman›n›za flekil
ve resim yaz›lar›yla birlikte
ekleyebilirsiniz
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Ayr›ca grafik, tablo, flekil ve formül içeriklerinizi resim yaz›s› (caption) ve anahtar kelimeleri (keywords) ile düzenleyebilirsiniz.
Makale, kitap ve yay›nlar›n›z için kolay bibliyografya oluflturmaya ve
düzenleme arac›d›r- Microsoft Word, Open Office ve Pages gibi kelime ifllemcilerle uyumlu bir flekilde kullanabilece¤iniz Cite While You Write özelli¤i ile metin
içi at›f, flekil ve tablolar ekleyebilirsiniz. Makalenize referans, flekil ve tablo ekledi¤inizde listeleri otomatik olarak oluflturulur ve program içeri¤inde haz›r olarak sunulan 5000’in üzerindeki bibliyografya/dergi format›nda düzenleme imkân› sunar.
Ayr›ca yay›nc›lar taraf›ndan istenen makale yaz›m kurallar› (sayfa düzeni, bafll›klar,
fontlar, at›f ve referans listeleri vb.) için yine haz›r olarak sunulan dergi flablonlar›n› kullanmak en kolay ve hatas›z çözüm olacakt›r.
fiekil 3.8
CWYW özelli¤i
kullan›larak
yaz›lm›fl bir
makaledeki at›flar
ve referans listesi

Siz at›flar›n›z› ekledi¤inizde referans
listesi otomatik oluflturulacak ve
belirledi¤iniz dergi/bibliyografya
format›na göre biçimlendirilecektir

EndNote Nerelerde ve Kimler Taraf›ndan Kullan›yor?
EndNote tan›m›nda da bahsedilen özellikler göz önünde tutuldu¤unda üniversitelerde, akademik hastanelerde, araflt›rma merkezlerinde, teknoloji enstitülerinde ve
ilaç firmalar›nda tabi ki baflta akademisyenler olmak üzere bilimsel araflt›rma ve kitap, makale vb. yay›n üretimi ile ilgilenen herkes (akademisyen, kütüphaneci, ARGE personeli ve ö¤renci) taraf›ndan, bilimsel araflt›rma bafllang›c›ndan itibaren kitap/makalenin yay›nlanmas›na kadar olan süreçte ihtiyaç duyulan birçok konuda
yard›mc› bir yaz›l›m olarak kullan›lmaktad›r.
Özet olarak EndNote ile yapabileceklerinizin bir k›sm› flu flekilde s›ralanabilir;
• Online veri tabanlar›nda makale arama
• Erifliminiz olan online veri tabanlar›ndan tam metin makale indirme
• Tam metin PDF dosyalar› import özelli¤i ile referans kayd› oluflturma
• Veri tabanlar›ndan import olana¤›
• Metin içi at›f, referans listesi oluflturma ve farkl› dergi stillerine göre düzenleme
• Tek bir dokümanda birden fazla kaynakça oluflturma
• Herhangi bir alana göre (yazar, anahtar kelime vb.) konu bibliyografyas›
oluflturma
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• Tam metin PDF dosyalar›n› görüntüleme, not ekleme ve highlight text özelli¤ini kullanma
• Import edilen PDF’lerin içeri¤inde ve ekledi¤iniz notlarda arama yapma
• Çift kay›tlar› görüntüleme ve karfl›laflt›rma
• Gruplama özelli¤i ile kiflisel, ak›ll› ve karma gruplar oluflturma

Mathtype
MathType Nedir?
MathType(tm) Windows ve Macintosh için kelime ifllemcinizde, web sayfalar›n›zda, masaüstü yay›mc›l›¤›n›zda, sunumlar›n›zda ayn› zamanda ‘TeX’, ‘LaTeX’ ve
‘MathML’ dokümanlar›n›zda matematiksel formül, denklem ve gösterim oluflturman›za izin veren etkili interaktif bir araçt›r. MathType Microsoft Office’teki ‘Equation Editor’ün profesyonel versiyonudur ve 500’ün üzerinde uygulama ve web siteleriyle çal›flmaktad›r.
Birçok MathType kullan›c›s›, MathType’› Microsoft Word dokümanlar› ve PowerPoint sunumlar›nda eflitlikler oluflturmak için kullan›m›n yan› s›ra farkl› birçok
uygulama ve web sitesiyle birlikte de kullanmaktad›r. MathType program›, üniversitemiz lisansl› yaz›l›mlar bölümünde mevcuttur.

MathType’›n Temel Özellikleri
Microsoft Office MathType Kullan›m›
MathType(tm), Microsoft Office’in fierit (Ribbon) Kullan›c› Arayüzüyle Word ve
PowerPoint’te kolay eriflim ve kullan›m avantaj› sunmaktad›r. Bu entegrasyon sayesinde eflitlik numaraland›rma ve özelliklere göz atarken tüm Word eflitlik tipleriyle birlikte çal›flma imkân›n›n yan› s›ra eflitlikler aras›nda ileri ve geri geçifller ya
da Word doküman›n› web sayfas›na çevirmek için kullan›lan komutlar için de h›zl› bir eriflim ve kullan›m kolayl›¤› sunmaktad›r.
fiekil 3.9
MathType araç
çubu¤u (Microsoft
Office 2010)
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500’ün Üzerinde Uygulama ve Web Sitesi Uyumlulu¤u
MathType, Windows platformunda 500’ün üzerinde uygulama ve web sitesi ile
uyumludur. MathType’› Microsoft Word ya da Apple Pages ‘09 uygulamalar›na entegre bir flekilde kullan›labilece¤iniz gibi, pek çok uygulama ve web sitesi ile birlikte de kullanabilirsiniz.
Quark ve InDesign dokümanlar›na eflitlikler ekleyebilir, kendi çal›flmalar›n›zda
kullanmak üzere Wikipedia, PlanetMath vb. web sitelerinden eflitlikler kopyalayabilir ve ayr›ca bu web siteleri için yeni eflitlikler oluflturabilirsiniz. Araflt›rmalar›n›z
için Mathematica ya da Maple’dan eflitlikler kopyalayabilir, eflitlikleri DeltaGraph
bilimsel grafiklerinde ve Excel tablolar›nda etiket olarak kullanabilir, TeX, LaTeX
editörleri ve dokümanlar› ile çal›flabilirsiniz.
En çok kullan›lan uygulamalar ve web siteleri
1. Microsoft Office
2. Apple iWork ‘09
3. MATLAB
4. Wikipedia
5. Mathematica
6. Maple
7. Google Docs
8. OpenOffice
9. Mathcad
10. Adobe InDesign

Eflitli¤in Tümünü ya da Bir Bölümünü Renklendirme
Sunum ve ö¤retim slaytlar›nda kat›l›mc›lar›n dikkatini eflitli¤in bir bölümüne çekmek için renklendirebilirsiniz. Çoklu ad›m ifllemlerinde de¤iflikli¤in her ad›m›n›
gösterebilirsiniz. MathType, Equation Editor’e göre çok daha fazla (yüzlerce) sembol ve flablona sahiptir. MathType ile özel EuclidTm matematik fontlar› d›fl›nda, bilgisayar›n›zda mevcut olan 1000’in üzerindeki matematik sembolünü ve ‹nternet’ten
edinebilece¤iniz yeni matematik fontlar›n› da kullanabilirsiniz.
fiekil 3.10
Microsoft
PowerPoint ile
MathType
kullan›m›
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S›k Kulland›¤›n›z Eflitlikleri Araç Çubu¤unuza Kaydedin
S›k kullan›land›¤›n›z sembolleri, k›saltmalar› ve eflitlikleri sürükle-b›rak ile MathType araç çubu¤una tafl›yabilir ve tek bir tufl ya da t›klamayla doküman›n›za ekleyebilirsiniz. Bu sayede benzer sembol, eflitlik, flablonlar› ayn› tabda toplayabilir, tab
isimlerini (Geometry, Trigonometri vb.) de¤ifltirebilir, kiflisellefltirebilir ve kolay eriflim sa¤layabilirsiniz. Herhangi bir sembol, flablon ya da k›saltmay› klavye k›sayollar›yla iliflkilendirerek, bu ögeleri eklemek için sadece klavyeyi kullanabilirsiniz.
fiekil 3.11
MathType araç
çubu¤una kiflisel
sembol, k›saltma
veya eflitlik ekleme

El Yaz›s›yla Denklem Girifli
Windows 7 kullan›yorsan›z el yaz›s› tan›ma ve denklemleri el yaz›s› ile girme özelliklerini de kullanabilirsiniz.
fiekil 3.12
MathType el yaz›s›
tan›ma özelli¤i

MathType Nerelerde ve Kimler Taraf›ndan Kullan›yor?
MathType dünya çap›nda üniversitelerde, akademik enstitülerde, araflt›rma kurulufllar›nda ve okullarda çal›flan, genel olarak matematik ve matematiksel eflitlikler
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içeren konularda bilimsel araflt›rma, kitap, makale vb. yay›n üretimi ile ilgilenen
araflt›rmac›lar ve ö¤renciler taraf›ndan kullan›lmaktad›r.
Özet olarak MathType ile yapabileceklerinizin bir k›sm› flu flekilde s›ralanabilir;
• MathType(tm) ile Windows ve Macintosh için kelime ifllemcinizde, web sayfalar›n›zda, masaüstü yay›mc›l›¤›n›zda ve sunumlar›n›zda matematiksel formül, denklem ve gösterimleri oluflturabilirsiniz.
• MathType’› Microsoft Word dokümanlar› ve PowerPoint sunumlarda eflitlikler oluflturman›n yan›nda birçok uygulama ve web sitesiyle birlikte kullanabilirsiniz: Quark, InDesign, Wikipedia, PlanetMath, Mathematica, Maple,
DeltaGraph, Excel spreadsheets, TeX, LaTeX editörleri ve dokümanlar› bunlardan sadece birkaç›d›r.
• Eflitli¤in tümünü ya da bir bölümünü renklendirerek sunum, ö¤retim slaytlar› ve çoklu ad›m ifllemlerinde de¤ifliklerin her ad›m›n› gösterebilirsiniz.
• Eriflilebilir web sayfalar›nda Microsoft Word dokümanlar›n› kolayca web
sayfalar›na çeviren Mathtype, Equation Editor eflitlikleriyle birlikte matematiksel sembollerin ifllendi¤i özel MathPageTm teknolojisini içermektedir.
• Özel EuclidTm matematik fontlar› d›fl›nda bilgisayar›n›zda mevcut olan
1000’in üzerindeki matematik sembolünü ve ‹nternet’ten edinebilece¤iniz
yeni/farkl› matematik fontlar›n› da kullanabilirsiniz.
• Genifl Unicode-temelli karakter veri taban›.
• Denklem görüntüleme özellikleri.
• Word’den denklem export ifllemi (EPS, GIF, WMF, PICT).
• S›k kullan›land›¤›n›z sembolleri, k›saltmalar› ve eflitlikleri sürükle-b›rak ile
MathType araç çubu¤una tafl›yabilir ve araç çubu¤unu kiflisellefltirebilirsiniz.

B‹LG‹ YÖNET‹M S‹STEMLER‹
Bilgi, en genel tan›m›yla belirli bir anlam ifade eden, bir amaç için kullan›lan ifllenmifl ham veridir. ‹fllenmemifl bilginin hiçbir anlam› ve yarar› yoktur. Bilgisayar ve
iletiflim teknolojilerinin bafl döndürücü bir flekilde geliflmesi bir bilgi patlamas›na
da yol açm›flt›r. ‹nternet’teki bilgi içeri¤i her y›l iki kat artmaktad›r. Size gereken
bilgiye do¤ru, h›zl› ve zaman›nda nas›l ulaflacaks›n›z? Bu bilgileri do¤ru ve verimli bir flekilde iliflkilendirip nas›l kullanacaks›n›z? Günümüz bilgi toplumunun karfl›laflt›¤› önemli bir sorundur bu.
Örne¤in bir makale sunmak için ABD’nin Sacramento kentinde düzenlenen bir
konferansa kat›lacaks›n›z. Size gereken olas› bilgiler flunlar olabilir: Sacramento’ya
direkt uçufl var m›d›r? Hangi hava yollar› Sacramento’ya uçar? Bilet fiyatlar› nelerdir? Direkt uçufl yoksa en yak›n havaalan› nerededir? Oradan Sacramento’ya en
ucuz ve h›zl› nas›l gidilir? Bölgede hangi oteller vard›r? Bunlardan hangileri konferans alan›na yak›nd›r? Bu otellerde konferans süresince bofl yer var m›d›r? Fiyatlar› nedir? Otel ile konferans alan› aras›ndaki ulafl›m› nas›l sa¤layabilirsiniz? Konferans s›ras›nda hava durumu nas›l olacak? Bu sorular› daha da detayland›rabilirsiniz. Bu bilgilere ulaflmak için ne kadar zaman harcayaca¤›n›z› tahmin edebiliyor
musunuz? Peki bu bilgilere 10 dakikada ulaflmak ister miydiniz? Yan›t›n›z tabii ki evet olacakt›r. Art›k, Bilgi Yönetim Sistemi kullanan ve bu tür hizmetleri ‹nternet arac›l›¤›yla on-line olarak veren birçok kurulufl var.
Bilgi ve bilgiyi ifllemek art›k günümüzde çok de¤erlidir. Son dönemde de¤eri
en çok artan flirketler aras›nda biliflim flirketleri bafl› çekmektedir. ABD’de General
Motors ciro ve tafl›nmaz varl›klar olarak Microsoft flirketinden daha de¤erli bir flir-
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ket olmas›na karfl›n Microsoft’un piyasa de¤eri General Motors’dan daha fazlad›r.
Bu fark Microsoft’un bilgiyi iflleme de¤erinden gelmektedir. Microsoft bilgiyi iflleyerek Bilgi Yönetim Sistemlerinde kullan›lacak flekilde kullan›c›lara sunmaktad›r.
Bir baflka çarp›c› örnek, son y›llarda bafl döndürücü bir borsa de¤eri yakalayan
Google flirketidir. Google sadece bilgiyi ifllemektedir. Dünya çap›nda yayg›n sosyal bir a¤ olan Facebook da di¤er çarp›c› bir örnektir.
‹flletmelerde bilgi yönetimi süreci çal›flanlar›n tümünün kat›ld›¤› bir olgudur.
Bilgi yönetimi bilginin üretilmesiyle bafllar ve bu üretilen bilginin yararl› ve verimli bir hâle dönüflerek kullan›lmas›yla sürer. Bilgi yönetimi ö¤renmeyi, paylaflmay›
ve bilgi teknolojilerini kullanmay› içerir. Üretilen bilgi paylafl›lmaz ise bir anlam
ifade etmez. Bilgi yönetiminde insan unsuru yan›nda süreçler ve teknoloji de di¤er iki unsurdur. Aratt›r›larak bulunan veya elde edilen bilgiyi iflleyip paylaflt›rmak
için belirli yöntemler ve süreçler kullan›l›r. Bilginin depolanmas› ve gerekti¤i kiflilere da¤›t›lmas› için bilgisayar teknolojisine gereksinim vard›r.
Kurum içinde Bilgi Yönetim Sistemleri olarak kullan›lan birçok biliflim sistemi
vard›r. Bunlar›n en önemlileri aras›nda Kurumsal Kaynak Planlamas› (ERP) sistemleri, Malzeme Kaynak Planlamas› (MRP) sistemleri, Karar Destek Sistemleri, Veri
Madencili¤i ve Bilgisayar Destekli E¤itim (BDE) say›labilir.

UZMAN S‹STEMLER
Teknolojinin geliflmesine koflut olarak bilgisayar tüm sektörlerin vazgeçilmez bir
parças› olmufltur. Günümüz bilgi ça¤›nda bilgisayar yard›m›yla birçok ifl çok k›sa
sürede ve çok daha verimli bir flekilde yap›labilmektedir. Bilgi toplumunda bilgiye eriflmek, bilgiyi organize etmek ve verimli bir flekilde gereksinimler do¤rultusunda kullanmak çok önemlidir. Art›k birçok iflletme Yönetim Bilgi Sistemleri ve
Karar Destek Sistemleri kullanmaktad›r. Daha özel durumlarda ise art›k Uzman Sistemler devreye girmektedir. Uzman Sistemleri Karar Destek Sistemlerinden ay›ran
en önemli özellik, Karar Destek Sistemleri karar vericilere karar verme aflamas›nda
yard›mc› olacak bilgiyi üretirlerken Uzman Sistemler kesin karar› ve sonucu verirler. Uzman Sistemler temelde Yapay Zekâ tabanl› programlard›r. Zekâ deyince
problem çözme yetene¤i, anlamak ve ö¤renmek kavramlar› akla gelmektedir. Yapay Zekâ tüm bu kavramlar› kapsamaktad›r. Fakat Yapay Zekâ alan›nda yap›lan
tüm çal›flmalar bunlar›n aras›nda problem çözme alan›na odaklanm›flt›r.
Uzman Sistemler, bir problemin çözümünde bir uzman gibi davranan, salt o
alanla ilgili bilgilerle donat›lm›fl ve o alandaki uzman bir kifliymiflcesine davranan
bilgisayar programlar› olarak tan›mlanabilir. Uzman Sistemlerinin çal›flmas›n›n temelinde kullan›c›n›n gerçek verileri sisteme girmesi ve karfl›l›¤›nda uzman önerisi
al›nmas› vard›r. Uzman Sistemleri asl›nda bir çeflit bilgisayardan oluflan dan›flma
servisi olarak düflünebiliriz.
Uzman Sistemlere en iyi örnek satranç bilgisayarlar›d›r. 1997 y›l›nda IBM mühendislerinin gelifltirmifl oldu¤u Deep Blue adl› satranç bilgisayar› o zamanki Dünya Satranç flampiyonu Garry Kasparov’u yenebilmiflti. Ama Kasparov da Deep
Blue’nun bir önceki versiyonunu 1996 y›l›nda yenmeyi baflarm›flt›.
Finans flirketleri Uzman Sistemlerden genifl olarak yararlanmaktad›r. Faiz oranlar›n›n belirlenmesinde, müflteri portföy yönetiminde, bireylere veya flirketlere kredi verirken Uzman Sistemler yard›m›yla haz›rlanan dan›flman programlar kullanmaktad›rlar. Sigorta flirketleri de risk hesaplamalar›nda, dolay›s›yla da sigorta primlerinin hesaplanmas›nda Uzman Sistemler kullan›rlar. Örne¤in bireysel sa¤l›k sigortas› yaparken kiflilerin detayl› olarak doldurduklar› formdaki bilgiler Uzman Sistemlere girilerek kifliye özel prim hesaplan›r.

65

66

Temel Bilgi Teknolojileri-II

WEB TASARIMI

fiekil 3.13
HTML5

‹nternet’e eriflim h›zlar›n›n özellikle ADSL kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›yla web hizmetlerinin önemi de oldukça artm›flt›r. Art›k web sitesi olmayan iflletme neredeyse
kalmam›flt›r. Web arac›l›¤›yla bankac›l›k ifllemlerimizi yap›yoruz. Amazon, Idefix, ve
hepsiburada gibi sitelerden kitap, CD, elektronik eflya, beyaz eflya alabiliyoruz. Hatta ebay ve gittigidiyor gibi sitelerden aç›k art›rmayla bir ürün alabildi¤imiz gibi, satmak istedi¤imiz bir ürünü aç›k art›rmaya koyabiliyoruz. Art›k seyahat bileti almak
için önceden gara veya terminale gitmemize gerek kalmad›. Seyahat biletlerimizi ‹nternet’ten alabiliyoruz. Baflka kentte, hatta baflka ülkede olan arkadafl veya akrabalar›m›zla ‹nternet arac›l›¤›yla yaz›fl›yor, sesli ve/veya görüntülü görüflebiliyoruz.
Web sitelerini görüntülemek için taray›c› programlara (web browser) gereksinimimiz vard›r. En çok kullan›lan taray›c›lar aras›nda Microsoft iflletim sistemiyle
birlikte gelen Explorer program›n› sayabiliriz. Explorer’dan sonra dünyada en çok
kullan›lan web taray›c›s› Mozilla’n›n ç›kard›¤› aç›k kaynak kodlu bir program olan
Firefox’tur. Ayr›ca Macintosh bilgisayarlarla birlikte web taray›c› olarak Safari program› yüklenmifl olarak gelmektedir.
Web sayfalar› HTML (Hyper Text Markup Language) ad›nda bir iflaretleme diliyle haz›rlan›r. HTML ile haz›rlanm›fl bir web sitesi sadece taray›c›larla görüntülenebilir. HTML dokümanlar› herhangi bir metin editöründe (notepad veya wordpad
gibi) düzenlenip .htm veya .html uzant› adlar›yla kaydedilir.
HTML ile bir web sitesi haz›rlamak için
HTML dilini ö¤renmemiz gerekmektedir.
HTML kodlar›yla u¤raflmadan web sitesi haz›rlamak için gelifltirilmifl programlar
da mevcuttur. Microsoft Frontpage, Adobe
Dreamweaver, Web Studio, Web Easy Professional 7 bunlardan baz›lar›d›r. HTML ile
web sayfalar› tasarlamak için basit bir metin
editöründen baflka bir fleye gereksiniminiz
yokken, herhangi bir web tasar›m› program› kullanacaksan›z bu programlar›n ücretli
oldu¤unu akl›n›zdan ç›karmamal›s›n›z. Bu
programlarla profesyonel görünümlü web
sayfalar› haz›rlayabilirsiniz. Bunun için de
hiçbir flekilde kod bilmenize gerek yoktur.
Web sitesi haz›rlamak iflin sadece bir
k›sm›d›r. Sitenizi haz›rlad›ktan sonra bu sitenin ad›n› tescil ettirmeniz ve ard›ndan da
ad› al›nm›fl ve haz›r olan web sitesinin bir
web sunucusuna yay›nlanmak üzere yüklenmesi gerekmektedir.
Web sitesi ad› alma ifllemine Alan Ad› alma denir. .tr uzant›l› alan adlar›n› (anadolu.edu.tr, gunes.com.tr, alikahraman.gen.tr), bu hizmeti veren herhangi bir flirket sizin ad›n›za bunu gerçeklefltirebilir.
Alan ad›n› tescil ettirdikten sonra sitenizin bu adla 7/24 yay›nlanaca¤› bir web
sunucusuna yüklenmesi gerekmektedir. Bu iflleme Web Hosting diyoruz. Bu iflleri
yapan yukar›da de¤indi¤imiz çeflitli flirketler vard›r. Bu flirketler sizin için alan ad›n›z› tescil edip, sitenizin içeri¤inin büyüklü¤üne göre fiyatland›r›p size sunucular›nda bir yer verirler ve sizin web siteniz www.sitenizinadi.com.tr olarak yay›nlan›r.

67

3. Ünite - Özel Uygulama Yaz›l›mlar›

SANAL GERÇEKL‹K
Sanal Gerçeklik (‹ngilizcesi Virtual Reality veya k›saca VR, (fiekil 3.14) bilgisayarlar taraf›ndan üç boyutlu olarak benzetilen ortamlara denir.
fiekil 3.14
Sanal Gerçeklik

Foto:http://electronics.howstuffworks.com/gadgets/other-gadgets/virtual-reality7.htm]

Sanal sözcü¤ü Latince Virtualis’den gelmektedir ve gerçekte var olmayan ama
gerçekmifl gibi alg›lanan kavramlar için kullan›lmaktad›r. Sanal Gerçeklik ayn› zamanda Siber Uzay (Cyber Space) olarak da adland›r›lmaktad›r. Siber Uzay ilk kez
Kanadal› bilim-kurgu yazar› William Gibson taraf›ndan Neuromancer adl› roman›nda kullan›lm›flt›r. Kitap ayn› zamanda “Sanal Gerçeklik”, “Yapay Zekâ” ve “Gen
Mühendisli¤i” kavramlar›n›n ilk kullan›lmas› nedeniyle de önemlidir.
Sanal Gerçeklik, birçok kifli taraf›ndan stereo kulakl›k ve gözlükten oluflan bir
kask ve hareketleri alg›layabilen özel eldiven veya giysiler olarak tan›mlan›r. Bu
özel giysilerle birlikte uygun bilgisayar donan›m›na ba¤lanarak üç boyutlu olarak
sanal dünyada gezebilirsiniz. Örne¤in sanal gerçekli¤e uyarlanm›fl bir müzeyi sanki gerçekten müzedeymiflcesine koltu¤unuzda rahatça oturarak gezebilir, New
York flehir turu atabilir, sanal bir kafede sanal kahvenizi yudumlarken yine sanal
insanlarla tan›fl›p muhabbet edebilirsiniz. Art›k günümüzde sanal gerçekli¤i kullanan birçok oyun üretilmifl ve yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Matrix filmi sanal gerçeklik kavram› üzerine, biraz abart›l› olsa da çekilmifl en popüler filmdir. Matrix’de
sanal gerçeklik o kadar gerçektir ki bir avuç kahraman d›fl›nda insanlar sanal dünyada yaflad›klar›n›n bile fark›nda de¤ildir! Sanal gerçekli¤in en önemli kural› olan
“insanlara gerçekmifl hissi verebilme” özelli¤i dünüflülürse belki de Matrix’in o kadar da abart›l› olmad›¤› sonucuna varmal›y›z.
Sanal Gerçeklik sistemlerinde gerçek zamanl› hareketler temel flart oldu¤undan
güçlü ve h›zl› bilgisayarlara gerek duyulur. Duyu alg›lay›c›lardan gelen komutlar ilgili programlar ve veri tabanlar›ndan da ifllenerek ç›kt› birimlerine gönderilir. Bu
ifllemlerin gerçek zamanl› olmas› Sanal Gerçeklik kavram›ndaki “Gerçeklik” kavram›n›n alg›lanabilmesi ad›na önemlidir.
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Sanal Gerçeklik Uygulamalar›
Sanal gerçeklik uygulamalar› genifl bir yelpazeye da¤›lm›flt›r. Bilgisayar Destekli
Tasar›m (CAD), pilotlar›n e¤itimi (fiekil 3.15), t›p, e¤itim ve tabii ki oyun dünyas›
Sanal Gerçeklik uygulama alanlar›ndan baz›lar›d›r.
Sanal Gerçeklik ile örne¤in hiçbir taraf›n›z› yaralamadan ve k›rmadan uygun
donan›mla kayak yapmay› ö¤renebilirsiniz. Biraz yetenekliyseniz k›sa sürede bir
F16 savafl uça¤›n› kald›r›p indirmesini ö¤renebilir hatta sanal düflman uçaklar›yla ‹t
Dalafl› yapabilirsiniz. Hem de acemiyken uça¤› defalarca düflürseniz bile ölme riski tafl›madan. Hava Kuvvetleri ve birçok hava yolu flirketi hâlâ pilotlar›n› uçufl simülatörlerinde e¤itmektedir. Cerrahlar deneylerini ve araflt›rmalar›n› Sanal Gerçeklik sayesinde sanal hastalar üzerinde gerçeklefltirebilmektedirler. Sanal Gerçeklik
sayesinde köprüler, gökdelenler infla edebilir ve bunlar üzerinde çeflitli deprem senaryolar› uygulayabilirsiniz. Karmafl›k, tehlikeli ve masrafl› bir deneyi Sanal Gerçeklik yard›m›yla hiçbir risk almadan gerçeklefltirebilirsiniz. Ayr›ca ö¤renciler kavramlar› gerçekmiflcesine alg›layabilirler.
fiekil 3.15

Foto:http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality]

Sanal Gerçeklik h›z ve maliyet aç›s›ndan henüz istenen düzeylerde olmad›¤›ndan ‹nternet uygulamalar› yayg›n de¤ildir. Ama bilgisayar ve iletiflim teknolojilerinin h›zla geliflti¤ini düflünürsek yak›n bir gelecekte ‹nternet’ten al›flverifl yapmak
çok daha gerçek olacak, raflar aras›nda dolaflarak seçti¤imiz ürünleri kolumuzdaki sepete gerçekten koyup kasada kuyru¤a girece¤iz. Japonya’da bir süredir Sanal
Gerçeklik televizyon çal›flmalar› yap›lmaktad›r.

ROBOTLAR
Robot sözcü¤ü ilk kez 1921 y›l›nda Çek yazar Karel Çapek taraf›ndan R.U.R. adl›
bir piyeste kullan›lm›flt›r. Piyeste tüm ifller daha çok günümüzdeki Android tan›m›na yak›n yar› insan yar› makina olan robotlara yapt›r›l›yor.
Mutfak robotu, otomatik çamafl›r makinas›, Honda’n›n Asimo’su, fabrikalarda
kullan›lan vida s›kan, perçin yapan, boya yapan robot kollar, NASA taraf›ndan
Mars’a gönderilen Pathfinder, Y›ld›z Savafllar› filminin R2D2’si (fiekil 3.16), hatta
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bilgisayarlar; bunlardan hangilerine gerçekten robot diyebiliriz? Robot’un tan›m›
tam olarak nedir?
fiekil 3.16
StarWars filminde
kullan›lan robot
R2D2

Robotun tek bir tan›m› yoktur. Baz› özelliklerin bir arada olmas›yla tan›mlayabiliriz robotlar›. Tipik bir robot afla¤›da say›lan özelliklerin baz›lar›na, genelde hepsine sahip olmal›d›r.
Bunlar› flöyle s›ralayabiliriz:
• Yapay olarak yarat›lm›fllard›r.
• Çevrelerinde olan biteni alg›layabilir ve bunlara tepki verirler.
• Programlanabilirler.
• ‹nsan yard›m› olmadan hareket edebilirler.
• Ö¤renebilirler.
• Verilmifl komutlar› yerine getirirler.
Ünlü bilim-kurgu yazar› Isaac Asimov romanlar›nda robot kavram›n› s›kça kullanm›flt›r. Asimov’un kitaplar›nda robotlar konusunda sözünü etti¤i üç yasa “Asimov Kurallar “olarak literatüre geçmifltir. Terminatör gibi robotlar›n veya Androidlerin ortaya ç›k›p dünyay› ele geçirmemesi için bu Asimov Kurallar›’na ba¤l› kalmakta yarar var.
Asimov Kurallar›:
1. Bir robot insana zarar vermez ve insan›n zarar görmesine göz yummaz.
2. Bir robot birinci kuralla çeliflmedi¤i sürece insanlar taraf›ndan verilen tüm
emirlere itaat eder.
3. Bir robot birinci ve ikinci kuralla çeliflmedi¤i sürece kendi varl›¤›n› korumak
için elinden geleni yapar.
Günümüzde kullan›lan robotlar›n ço¤u endüstride kullan›lmaktad›r (fiekil 3.17).
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fiekil 3.17
Endüstriyel robotlar

Fabrikalarda ve üretim tesislerinde ifl verimini art›rmak amac›yla rutin ifller robot kollar taraf›ndan yap›lmaktad›r. Entegre devre üretiminde insan›n baflaramayaca¤› kadar ince iflçilik isteyen ifller çok h›zl› bir biçimde, hem de yorgunluk belirtisi göstermeden uzun bir süre robot kollar taraf›ndan yap›lmaktad›r. Ayr›ca yine
otomotiv endüstrisinde, püskürtme tabancalar›yla araçlar›n boyanmas› gibi, insan
sa¤l›¤› için zararl› olan baz› ifller robotlar taraf›ndan yap›l›yor. Bunun yan›nda rutin ifller d›fl›nda insanlar›n uzun süre dayanamayacaklar›, denizin derinliklerindeki
ifller gibi yüksek bas›nç isteyen veya yüksek s›cakl›klardaki çal›flmalarda da robotlardan yararlan›lmaktad›r.
Robot araflt›rmalar›na 60’l› y›llarda Amerika Birleflik Devletleri’ndeki Stanford
ve MIT öncülük etmifl daha sonra birçok özel kurulufl ve üniversite robotik konusunda çal›flmalar yapm›flt›r. Daha sonra Japonya baflta olmak üzere uzak do¤u ülkeleri robotik konusunda kayda de¤er geliflmeler gerçeklefltirmifltir.
90’l› y›llarda art›k insanlar›n sa¤l›¤›na zararl› ortamlarda veya rahatl›kla çal›flamayaca¤› ortamlarda yap›lmas› gereken iflleri robotlar kusursuz denecek düzeyle
yapmaya bafllad›lar. Art›k insanlar›n inemedi¤i derinliklerde çal›flan robotlar, montaj hatt›nda y›llarca ara vermeden çal›flan robot kollar, günlük yaflam›m›z› kolaylaflt›ran ev aletleri, yapay insan uzuvlar›, hatta mikro cerrahide neredeyse doktorlar›n
yerini alan ameliyat robotlar› günümüzde robotik teknolojisinin ne kadar geliflti¤ini gösteren sadece birkaç örnektir.

3. Ünite - Özel Uygulama Yaz›l›mlar›

Özet
Çoklu ortam metin, grafik, ses, animasyon, dura¤an ve
hareketli görüntüden oluflan ve say›sal olarak ifllenen,
saklanan ve gönderilen bilgisayar destekli bilgidir.
Çoklu ortam temelde iki kategoriye ayr›l›r lineer ve
non-lineer
Herhangi bir çoklu ortam içeri¤ini oynatabilmemiz için
bir çoklu ortam oynat›c›s›na gereksinim vard›r.
Dosyalar›n kolay tafl›nmas›n› sa¤lamak için dosya boyutunu s›k›flt›rmak için çözücülere gereksinimimiz vard›r. Çözücü, büyük çoklu ortam dosyalar›n› s›k›flt›rp ard›ndan bilgisayar›n›zda oynatabilmeniz için tekrar çözen bir bilgisayar program›d›r.
PDF sayesinde bir dosyay› tüm özellikleriyle (yaz› karakterleri, görüntü detaylar›, vektörel nesneleri, ses özellikleri vs.) birlikte hiçbir de¤iflikli¤e u¤ramadan orijinal
hâliyle baflka bir platforma gönderebilirsiniz.
PDF dosyalar›n› ücretsiz da¤›t›lan Adobe Reader program›yla okuyabilirsiniz.
Bilgi, en genel tan›m›yla belirli bir anlam ifade eden,
bir amaç için kullan›lan ifllenmifl ham veridir.
Bilgi yönetimi bilginin üretilmesiyle bafllar ve bu üretilen bilginin yararl› ve verimli bir hâle dönüflerek kullan›lmas›yla sürer.
Bilgi yönetimi ö¤renmeyi, paylaflmay› ve bilgi teknolojilerini kullanmay› içerir.
Uzman Sistemleri Karar Destek Sistemlerinden ay›ran
en önemli özellik, Karar Destek Sistemleri karar vericilere karar veme aflamas›nda yard›mc› olacak bilgiyi üretirlerken Uzman Sistemler kesin karar› ve sonucu verirler.
Uzman Sistemler, bir problemin çözümünde bir uzman
gibi davranan, salt o alanla ilgili bilgilerle donat›lm›fl ve
o alandaki uzman bir kifliymiflcesine davranan bilgisayar programlar› olarak tan›mlanabilir.
Web Tasar›m› sürecini aç›klayabilece¤iz.
Web sitelerini görüntülemek için taray›c› programlara
(web browser) gereksiniminiz vard›r.
Web sayfalar› HTML (Hyper Text Markup Language)
ad›nda bir iflaretleme diliyle haz›rlan›r.
Sanal Gerçeklik (‹ngilizcesi Virtual Reality veya k›saca
VR) bilgisayarlar taraf›ndan üç boyutlu olarak simüle
edilen ortamlara denir.
Günümüzde kullan›lan robotlar›n ço¤u endüstride kullan›lmaktad›r.
Fabrikalarda ve üretim tesislerinde ifl verimini art›rmak
amac›yla rutin ifller robot kollar taraf›ndan yap›lmaktad›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi Çoklu Ortam ögelerinden
de¤ildir?
a. Metin
b. Ses
c. Grafik
d. Animasyon
e. Makale

6. MathType tan›mlamalar›ndan hangisi do¤rudur?
a. ‹flletim Sistemi yaz›l›m›d›r
b. MathType Microsoft Office’teki ‘Equation Editor’ün profesyonel versiyonudur
c. Bibliyografya (kaynakça) yaz›l›m›d›r
d. Grafik yaz›l›m›d›r
e. Ofis yaz›l›m›d›r

2. Afla¤›dakilerden hangisi bir Video Çözücü de¤ildir?
a. MPEG-4 ASP
b. Dirac
c. VC-I
d. MP4
e. xVid

7. EndNote ne tür bir yaz›l›md›r?
a. ‹flletim Sistemi yaz›l›m›d›r
b. Virüs yaz›l›m›d›r
c. Bibliyografya (kaynakça) yaz›l›m›d›r
d. Grafik yaz›l›m›d›r
e. Ofis yaz›l›m›d›r

3. Google neden General Motors flirketinden daha
de¤erlidir?
a. Daha çok tafl›nmaz mal varl›¤› vard›r
b. Cirosu daha yüksektir
c. Bilgiye yat›r›m yapm›flt›r
d. Daha fazla ülkede sat›fl yapmaktad›r
e. Sermayesi daha büyüktür

8. Web tasar›m› yapmak için afla¤›daki programlardan
hangisini kullanabiliriz?
a. Microsoft FrontPage
b. C++
c. Microsoft Vista
d. Podcast Capture
e. Microsoft Excel

4. Afla¤›dakilerden hangisi Bilgi Yönetim Sistemlerinden de¤ildir?
a. Malzeme Kaynak Planlamas›
b. Veri Madencili¤i
c. Bilgisayar fiirketi Yöneticili¤i
d. Bilgisayar Destekli E¤itim
e. Karar Destek Sistemleri

9. Sanal Gerçeklik Nedir?
a. Hayal kurmakt›r
b. Yap›lm›fl bir ürünü taklit etmektir
c. Bilgisayarlar taraf›ndan üç boyutlu olarak simüle edilen ortamlard›r
d. Bilim-Kurgu roman veya filmdir
e. Hiçbiri

5. HTML Nedir?
a. Hava Trafik Mesafe Lokasyonu’nun k›saltmas›d›r
b. Web tasar›m› yapmaya yarayan bir iflaretleme
dilidir
c. Bir iflletim sistemidir
d. Grafik sunu haz›rlama program›d›r
e. ‹liflkisel Veri Taban› program›d›r

10. Afla¤›dakilerden hangisi bir robotun mutlaka sahip
olmas› gereken özelliklerden de¤ildir?
a. Yapay olarak yap›lm›fllard›r
b. Ö¤renebilirler
c. Programlanabilirler
d. Alg›layabilr ve tepki verebilirler
e. Konuflabilirler

3. Ünite - Özel Uygulama Yaz›l›mlar›
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Yararlan›lan Kaynaklar

1. e

http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Acrobat
http://en.wikipedia.org/wiki/Media_Player_(Microsoft)
http://en.wikipedia.org/wiki/Media_Player_Classic
http://en.wikipedia.org/wiki/Codec
http://en.wikipedia.org/wiki/Video_codec
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality
http://en.wikipedia.org/wiki/Robots

2. d
3. a
4. c
5. c
6. b
7. c
8. a
9. c
10. e

Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çoklu Ortam: Çoklu Ortam
Nedir” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çoklu Ortam: Video Çözücüler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Pdf:Pdf Nedir” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilgi Yönetim Sistemleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilgi Yönetim Sistemleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “EndNote” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “MathType” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Web Tasar›m›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sanal Gerçeklik” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Robotlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
PDF format›n›n yayg›n olmas›n›n nedenlerinde bir tanesi platform ba¤›ms›z format olmas›d›r. ‹kinci yayg›nl›k nedeni ise içine gömdü¤ümüz bir ses ya da video
görüntüsünü çözücüye gerek olmadan açabilmesidir.
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Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Biliflim hukuku ve biliflim suçlar› ile ilgili kavramlar› aç›klayabilecek,
Fikrî haklar kavram› ve biliflim alan›na iliflkin düzenlemeleri belirtebilecek,
Kiflilik haklar›, kiflisel veri ve biliflim hukuku aras›ndaki iliflkiyi aç›klayabilecek,
5651 say›l› Kanun ve getirdi¤i düzenlemeleri aç›klayabilecek,
Biliflim eti¤i kavram›n› tan›mlayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Biliflim Hukuku
Biliflim Eti¤i
Fikrî Haklar
Kiflilik Haklar›

•
•
•
•

Kiflisel Veri
‹nternet Hukuku
‹çerik Sa¤lay›c›
Yer Sa¤lay›c›

‹çindekiler

Temel Bilgi
Teknolojileri-II

Biliflim Hukuku ve
Eti¤i

• B‹L‹fi‹M HUKUKU
• F‹KRÎ HAKLAR VE B‹L‹fi‹M HUKUKU
• K‹fi‹L‹K HAKLARI VE B‹L‹fi‹M
HUKUKU
• 5651 SAYILI KANUN VE
GET‹RD‹KLER‹
• B‹L‹fi‹M ET‹⁄‹

Biliflim Hukuku ve Eti¤i
B‹L‹fi‹M HUKUKU
Biliflim sözcü¤ü Türk Dil Kurumu Bilim ve Sanat Terimleri sözlü¤üne göre “‹nsano¤lunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletifliminde kulland›¤› ve
bilimin dayana¤› olan bilginin, özellikle elektronik makineler arac›l›¤›yla düzenli
ve ussal biçimde ifllenmesi bilimi. Bilgi olgusunu, bilgi saklama, eriflim dizgeleri,
bilginin ifllenmesi, aktar›lmas› ve kullan›lmas› yöntemlerini, toplum ve insanl›k
yarar› gözeterek inceleyen uygulamal› bilim dal›. Disiplinler aras› özellik tafl›yan
bir ö¤retim ve hizmet kesimi olan biliflim bilgisayar da içeride olmak üzere, biliflim ve bilgi eriflim dizgelerinde kullan›lan türlü araçlar›n tasarlanmas›, gelifltirilmesi ve üretilmesiyle ilgili konular› da kapsar. Bundan baflka her türlü endüstri
üretiminin özdevimli olarak düzenlenmesine iliflkin teknikleri kapsayan özdevin
alan›na giren birçok konu da genifl anlamda biliflimin kapsam› içerisinde yer al›r”
fleklinde tan›mlanmaktad›r.
Bir baflka tan›ma göre “Biliflim bilgisayarlardan da faydalanmak suretiyle bilginin saklanmas›, iletilmesi ve ifllenerek kullan›l›r hâle gelmesini konu alan akademik ve mesleki disipline verilen add›r.” (Yaz›c›o¤lu, 1997:131).
‹nternet’in bir iletiflim arac› olarak ortaya ç›k›fl›ndan bugüne h›zla geliflmesi ve
de¤iflmesi, yasal düzenlemelerde gecikme ya da kapsama d›fl›nda kalmas›na da
neden olmufltur. 1995 y›l›ndan sonra dünya genelinde yayg›nlaflan ‹nternet’e iliflkin hukuki düzenlemeler, Amerika Birleflik Devletleri baflta olmak üzere, tüm geliflmifl ülkelerde h›zla yap›lm›flt›r. Türkiye’de ise hukuki altyap› aradan geçen zamana karfl›n henüz tam anlam›yla çözümlenememifltir.
Eski Türk Ceza Kanunu’ndaki bu düzenleme yerini 1 Haziran 2005 tarihinde
yürürlü¤e giren yeni Türk Ceza Kanunu 10. bölümünde Biliflim Alan›nda Suçlar
bafll›kl› düzenlemeye b›rakm›flt›r. 5237 Say›l› Kanun’daki 243-245 maddelerinde biliflim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya de¤ifltirme, banka ve kredi kartlar›n›n kötüye kullan›lmas› suçlar›n› düzenlemifltir. Ayr›ca
h›rs›zl›k ve doland›r›c›l›k suçlar›n›n biliflim sistemlerinin kullan›larak ifllenmesi bu
suçlar› nitelikli hâle dönüfltürmektedir.

Biliflim Suçlar›
‹nternet, inan›lmaz boyutlara varan enformasyon kaynaklar› ile günümüzün en popüler iletiflim arac›n› oluflturmaktad›r. ‹nternet, hemen tüm alanlara yönelik enformasyon içeri¤ine kolayca eriflim olana¤› sa¤lamas› yan›nda, bu hizmeti 7 günün 24

Biliflim: Biliflim kavram›
Türkiye’de ilk kez 1991
y›l›nda 3576 Say›l› Kanun’la,
Türk Ceza Kanunu’nun ikinci
kitab›na eklenen “Biliflim
Alan›nda Suçlar” bafll›kl› ve
dört madde ile girmifltir.
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Biliflim sistemi: Biliflim
sistemi, verileri toplay›p
yerlefltirdikten sonra bunlar›
otomatik ifllemlere tabi
tutma olana¤› veren
manyetik sistemlerdir.

saatinde sunmas›, onun iletiflim gücünü daha iyi ortaya koymaktad›r. ‹nternet’in
co¤rafi ve zaman k›s›tl›l›¤› olmadan enformasyona erifliminde bu enformasyonun
depolanmas› ve sonraki eriflimlere de aç›k olmas›, ‹nternet’in çok büyük bir kütüphane ifllevine sahip olmas›na, buradan isteyen herkesin, herhangi bir yükümlülük
üstlenmeden enformasyonu çekebilmesine yol açmaktad›r. ‹nternet’teki bu enformasyon kaynaklar›na eriflimde, bunlar›n kullan›m›nda, bu kaynaklar›n izinsiz flekilde al›narak kendi eseri gibi yeniden yay›ma konulmas›yla eriflim k›s›tl›l›¤› bulunan sitelere, teknolojik hile yollar› kullanarak eriflmeye çal›flma ve buradaki enformasyonu yasal olmayan amaçlarla kullanma gibi sorunlar nedeniyle ‹nternet, kendi hukuku olmas› gereken, her geçen gün enformasyonun ve eriflim olanaklar›n›n
artmas›yla sorunlar yuma¤›n›n daha karmafl›k hâle gelmesine neden olmaktad›r.
Biliflim kavram›n›n ‹nternet’le hemen hemen paralel anlamda kullan›lmas› günümüzde s›kl›kla rastlad›¤›m›z bir durumdur. Biliflim kavram›n›n Türk hukuku bak›m›ndan yeni oldu¤unu ve ilk kez 1991 y›l›nda kullan›ld›¤›n› ifade etmifltik. Yasada o y›l yap›lan bu düzenlemede Biliflim kavram› yerine “bilgileri otomatik olarak
iflleme tabi tutulmufl bir sistem” kavram› tercih edilmifltir.
Hâlen yürürlükte olan 5237 say›l› Türk Ceza Kanunu ile “Biliflim Alan›nda Suçlar” bafll›¤›n› tafl›yan 10. Bölümdeki düzenlemelerde “biliflim sistemi” terimi yasa metnine girmifltir.
Biliflim suçlar› esas olarak iki flekilde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Birincisi, biliflim
sistemlerine karfl› ifllenen suçlar di¤eri ise biliflim sistemleri arac›l›¤› ile ifllenen suçlard›r. Bunun yan› s›ra baflka suçlar›n ifllenmesine bilgisayarlar ya da biliflim sistemi arac›l›k etmifl olabilir.

Biliflim Suçlar›n›n Türleri
Biliflim kavram›, teknoloji ve bilginin birlikte kullan›lmas›yla üretilen sonuçlar olarak k›saca tan›mlanabilir. Biliflimin birkaç yönü vard›r; bilgisayar yaz›l›m›, bilgisayar donan›m›, bilgisayar kullan›c›s› ve bilgi toplumu.
Biliflim suçlar›; bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi, cep telefonu gibi her
türlü teknolojinin kullan›lmas› ile ifllenilen suçlard›r.
Resim 4.1
Biliflim suçlar›
farkl› biçimlerde
ortaya
ç›kabilmektedir.
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Biliflim suçlar› üç biçimde ortaya ç›kabilmektedir. Bunlar:
1. Biliflim suçunda bilgisayar, suçun hedefi olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu
durumda bir bilgisayar›n gizlili¤i, bütünlü¤ü ya da eriflilebilirli¤i hedef olmaktad›r. Servisler, çal›nan veriler ya da kurban bilgisayarlar zarar görmektedir. “Nimda, CodeRed ve türevleri” gibi servis d›fl› b›rakma sald›r›lar› bu tip
biliflim suçlar›na örnek teflkil etmektedir.
2. ‹kinci durumda bilgisayar bir suçu ifllerken kullan›lan bir araç olarak karfl›m›za ç›kar. Bu tür suçlar çocuk pornografisi, doland›r›c›l›k, fikrî mülkiyet
haklar› ihlalleri ve yasa d›fl› maddelerin online sat›fl› gibi suçlard›r.
3. Üçüncü durumda bir bilgisayar, bir suçun içinde tesadüfen bulunabilir. Ancak bu bilgisayarlar kanun uygulay›c›lar için bir veridir. Örne¤in, sübyanc›lar bilgisayarlar›nda çocuk pornografisi muhafaza edebilirken uyuflturucu
kaçakç›lar› iliflkili olduklar› kiflilerin iletiflim bilgilerini saklayabilirler (bilisimpolisi.com; 2010).
Biliflim suçlar› en genel olarak Tablo 4.1.’de gösterildi¤i flekilde s›n›fland›r›lmaktad›r:
Tablo 4.1
Biliflim suçlar›
türleri.

1. Bilgisayar sistemlerine ve verilerine yetkisiz eriflim
Yetkisiz eriflim
Yetkisiz dinleme

Kaynak: Ulaflt›rma
Bakanl›¤›: 2001

Hesap ihlali
2. Bilgisayar sabotaj›
Mant›ksal bilgisayar sabotaj›
Fiziksel bilgisayar sabotaj›
3. Bilgisayar yoluyla doland›r›c›l›k
Banka kart› doland›r›c›l›¤›
Girdi ç›kt› program hileleri
‹letiflim servislerini haks›z ve yetkisiz olarak kullanma
4. Bilgisayar yoluyla sahtecilik
5. Yaz›l›m›n izinsiz olarak kullan›lmas›
Lisans sözleflmesine ayk›r› kullanmak
Lisans haklar›na ayk›r› ço¤altmak
Lisans haklar›na ayk›r› kiralamak
Di¤er suçlar
Kiflisel verileri haks›z ele geçirmek
Kiflisel verileri yaymak
Sahte kiflilik oluflturmak ve kiflilik taklidi
Yasalara ayk›r› yay›nc›l›k

Biliflim suçlar›n›n türleri Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) suç teflkil edecek tüm
suçlar› kapsayabilmekte veya bu suçlara zemin haz›rlamaktad›r. Biliflim suçlar› türleri; hakaret, küfür, kredi kart› yolsuzluklar›, sahte belge bas›m›, bilgilerin çal›nmas› ve buna ba¤l› olarak devam edebilecek suçlar› kapsamakla birlikte bunlarla s›n›rl› olmay›p günden güne de¤ifliklikler göstermektedir.
Biliflim suçlar› esas itibar›yla hangi kanunda düzenlenmifltir.

SIRA S‹ZDE

1

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M

S O R U

S O R U
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Bilgisayar suçlar›, di¤er bir deyiflle siber suçlar ya da biliflim suçlar› genifl bir yelpazeye yay›lm›fl durumdad›r. Bunlara örnek olarak afla¤›daki suç tipleri verilebilir:
• ‹çeridekilerin (örne¤in, çal›flanlar›n) yetkisiz giriflleri,
• D›flar›dakilerin (örne¤in, hackerlar›n) sistem giriflleri,
• Tescilli bilgilerin çal›nmas› (örne¤in, kullan›c› ad›n›n ve flifresinin çal›nmas›),
• Bilgisayarlar kullan›larak ekonomik doland›r›c›l›k,
• Bilgi veya a¤lar›n sabotaj›,
• A¤ trafi¤inin bozulmas›,
• Bilgisayar virüslerinin, truva atlar›n›n ve di¤er tip kas›tl› kodlar›n yaz›m› ve
da¤›t›lmas›,
• Yaz›l›m korsanl›¤›,
• Fikrî haklara, marka, patent ve endüstriyel tasar›mlara tecavüzler,
• Kimlik h›rs›zl›¤›,
• Ticari s›rlar›n çal›nmas›,
• Di¤er ekonomik suçlar (banka hesaplar›na girilmesi, kredi kart› numaralar›n›n çal›nmas›),
• Cinsel taciz, hakaret, tehdit,
• Çocuk pornografisi,
• Terörizm (Özdilek; 2002).
1 Haziran 2005 tarihinde yürürlü¤e giren 5237 Say›l› TCK’nin kapsam›nda biliflim suçlar› ve sistemlerine karfl› ifllenen suçlar flöyle ele al›nmaktad›r:
Tan›mlar bafll›kl› 6. maddenin ceza kanunlar›n›n uygulanmas›ndaki (g) f›kras›nda; bas›n ve yay›n yolu ile deyiminden; her türlü yaz›l›, görsel, iflitsel ve elektronik
kitle iletiflim arac›yla yap›lan yay›nlar anlafl›l›r, denilmektedir.
Nitelikli h›rs›zl›k bafll›kl› 142. maddenin (e) f›kras›nda; biliflim sistemlerinin kullan›lmas› suretiyle ifllenmesi hâlinde, üç y›ldan yedi y›la kadar hapis cezas›na hükmolunur. Suçun, bu f›kran›n (b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh bak›m›ndan kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karfl› ifllenmesi hâlinde,
verilecek ceza üçte biri oran›na kadar art›r›l›r, fleklinde ifade edilmektedir.
Nitelikli doland›r›c›l›k bafll›kl› 158. maddenin (f) f›kras›nda; biliflim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlar›n›n araç olarak kullan›lmas› suretiyle (g) f›kras›nda; bas›n ve yay›n araçlar›n›n sa¤lad›¤› kolayl›ktan yararlanmak suretiyle ifllenmesi hâlinde, iki y›ldan yedi y›la kadar hapis ve befl bin güne kadar adli para cezas›na hükmolunaca¤› bildirilmektedir.
Madde 243-246 Biliflim Alan›nda Suçlar bafll›kl› Onuncu Bölüm’de biliflim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya de¤ifltirme, tüzel kifliler hakk›nda güvenlik tedbiri uygulanmas›, banka ve kredi kartlar›n›n kötüye
kullan›lmas› kapsam›ndaki suçlar› tan›mlayan kanun maddeleri yer almaktad›r.
Bunlardan ikisi; h›rs›zl›k (madde 142/1/e) ve doland›r›c›l›k (madde 158/1/f) suçlar›n›n nitelikli hâllerini düzenleyen maddelerdir. Bu maddeler nitelikli h›rs›zl›k ve
doland›r›c›l›k teflkil eden suçlar›n biliflim sistemleri kullan›lmas›yla nitelikli olarak
gerçekleflebilece¤ini hüküm alt›na almaktad›r. Ancak savc›l›k ve mahkemeleri
do¤rudan biliflim suçu olmas› nedeniyle meflgul eden eylemler TCK’nin 243 ve
244. maddelerinde düzenlenmifltir (Demir: 2009).
Madde 243 “Biliflim Sistemine Girme” bafll›¤› tafl›makta olup bir biliflim sisteminin bütününe veya bir k›sm›na, hukuka ayk›r› olarak giren ve orada kalmaya devam eden kiflilere hapis veya adli para cezas› olarak düzenlenmifltir. Bu suç nedeniyle yarg›lama yapmaya görevli mahkeme olarak Sulh Ceza Mahkemeleri belirlenmifltir. Ayn› maddenin ikinci f›kras› bahsedilen fiillerin bedeli karfl›l›¤› yararla-
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n›labilen sistemler hakk›nda ifllenmesi hâlinde, verilecek cezan›n yar› oran›na kadar indirilece¤i düzenlenmifltir. Üçüncü f›krada ifllenen fiiller nedeniyle sistemin
içerdi¤i verilerin yok olmas› veya de¤iflmesi hâlinde faile Sulh Ceza Mahkemesi taraf›ndan, alt› aydan iki y›la kadar hapis cezas› verilece¤i düzenlenmifltir.
Biliflim sistemine girmede suçun oluflabilmesi için öncelikle bir biliflim sisteminin bütününe veya bir k›sm›na hukuk d›fl› yollarla girmek ve orada kalmaya devam etmek gerekmektedir. Biliflim sistemine girme; bilgisayar veya dijital sistemleri kapsamaktad›r. Baflka bir kimsenin bilgisayar›, baflka bir kimseye ait olan web
sitesinin içeri¤ini de¤ifltirme, “hack” denilen sisteme zarar verme olaylar› hep bu
kapsamda de¤erlendirilmelidir. Suçun oluflmas› için sistemin tamam›na izinsiz girilmesi veya tüm sistemin ele geçirilmesi gerekmemektedir. Sisteme izinsiz olarak
girilmesi ve bu giriflin sadece bir k›sm›na ulafl›lmas› suçun oluflumu için yeterlidir.
Hukuk d›fl› ve izinsiz girme sonucu o sistemde uzun süre kalmaya gerek yoktur.
Makul süre ile izinsiz kalma suç oluflumu için yeterlidir (hukuki.net, 2009).
TCK madde 244’te biliflim suçu “Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme
veya de¤ifltirme” bafll›¤› ile düzenlenmifltir. Maddenin ilk f›kras›nda bir biliflim sisteminin iflleyiflini engelleyen veya bozan kiflinin Asliye Ceza Mahkemesi taraf›ndan, bir y›ldan befl y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›labilece¤i düzenlenmifltir
(Demir: 2009).
Sitelerin ve biliflim sistemlerinin tasar›m› ve kurulmas› s›ras›nda kullan›lan yaz›l›mlardaki ve teknolojideki geliflmeler, sunucu hizmeti veren firmalar›n sa¤lad›klar› güvenlik imkânlar› sayesinde, sistemlerin bozulmas› gittikçe nadir rastlanan
olaylar hâlini almaktad›r. Buna karfl›n en çok rastlanan suç tipi, sistemin iflleyiflinin
engellenmesi olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Birçok kullan›c› ve bilgisayar›n organize bir biçimde biliflim sistemine kald›ramayaca¤› oranda girifl talebinde bulunmas›
ile gerçeklefltirilen bu eylemle sunucu kaynaklar›n›n tüketilmesi ve biliflim sisteminin ifllevini normal kullan›c›lar için yerine getirmesinin “engellenmesi” amaçlanmaktad›r. Bu fiil ayn› kullan›c› taraf›ndan, sürekli sayfa gösterimi yap›larak, DOS
sald›r›s› yapmak için yaz›lm›fl yaz›l›mlarla saniyede yüzlerce istek yollayarak basit
bir flekilde ifllenebilece¤i gibi bu sald›r› birçok kullan›c› taraf›ndan da gerçeklefltirilebilir. Hatta bilgisayarlar›na virüs bulaflt›r›lm›fl onbinlerce bilgisayar ve ‹nternet
kullan›c›s› bilgileri d›fl›nda, bu sald›r›lara alet edilebilmektedirler. Ayr›ca baz›
‹nternet sitelerinin yo¤un trafi¤inin biliflim sistemine yönlendirilmesi de biliflim sistemini “engelleme” fiilini oluflturacakt›r. Bu tür sald›r›lara Google, MSN, Twitter,
Yahoo, Facebook gibi büyük protal ve sosyal etkileflim siteleri de maruz kalm›fl,
hizmetleri aksam›flt›r (Demir: 2009).
Fail, ister verilerin düzenini bozsun, ister verilerin bulundu¤u biliflim sistemine
biliflim virüsü göndererek verileri tahrip etsin, isterse tahrip edilmek istenilen verilerin bulundu¤u biliflim sistemini baltayla parçalas›n sonuç fark etmeyecek ve suç
gerçekleflmifl olacakt›r (Ergün: 2009).
Çok yayg›n olarak karfl›lafl›lan bu fiil bir veya birkaç kullan›c› taraf›ndan gerçek
IP adresleriyle gerçeklefltiriliyorsa tespiti ve yasal yollara baflvurulmas› oldukça kolay olmaktad›r. Ancak fiilin baflka bir ülkeden gerçekleflmesi, gerçek IP’lerin proxy
sunucular ile gizlenmesi gibi yöntemlerin kullan›lmas›, sald›r›larda bilgisayar›na virüs bulaflt›r›lm›fl kiflilerin bilgisayarlar›n›n kullan›lmas› gibi hâllerde faillerin tespiti
güçleflebilmektedir. DOS sald›r›lar›n› etkisiz k›lmak için birçok teknoloji gelifltirilmifltir. Bunlar yaz›l›m modülleri ve sunuculara donan›m eklemek yoluyla mümkün
olmaktad›r. Ancak henüz hiçbir çözüm, sald›r›lara karfl› “tam olarak” koruma sa¤layamamaktad›r (Demir: 2009).
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244. maddenin ikinci f›kras›nda bir biliflim sistemindeki verileri bozan, yok
eden, de¤ifltiren veya eriflilmez k›lan, biliflim sistemine veri yerlefltiren, var olan verileri baflka bir yere gönderen kiflinin, Asliye Ceza Mahkemesi taraf›ndan alt› aydan
üç y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›labilece¤i düzenlenmifltir. Üçüncü f›krada
bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kurulufluna ait biliflim sistemi üzerinde ifllenmesi hâlinde, verilecek ceza yar› oran›nda art›r›laca¤› ifade edilmifltir. Dördüncü f›kra ise ilk üç f›krada say›lan fiillerin ifllenmesi
suretiyle kiflinin kendisinin veya baflkas›n›n yarar›na haks›z bir ç›kar sa¤lamas›n›n,
baflka bir suç oluflturmamas› hâlinde, Asliye Ceza Mahkemesi taraf›ndan iki y›ldan
alt› y›la kadar hapis ve beflbin güne kadar adli para cezas›na mahkûm edilebilece¤i düzenlenmifltir (Demir: 2009).
Madde 245’te banka veya kredi kartlar›n›n kötüye kullan›lmas› düzenlenmekte
olup, baflkas›na ait banka ya da kredi kart›n› ele geçiren veya kullanan ya da kulland›rtarak kifliyi zarara u¤rat›p kendisine yarar sa¤layan kifli hakk›nda üç y›ldan
alt› y›la kadar mahkûm edilebilece¤i belirtilmektedir. ‹kinci f›krada ise banka veya
kredi kart›n›n sahte flekilde haz›rlanmas› ya da üzerinde sahtecilik yap›lmas› hâlinde, bunun karfl›l›¤›nda yarar sa¤layan kifliye dört y›ldan yedi y›la kadar hapis cezas› verilebilece¤i ancak bu fiilin a¤›r ceza gerektiren bir suç kapsam›na girdi¤inde verilecek cezan›n daha da art›r›laca¤› ifade edilmektedir.
‹nternet bankac›l›¤› ve ‹nternet üzerinden al›flverifllerde baflkas›na ait banka veya kredi kartlar›n›n kart sahibinin r›zas›na ayk›r› olarak kullan›lmas› suretiyle hukuka ayk›r› yarar elde edilmesi hâlinde banka veya kredi kartlar›n›n kötüye kullan›lmas› suçu oluflmaktad›r.
Banka veya kredi kartlar›n›n otomatik para çekme makinelerinde (ATM) veya
‹nternet’te izin verilen limitin üzerinde kullan›lmas› hâlinde de TCK’n›n 245/1.
maddesi uygulanacakt›r. Örne¤in, ayn› ifl yerinde çal›flan arkadafl›na banka kart›n›
ve flifresini vererek ATM’den belli miktarda para çekmesini isteyen kiflinin izni d›fl›nda hesab›ndan fazla para çekmesi ya da hesaptaki paran›n bir k›sm›n› kendisinin veya baflkas›n›n hesab›na aktaran kiflinin eylemi TCK’n›n 245/1. maddesinde
düzenlenen suçu oluflturacakt›r (Ergün: 2009).
TCK’n›n biliflim suçlar›nda tüzel kifliler hakk›nda güvenlik tedbiri uygulanmas›
bafll›kl› madde 246’daki hükümde; biliflim suçlar› içerisinde belirtilen suçlar›n ifllenmesiyle haks›z menfaat sa¤layan tüzel kiflilerin hakk›nda da güvenlik tedbirlerine baflvurulaca¤› aç›klanmaktad›r.
Banka veya kredi kart›n›n sahte olarak üretilmesi, öncelikle veri iletim a¤lar›,
otomatik para çekme makineleri ile banka veya kredi kartlar›n›n üzerinden kullan›c›lara ait bilgilerin toplanmas› ve daha sonra bu bilgilerin fail ad›na bas›lm›fl plastik kart›n manyetik fleridine “encoder” adl› bir araçla geçirilmesi yoluyla yap›lmaktad›r (Ergün: 2009).
Müstehcenlik bafll›kl› madde 226’da;
1. a) Bir çocu¤a müstehcen görüntü, yaz› veya sözleri içeren ürünleri veren ya
da bunlar›n içeri¤ini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,
b) Bunlar›n içeriklerini çocuklar›n girebilece¤i veya görebilece¤i yerlerde
ya da alenen gösteren, görülebilecek flekilde sergileyen, okuyan, okutan,
söyleyen, söyleten,
c) Bu ürünleri, içeri¤ine vâk›f olunabilecek flekilde sat›fla veya kiraya arz
eden,
d) Bu ürünleri, bunlar›n sat›fl›na mahsus al›flverifl yerleri d›fl›nda, sat›fl arz
eden, satan veya kiraya veren,
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2.

3.

4.

5.

6.

e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet sat›fllar› yan›nda veya dolay›s›yla bedel
siz olarak veren veya da¤›tan,
f) Bu ürünlerin reklam›n› yapan
Kifli, alt› aydan iki y›la kadar hapis ve adli para cezas› ile cezaland›r›l›r.
Müstehcen görüntü, yaz› veya sözleri bas›n ve yay›n yolu ile yay›nlayan veya yay›nlanmas›na arac›l›k eden kifli, alt› aydan üç y›la kadar hapis ve beflbin güne kadar adli para cezas› ile cezaland›r›l›r.
Müstehcen görüntü, yaz› veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocuklar› kullanan kifli, befl y›ldan on y›la kadar hapis ve beflbin güne kadar adli para cezas› ile cezaland›r›l›r. Bu ürünleri ülkeye sokan, ço¤altan, sat›fla arz
SIRA ya
S‹ZDE
eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran
da baflkalar›n›n kullan›m›na sunan kifli, iki y›ldan befl y›la kadar hapis ve beflbin güne
kadar adli para cezas› ile cezaland›r›l›r.
D Ü fi Ü N E L ‹ M
fiiddet kullan›larak hayvanlarla, ölmüfl insan bedeni üzerinde veya do¤al olmayan yoldan yap›lan cinsel davran›fllara iliflkin yaz›, ses veya görüntüleri
S Onakleden,
R U
içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, sat›fla arz eden, satan,
depolayan, baflkalar›n›n kullan›m›na sunan veya bulunduran kifli, bir y›ldan dört
y›la kadar hapis ve beflbin güne kadar adli para cezas› ileDcezaland›r›l›r.
‹KKAT
Üç ve dördüncü f›kralardaki ürünlerin içeri¤ini bas›n ve yay›n yolu ile yay›nlayan veya yay›nlanmas›na arac›l›k eden ya da çocuklar›n görmesini, dinSIRA S‹ZDE
lemesini veya okumas›n› sa¤layan kifli, alt› y›ldan on y›la kadar hapis ve
beflbin güne kadar adli para cezas› ile cezaland›r›l›r.
Bu suçlardan dolay›, tüzel kifliler hakk›nda bunlara özgü
güvenlik tedbirleAMAÇLARIMIZ
rine hükmolunur.

N N

Biliflim suçlar› hakk›nda daha detayl› bilgi fiaban Cankat Taflk›n’›n “Biliflim
(‹stanK ‹ T ASuçlar›”
P
bul: Beta, 2008) kitab›nda mevcuttur.

F‹KRÎ HAKLAR VE B‹L‹fi‹M HUKUKU

TELEV‹ZYON

Günümüzde fikrî haklar kavram›, hem s›nai haklar› hem de eser sahibinin haklar›
ile ba¤lant›l› haklar› kapsayan genifl bir anlamda kullan›lmaktad›r.
Fikrî haklar, en genifl tan›m›yla hem eser sahipleri ve ba¤lant›l› hak sahipleriTERNET
nin haklar›n› örne¤in film yap›mc›lar›, icrac› sanatç›lar gibi hem‹ Nde
s›nai haklar› örne¤in marka patent endüstriyel tasar›m gibi haklar› ifade etmektedir. Bu yaklafl›mla fikrî haklar›n konusunu, “yarat›c› faaliyet sonucu oluflan fikrî emek ürünleri”
oluflturmaktad›r. K›saca fikrî haklar›n konusunu, yarat›c› faaliyet sonucu oluflan
fikrî emek ürünleri oluflturmaktad›r.
‹nsan›n yarat›c› nitelikte eme¤ini korumaya yönelik düzenlemelere eski dönemlerde dahi rastlamak mümkün olsa da bugün anlad›¤›m›z anlamda “fikrî hak”
kavram›n›n kabulü ve uluslararas› standartlara kavuflmas›, bir yandan uluslararas›
ticaretin geliflmesi di¤er yandan insan hak ve özgürlüklerindeki geliflmelere ba¤l›
olarak 19. yüzy›lda gerçekleflti¤ini söylemek mümkündür.

Fikrî Haklar ve Geliflimi
Fikrî mülkiyet haklar›n› ifade etmek üzere “fikrî haklar”, “telif haklar›”, “eser sahibinin haklar›” gibi hukuksal terimler kullan›ld›¤› görülmektedir. Söz konusu terimlerden “fikrî haklar”, “telif haklar›”, “eser sahibinin haklar›” ile her türlü bilimsel ve
edebî eserler, güzel sanat eserleri ile müzik eserleri ve sinema eserleri ile bilgisayar programlar› üzerindeki haklar ifade edilirken “s›nai haklar” ya da “s›nai mülki-

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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yet haklar›” ile patentler, markalar, ticari s›rlar, endüstriyel tasar›m ve modeller
üzerindeki haklar anlat›lmaktad›r.
Fikrî mülkiyet haklar›n›n korunmas› amac›yla hukuki aç›dan düzenlemelerin
esas itibar›yla matbaan›n icad›yla yo¤unlaflt›¤› söylenebilir. Bafllang›çta hükümdar
fermanlar› ya da emirnameleriyle tan›nan imtiyazlarla hukuksal aç›dan korunmaya
çal›fl›lan bu alan özellikle 18. yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren ulusal düzeyde etkili yasalarla korunmaya bafllanm›flt›r. Geliflen ekonomik, ticari ve teknolojik geliflmeler
karfl›s›nda, fikrî mülkiyet sadece ulusal düzeyde düzenleme çabalar› yeterli olmam›fl, fikrî mülkiyet ürünlerinin di¤er ürünlere göre, ülkeler ve bölgeler aras›nda s›n›rlar› çok rahat flekilde aflan bir niteli¤e sahip olmas› da bu oluflumu etkilemifltir.
Düflünce ürünü eserlerin ancak uluslararas› düzeyde yeterli bir flekilde korunmas›
gere¤i ortaya ç›km›flt›r. Bu çerçevede 1883 y›l›nda Paris’te gerçeklefltirilen konfeSIRA S‹ZDE
rans›n sonunda
“Paris Sözleflmesi” kabul edilmifl ard›ndan 1886 y›l›nda “Bern Sözleflmesi” kabul edilmifltir. 1967 y›l›nda ise Stockholm’de yap›lan konferans ve sözleflme ile hem
D Ü fi Üfikrî
N E L ‹ Mhaklara iliflkin baz› düzenlemeler yap›lm›fl hem de Dünya Fikrî
Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Property Organization: WIPO) ad› alt›nda yeni bir kuruluflun temelleri at›lm›flt›r. WIPO 1974 y›l›ndan itibaren Birleflmifl MilletS O R U
ler Örgütünün uzman bir kuruluflu olarak faaliyette bulunmaya bafllam›flt›r.

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

D‹KKAT
WIPO World Intellectual
Property Organizaiton Uluslararas› anlamda fikrî mülkiyet haklar›n› korumaya ve düzenlemeye yönelik çal›flmalarda bulunmakta, ayn› zamanda geliflmekte olan ülkelere
anlamda finansal ve bilimsel destekte bulunmaktad›r. Birleflmifl MilletSIRA bu
S‹ZDE
lerin tüm üyelerine aç›lan anlaflmalarla, uluslar›n kendi içinde fikrî mülkiyet hukukunu
belirginlefltirmeye yönelik çal›flmalarda bulunmaktad›r.
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‹ N T E Tablo
R N E T 4.2

AMAÇLARIMIZ

Türkiye’de Fikrî Haklar›n geliflimi ise özellikle bu alandaki kanunun haz›rlay›c›s›
olan Ord. Prof. Dr. E. Hirsch ile birlikte an›lmaktad›r. 5846 say›l› Fikir ve Sanat EserT A P 1951 tarihinde kabul edilmifl ve 13 Aral›k 1951 tarihli Resmî Galeri KanunuK 5‹ Aral›k
zete’de yay›nlanarak yürürlü¤e girmifltir. Bu kanun günümüze kadar yap›lan de¤ifliklikler ve ilavelerle birlikte hâlen yürürlüktedir. 5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserlerine
E L E V ‹ Z Y O Nhususiyetini tafl›yan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar vegöre eser,Tsahibinin
ya sinema eserleri olarak say›lan her nevi fikir ve sanat mahsullerini ifade etmektedir. Kanuna göre fikir ve sanat eserlerinin çeflitleri Tablo 4.2.’de gösterilmifltir.
‹NTERNET

Fikir ve Sanat Eserlerinin Çeflitleri

Fikir ve sanat
eserlerinin çeflitleri

‹lim ve Edebiyat
Eserleri

Musiki
Eserleri

Güzel Sanat
Eserleri

Sinema
Eserleri

5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre herhangi bir flekilde dil ve yaz› ile ifade olunan eserler ve her biçim alt›nda ifade edilen bilgisayar programlar›
ve bir sonraki aflamada program sonucu do¤urmas› kofluluyla bunlar›n haz›rl›k tasar›mlar› ‹lim ve Edebiyat Eserleri aras›nda yer almaktad›r.
Bir içeri¤in eser say›labilmesi için; fikrî bir eme¤in ürünü olmas›, yaratan›n›n
özelliklerini tafl›mas› ve eser türlerinden birinin kapsam› içinde nitelendirilmesi gereklidir. Kanunda fikir ve sanat eserleri türleri flöyle s›n›fland›r›lm›flt›r:
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•
•
•
•

Dil ve yaz› ile ifade edilen eserler,
Bilgisayar programlar› ve bunlar›n haz›rl›k tasar›mlar›,
Danslar ve sözsüz sahne eserleri,
Teknik ve ilmî foto¤raflar, haritalar, planlar, krokiler, resimler, maketler, mimarl›k ve flehircilik ve sahne tasar›mlar› olan ilim ve edebiyat eserleri,
• Her nevi sözlü ve sözsüz besteler olan müzik eserleri,
• Resimler, desenler, güzel yaz›lar, çeflitli maddelerin üzerine yap›lan eserler,
kaligrafi ve serigrafi,
• Heykeller, kabartma ve oymalar,
• Mimarl›k eserleri,
• El iflleri, tekstil ve moda tasar›mlar›,
• Foto¤rafik eserler ve slaytlar,
• Grafik eserler,
• Karikatürler,
• Her tür tiplemeler olan güzel sanat eserleri,
• Sinema eserleri.
Di¤er bir eserden yararlan›larak oluflturulan; tercümeler, roman, hikâye, fliir, piyes gibi bir eserden yararlan›larak oluflturulan bir baflka eser, musiki, güzel sanat,
ilim ve edebiyat eserinden filme al›nma ve radyo ve televizyonla yay›na müsait
hâle getirilenler, müzik aranjman ve tertipleri, külliyatlar, seçme ve toplamalar bir
eserin izah ve flerhi ile iflleyenin özelliklerini tafl›yan ifllenmelerdir.
FSEK madde 6/11’de; “bir bilgisayar program›n›n uyarlanmas›, düzenlenmesi
veya herhangi bir de¤iflim yap›lmas›”, “ifllenme eser” olarak tan›mlanmaktad›r. Ayr›ca bu maddede “belli bir maksada göre ve husûsî bir plan dâhilinde verilerin ve
materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya ç›kan veri tabanlar› -içindeki tek
tek veri ve materyal hariç-” yine ifllenme eser say›l›r ve korumadan yararlan›r (hukukcu.com; 2009b).

‹nternet ve Fikrî Haklar›
Yirminci yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, 1960’lar›n sonlar›yla 1970’lerin bafllar›nda e¤lence alan›nda meydana gelen h›zl› geliflmeler sonucunda e¤lence kültürünün uluslararas›laflmas› ve ard›ndan kitlesel kopyalama araçlar›n›n ortaya ç›kmas› ile fikir ve
sanat eserleri üzerindeki koruman›n da fleklinde de¤ifliklikler yap›lmas› sonucunu
do¤urmufltur.
‹nternet’in ortaya ç›k›fl› ve günümüzde geldi¤i nokta göz önüne al›nd›¤›nda
‹nternet üzerinde fikrî hak ihlallerinin yafland›¤› görülmektedir. ‹nternet’in bafl
döndürücü h›zla geliflmesinin en büyük sorunlar›ndan biri de fikrî haklar alan›nda
yaflanan hak ihlalleri olmufltur. Bunun en önemli sebeplerini ise flu flekilde s›ralamak mümkündür (Türkekul, 2003:564).
• ‹nternet ortam›nda eserler son derece kolay ço¤alt›labilmekte ve da¤›t›labilmektedir.
• Web sayfalar› ya da içeri¤i ile ilgili koruman›n s›n›r› tam olarak belirlenememektedir.
• ‹nternet, etkileflimli yap›s›yla ve sanal gerçeklik uygulamalar› gibi teknolojik
geliflmeler ile klasik eser tan›m›n› zorlamaktad›r.
• ‹nternet’in hiçbir hukuki kiflili¤e ya da kuruma ait olmayan bir yap›da bulunmas› bu flekilde yap›lacak düzenlemeleri zorlaflt›rmaktad›r.
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• ‹nternet’in bir özgürlük ortam› olarak, fazladan yasal ya da teknik düzenlemelerle gelifliminin k›s›tlanmas› istenmemektedir.
• ‹nternet üzerinden yap›lan hak tecavüzlerinde, tecavüzü yapan›n tespiti ve
bu ihlalin önlenmesi son derece güç olmaktad›r.
• Uygulanacak hukukun tespitine iliflkin sorunlar bulunmaktad›r.

Web Sayfas› Yaz›l›mlar ve Bilgisayar Oyunlar›
Bilgisayar program›: Bir
bilgisayar sisteminin özel bir
ifllem veya görev yapmas›n›
sa¤layacak bir flekilde
düzene konulmufl bilgisayar
emir dizgesini ve bu emir
dizgesinin oluflum ve
geliflimini sa¤layacak
haz›rl›k çal›flmalar›n› ifade
etmektedir.

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

Fikir ve SanatD Eserleri
‹ K K A T Kanunu, korunan eserlerin eser sahibinin haklar›na tecavüz hâlinde yasal yapt›r›mlar öngörmektedir.

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ
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Bu kanunda sorumluluk özel olarak düzenlenmifltir. madde 66’da “Manevi ve
mali haklar› tecavüze u¤rayan kimse tecavüz edene karfl› tecavüzün ref’ini (giderimini) davaAMAÇLARIMIZ
edebilir. Tecavüz, hizmetlerini ifa ettikleri s›rada bir iflletmenin temsilcisi veya müstahdemleri taraf›ndan yap›lm›flsa iflletme sahibi hakk›nda da dava aç›labilir.” Buna göre suçun ifllenmesine mani olamayan iflletme sahibi veya müdürü
K ‹ T A olursa
P
ve her ne surette
olsun iflletmeyi fiilen idare eden kimse de cezaland›r›l›r.
Bu hukuka ayk›r› fiillerden dolay› masraf ve para cezas›ndan tüzel kifli de sorumludur (Hukukcu.com, 2009).
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5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) 4630 say›l› Kanun ile de¤iflik “Tan›mlar” bafll›kl› 1/B maddesinin (g),(h),(›) bentlerinde “Bilgisayar program›”, “Arayüz” ve “Araifllerlik” kavramlar›n›n aç›klamalar› yap›lm›fl, “Fikir ve Sanat
Eserlerinin Çeflitleri” bafll›kl› bölümde yer alan madde 2’de bilgisayar programlar›
ve haz›rl›k tasar›mlar› ilim ve edebiyat eserleri aras›nda say›lm›flt›r. Bu ba¤lamda
bilgisayar programlar› 5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun korumas› alt›na al›nm›flt›r (Özel: 2002).
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre bir fleyin eser olarak nitelendirebilmesi
için flu flartlar› tafl›mas› gerekmektedir.
• Fikrî bir çaban›n ürünü olmas›,
• Eser sahibinin hususiyetini tafl›mas›,
• fiekillenmifl olmas›,
• Kanunda tan›mlanm›fl olan eser türlerinden birine girmesi.
Bu anlamda web sayfalar›n›n hukuki niteli¤i belirlenirken bu ölçütlerin uygulanmas› gerekmektedir. Web sayfas› bir bütün olarak incelendi¤inde çeflitli resimler, grafikler ve veri tabanlar›ndan oluflmas› nedeniyle eser olarak nitelendirilmesi
gerekir.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda; bilgisayar suçlar› ve hukuka ayk›r› hareketSIRA düzenlendi¤i
S‹ZDE
ler özel olarak
gibi ‹nternet arac›l›¤› ile telif haklar›na ayk›r› ifller de
kapsanm›flt›r. Kanuna göre, eserleri izinsiz olarak kullanan, ço¤altan, iflleyen, bilgisayar programlar›n› koruyan ayg›tlar› geçersiz k›lan teknik araçlar› bulunduran,
D Ü fi Ü N E L ‹ M
da¤›tan ve bu tip eser ve programlar› ç›kar sa¤lamak için yay›nlayanlar yay›n durdurma, maddi ve manevi tazminatlar›n yan› s›ra 71. 72. 73. ve 80. maddelere göre,
S Ocezas›
R U
hapis ve para
ile cezaland›r›laca¤› belirtilmektedir.
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Eser sahibinin
tür haklar› olabilir?
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‹NTERNET
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K‹fi‹L‹K HAKLARI VE B‹L‹fi‹M HUKUKU
Kiflilik Haklar›n›n Hukuki Niteli¤i
Genel anlamda kiflilik hakk› kiflisel varl›klar üzerinde söz konusu olan flahsa ba¤l› bir mutlak hakt›r. (Yaflam, sa¤l›k, özgürlükler, fleref ve haysiyet, özel yaflam,
isim, resim, his yaflam› gibi kiflisel varl›klar üzerindeki haklar kiflilik hakk›n› ifade
eder). Kiflilik hakk› kiflisel varl›klar üzerindeki bir hak oldu¤undan bu varl›klara
yönelen sald›r›lar kiflilik hakk›n›n ihlali sonucunu do¤ururlar. Kiflilik hakk›n›, “kiflinin toplum içindeki sayg›nl›¤›n› ve kiflili¤ini serbestçe gelifltirmesini temin eden
ögelerin tümü üzerindeki haklar›” olarak tan›mlamak mümkündür. Kiflinin onur ve
sayg›nl›¤›n› toplum içinde ortadan kald›ran veya zedeleyen tüm sald›r›lar “kiflilik
hakk›na “sald›r›” olarak kabul edilmelidir. Kiflilik hakk›, kiflinin tüm korunan haklar›n›n, de¤erlerinin ve varl›klar›n›n bütünüdür. Hukuken korunan ve kifliyle ilgili
tüm de¤erler “kiflilik hakk›” kavram› kapsam›ndad›r. Kiflilik haklar›n›n temel kayna¤› ise demokratik sistemler içinde bu sistemin mant›¤›ndan do¤an ve Anayasal
birer kural durumuna gelen, kifli hak ve özgürlükleridir.
Medeni Kanunu’muzda yasa koyucu baz› kiflisel varl›klar› özel olarak düzenlemifl ve korumufltur. ‹sim hakk› (MK. md.25-26), beden taml›¤› üzerindeki hak, (MK.
md. 27-28) gibi. Kiflisel varl›klar maddi yani vücut taml›¤›, s›hhat olabilece¤i gibi
manevi yani fleref ve haysiyet, özel yaflam, resim, isim gibi de¤erlerde olabilir.
Kiflilik hakk› kiflisel varl›klar›n korunmas›yla ilgilidir. Kiflisel varl›klar, insan›n
insan olmas›ndan güç alan varl›klar ya da kiflinin ad›, onuru ve s›r alan› gibi dolayl› varl›klar olarak iki kesimlidir.
Özel bir hakk›n konusu olmayan bütün kiflisel varl›klar “kiflilik hakk›”n› oluflturur. Genel olarak yap›lan bir s›n›fland›rmaya göre kiflisel varl›klar “iç kiflisel varl›klar” / “d›fl kiflisel varl›klar” olarak ikiye ayr›lmaktad›r.
‹ç kiflisel varl›klar; kiflinin insan olmas› nedeniyle sahip oldu¤u varl›klard›r.
Bunlar bedensel bütünlü¤e iliflkin varl›klar (vücut, yaflam, s›hhat gibi) ve ruhsal
varl›klardan (ruhsal taml›k üzerindeki hak, faaliyet özgürlü¤ü, kiflisel ifl gücü üzerindeki hak gibi) oluflur.
D›fl kiflisel varl›klar; sosyal iliflkide bulunma hakk› olarak adland›r›l›r. Bunlar
birlikte yaflama sonucu olarak do¤an de¤erler olup, kiflinin toplum içindeki durumunu belirleyen varl›klard›r. fieref ve haysiyet, özel tan›tma araçlar› (isim, meslek,
unvanlar›, armalar, ticari markalar›, di¤er ticari tan›tma araçlar›, hükmi flahsiyet
isimleri gibi) resim ve ses gibi varl›klar da bunlar aras›nda say›labilir.
Baz› hukukçular ise kiflisel varl›klar› üçe ay›r›r : Kiflinin psiflik alan›, fizik alan›
ve sosyal kiflilik alan›.
Psiflik alana; kiflinin duygu yaflam› (ölüleri karfl›s›nda sayg› duyma, utanma
duygular›n›n korunmas› gibi) zihin ve irade yaflam›n›n (kiflinin karar ve serbest irade özgürlü¤ü) dokunulmazl›¤› girer.
Fizik alan›na; kiflinin bedensel dokunulmazl›¤› (vücut, yaflam, s›hhat gibi)
üzerindeki haklar girer.
Sosyal kiflilik alan›na; kiflinin toplum içindeki durumunun korunmas›na iliflkin varl›klar› girmektedir. Kifliyi tan›tma araçlar› (isim, resim, ticari marka, firma
ad›, arma, unvan gibi) ifl ve ticari s›rlar›, kiflinin meslekî durumu, ekonomik gücü
bunlar aras›nda yer al›r. fieref ve haysiyet ve özel yaflam sosyal kiflilik alan›na giren kiflisel varl›klard›r.
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Kiflilik hakk› mal varl›¤› de¤il, kiflisel varl›k (flah›s varl›¤›) üzerindeki haklardand›r. Bu haklar kifliye ba¤l›d›r. Ondan ayr› düflünülemez. Do¤umla birlikte (tüzel kiflilerde kurulduklar› andan itibaren) herhangi bir kazand›r›c› iflleme gerek olmadan
kendili¤inden kazan›l›r ve ölümle birlikte (tüzel kiflilerde tüzel kiflili¤in sona ermesiyle) sona ererler. Ölümle birlikte sona erdi¤inden miras yoluyla baflkas›na geçemez. Ölümden sonra ölenin kiflilik haklar›ndan ve bunlara sald›r›lardan söz edilemez. Ölüye yönelen sald›r›lar onun hayattaki yak›nlar›n›n his yaflamlar› gibi kiflisel
varl›klar›na bir sald›r› teflkil edebilir. Kiflilik haklar› kifliye ba¤l› haklardan olup baflkas›na devredilemez. Bu haklardan kural olarak vazgeçilemez. Zaman afl›m›na u¤ramaz. Bir borç için rehin verilemez. ‹flas masas›na konu olmaz. Mutlak haklardand›r. Herkese karfl› ileri sürülebilir.
Kiflilik hakk›n›, “kiflinin toplum içindeki sayg›nl›¤›n› ve kiflili¤ini serbestçe gelifltirmesini temin eden ögelerin tümü üzerindeki haklar›” olarak tan›mlamak mümkündür. Kiflinin onur ve sayg›nl›¤›n› toplum içinde ortadan kald›ran veya zedeleyen tüm sald›r›lar “kiflilik hakk›na” sald›r› olarak kabul edilmelidir. Kiflilik hakk›,
kiflinin tüm korunan haklar›n›n, de¤erlerinin ve varl›klar›n›n bütünüdür. Hukuken
korunan ve kifliyle ilgili tüm de¤erler “kiflilik hakk›” kavram› kapsam›ndad›r. Kiflilik haklar›n›n temel kayna¤› ise demokratik sistemler içinde bu sistemin mant›¤›ndan do¤an ve Anayasal birer kural durumuna gelen, kifli hak ve özgürlükleridir.
Yani; Anayasal yap› kiflilik haklar›n›n temel kaynaklar›ndan biri olmakta, yarg›c›n
takdir yetkisi aç›s›ndan do¤rudan do¤ruya etkili olmaktad›r. Her hakaret ve sövme
fiilinin kiflilik haklar›na zarar verici nitelikte say›labilmesi için fiilin mutlaka suç
oluflturmas› zorunlu de¤ildir. “Suçta Kanunilik” kural› gere¤i, suç oluflturmad›¤›
hâlde kiflilik haklar›na sald›r› niteli¤inde fiiller ifllenebilir.
Kiflilik haklar›n›n mal varl›¤› de¤il, flah›s varl›¤› haklar›ndan olmas› bunlara sald›r› hâlinde sadece manevi bir zarar›n do¤aca¤›, maddi zarar›n meydana gelmeyece¤i anlam›na gelmez. MK. 24 maddesi böyle bir sald›r› hâlinde maddi tazminat istenebilece¤ini de aç›klamaktad›r. Bas›n yoluyla ticari ve mesleki fleref ve haysiyete sald›r› hâlinde müflterilerini veya mesle¤ini kaybetme sonucunda do¤an maddi
zararlar gibi.

Biliflim ve Kiflilik Haklar›
Kiflilik haklar› ve biliflim alan›n› inceledi¤imizde, karfl›m›za ç›kabilecek en önemli
sorun, kiflilik haklar›na ‹nternet arac›l›¤›yla yap›lan tecavüzlerdir. ‹nternet’in kullan›c›lar›na sa¤lad›¤› özgürlük ayn› zamanda kiflilik haklar›na yönelik tehdidin de sebebi olmufltur.

‹nternet Arac›l›¤›yla Kiflilik Haklar›n›n ‹hlal Türleri
Bilgi toplumu olarak 20. yüzy›lda bambaflka bir iletiflim arac›, insanlar› daha önce
hiç olmad›¤› kadar birbirlerine ba¤lam›fl ve mesafeleri ortadan kald›rm›flt›r. Bu durum da kiflilik haklar›na ihlallere baflka bir boyut kazand›rm›flt›r. Bu ihlalleri flu
bafll›klarda toplamak mümkündür;
• Alan ad› (Domain Name) aç›s›ndan kiflilik hakk› ihlalleri
• Elektronik posta (E-mail) arac›l›¤›yla kiflilik haklar›na tecavüz
• Spam/spamming
• Web sayfalar›ndaki yay›nlar nedeniyle kiflilik kaklar› ihlali
• Elektronik ticarette reklamlar arac›l›¤›yla kiflilik haklar›na tecavüz
• Sosyal medya sitelerinde kiflilik haklar› ihlalleri
• Kiflisel verilerin gizlili¤i ve korunmas›
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Alan ad› 123.435.243.4 gibi birtak›m say›lardan oluflan IP adresi olarak bilinen
serverlar›n ‹nternet üzerinde birbirlerini tan›maya yarayan adresin, kiflilerin daha
rahat anlayabilece¤i alternatif bir flekildir. Bir baflka deyiflle ‹nternet ortam›nda
web sitelerine ulaflmada ve birbirlerini ay›rmada kullan›lan elektronik bir adrestir.
‹flte bu elektronik adresler gerçek ya da tüzel kiflilerin kiflilik hakk› kavram› içerisinde yer almaktad›r. Pop flark›c›s› Tarkan’›n isminin kendisinden habersiz olarak
al›nmas› ve kendisine astronomik fiyatla sat›fl›n›n teklif edilmesi bu alandaki kiflilik hakk› ihlaline örnek teflkil etmektedir.
Kiflilik hakk› ihlallerinin yafland›¤› bir baflka alan ise hemen hemen herkesin
kulland›¤› elektronik posta yoluyla, gönderilen kiflinin kiflili¤ine yönelik, özellikle
fleref ve haysiyetini, özel hayat›n› veya s›rlar›n›, resmî veya isim üzerindeki kiflilik
hakk›n› ihlal edici yaz›yla veya resimle ya da her ikisi birlikte kullan›larak tecavüzde bulunabilir. Kiflilerin e-postalar›na ürkütücü, sald›rgan, pornografik içerikli mesajlar ve foto¤raflar gönderilmesi de böyle bir ihlali do¤urmaktad›r. Baz› hâllerde
ise bu mesajlar hiç tan›mad›¤›n›z kiflilerden gelebilmektedir. ‹stem d›fl› al›nan emailler spam ya da spamming olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Kiflilik hakk› ihlallerinin bir baflka görünümü ise ‹nternet ortam›ndaki yay›nlar
nedeniyle kiflilik hakk› ihlalleridir. Özellikle ‹nternet gazetecili¤i kavram›n›n yayg›nlaflt›¤› günümüzde, haber sitelerinde ya da ticari amaçl› web sitelerinde sesli veya görüntülü olarak gerçek d›fl› haberler, as›ls›z suçlama ve iftiralara, sövme ya da
hakaret içeren yay›nlar›n yap›ld›¤› görülmektedir. Bu tür haberler verilirken yarg›
kararlar›na da yans›m›fl olan dört ilke göz önüne al›nmal›d›r. Bunlar ;
a. Haberde (elefltiri ve yorumda) gerçeklik,
b. Haberde (elefltiri ve yorumda) güncellik,
c. Kamu yarar› ve toplumsal ilgi,
d. Konu ile anlat›m aras›nda düflünsel bir ba¤l›l›k ve amaca uygun araç kullanma koflullar› birlikte bulunmal›d›r.
Bir baflka hak ihlali ise elektronik ticarette reklamlar arac›l›¤›yla olmaktad›r.
Son zamanlarda ise en fazla hak ihlali sosyal medya sitelerinde yaflanmaktad›r.
‹nternet bir yandan bilgiye do¤rudan kolay, h›zl› ve ucuz bir yolla eriflim olana¤› sunarken di¤er yandan kiflisel verilerin izin al›nmadan elde edilmesi ve yay›lmas› gibi sorunlar› da ortaya ç›karmaktad›r.
Türkiye’de kiflisel verilerin korunmas›na iliflkin henüz herhangi bir özel kanuni düzenleme bulunmamakla birlikte Anayasa, Türk Medeni Kanunu ve Türk
Ceza Kanunu, kiflilik haklar›n›n korunmas› ve kifliye ait s›rlara iliflkin hükümler
içermektedir.
Kiflilik haklar› ihlal edilen kiflinin baflvuraca¤› yasal yollar neler olabilir?
SIRA S‹ZDE

5651 SAYILI KANUN VE GET‹RD‹KLER‹

Spam: ‹ngilizce “Sending
Personally Annoying Mail”
ifadesinin bafl harflerinin bir
araya getirilmesi ile oluflan
istenmeyen elektronik posta
olarak ifade edilir.
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Kanun’un Amac›
S O RYap›lan
U
4 May›s 2007 tarihinde kabul edilen 5651 say›l› “‹nternet Ortam›nda
Yay›nlar›n Düzenlenmesi ve Bu Yay›nlar Yoluyla ‹fllenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakk›nda Kanun”un amaç ve kapsam›; içerik sa¤lay›c›, yer sa¤lay›c›, eriflim sa¤laD‹KKAT
y›c› ve toplu kullan›m sa¤lay›c›lar›n yükümlülük ve sorumluluklar› ile ‹nternet ortam›nda ifllenen belirli suçlarla içerik, yer ve eriflim sa¤lay›c›lar› üzerinden mücaSIRA S‹ZDE
deleye iliflkin esas ve usulleri düzenlemektir.
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‹sminin uzun olmas› sebebiyle kamuoyunda 5651 say›l› Kanun olarak bilinen
kanun 23 May›s 2007 tarihinde 26530 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
5651 say›l› Kanun’un üçüncü maddesinin bafll›¤› “Bilgilendirme Yükümlülü¤ü”dür. Buna göre içerik, yer ve eriflim sa¤lay›c›lar›, yönetmelikle belirlenen esas
ve usuller çerçevesinde tan›t›c› bilgilerini kendilerine ait ‹nternet ortam›nda kullan›c›lar›n ulaflabilece¤i flekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür. Bu
yükümlülü¤ü yerine getirmeyen içerik, yer veya eriflim sa¤lay›c›s›na Telekomünikasyon ‹letiflim Baflkanl›¤› taraf›ndan iki bin Türk liras›ndan on bin Türk liras›na
kadar idari para cezas› verilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.

‹nternet Sujeleri ve Sorumluluklar›
‹çerik Sa¤lay›c›: ‹nternet
ortam› üzerinden
kullan›c›lara sunulan her
türlü bilgi veya veriyi üreten,
de¤ifltiren ve sa¤layan
gerçek veya tüzel kiflilerdir.
Yer Sa¤lay›c›: Hizmet ve
içerikleri bar›nd›ran
sistemleri sa¤layan veya
iflleten gerçek veya tüzel
kiflilerdir.
Eriflim Sa¤lay›c›:
Kullan›c›lar›na ‹nternet
ortam›na eriflim olana¤›
sa¤layan her türlü gerçek
veya tüzel kiflilerdir.
Toplu Kullan›m Sa¤lay›c›lar:
Kiflilere belli bir yerde ve
belli bir süre ‹nternet ortam›
kullan›m olana¤› sa¤layan
gerçek veya tüzel kiflilerdir.

5651 say›l› Kanun’un amac›n›n içerik sa¤lay›c›, yer sa¤lay›c›, eriflim sa¤lay›c›
ve toplu kullan›m sa¤lay›c›lar›n yükümlülük ve sorumluluklar› ile ‹nternet ortam›nda ifllenen belirli suçlarla içerik, yer ve eriflim sa¤lay›c›lar› üzerinden mücadeleye iliflkin esas ve usulleri düzenlemek oldu¤unu belirtmifltik.
‹nternet’in sundu¤u hizmetlerin yerine getirilmesini sa¤layan ve ‹nternet sektöründe faaliyet gösterenlere “‹nternet sujeleri” ad› verilmektedir.

‹çerik Sa¤lay›c›n›n Sorumlulu¤u
5651 say›l› Kanun’a göre içerik sa¤lay›c›, ‹nternet ortam›nda kullan›ma sundu¤u
her türlü içerikten sorumludur. ‹çerik sa¤lay›c›, ba¤lant› sa¤lad›¤› baflkas›na ait içerikten sorumlu de¤ildir. Ancak sunufl biçiminden, ba¤lant› sa¤lad›¤› içeri¤i benimsedi¤i ve kullan›c›n›n söz konusu içeri¤e ulaflmas›n› amaçlad›¤› aç›kça belli ise genel hükümlere göre sorumludur.

Yer Sa¤lay›c›n›n Yükümlülükleri
Yer sa¤lay›c›, yer sa¤lad›¤› içeri¤i kontrol etmek veya hukuka ayk›r› bir faaliyetin
söz konusu olup olmad›¤›n› araflt›rmakla yükümlü de¤ildir. Yer sa¤lay›c›, yer sa¤lad›¤› hukuka ayk›r› içerikten, ceza sorumlulu¤u ile ilgili hükümler sakl› kalmak
kayd›yla bu 5651 say›l› Kanun’un 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi hâlinde ve teknik olarak imkân bulundu¤u ölçüde hukuka ayk›r› içeri¤i yay›ndan kald›rmakla yükümlüdür.

Eriflim Sa¤lay›c›n›n Yükümlülükleri
Eriflim sa¤lay›c›;
a. Herhangi bir kullan›c›s›n›n yay›nlad›¤› hukuka ayk›r› içerikten, bu Kanun
hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi hâlinde ve teknik olarak engelleme imkân› bulundu¤u ölçüde eriflimi engellemekle yükümlüdür.
b. Sa¤lad›¤› hizmetlere iliflkin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini alt› aydan
az ve iki y›ldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar
saklamakla ve bu bilgilerin do¤rulu¤unu, bütünlü¤ünü ve gizlili¤ini sa¤lamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmezse baflkanl›k taraf›ndan
on bin Türk liras›ndan elli bin Türk liras›na kadar idari para cezas› verilir.
c. Faaliyetine son verece¤i tarihten en az üç ay önce durumu kuruma, içerik
sa¤lay›c›lar›na ve müflterilerine bildirmek ve trafik bilgilerine iliflkin kay›tlar› yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak kuruma teslim
etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmezse baflkanl›k taraf›ndan on bin Türk liras›ndan elli bin Türk liras›na kadar idari para cezas›
verilir.
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Eriflim sa¤lay›c›, kendisi arac›l›¤›yla eriflilen bilgilerin içeriklerinin hukuka ayk›r› olup olmad›klar›n› ve sorumlulu¤u gerektirip gerektirmedi¤ini kontrol etmekle
yükümlü de¤ildir.

Eriflimin Engellenmesi ve ‹çeri¤in Yay›ndan Ç›kar›lmas›
‹nternet ortam›nda yap›lan ve içeri¤i afla¤›daki suçlar› oluflturdu¤u hususunda yeterli flüphe sebebi bulunan yay›nlarla ilgili olarak eriflimin engellenmesine karar
verilebilmektedir.
‹nternet ortam›ndaki yap›lan yay›nlar›n içeri¤i
5237 say›l› Türk Ceza Kanunu’nda yer alan;
1. ‹ntihara yönlendirme (madde 84),
2. Çocuklar›n cinsel istismar› (madde 103, birinci f›kra),
3. Uyuflturucu veya uyar›c› madde kullan›lmas›n› kolaylaflt›rma (madde 190),
4. Sa¤l›k için tehlikeli madde temini (madde 194),
5. Müstehcenlik (madde 226),
6. Fuhufl (madde 227),
7. Kumar oynanmas› için yer ve imkân sa¤lama (madde 228) suçlar›,
8. 5816 say›l› Atatürk Aleyhine ‹fllenen Suçlar Hakk›nda Kanun’da yer alan suçlar› oluflturdu¤u konusunda yeterli flüphe olmas› hâlinde bu yay›nlar hakk›nda eriflimin engellenmesi karar› verilebilecektir.
Eriflimin engellenmesi karar›, soruflturma evresinde hâkim, kovuflturma evresinde ise mahkeme taraf›ndan verilir. Soruflturma evresinde, gecikmesinde sak›nca bulunan hâllerde Cumhuriyet savc›s› taraf›ndan da eriflimin engellenmesine
karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savc›s› karar›n› yirmi dört saat içinde hâkimin onay›na sunar ve hâkim, karar›n› en geç yirmi dört saat içinde verir.

Soruflturma: Ceza
Muhakemesi Kanunu’na göre
yetkili mercilerce suç
flüphesinin ö¤renilmesinden
iddianamenin kabulüne
kadar geçen evredir.
Kovuflturma: ‹ddianamenin
kabulüyle bafllay›p hükmün
kesinleflmesine kadar geçen
evredir.

‹çeri¤in Yay›ndan Ç›kar›lmas›
‹nternet ortam›nda yer alan içerik nedeniyle haklar› ihlal edildi¤ini iddia eden kifli, içerik sa¤lay›c›s›na, buna ulaflamamas› hâlinde yer sa¤lay›c›s›na baflvurarak
kendisine iliflkin içeri¤in yay›ndan ç›kar›lmas›n› isteyebilir. ‹çerik veya yer sa¤lay›c› kendisine ulaflt›¤› tarihten itibaren iki gün içinde talebi yerine getirir. Bu süre
zarf›nda talep yerine getirilmedi¤i takdirde reddedilmifl say›l›r.
Talebin reddedilmifl say›lmas› hâlinde, kifli on befl gün içinde yerleflim yeri sulh
ceza mahkemesine baflvurarak içeri¤in yay›ndan ç›kar›lmas›na karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu talebi üç gün içinde duruflma yapmaks›z›n karara
ba¤lar. Sulh ceza hâkiminin karar›na karfl› Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.
Sulh ceza hâkiminin karar›n› bu maddede belirtilen flartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kifli, alt› aydan iki y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r. ‹çerik veya yer sa¤lay›c›n›n tüzel kifli olmas› hâlinde, bu f›kra hükmü
yay›n sorumlusu hakk›nda uygulan›r.
‹nternet ortam›ndaki bir yay›n nedeniyle düzeltme ve cevap hakk›SIRA
kullanmak
S‹ZDE için kime
baflvurulmal›d›r?
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B‹L‹fi‹M ET‹⁄‹
‹nternet’te ‹letiflim Kurallar›
Etik iyi ve do¤ru, mutlak iyi mutlak do¤ru olup olmad›¤› varsa buna ulafl›l›p ulafl›lamayaca¤›n› araflt›ran zihinsel çabad›r. Etik, istenen bir yaflam›n anlafl›lmas›, araflt›r›lmas›, neyin yap›l›p neyin yap›lamayaca¤›n›n, neyin istenilip neyin istenilemeyece¤inin belirlenmeye çal›fl›lmas›d›r (Goksu ve Bilgiç).
Yaflam boyunca olumlu ve olumsuz yönleri ile karfl›m›za ç›kan her olay› düflünürüz ve yeniden de¤erlendiririz. Benzer olaylar› yaflayan ve de¤erlendiren kifliler,
e¤er benzer sonuçlara varabiliyor ise o zaman söz konusu süreci denetleyecek ve
yönlendirecek baz› kurallar›n sa¤l›kl› temelleri at›lm›fl oluyor demektir.
‹nternet ve elektronik ortam›nda uyulmas› gereken kurallar› tan›mlayan normlar ve kodlar k›saca biliflim eti¤ini ifade eder. Bu norm ve kodlar›n temel amac›
‹nternet ortam›ndaki kullan›c›lar›n minimum zarar ve maksimum fayda ile elektronik ortam› kullanmas›n› güvence alt›na almakt›r.
K›saca “Biliflim” bilginin elektronik ortamda ifllenmesi olarak tan›mlanmaktad›r.
Bu ba¤lamda Biliflim Eti¤i’ne, biliflim alan›nda uyulmas› gereken yaz›l› ve yaz›l› olmayan kurallar diyebiliriz. Biliflim Eti¤i genel bir ifadeyle tüm ‹nternet ve network
a¤lar›n›n kullan›c›lar›n›n uymas› gereken kurallar› kapsad›¤› gibi, bireylerin kiflisel
bilgisayarlar›n› kullan›rken dahi uymas› gereken kurallar› düzenler.
Temeli 1985’e dek uzanan Computer Ethics Institude (Bilgisayar Etik Enstitüsü)’e dayand›r›lan afla¤›daki on emir belki de netiquette’in temelini oluflturur niteliktedir. Bunlar;
1. Bilgisayar› baflka insanlara zarar vermek için kullanmamal›y›z.
2. Baflka insanlar›n bilgisayar çal›flmalar›n› kar›flt›rmamal›y›z.
3. Baflka insanlar›n dosyalar›n› kar›flt›rmamal›y›z.
4. Bilgisayar› h›rs›zl›k yapmak için kullanmamal›y›z.
5. Bilgisayar› yalan bilgiyi yaymak için kullan›lmamal›y›z.
6. Bedelini ödemedi¤imiz yaz›l›m› kopyalamamal› ya da kullanmamal›y›z.
7. Baflka insanlar›n bilgisayar kaynaklar›n› izin almadan kullanmamal›y›z.
8. Baflka insanlar›n entelektüel bilgilerini kendimize mal etmemeliyiz.
9. Yaz›lan program›n sosyal hayata etkilerine dikkat etmeliyiz.
10. Bilgisayar› sayg› duyulacak, hakk›nda bahsedilecek fleyler için kullanmal›y›z.
Türkiye Biliflim Vakf› taraf›ndan ‹nternet’te iletiflim kurallar› yay›nlanm›flt›r. Burada söz konusu edilen kurallar›n amac› ‹nternet gibi s›n›rs›z ortak bir iletiflim ve
etkileflim ortam›n› kullan›rken birey olarak rahats›z olmamak ve kimseyi de rahats›z etmemek için bireylere dönük sezgisel an›msat›c› uyar›larda bulunmakt›r. Düzensizliklere düflülmeden ‹nternet ortam›n›n etkin ve yararl› kullan›m›n›n bu uyar›lara uyulmas› oran›nda artaca¤› inanc›n› hepimizin paylaflaca¤›n› umuyoruz. Bu
uyar›lar›n ya da kurallar›n ezberlenmesi gerekmez, özenli bir okunufl ile elde edilecek izlenim uygun davran›fllar›n sergilenmesini sa¤layacakt›r. Ak›lda yer etmeyen ezberlenerek uygulanacak kurallar koyman›n ‹nternet kullan›m›nda bir yarar›
olmayaca¤› çok aç›kt›r.
Pek çok kiflinin katk›lar› ile derlenip sunulan afla¤›daki görüfllerin daha etkileyici baflka biçimlerde dile getirilmesi her zaman olanakl›d›r. Web sitesinde yay›nlanan kurallar ise flöyledir;
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Baflkalar›na Karfl› Sayg›
Toplum karfl›s›nda kendinize yak›flt›rd›¤›n›z tavr› ‹nternet’in sanal ortam›nda da
sürdürünüz, kimli¤inizi saklayabilece¤inizi umarak gerçek yaflam›n›zda benimsemedi¤iniz davran›fllar› sergilemeyiniz.
Baflkalar›na karfl› sayg›l› olunuz, bunun kendinize olan sayg›n›z›n ve size baflkalar›n›n gösterece¤i sayg›n›n ön koflulu oldu¤unu unutmay›n›z.
Düflüncelerinizi dile getirirken olumlu yaklaflman›n ve nazik bir ifade kullanman›n sa¤ duyunun gere¤i oldu¤unu hat›rlay›n›z.
Tart›flmalar›n özelleflmesine ve kifliselleflmesine yol açmay›n›z.
‹nsanlar› duygusal yönden zedeleyici ve rahats›z edici iletilerin yay›lmas›na olanak vermeyiniz (örne¤in amans›z bir hastal›¤› olanlar›n son iste¤i gibi sonuç al›nmas› olas›l›¤› çok kuflkulu iletilerin yay›lmas›na arac›l›k etmek ya da inançlar üzerinde yorumlar yapmak gibi).
‹stenmeden yap›lan yanl›fllar› hoflgörü ile karfl›lay›p anlay›flla yard›mc› olmaya
çal›fl›n›z.
Kiflilerin istemleri d›fl›nda iletiler alarak rahats›z olmalar›n› elinizden geldi¤ince
önleyiniz, buna neden olmay›n›z.
Size gelen bir iletiyi, baflkas›na aktarmak istedi¤inizde, bu iletiyi size gönderenin bunu isteyip istemedi¤inden emin olunuz.

Biçimsel Özen
Aç›k kimli¤inizi geçerli bir gerekçeniz olmad›kça gizlemeyiniz, her iletinizde aç›k
kimli¤inizin net olarak belli oldu¤undan emin olunuz.
Kimli¤in önem tafl›mad›¤› durumlarda görüfl ve düflüncelerinizi anonim olarak
aç›klamay› uygun buluyorsan›z bunu kötüye kullanmadan özenli yap›n›z.
Konu k›sm› yeterince aç›k olan (iletinin içeri¤ini göz at›ld›¤›nda belli eden
aç›kl›kta),dili anlafl›l›r, özlü k›sa iletiler ile iletiflim kurmaya ve etkileflmeye özen
gösteriniz.
E¤er herkesi de¤il de bir kifliyi ilgilendirdi¤ini düflündü¤ünüz bir ileti var ise
genele hiç duyurmadan do¤rudan ilgili kifliye iletilerinizi yönlendiriniz.
Her zaman yan›tlad›¤›n›z iletinin konu bafll›¤›n› koruyarak yan›t veriniz.

‹çerikle ‹lgili Özen
Ne demek istiyorsan›z ona karfl›l›k olan yanl›fl anlafl›lmalara yol açmayacak düz ve
yal›n deyifllerle düflüncelerinizi aktarmaya çal›fl›n›z.
‹letilerinizin yaln›zca elefltirici olmas›ndan kaç›narak her zaman yap›c› ve ufuk
aç›c› olmas›n› gözetiniz.
‹letileri yan›tlamadan önce bir kere daha özenle okuyunuz, verdi¤iniz yan›t› da
göndermeden önce ayn› özenle bir kere daha gözden geçiriniz.
Özellikle tart›flma listelerinde daha önce de¤inilmifl konular› ek bir katk›ya yol
açmayacaksa üstelemeyiniz, ortaya ç›km›fl bir sonucu görmemezli¤e gelerek kendi düflüncenizi kabul ettirmede ›srarc› olmay›n›z.
Gereksiz yere büyük harfler ile yaz›flmaktan, s›k s›k özel simgeler kullanmaktan,esprili ya da alayc› anlat›mlardan kaç›n›n›z, jargon say›lacak farkl› bir söylefli
biçimi ile herkese aç›k ortamlarda iletiflimde bulunmay›n›z.
Olanakl› oldu¤unca uzun al›nt›lar yapmaktan ve ek göndermekten kaç›n›n›z,
gönderdi¤iniz eklerin çok yer kaplamamas›na, virüs gibi al›c›s›n›n bilgisayar ortam›n› bozucu içerik tafl›mamas›na özen gösteriniz.
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Virüslü iletiler ile karfl›laflt›¤›n›zda en k›sa zamanda kayna¤›n› ve geçikmeden
etkilenece¤ini umdu¤unuz kiflileri uyar›n›z.

Öteki Konular
‹yelik haklar›n› zedelememeye özen gösteriniz, baflkas›n›n veri kaynaklar›n›, düflüncelerini ve yaz›l›mlar›n› kendinizinmifl gibi sahiplenmeye kalk›flmay›n›z.
Baflkalar›n›n
kiflilik haklar›na ve özel yaflam›na sayg›l› olarak kiflilerle ilgili kaSIRA S‹ZDE
ralay›c› yorumlarda bulunmay›n›z.
‹nternet ortam›n›n sa¤lad›¤› olanaklar›n yasa d›fl› biçimde insanlara zarar verD Ü fi Ü N E Lifllerini
‹M
me, baflkalar›n›n
engelleme, gizli ve kiflisel bilgilerini ele geçirip yararlanma, her türlü sahtekârl›k, yolsuzluk, doland›r›c›l›k ya da h›rs›zl›k gibi kötü amaçl›
kullan›m›na Syol
ve göz yummay›n›z.
O Raçmay›n›z
U
Uygunsuz davran›fllar sergilemekte ›srarl› olanlar› ölçülü bir tepki içinde el birli¤i ile uyarmaya çal›fl›n›z.
D‹KKAT
Size gelen
bir iletiyi baflkalar›na aktar›rken ileti üzerindeki e-posta adres bilgilerinin gerekmiyorsa aktard›¤›n›z kiflinin eline geçmemesine özen gösteriniz.
SIRAya
S‹ZDE
Kendinizin
da temsilcisi oldu¤unuz ürün ve hizmetlerin reklam›n› yapmay›n›z.
Güvenlik zedeleyici ve bozucu giriflimlere karfl› al›nmas› gereken önlemlere
uymaya özen gösteriniz, bu konuda bir kuflku duydu¤unuzda do¤rudan ‹nternet
AMAÇLARIMIZ
servis sa¤lay›c›n›za
ya da kurum sorumlunuza durumu bildirerek önlem al›nmas›na yard›mc› olunuz.
‹nternet üzerinde denetim ve düzenleme yetkisi olanlar›n konumlar›n› kötüye
K ‹ T A P
kullanmalar›na karfl› duyarl› olunuz ancak gerekti¤inde de ifllerini kolaylaflt›r›c› her
türlü deste¤i veriniz.
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TELEV‹ZYON
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
‹NTERNET
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Sizce biliflimSIRA
eti¤iS‹ZDE
kavram›n›n gelifltirilmesi için neler yap›labilir?
D Ü fi ‹nternet
ÜNEL‹M
www.tbv.org.tr
‹ N T E R N E T adresinde Biliflim Eti¤i ve di¤er konular hakk›nda daha detayl› bilgi edinmek mümkündür.
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Özet
Biliflim suçlar›; bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi, cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullan›lmas›
ile ifllenilen suçlar› ifade etmektedir. Biliflim suçlar›, hedef olarak, araç olarak ve tesadüfen ortaya ç›kabilmektedir. Hedef olarak oluflan suçlarda, bilgisayar›n gizlili¤i ve bütünlü¤ü ya da eriflilebilirli¤i hedef olmaktad›r.
Araç olarak oluflan suçlarda, ortaya ç›kan suçun bilgisayar ve sistemleri arac›l›¤›yla olufltu¤undan bahsedilmekte olup ‹nternet’ten doland›r›c›l›k, çocuk pornografisi gibi suçlar bilgisayar ve ortamlar› arac›l›¤›yla oluflmaktad›r. Biliflim suçunun tesadüfen oluflmas›nda, bir
suçla ilgili verilerin tesadüfi olarak bilgisayarda bulunmas› fleklinde olup, uyuflturucu çetesinin bilgilerinin ya
da çocuk pornografisinin zanl›n›n bilgisayar›nda ele geçirilmesi fleklindedir.
Biliflim suçlar›n›n türleri Türk Ceza Kanunu’nda (TCK)
suç teflkil edecek tüm suçlar› kapsayabilmekte veya bu
suçlara zemin haz›rlamaktad›r. Biliflim suçlar› türleri;
hakaret, küfür, kredi kart› yolsuzluklar›, sahte belge bas›m›, bilgilerin çal›nmas› ve buna ba¤l› olarak devam
edebilecek suçlar› kapsamaktad›r.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda; bilgisayar suçlar› ve
hukuka ayk›r› hareketler özel olarak düzenlenmifl, ayr›ca ‹nternet arac›l›¤› ile telif haklar›na ayk›r› eylemler de
kapsanm›flt›r. Kanun’a göre, eserleri izinsiz olarak kullanan, ço¤altan, iflleyen, bilgisayar programlar›n› koruyan ayg›tlar› geçersiz k›lan teknik araçlar› bulunduran,
da¤›tan ve bu tip eser ve programlar› ç›kar sa¤lamak
için yay›nlayanlar, yay›n durdurma, maddi ve manevi
tazminatlar›n yan›nda, hapis ve para cezas› ile cezaland›r›laca¤› belirtilmektedir.
Kanun, ‹nternet’teki içeriklerin her birinin ayr› olarak
eser sahipli¤i kapsam›nda bulundu¤unu ifade etmekte
olup bunlar›n mali ve manevi haklar›n›n oldu¤unu belirtmektedir. Manevi haklar kapsam›nda; kiflinin r›zas›
ile yay›mlanmas›, isminin bulunmas›, r›zas› dâhilinde
içerikte de¤iflik yap›lmas› ve eserinin bütünlü¤ünün korunmas› haklar› anlat›lmaktad›r. Mali haklar ise eserin
yay›mland›¤› biçim ya da dönüfltürüldü¤ü baflka bir biçimde elde edilecek geliri ifade etmektedir.
Kiflilik haklar›, kiflilerin çeflitli gereksinim ve arzular›n›
gerçeklefltirebilecekleri s›n›rlar› belirleyerek f›rsat eflitli¤i sa¤layan haklard›r. ‹nsanlar, toplumsal olarak farkl›
yap›larda yaflam koflullar›na sahip olduklar›ndan, güçlü
ve zay›fl›klar› bulundu¤undan, kiflilik haklar› ile zay›f
yanlar, güçlülere karfl› hukuki olarak güvence alt›na
al›nm›fl bulunmaktad›r.
Kifli haklar›, maddi ve manevi haklar olarak ayr›lmaktad›r. Maddi kiflilik haklar›; bedensel ve mülkiyet haklar›ndan oluflmaktad›r. Bedensel hak olarak kiflinin bedensel bütünlü¤ü oldu¤unu ve buna yönelik kifliye ezi-

yet yap›lamayaca¤›, özgürlü¤üne ve güvenli¤ine dokunulmayaca¤› anlat›lmaktad›r. Mülkiyet haklar› ise ev,
arazi gibi gayrimenkul ve televizyon, elbise ve araba gibi menkul mal varl›¤› haklar›m›z, ayr›ca geçim, para ve
mal varl›¤› sa¤layan ticari iflletmemiz, markam›z ve mesle¤imiz de hukuki koruma alt›ndad›r.
Manevi kiflilik haklar›, Anayasa’da; manevi varl›¤›n› gelifltirme özgürlü¤ü, din ve vicdan özgürlü¤ü, haberleflme özgürlü¤ü, özel yaflam›n gizlili¤i olarak ifade edilmektedir. Bu haklara yay›n araçlar›yla gelen sald›r›lar
ise ço¤unlukla isim, resim, onur ve sayg›nl›k ile özel
hayat›n gizlili¤ine karfl› yap›lmaktad›r. Kiflinin özel yaflam› da kamuya aç›k ve s›r alan› olarak ikiye ayr›lmaktad›r. Kamuya aç›k alandaki bilgiler, yay›n yoluyla ele
al›nabilirken, s›r alan› içindeki bilgilerin kamuya arz› kiflilik haklar›na sald›r›d›r.
5651 say›l› Kanun, “‹nternet ortam›nda yap›lan yay›nlar›n düzenlenmesi ve bu yay›nlar yoluyla ifllenen suçlarla mücadele edilmesi hakk›nda kanun” olup, içerik sa¤lay›c›, yer sa¤lay›c›, eriflim sa¤lay›c› ve toplu kullan›m
sa¤lay›c›lar›n yükümlülük ve sorumluluklar› ile ‹nternet
ortam›nda ifllenen belirli suçlarla içerik, yer ve eriflim
sa¤lay›c›lar› üzerinden mücadeleye iliflkin kurallar› düzenlemektedir.
5651 Say›l› kanunun 8. maddesi, eriflimi engelleme koflullar›n› düzenlemekte olup içeri¤in belli baz› suçlar›
oluflturmas› durumunda sitelere eriflimin engellenece¤i
belirtilmektedir. 8. maddede belirtilen suçlar; Türk Ceza Kanunu’nda yer alan intihara yönlendirme, çocuklar›n cinsel istismar›, uyuflturucu veya uyar›c› madde kullan›lmas›n› kolaylaflt›rma, sa¤l›k için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhufl, kumar oynanmas› için yer
ve imkân sa¤lama ve 5816 say›l› Atatürk Aleyhine ‹fllenen Suçlar Hakk›nda Kanun’da yer alan suçlard›r. Ayr›ca, futbol ve di¤er spor dallar›yla ilgili “müflterek bahis”
sitelerine ve ‹nternet üzerinden flans oyunlar› oynatan
web sitelerine de eriflimi engelleme uygulanmaktad›r.
‹nternet ve elektronik ortam›nda uyulmas› gereken kurallar› tan›mlayan normlar ve kodlar k›saca biliflim eti¤ini ifade eder. Bu norm ve kodlar›n temel amac› ‹nternet
ortam›ndaki kullan›c›lar›n minimum zarar ve maksimum fayda ile elektronik ortam› kullanmas›n› güvence
alt›na almakt›r.
K›saca “Biliflim”, bilginin elektronik ortamda ifllenmesi
olarak tan›mlanmaktad›r. Bu ba¤lamda Biliflim Eti¤i’ne,
biliflim alan›nda uyulmas› gereken yaz›l› ve yaz›l› olmayan kurallar diyebiliriz. Biliflim Eti¤i genel bir ifadeyle
tüm ‹nternet ve network a¤lar›n›n kullan›c›lar›n›n uymas› gereken kurallar› kapsad›¤› gibi, bireylerin kiflisel
bilgisayarlar›n› kullan›rken dahi uymas› gereken kurallar› düzenler.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Bilgisayarlardan da faydalanmak suretiyle bilginin
saklanmas›, iletilmesi ve ifllenerek kullan›l›r hâle gelmesini konu alan akademik ve mesleki disipline ne ad
verilir?
a. Bilgisayar
b. Biliflim
c. Biliflim sistemi
d. Bilgi teknolojsi
e. Teknoloji
2. Biliflim kavram› ilk kez Türk Ceza Kanunu’na hangi
y›l girmifltir?
a. 1989
b. 1990
c. 1991
d. 1992
e. 1993
3. Verileri toplay›p yerlefltirdikten sonra bunlar› otomatik ifllemlere tabi tutma olana¤› veren manyetik sistemlere ne ad verilir?
a. Teknoloji sistemi
b. ‹nternet
c. Network sistemi
d. Biliflim sistemi
e. Donan›m
4. Afla¤›dakilerden hangisi biliflim suçlar› aras›nda yer
almaz?
a. Yetkisiz eriflim
b. Banka kart› doland›r›c›l›¤›
c. Lisanss›z yaz›l›m kullanma
d. E-posta gönderme
e. Kiflisel verileri ele geçirme
5. Bir biliflim sisteminin bütününe veya bir k›sm›na hukuka ayk›r› olarak girme ve orada kalmaya devam etme
afla¤›daki suçlardan hangisini oluflturur?
a. Biliflim sistemini bozma
b. Kiflisel verileri ele geçirme
c. Kiflisel verileri yayma
d. Sabotaj
e. Biliflim sistemine girme

6. Afla¤›dakilerden hangisinin konusu yarat›c› faaliyet
sonucu oluflan emek ürünleridir?
a. Fikrî haklar
b. Marka
c. Patent
d. Yaz›l›m
e. Endüstriyel tasar›m
7. Türkiye’de Fikrî haklar hangi kanunla korunmaktad›r?
a. Borçlar Kanunu
b. Ticaret Kanunu
c. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
d. Türk Ceza Kanunu
e. Medeni Kanun
8. Afla¤›dakilerden hangisi kiflilik hakk› kavram› içerisinde yer almaz?
a. Yaflam hakk›
b. Sa¤l›k hakk›
c. Özel yaflam
d. Resim
e. ‹fade özgürlü¤ü
9. 5651 say›l› ‹nternet ortam›nda yap›lan yay›nlar›n düzenlenmesi ve bu yay›nlar yoluyla ifllenen suçlarla mücadele edilmesi hakk›nda kanun kaç y›l›nda kabul edilmifltir?
a. 1998
b. 2001
c. 2005
d. 2007
e. 2010
10. ‹nternet ortam› üzerinden kullan›c›lara sunulan her
türlü bilgi veya veriyi üreten, de¤ifltiren ve sa¤layan
gerçek ya da tüzel kifliye ne ad verilir?
a. Yer sa¤lay›c›
b. Toplu kullan›m sa¤lay›c›
c. Eriflim sa¤lay›c›
d. Servis sa¤lay›c›
e. ‹çerik sa¤lay›c›

4. Ünite - Biliflim Hukuku ve Eti¤i

“

95

Yaflam›n ‹çinden
Biliflim Hukuku Kurultay›
Fikret ‹LK‹Z

‹zmir yeniden ve çok önemli uluslararas› bir kurultaya
ev sahipli¤i yapt›... Kurultay’›n slogan› “Hukuk için biliflim, biliflim için hukuk...”
9-11 Haziran 2010 tarihleri aras›nda ‹zmir’de yap›lan
“Uluslararas› Biliflim Hukuku Kurultay› 2010” çok
önemli bir kilometre tafl›d›r. Önemi y›llar sonra çok daha iyi anlafl›lacak. Türkiye Biliflim Derne¤i, ‹zmir
Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› ve ‹zmir Fuar› ‹zfafl, Kurultay düzenleyicileri olarak “biliflim ve hukuka”
kazand›rd›klar› ile övgüyü ziyadesiyle hak etmifllerdir...
Katk›s› olan herkesi kutlamak gerekiyor. Özellikle bu
Kurultay’›n mimar› olan meslektafl›m Av. Mehmet Ali
Köksal’›n baflar›s›n› ve bu alanda el birli¤i ile yaratt›klar› “fark›ndal›¤›” kutluyorum. Ev sahibi yak›nl›¤›n› esirgemeyen TBD ‹zmir fiubesi ve Baflkan› Fikret Kavzak’a
teflekkür ediyorum.
Türkiye Biliflim Derne¤i Baflkan› Turhan Mentefl’in
Kurultay aç›fl konuflmas›ndaki sözleri içinde bulundu¤umuz durumun en net özetidir: Hukuktan anlayan biliflimci, biliflimden anlayan hukukçu...
O hâlde biliflimde nas›l bir hukuk? Nas›l bir suç ve ceza?
Kurultay’da siyaseten söylenmifl sözleri, var oldu¤u söylenen baflar›lar› veya eksiklikler üzerinden yap›lan politik söylemleri geçiyorum. “Arzedilen” görüfllere ba¤l›
olarak yap›lan, daha do¤rusu yap›lamayan görüfl aç›klamalar›n› tart›flmak bile istemem.
Galiba Türkiye Siber Suç Sözleflmesini imzalamaya ve
ard›ndan onaylamaya haz›rlan›yor.
Neden siber suç sözleflmesi?
Avrupa Suç Sorunlar› Komitesi içinde çal›flmalar›n› tamamlayan “Siber Suç Uzmanlar› Komitesi” taraf›ndan
haz›rlanan Nihai Faaliyet Raporu Komitenin 18-22
Haziran 2001 tarihleri aras›nda yap›lan 50. Genel Kurulunda onaylanm›flt›.
Böylece (Convention On Cybercrime) Siber Suç Sözleflmesinin ilk ad›m› at›lm›fl oldu.

Bu nihai raporda bilgi teknolojilerinin nas›l geliflti¤ine
de¤inilirken de¤iflimin hayat›m›za etkileri anlat›l›yor.
Art›k günümüzde bilgi teknolojisinin hayat›m›zda yer
almad›¤› bir alan kalmam›fl gibi...
Nihai Rapor, en önemli tespiti flöyle yap›yor: “‹nsan sesinin iletilmesine yönelik klasik telefon teknolojisinin
yerini ses, metin, müzik, hareketsiz ve hareketli resim
fleklindeki çok büyük miktarlarda verinin al›flveriflini
mümkün k›lan sistemler alm›flt›r. Bu al›flverifl art›k sadece insanlar aras›nda de¤il, ayn› zamanda insanlar
ve bilgisayarlar ya da bilgisayarlar›n kendi aralar›nda
da olabilmektedir.”
Her yerde e-posta kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›, bilgilere ulafl›m, bilgi al›flveriflinin birkaç saniye içinde gerçekleflmesi ve ‹nternet üzerinden çok say›da web sitesine ulafl›labilmesi kimsenin yad›rgamad›¤› de¤iflim ve
geliflmelerdir.
Ulusal s›n›rlar› ortadan kald›ran ‹nternet yoluyla elde
bulunan tüm bilgiler ço¤alarak ak›l almaz boyutlara ulaflan veri tabanlar›na dönüflüyor. Art›k kimse bu de¤iflime flafl›rm›yor. Bütün bu geliflmeler de toplumlar› ve
hepimizin yaflam›n› köklü bir de¤iflime u¤ratt›.
Nihai Rapor bu geliflmenin, benzeri görülmemifl ekonomik ve toplumsal de¤iflimlere yol açt›¤›na de¤iniyor.
Ortaya ç›kan bu de¤iflim asl›nda yeni suç türlerinin ortaya ç›kmas›na da neden oldu. Art›k geleneksel “eski
suçlar” bile yeni geliflmifl teknolojiler arac›l›¤›yla iflleniyor. Ulusal s›n›rlar ortadan kalkt›¤› için yayg›nlaflan suç
türleri s›n›r aflan özellikleri ile uluslar› tehdit eden ve
dünyan›n her yan›na süratle yay›lan boyutlara ulaflt›.
Bilgi teknolojileri ile ifllenen suçlar her toplumda “bilinmeyenleri” ço¤altmakla kalmad› ve ayr›ca hukukla teknoloji aras›nda “karanl›k bir bölge” yaratt›.
Siber suçlar ço¤ald›kça geleneksel hukuki kavramlar
geçerlili¤ini yitirdi ve eskidi. Uluslar›n siber suçlara karfl› kendi ulusal s›n›rlar› içinde bulduklar› çözümler art›k
çaresizlik örne¤i ve demodedir. Dünyan›n bir ucunda
ifllenmeye bafllanan siber suç, dünyan›n öbür uçunda
tamamlanmaktad›r. ‹nternet ve teknoloji s›n›rlar› ortadan kald›rd›. Hukuk, bu gücün varl›¤›n› tan›madan ve
yapabileceklerini bilmeden almaya çal›flt›¤› önlemler,
yaratt›¤› tan›mlar ve yeni suç tipleri birkaç saniye içinde h›zla ifle yaramaz ve anlams›z hâle gelebilmektedir.
Geliflen ve ço¤alan teknolojinin yaratt›¤› “karanl›k bölge” hukuki kavramlar› tehdit etmektedir. Bu tehdidin
önlenmesi gerekir. Hukukun çözemeyece¤i bir alan

96

Temel Bilgi Teknolojileri-II

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
olarak karfl›m›za ç›kar›lmaya çal›fl›lan bu “karanl›k bölge” somut bilgi ve hukuk yoluyla afl›l›r. Biliflimin insanl›¤a hizmet eden araca dönüflmesi sadece hukuk yoluyla mümkündür.
Öncelikle uluslararas› hukukta siber suç ve yaratt›¤› sorunlar, hukukla çözülür. Çözümde uluslararas› tüm hukuki araçlar›n benimsenmesi gereklidir ve yaflam›m›z›
sarmalayan bilgi ve teknoloji toplumunda insan haklar›na gerekli önem verilerek ortaya ç›kan zorluklar›n
afl›lmas› hedeflenmelidir.
Bu yüzden Budapeflte’de 23 Kas›m 2001 tarihinde imzalanan Siber Suçlar Konvansiyonunun amac› siber
suçlar alan›nda ülkelerin maddi ceza hukuku unsurlar›n› ve ba¤lant›l› hükümlerini uyumlu hâle getirmektir.
Bu suçlar›n soruflturulmas› ve kovuflturulmas› ve delillerinin elde edilmesi için gerekli olan yerel ceza usul
sistemlerini, her yerde birbirinin ayn› olabilece¤i flekilde kurabilmektir. Ulusal düzeyde al›nan önlemler ile
usulleri uluslar aras› ayn› yapabilmek için devletler aras›nda iflbirli¤ini kurmak zorunluluktur.
Ceza hukuku cezaland›rma hukuku de¤ildir. ‹nternet
ortam›nda yap›lan yay›nlar için ceza hukuku son çaredir, son çare olmal›d›r. Ceza hukukunu art›k insan haklar›n› koruyan hukuk olarak görmeliyiz.
‹nternet’te hukuk, özgürlükleri ve temel insan haklar›n›
koruyorsa hukuktur. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 28.05.2003 tarihli ‹nternet Üzerinde ‹letiflim Özgürlü¤ü Üzerine Deklarasyonu esas al›narak hukuk yoluyla ‹nternet’in özgürlü¤ü sa¤lanabilir, korunabilir.
Deklarasyonda; üye devletlere ifade ve bilgi özgürlü¤ünü koruma konusundaki taahhütleri ile ‹nternet
üzerinde bilginin özgür dolafl›m› ve ifade özgürlü¤ü
hat›rlat›lmaktad›r.
‹nternet’te esas olan özgürlüktür ve bu özgürlü¤ün s›n›rland›r›lmas› hakk›ndaki “s›n›rlar” istisnad›r. Özgürlük
ile s›n›rland›rma aras›ndaki ölçülülük ve denge ise demokrasinin ve hukuk devleti olma ilkesinin ölçütüdür.
Türkiye’de hukuk terazisinin “sansür” kefesi a¤›r basmaya devam ediyor ve hukuk yoluyla ‹nternet’te kurulamayan “özgürlü¤ün” ve “haklar›n” dengesini kötü bir
biçimde bozuyor.

”

Kaynak: Fikret ‹LK‹Z, http://bianet.org/bianet/bianet/122712-bilisim-hukuku-kurultayi

1. b
2. c
3. d
4. d
5. e
6. a
7. c
8. e
9. d
10. e

Yan›t›n›z yanl›fl ise “Biliflim Hukuku” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Biliflim Hukuku” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Biliflim Hukuku” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Biliflim Hukuku” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Biliflim Hukuku” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Fikrî Haklar ve Biliflim Hukuku” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Fikrî Haklar ve Biliflim Hukuku” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kiflilik Haklar› ve Biliflim”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “5651 say›l› Kanun ve Getirdikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “5651 say›l› Kanun ve Getirdikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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Yararlan›lan Kaynaklar

S›ra Sizde 1
5237 say›l› Türk Ceza Kanunu’nun 10. bölümünde yer
alan “ Biliflim Alan›nda Suçlar” bafll›¤› alt›nda biliflim
suçlar›na yer verilmifltir. Bunun yan› s›ra farkl› kanunlarda da biliflim alan›na iliflkin düzenlemeler mevcuttur.

Atamer Y. M. (2003). ‹nternet ve Hukuk, (‹stanbul).
Günayd›n B. (2010). ‹nternet Yay›nc›l›¤› ve ‹fade Özgürlü¤ü, Ankara.
S›rabafl› V. (2007). ‹nternet ve Radyo-Televizyon Arac›l›¤›yla Kiflilik Haklar›na Tecavüz, Ankara.
Ören T. Üney T. Çölkesen R. (2006). Türkiye Biliflim
Ansiklopedisi, ‹stanbul.
Taflk›n fi. C. (2008). Biliflim Suçlar›, Bursa.
Bilisimpolisi.com (2010) http://www.bilisimpolisi.com
Hukukcu.com (2009) http://www.hukukcu.com
Özel. C. (2002) Biliflim-‹nternet suçlar›
Ulaflt›rma Bakanl›¤› (2001) Ulaflt›rma Bakanl›¤› ‹nternet
Kurulu “Biliflim Suçu Raporu”

S›ra Sizde 2
Eser sahibinin mali ve manevi haklar› mevcuttur. Eser
sahibinin manevi haklar› aras›nda kamuya sunma yetkisi, ‹sminin belirtilmesi hakk›, eserde de¤ifliklik yap›lmas›n› önlemek say›labilir. Mali haklar› ise iflleme, ço¤altma, yayma ve temsil hakk›d›r.
S›ra Sizde 3
Kiflilik haklar›n›n ihlal edilmesi hâlinde, kiflilik haklar›
ihlale u¤rayan kiflilerin manevi tazminat davas› açma
hakk› bulunmaktad›r.
S›ra Sizde 4
‹nternet ortam›nda yer alan içerik nedeniyle haklar› ihlal edildi¤ini iddia eden kifli, içerik sa¤lay›c›s›na, buna
ulaflamamas› hâlinde yer sa¤lay›c›s›na baflvurarak kendisine iliflkin içeri¤in yay›ndan ç›kar›lmas›n› isteyebilir.
‹çerik veya yer sa¤lay›c› kendisine ulaflt›¤› tarihten itibaren iki gün içinde, talebi yerine getirir. Bu süre zarf›nda talep yerine getirilmedi¤i takdirde reddedilmifl
say›l›r.
S›ra Sizde 5
Biliflim eti¤inin gelifltirilmesi için bu alanda faaliyet gösteren herkesin biliflim alan›n›n geliflmesi için etik ilkelere uymaya ve bu konuda bilinçli biçimde di¤er kiflileri
etik davranmalar› konusuda uyarmalar› gerekmektedir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Ö¤renmede elektronik teknoloji kullan›m›n›n geliflimini aç›klayabilecek,
‹çerik, etkileflim ve de¤erlendirme bileflenlerine örnek verebilecek,
Ö¤renme yönetim sistemi ve sanal ö¤renme ortamlar›n› tan›mlayabilecek,
Aç›k kaynak hareketini aç›klayabilecek,
Kiflisel ö¤renme ortamlar›n› ve sosyal ö¤renmeyi tart›flabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

e-Ö¤renme
Mobil Ö¤renme
Ö¤renme Yönetim Sistemi
Sanal Ö¤renme Ortam›
Etkileflim

•
•
•
•
•

Efl Zamanl› ‹letiflim
Efl Zamans›z ‹letiflim
Aç›k Kaynak
Sosyal Ö¤renme
Kiflisel Ö¤renme Ortam›

•
•
•
•
•
•

G‹R‹fi
e-Ö⁄RENMEN‹N GEL‹fi‹M‹
e-Ö⁄RENMEN‹N B‹LEfiENLER‹
SANAL Ö⁄RENME
AÇIK KAYNAKLAR
e-Ö⁄RENME 2.0

‹çindekiler

Temel Bilgi
Teknolojileri-II

e-Ö¤renme

e-Ö¤renme
G‹R‹fi
e-Ö¤renme ö¤retme ve ö¤renme süreçlerinde elektronik teknolojilerin kullan›m›n›n genel ad›d›r. 20. yüzy›l bafllar›ndan itibaren sinema filmleri, gramofon,
ses plaklar›, radyo, televizyon, manyetik ses bantlar› gibi sesli ve görüntüye dayal› bilginin kaydedildi¤i ve iletildi¤i ortamlara ait bilgi ve iletiflim teknolojileri
s›n›f içi e¤itimde ve uzaktan e¤itimde s›kl›kla kullan›lm›flt›r. Kiflisel bilgisayarlar›n yayg›nlaflmas›yla birlikte “bilgisayar destekli e¤itim” terimi, ‹nternet’in yayg›nlaflmas›yla birlikte “‹nternet’e dayal› e¤itim” terimi yayg›n olarak kullan›lm›fl
olmakla birlikte günümüzde ö¤renme ve ö¤retmede bilgi ve iletiflim teknolojilerinin her türlü kullan›m› “elektronik ö¤renme” ya da k›saca “e-Ö¤renme” ile
tan›mlanmaktad›r.
E¤itim ve ö¤retimin temel amac› bilgi, beceri ve tutumlar›n bireylere kazand›r›lmas›d›r. Bilgi bu süreçte özel bir öneme sahiptir. Toplumda biriken ve bir sonraki nesle aktar›lmas› öngörülen bilgi sadece yaz›l› bilgi biçiminde de¤il, sesli ve
görüntülü bilgi biçiminde de bulunmaktad›r. Bilgi ve iletiflim teknolojilerinin bilgi
teknolojileriyle ilgili bölümü e¤itsel bilginin çeflitli formlarda üretilmesi, düzenlenmesi, saklanmas›, eriflilmesi ve aktar›lmas›na olanak sa¤larken iletiflim teknolojileriyle ilgili bölümü ise ö¤renenler ve ö¤reticiler aras›ndaki e¤itsel iletiflime olanak
sa¤lamaktad›r.
e-Ö¤renme s›n›f içinde yap›lan e¤itim, uzaktan e¤itim, yüz yüze ve uzaktan
e¤itimin birlikte yap›ld›¤› harmanlanm›fl e¤itim gibi de¤iflik e¤itim türlerinin tümünde kullan›lmaktad›r. Ayr›ca ö¤retici eflli¤inde çal›flma, kendi kendine çal›flma,
yaflam boyu ö¤renme, diploma ve sertifikaya yönelik formel e¤itim ya da herhangi bir belgenin amaçlanmad›¤› kiflisel e¤itim amac›yla da e-Ö¤renme etkin bir biçimde kullan›labilir.

e-Ö⁄RENMEN‹N GEL‹fi‹M‹
“e-Ö¤renme” kelimesi ilk kez 1999 y›l›nda e¤itimde ‹nternet’in, etkileflimli ve elektronik ortamlar›n kullan›lmas›n› ifade etmek amac›yla kullan›lm›flt›r. Kelimenin
kullan›m› yeni olmas›na ra¤men e¤itimde elektronik teknolojilerin kullan›m› çok
daha eskilere gitmektedir. e-Ö¤renmenin geliflimi kitle iletiflim teknolojilerine dayal› dönem, bilgisayara dayal› dönem, ‹nternet’e dayal› dönem ve mobil teknolojiler dönemi olmak üzere dört aflamada ele al›nabilir.
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Kitle ‹letiflim Teknolojilerine Dayal› Dönem
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

E¤itimde elektronik
D Ü fi Ü N E L ‹ Mteknolojilerin kullan›m› 20. yüzy›lda iletiflimde gerçekleflen teknolojik geliflmelerle öncelikle s›n›f için e¤itimde bafllam›flt›r. 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren uzaktan
e¤itimde de artan oranda iletiflim teknolojileri kullan›lmaya bafllanm›flt›r.
S O R U
S›n›f içi e¤itimde ö¤reticinin ders anlat›rken görsel iflitsel ortamlar› kullanmas›
ö¤renmeyi kolaylaflt›rmakta ve ö¤rencilerin derse olan ilgisini art›rmaktad›r. Bu
D ‹ K K A T e-Ö¤renme uygulamalar›nda sinema filmleri, kapal› devre teleamaçla okullardaki
vizyon yay›nlar›, ses kay›t ve oynatma sistemleri ile video kay›t ve oynatma sistemleri kullan›lagelmifltir.
SIRA S‹ZDE
Aç›k ve uzaktan e¤itim, radyo ve televizyon gibi kitle iletiflim araçlar›na e¤itim
ve ö¤retim süreçlerinde en fazla yer veren e¤itim sistemidir. 1969 y›l›nda kurulan
AMAÇLARIMIZ
‹ngiltere Aç›k
Üniversitesi’nin BBC ile ortak gerçeklefltirdikleri e¤itsel televizyon
programlar› bu alandaki en baflar›l› uygulamalar aras›ndad›r. Ülkemizde 1982 y›l›nda kurulan Aç›kö¤retim Fakültesi’nde temel e¤itim malzemesi olarak ders kitaplaK ‹ T A P
r›n›n yan› s›ra televizyon programlar›na da yer verilmifltir. Önceleri TRT 4 kanal›nda yay›nlanan Aç›kö¤retim televizyon programlar› günümüzde TRT ve Anadolu
Üniversitesi taraf›ndan ortak iflletilen TRT Okul kanal›nda yay›nlanmaktad›r. AnaTELEV‹ZYON
dolu Üniversitesi televizyonun yan› s›ra radyo üzerinden de e¤itim programlar› yay›nlayarak yabanc› dil dersleri için uzaktan ö¤renenlere destek sa¤lam›flt›r.

N N

TRT Okul Kanal›na
adresinden eriflebilirsiniz.
‹ N T E R N Ehttp://trtokul.anadolu.edu.tr
T
Televizyon yay›nlar›nda karasal yay›n, uydu yay›nlar›, ücretli dijital platformlar,
istek üzerine video, WebTV ve IPTV gibi çeflitli yay›n teknolojileri kullan›lmaktad›r ve bu teknolojilerin her birisi uzaktan e¤itimde farkl› olanaklar sa¤lamaktad›r.
Günümüzde televizyonlar birer ak›ll› televizyona dönüflmeye bafllam›fllar ve kiflisel
video kaydetme, ‹nternet eriflimi, üç boyutlu gösterim, el hareketleriyle kontrol gibi özelliklere kavuflarak etkileflimli ö¤renme ortam› haline gelmifllerdir.
60’lardan günümüze e¤itim televizyonu yay›nc›l›¤› yap›l›yor olsa da uzaktan
e¤itimde giderek artan oranda e¤itsel katk› bilgisayar destekli e¤itim, ‹nternet tabanl› e¤itim ve mobil ö¤renme ile sa¤lanmaktad›r.

Bilgisayar Destekli E¤itim Dönemi
Apple marka mikrobilgisayar 1970’lerin ikinci yar›s›ndan itibaren ilk ve ortaö¤retim kurumlar›nda e¤itim amac›yla yayg›n olarak kullan›lan ilk bilgisayard›r. Ucuz
ve kolay kullan›l›r olmalar› nedeniyle ABD’de ilk ve orta dereceli okullar›n büyük
bölümünde o dönemde en az bir bilgisayar laboratuvar› kurulmufltur. 1980’lerde
IBM PC ile kiflisel bilgisayarlar›n ortaya ç›k›fl› ile bu yayg›nl›k artm›flt›r ve bilgisayarlar›n ö¤retme ve ö¤renmede kullan›m› konusunda Bilgisayar Destekli E¤itim
(BDE) ad› verilen bir yaklafl›m gelifltirilmifltir.
BDE uygulamalar› s›n›f içerisinde ö¤retmen gözetiminde kullan›lacak yaz›l›mlar fleklinde tasarlanabildi¤i gibi, ö¤rencilerin evlerinde kendi kendilerine kullanabilecekleri yaz›l›mlar fleklinde de tasarlanabilmektedir. Yayg›n olarak gelifltirilen
BDE uygulama türleri aras›nda testler, al›flt›rmalar, ö¤retici yaz›l›mlar, baflvuru yaz›l›mlar›, benzetimler ve e¤itsel oyunlar bulunmaktad›r.
Test yaz›l›mlar› ö¤renme sürecinde ö¤renmenin ne düzeyde gerçekleflti¤ini ölçmek ve ö¤renenin bir konudaki eksik yönlerini keflfederek tamamlamas›n› sa¤lamak amac›yla gelifltirilirler.

D‹KKAT
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AMAÇLARIMIZ

Al›flt›rma yaz›l›mlar› ö¤rencilerin s›n›f içinde ya da uzaktan e¤itimde ö¤rendikleri
konular› pekifltirmeleri, kal›c› hâle getirmeleri ve edindikleri bilgi ve becerileri o alanK ‹ T A P
daki problemleri çözme amac›yla kullanabilmelerini sa¤lamak amac›yla kullan›l›rlar.
Baflvuru yaz›l›mlar› ders çal›fl›rken ö¤renenin yararlanabilece¤i atlas, ansiklopedi, sözlük vb. araçlard›r. Bilgisayar destekli e¤itimde 90’l› y›llarda ço¤unlukla CDTELEV‹ZYON
ROM ortam›nda kullan›lan baflvuru yaz›l›mlar›n›n yerine günümüzde Google Earth,
Wikipedia, Google Translate gibi siteler alm›flt›r.
Wikipedia online ansiklopedisine http://tr.wikipedia.org adresinden,‹ NGoogle
T E R N E Tçeviri sitesine http://translate.google.com.tr adresinden eriflebilirsiniz.

Benzetim yaz›l›mlar› ö¤rencinin gerçek dünyada yapabilece¤i etkinliklerin bir
benzerini bilgisayar taraf›ndan sanal olarak oluflturulmufl bir ortamda gerçe¤e yak›n gerçeklefltirebilmesini sa¤layan araçlard›r.
SIRA S‹ZDE
E¤itsel oyunlar ö¤renenin e¤lenerek ö¤renmesinin ve keflfetmesini sa¤lamak
amac›yla tasarlanm›fl yaz›l›mlard›r. Basit bulmacalardan üç boyutlu sanal dünyalarda oynanan oyunlara kadar çok çeflitlilik göstermektedirler. D Ü fi Ü N E L ‹ M
Ö¤retici ders yaz›l›mlar› ö¤rencilerin bir ö¤retmene ihtiyaç duymadan bilgisayarla etkileflim kurarak bir konuyu ö¤renmelerine olanak sa¤layan ve
metin,
S Ogenellikle
R U
ses, görüntü, video, canland›rma, sanal gerçeklik ve art›r›lm›fl gerçeklik gibi ögeleri
içeren etkileflimli ders içerikleridir. Geliflmifl ö¤retici yaz›l›mlar kendi içlerinde test,
D‹KKAT
al›flt›rma, baflvuru, benzetim ve oyun gibi di¤er ögeleri de bar›nd›rabilirler.
Bilgisayar destekli e¤itimin bir baflka uygulama biçimi de ö¤rencilere temel bilS‹ZDE becerilegisayar becerilerinin kazand›r›lmas›na yönelik e¤itimdir. TemelSIRA
bilgisayar
ri aras›nda bilgisayar donan›m›n›n bileflenleri, çevre ayg›tlar›, iflletim sistemi, kelime ifllemciler, ifllem tablolar›, sunum yaz›l›mlar›, grafik programlar›, web tasar›m›
AMAÇLARIMIZ
ve veri taban› yaz›l›mlar› gibi konulara yer verilir.
Günümüzde ülkemizde ilk ve orta ö¤retimde bütün s›n›flar›n ak›ll› s›n›f hâline
getirilmesini amaçlayan Fatih Projesi bafllat›lm›flt›r. Proje kapsam›nda her ö¤renciK ‹ T A P
ye bir tablet bilgisayar verilecek ve her s›n›fa bir etkileflimli tahta kurulacakt›r. Etkileflimli tahtalar içlerinde bir bilgisayar›n bulundu¤u büyük dokunmatik ekranlard›r. Ö¤retmenler bu ekran› tahta gibi kullanabildi¤i gibi, resim göstermek, video
TELEV‹ZYON
oynatabilmek ve ‹nternet’e girerek MEB E¤itim Biliflim A¤› sitesindeki zengin ders
içeriklerine eriflebilmek için de kullanabilmektedir.

N N

‹NTERNET
MEB E¤itim Biliflim A¤›na http://www.eba.gov.tr adresinden eriflebilirsiniz.

‹nternet Tabanl› E¤itim Dönemi
‹nternet’in gelifltirilmesinde ABD’deki üniversitelerin öncülük yapmas› ve ilk kullan›c›lar›n›n akademisyenler olmas›, ‹nternet’in e¤itim alan›nda sa¤lad›¤› s›n›rs›z
olana¤›n bafllang›çtan itibaren fark›na var›lmas›n› ve üniversitelerde bu konuda oldukça deneyim birikmesini sa¤lam›flt›r. ‹nternet’in 1993 y›l›nda halka aç›lmas›yla
birlikte e¤itim amac›yla kullan›lmaya bafllanmas› ayn› anda gerçekleflmifltir.
‹nternet’in yayg›nl›k kazanmas›nda Tim Berners-Lee taraf›ndan gelifltirilen
World Wide Web sisteminin çok büyük etkisi olmufltur. Bu sistemde taray›c› ad›
verilen bir yaz›l›mla HTML ile haz›rlanm›fl web sayfalar› aras›nda ‹nternet’te sörf
yap›labilmektedir. HTML sayfalar› metin, görüntü, ses ve video bar›nd›rabildi¤i için
her türlü e¤itim içeri¤i HTML sayfas› biçiminde tasarlanabilmektedir. Ö¤renciler
sayfalardaki ba¤lant›lar yard›m›yla de¤iflik sayfalar aras›nda geçifl yapabilmekte ve
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böylece bir girifl sayfas›ndan bafllayarak dallanmal› bir flekilde ders boyunca ilerleyebilmekte ve bitifl sayfas›na gelebilmekteler.
‹nternet ça¤›n›n ilk iletiflim ve paylafl›m araçlar› olan dosya aktar›m protokolü
(ftp), e-Posta, tart›flma listeleri, mesaj panolar›, haber gruplar›, canl› sohbet odalar› (irc), ‹nternet forumlar›, anl›k mesajlaflma gibi yaz›l›mlar ile HTML ve Flash gibi
içerik gelifltirme ortamlar› kullan›larak ‹nternet destekli e¤itimde hem çok ortaml›
ve etkileflimli e¤itsel içerik sunumu gerçeklefltirilebilmifl, hem de ö¤reticiler ve ö¤renciler aras›nda e¤itsel iletiflim sa¤lanabilmifltir. 90’l› y›llardaki çevirmeli ba¤lant›
döneminde yavafl geliflen e-Ö¤renme, etkisini ADSL ba¤lant›s›n›n yayg›nlaflmas›yla art›rm›flt›r.
2004 y›l›na gelindi¤inde birlikte çal›flmaya izin veren ve ‹nternet’te içeri¤in kullan›c›lar taraf›ndan oluflturuldu¤u web siteleri yayg›nlaflmaya bafllam›fl ve kullan›c›lar›n sadece bir okuyucu olmaktan ç›k›p, kat›l›mc› ve yarat›c› kimli¤ine bürünmelerine yol açan bu olguyu ifade etmek amac›yla Web 2.0 kavram› kullan›lmaya
bafllanm›flt›r.
Web 2.0 araçlar›n›n ortaya ç›k›fl› ‹nternet destekli e¤itime etkisi büyük olmufl;
wiki ve blog siteleri, RSS okuyucular›, sosyal a¤lar, video paylafl›m siteleri, yer imi
paylafl›m› siteleri, 3 boyutlu ortamlar, bulut biliflim gibi uygulamalar›n kullan›ld›¤›
bu e¤itim türüne e-Ö¤renme 2.0 ad› verilmifltir. ‹nternet’e dayal› geleneksel e¤itim
uygulamalar› genellikle uzmanlar taraf›ndan haz›rlanm›fl web içeriklerinin tek yönlü olarak yay›nlanmas› fleklinde gerçekleflirken, e-Ö¤renme 2.0’da ise içerik kullan›c›lar taraf›ndan oluflturulmakta, sosyal iletiflimin ön planda oldu¤u birlikte çal›flma ve paylaflma a¤›rl›kl› ö¤renme süreçleri tasarlanabilmektedir.

Mobil Ö¤renme Dönemi

Android, Google firmas›n›n
öncülü¤ünde tafl›nabilir
cihazlar için gelifltirilen
Linux tabanl› aç›k kaynak
kodlu bir iflletim sistemi.

Mobil ö¤renme, ö¤renenlerin ö¤renme süreci boyunca belirli bir mekânda bulunma zorunlulu¤unun olmad›¤›, tafl›nabilir cihazlarla gerçeklefltirilebilen bir eÖ¤renme biçimidir. Dizüstü, notebook, netbook vb. boyutlardaki tafl›nabilir bilgisayarlar ile 3G modem, ya da WiFi arac›l›¤›yla ‹nternet’e ba¤lanarak, masaüstü bilgisayarlar için tasarlanan e-Ö¤renme uygulamalar›na eriflmek ve ders çal›flmak
mümkün olmakta ve ö¤renenler için masaüstü bilgisayarlarda yaflad›klar›ndan
farkl› bir e-Ö¤renme deneyimi gerektirmemektedir.
Fakat 2000’lerin bafl›nda ortaya ç›kan el bilgisayarlar›ndan e-Ö¤renme uygulamalar›na eriflilmeye çal›fl›ld›¤›nda, büyük bilgisayar ekranlar› ve bant genifllikleri
öngörülerek yap›lan tasar›mlar›n yetersiz kald›¤› görülmüfl ve 3-7 inç aras› küçük
ekranlar için farkl› e-Ö¤renme uygulamalar› tasarlanmaya bafllanm›flt›r. ‹lk uygulamalar genellikle test yaz›l›mlar› gibi basit uygulamalar olmufltur.
Tafl›nabilir bilgisayarlar›n ve el bilgisayarlar›n›n uzun süredir kullan›mda olmas›na ra¤men mobil ö¤renmede as›l geliflme 2000’li y›llar›n ikinci yar›s›ndan itibaren Apple IPhone ve Apple IPad’in pazardaki üstünlü¤ü ile birlikte yaflanmaya
bafllanm›flt›r. Ard›ndan Android iflletim sistemiyle çal›flan ak›ll› telefonlar ve tablet
bilgisayarlar bu kullan›m› daha da yayg›nlaflt›rm›fllard›r.
Ak›ll› telefonlar daha önceki el bilgisayarlar›ndan farkl› olarak daha büyük ekranlara sahip, daha h›zl›, bant geniflli¤i yüksek ve disk kapasitesi büyük ayg›tlard›r. Bu nedenle ak›ll› telefonlar için daha karmafl›k e-Ö¤renme uygulamalar› tasarlanabilmektedir. Yine de 7 inçten daha büyük ekranlar› olan tablet bilgisayarlar için tasarlanan eÖ¤renme uygulamalar› ö¤renciye daha konforlu bir çal›flma ortam› sunmaktad›r.
Mobil ö¤renme amac›yla yayg›n olarak kullan›lan di¤er tafl›nabilir ayg›tlar›n bafl›nda e-kitap okuyucular› gelmektedir. 2010’dan itibaren fiyatlar› düflen, renkli,
‹nternet’e ba¤lanabilen e-kitap okuyucular› özellikle edebî ve akademik içeri¤in
tafl›nmas›nda büyük kolayl›k sa¤lamaktad›r.
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Mobil ö¤renmeyi destekleyen bir di¤er geliflme ise bulut biliflimdir. Bulut biliflim uygulamalar›n, hizmetlerin ya da saklama alanlar›n›n ‹nternet’te
tutulmas›n›
K ‹ T A P
sa¤layan teknolojiler kümesidir. Bulut biliflim ile ö¤renciler bulutta bulundurduklar› kendilerine ait içeriklere, hizmetlere ya da uygulamalara ‹nternet’e ba¤l› di¤er
ayg›tlardan da eriflebilmekte ve mobil ö¤renmeyi ayg›ttan ba¤›ms›z hâle getirebilTELEV‹ZYON
mektedirler. Bu amaçla yayg›n olarak kullan›lan saklama hizmetlerinin bafl›nda
Microsoft SkyDrive, Google Drive ve Dropbox gelmektedir.
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Bulut, donan›m altyap›s›,
iflletim sistemi ve sunucular
ile uygulamalar›n
K ‹‹nternet
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ortam›nda tutuldu¤u,
kullan›c›lar›n kendi
bilgisayarlar› ile ‹nternet
üzerinden bu altyap›,
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platform ve uygulamalara
eriflmesine olanak sa¤layan
teknolojiler kümesi.

Microsoft SkyDrive bulut depolama hizmetine https://skydrive.live.com
Goog‹ N T adresinden,
ERNET
le Drive bulut depolama hizmetine http://drive.google.com adresinden, Dropbox bulut depolama hizmetine http://www.dropbox.com adresinden eriflebilirsiniz.
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Gelecekte ö¤renme, e-Ö¤renme ya da mobil ö¤renme kavramlar› aras›ndaki
fark›n ortadan kalkaca¤› ve ö¤renmenin her zaman ve her yerde gerçeklefltirilebilece¤i bir dünyan›n ortaya ç›kaca¤› öngörülmektedir.
Milli E¤itim Bakanl›¤› Fatih projesinin temel bileflenleri nelerdir? SIRA S‹ZDE
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e-Ö⁄RENMEN‹N B‹LEfiENLER‹

D Ü fi Ü N Eve
L ‹ Mbu alandae-Ö¤renmenin bilgi ve iletiflim teknolojilerine dayal› olarak geliflti¤i
ki her yeni teknolojik geliflmenin e-Ö¤renme için yeni bir f›rsat sa¤lad›¤› görülmektedir. e-Ö¤renmenin uyguland›¤› süreçler ele al›nd›¤›nda kullan›lan
teknolojiS O R U
ler içerik, etkileflim ve de¤erlendirme olmak üzere üç temel ögeye yönelik olarak
SIRA S‹ZDE
grupland›r›labilmektedir.
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S‹ZDE kazand›‹çerik her türlü ö¤renme sürecinin temel ögelerinden birisidir.SIRA
Ö¤renciye
r›lacak bilgi, beceri ve tutumlar›n kapsam›n› içerik belirler. Ders içeri¤i, ders progS O Rbenzetim
U
ram›, e¤itsel etkinlikler, ders notlar›, ö¤retici ders yaz›l›m›, podcast,
yaz›AMAÇLARIMIZ
l›mlar›, e¤itsel oyunlar, sözlük, harita, ansiklopedi gibi baflvuru kaynaklar› ve aç›k
e¤itsel kaynaklar gibi ö¤renme malzemelerinden oluflur.
D‹KKAT

Ders Program›
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Bir e-Ö¤renme sisteminde dersin kapsam›n› belirlemek amac›yla
ders program›
yay›mlanmal›d›r. Ö¤renciler ders program› ile ders süresince her hafta hangi konuE L E V ‹ Z Y O N dersi talar› çal›flacaklar›n›, hangi haftalar ödev yapacaklar›n› ve s›nav Tolacaklar›n›,
AMAÇLARIMIZ
mamlamak için gerekli baflar› ölçütlerini, dersin ön koflullar›n›, derste kullan›lacak
olan ö¤renme araçlar›n› ve ö¤renme malzemelerini, dersteki etkinlikleri kavrarlar.

Ders Notlar›
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Podcast, Ipod ve Broadcast
kelimelerinden türetilmifl
S O R U ve
abone olunanAMAÇLARIMIZ
medya
dosyalar›n›n tafl›nabilir
cihazlara indirilerek
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oynat›lmas›n› ifade
kelime.
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‹KN T‹E RT NAE TP

Ders notlar› genellikle dersin özeti fleklinde olup etkileflimli ögeler içermezler. Ço¤u durumda metin dosyas› fleklinde haz›rlanabilece¤i gibi, ö¤reticinin dersi anlaTELEV‹ZYON
t›rken kulland›¤› sunu dosyalar›ndan da oluflabilir. Ö¤reticiler ders notlar›n› ve sunular›n› SlideShare, Scribd gibi paylafl›m sitelerinde yay›nlayabilirler.
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Slideshare sunu paylafl›m sitesine http://www.slideshare.net adresinden,
kitap ve
‹ N T E R NScribd
ET
belge paylafl›m sitesine http://www.scribd.com adresinden eriflebilirsiniz.
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Ö¤retici Ders Yaz›l›m›
Ö¤rencilerin bilgisayar ortam›nda kendi kendilerine ders çal›flabilecekleri, etkileflimli ögeler içeren, çok ortaml› yaz›l›mlara ö¤retici ders yaz›l›m› ad› verilir. Ö¤retici ders yaz›l›mlar› üniteler ya da modüller fleklinde düzenlenmifltir ve her ünite
kendi ö¤renme amaçlar›na, etkileflimli ve çoklu ortam fleklinde haz›rlanm›fl konu
anlat›m›na, ara s›nama ve ünite sonu s›nama araçlar›na ve ek bilgi kaynaklar›na
gönderme yapan ba¤lant›lara sahiptir.
Bir ö¤renme amac›n› gerçeklefltirmek amac›yla haz›rlanm›fl, tafl›nabilir, tekrar
kullan›labilir, di¤erleriyle birlefltirilebilir, içerik, al›flt›rma ve de¤erlendirme araçlar›n› içeren ve kapsam›n› tan›mlayan gerekli aç›klamalara sahip dijital yap›lara ö¤renme nesnesi ad› verilmektedir. Ö¤retici ders yaz›l›mlar› ö¤renme nesneleri koleksiyonlar›ndan oluflturulmaktad›r.
Ö¤retici ders yaz›l›m› haz›rlamak için ço¤u zaman profesyonel bir yap›m ekibine
gereksinim duyulur. Bu ekipte konu uzmanlar›n›n yan› s›ra ö¤retim tasar›mc›lar›, yaz›l›m uzmanlar›, görüntü sesi, video ve canland›rma uzmanlar› gibi uzmanlar görev al›r.
Bu ekipler genellikle uzaktan e¤itim yapan üniversitelerin e-Ö¤renme üretim merkezlerinde ya da e-Ö¤renme içeri¤i üretiminde uzmanlaflm›fl firmalarda bulunurlar.
Resim 5.1
Ö¤retici yaz›l›m
örne¤i: Yunusemre
ö¤renme
portal›ndaki bir
e-Ders

Günümüzde e-Ö¤renme içeri¤ini h›zl› gelifltirmek için haz›rlanm›fl baz› yaz›l›mlar
da bulunmaktad›r. Bu yaz›l›mlar arac›l›¤› ile ö¤reticiler k›sa bir e¤itim sürecinden
sonra kendi ders içeriklerini haz›rlayabilir duruma gelebilmektedirler. H›zl› eÖ¤renme üretimi yaz›l›mlar›n›n bafl›nda Microsoft PowerPoint, Adobe Presenter, Articulate, Lectora ve Raptivity gibi programlar gelmektedir. Haz›rlanan ö¤retici ders
yaz›l›mlar› genellikle Adobe Flash ya da HTML5 formatlar›nda yay›nlanmaktad›r.

Podcast
Podcast bir sunucu taraf›ndan yay›nlanan ses ya da video içeri¤inin abone olan
kullan›c›lar›n bilgisayarlar›nda ya da tafl›nabilir cihazlar›nda canl› olarak oynat›lmas› ya da indirilerek çevrimd›fl› olarak oynat›lmas› yoluyla dinlenmesi, izlenmesidir.
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Abonelik sistemiyle çal›flan dijital medya yay›nc›lar›n›n bafl›nda iTunes Store
hizmeti ile Apple gelmektedir. Apple’›n iTunes isimli pod yakalay›c› yaz›l›m› ile
kullan›c›lar podcast sitelerine ba¤lan›p içeri¤e abone olmaktaAMAÇLARIMIZ
ve ses-video yay›nlar›n› dinleyip-izleyebilmektedirler. Apple 2007 y›l›nda iTunesU ile üniversite derslerini de bu sistemle yay›nlamaya bafllam›flt›r.
K ‹ T A P
Günümüzde informel ö¤renme ortamlar›nda web videolar› ve video paylafl›m
sitelerinin kullan›m› öne geçmifltir. Ö¤reticiler ders videolar›n› YouTube ve Vimeo gibi video paylafl›m sitelerinde yay›nlayarak ö¤rencilerine kolayca sunabilmekTELEV‹ZYON
tedirler. Benzer flekilde üniversiteler de YouTube Edu üzerinde kendilerine ait bir
kanal açarak derslerini yay›nlayabilmektedirler.
You Tube e¤itim sitesine http://www.youtube.com/education adresinden,
‹ N T E Vimeo
R N E T video paylafl›m sitesine http://www.vimeo.com adresinden eriflebilirsiniz.
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Benzetim Yaz›l›mlar›
Ö¤rencilerin gerçek-dünya problemlerini fiziksel dünya yerine sanal olarak oluflSIRA S‹ZDE
turulmufl benzetimleri üzerinde deneme yan›lma yaparak ö¤renmeleri daha denetimli, tehlikesiz ve ekonomik olabilmektedir. Benzetim yaz›l›mlar› askerî benzetim,
uçak, gemi, otomobil benzetimi, fabrika benzetimi, fizik-kimya Dlaboratuvar›
benzeÜ fi Ü N E L ‹ M
timleri, yaz›l›m benzetimleri, sanal gerçeklik gibi de¤iflik düzeylerde olabilmektedir.
Karmafl›k benzetim yaz›l›mlar›n›n yap›mc› firmalardan temin edilmesi
gerekmektedir.
S O R U
Fakat yaz›l›m kullan›m› ö¤retimine yönelik benzetimler Camtasia ya da Adobe Captivate
gibi ekran yakalama yaz›l›mlar› kullan›larak ö¤reticiler taraf›ndan haz›rlanabilmektedir.
D‹KKAT

E¤itsel Oyunlar
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E¤itimde oyun kullan›m› e¤lenerek ö¤renmeyi amaçlamaktad›r.
E¤itsel oyunlar
SIRA S‹ZDE
basit bulmaca ve efllefltirme oyunlar›ndan bafllayarak, 3 boyutlu çok kullan›c›l› rol
oynama oyunlar›na kadar de¤iflik düzeylerde olabilmektedir. E¤itsel oyunlar özellikAMAÇLARIMIZ
le okul öncesi, ilk ve ortaö¤retim düzeyindeki ö¤renciler için çekici
olmakta ve ö¤rencilerin ö¤renme ortam›nda daha uzun süreyle vakit geçirmelerini sa¤lamaktad›r.

Sözlük, Ansiklopedi, Harita ve Görüntü Kaynaklar›

K ‹ T A P

Ö¤reticiler Wikipedia gibi ‹nternet ansiklopedilerini, Türk Dil Kurumuna ait Büyük
Türkçe Sözlük gibi online sözlükleri, Google Çeviri gibi bir çok dil aras›nda çeviri
TELEV‹ZYON
yapabilen araçlar›, Google Maps, Bing Maps gibi online haritalar›,
Flickr gibi resim
paylafl›m sitelerini yard›mc› ders malzemeleri olarak kullanabilmektedirler.
Büyük Türkçe Sözlük’e http://tdkterim.gov.tr/bts adresinden, Google‹ NMaps
sitesine
T E R N harita
ET
http://maps.google.com adresinden, Bing Maps harita sitesine http://maps.bing.com adresinden, Flickr resim paylafl›m sitesine http://www.flickr.com adresinden eriflebilirsiniz.

Aç›k E¤itsel Kaynaklar
Aç›k e¤itsel kaynaklar ö¤retme, ö¤renme ve araflt›rma gibi amaçlarla kullan›lmak üzere bir aç›k lisans ile lisanslanm›fl, yay›n haklar› ile k›s›tlanmam›fl kamuya aç›k dijital
malzemelerdir. Massachusetts Institute of Technology (MIT) kurumuna ait Open CourseWare ve TÜBA Ulusal Aç›k Ders Malzemeleri aç›k e¤itsel kaynaklara örnek verilebilir. Ö¤reticiler aç›k e¤itsel kaynaklardan yararlanarak ders programlar›n› haz›rlayabilir ve derslerinde bu kaynaklar› kullanabilirler. Ö¤renciler bu malzemelerden yararlanarak bilgilerini pekifltirebilir ve derinlefltirebilirler.
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MIT OpenCourseWare
‹ N T E R N E T sitesine http://ocw.mit.edu adresinden, TÜBA aç›k ders malzemeleri
K ‹ T A P
sitesine http://www.acikders.org.tr adresinden eriflebilirsiniz.
Ayr›ca ö¤reticiler derslerinde Google Scholar, Microsoft Academic Search, GoTELEV‹ZYON
ogle Books
gibi akademik içerik bar›nd›ran sitelere gönderme yaparak ö¤rencilerin ödev ve proje yapmalar›na olanak sa¤layabilmektedirler.
Google akademik
‹ N T E R Nyay›n
E T arama sitesine http://scholar.google.com adresinden, Google kitap
arama sitesine http://books.google.com adresinden, Microsoft akademik yay›n arama sitesine http://academic.research.microsoft.com adresinden eriflebilirsiniz.

Etkileflim
Etkileflim bir kullan›c› ile bir sistem aras›ndaki mesaj al›flveriflinin özel bir türüdür.
E¤er bir sistemin üretti¤i bir mesaj kullan›c›n›n daha önceki mesajlar›yla ilgili de¤ilse sistem etkileflimsiz, e¤er sistemin üretti¤i bir mesaj kullan›c›n›n sadece bir önceki mesajla ilgiliyse sistem reaktif, e¤er sistemin üretti¤i bir mesaj kullan›c›n›n daha önceki çeflitli mesajlar›yla ve bunlar›n aras›ndaki iliflkilerle ilgiliyse sistem etkileflimlidir. e-Ö¤renmede etkileflim; ö¤renen ile bilgisayar, ö¤renen ile ö¤retici ve
ö¤renen ile di¤er ö¤renenler aras›nda içeri¤e ait mesajlar›n ve karfl› mesajlar›n aktar›lmas› ile gerçekleflir.
Etkileflim birebir, bire-çok ya da bire karfl› bilgisayar biçiminde oluflabilir. eÖ¤renmede birebir etkileflim ö¤renen ile ö¤retmen ya da ö¤renen ya da bir ö¤renci aras›nda di¤er kiflilerin kat›l›m›na kapal› olarak gerçekleflir. Bire - çok etkileflim
ö¤renen ile di¤er ö¤renenler, ya da ö¤retici ile ö¤renenler aras›nda birden fazla kiflinin kat›l›m›na aç›k kanallar üzerinde oluflur. Bire karfl› bilgisayar etkileflimi ise
ö¤renenlerin ya da ö¤reticinin bilgisayarla bireysel olarak gerçeklefltirdi¤i etkileflim
fleklinde gerçekleflir. e-Ö¤renme ortamlar›nda kullan›c›lar›n bilgisayarla olan etkileflimi ö¤retici ders yaz›l›mlar›nda yo¤un olarak kullan›l›r. Kullan›c›lar›n kendi aralar›ndaki etkileflimleri ise a¤›rl›kl› olarak iletiflim teknolojilerinin kullan›m›yla gerçekleflmektedir.
e-Ö¤renmede kullan›lan iletiflim teknolojilerinin bir bölümü ile kullan›c›lar aras›nda ayn› anda iletiflim kurulabilirken, iletiflim teknolojilerinin bir bölümü ile sadece farkl› anlarda iletiflim gerçekleflebilmektedir. Ayn› anda iletiflim kurmaya izin
veren teknolojilere efl zamanl› iletiflim araçlar›, ayn› anda iletiflim kurmaya izin vermeyen iletiflim teknolojilerine ise efl zamans›z iletiflim araçlar› ad› verilir.

Efl Zamanl› ‹letiflim Araçlar›
e-Ö¤renmede s›k kullan›lan efl zamanl› iletiflim araçlar› sohbet odalar› ve anl›k mesajlaflma yaz›l›mlar›, video konferans ve web konferans sistemleri ve 3 boyutlu sanal uzaylard›r.
Sohbet odalar› ve anl›k mesajlaflma yaz›l›mlar›: Sohbet odalar› 90’l› y›llarda kullan›c›lar›n efl zamanl› olarak sadece metin yazarak haberleflebildikleri IRC
protokolü ile yayg›nlaflm›flt›r. 2000’li y›llarda sohbet odalar›n›n kullan›m›n›n yan›
s›ra anl›k mesajlaflma yaz›l›mlar› da yayg›nlaflm›flt›r. Günümüzde sadece metin yazarak de¤il, sesli ve görüntülü iletiflim kurma olana¤› da sa¤layan anl›k mesajlaflma yaz›l›mlar›na örnek olarak Microsoft Live Messenger ve Google Talk, Yahoo
Messenger verilebilir. e-Ö¤renme uygulamalar›nda ö¤reticiler ve ö¤renenlerin birebir anl›k iletiflim kurmalar› amac›yla kullan›lmaktad›rlar.
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D Ü fi Ü N E L ‹sesli
M
Video konferans: Video konferans sistemleri iki nokta aras›nda
ve görüntülü iletiflim sa¤lamak amac›yla gelifltirilmifl sistemlerdir. Uzaktan toplant› yapmak ya da uzaktan e¤itim gerçeklefltirmek amac›yla kullan›l›rlar.
R U konferans
S OVideo
sistemleri iki noktada da sabit bir donan›m altyap›s› ve iki nokta aras›nda özel iletiflim hatt› ya da uydu ba¤lant›s› gerektirdi¤inden dolay› maliyeti yüksek sistemler‹KKAT
dir. Günümüzde ‹nternet altyap›s›n› kullanmaya bafllayan videoDkonferans
sistemleri birden fazla nokta aras›nda ba¤lant› kurabilmesi ve iletiflim maliyetlerinin düflmesi nedeniyle tercih edilmektedirler.
SIRA S‹ZDE
Web konferans sistemleri: ‹nternet üzerinde ses, görüntü ve metin aktar›m›
sa¤layan, kullan›c›lar›n›n kendi bilgisayarlar›ndan ba¤lanabildikleri ve bir ö¤retici
AMAÇLARIMIZ
eflli¤inde ayn› anda bütün kullan›c›lar›n canl› olarak kat›labildi¤i
eflzamanl› iletiflim
sistemleridir. e-Ö¤renme uygulamalar›nda canl› sanal s›n›f dersleri vermek amac›yla kullan›l›rlar. Günümüzde en tan›nm›fl olanlar› Adobe Connect ve Microsoft Live
K ‹ T A P
Meeting yaz›l›mlar›d›r.
3B Sanal uzaylar: Üç boyutlu sanal uzaylar kullan›c›lar›n bütünüyle bilgisayar
taraf›ndan oluflturulmufl sanal gerçeklik ortam›nda “avatar” ad› verilen bir kimli¤e
TELEV‹ZYON
bürünerek, ayn› sanal gerçeklik ortam›na kat›lan di¤er kullan›c›larla
efl zamanl›
olarak iletiflim kurabildikleri sistemlerdir. En tan›nm›fllar› Second Life yaz›l›m›d›r.

IRC (Internet Relay
D Ü fi ÜChat)
NEL‹M
protokolü, ‹nternet üzerinde
canl› sohbet yapmay›
sa¤layan teknoloji.
S O R U

N N

Second Life sanal dünyalar sitesine http://www.secondlife.com adresinden
‹ N T E R Neriflebilirsiniz.
ET

Efl Zamans›z ‹letiflim Araçlar›
e-Ö¤renmede kullan›lan efl zamans›z iletiflim araçlar› aras›nda forumlar (tart›flma
panolar›), blog siteleri, microbloglar, wiki siteleri, sosyal yer imleri ve RSS okuyucular› bulunmaktad›r.
Forumlar (tart›flma panolar›): ‹nternet’te belirli bir konuyla ilgilenen kiflilerin bir araya gelerek o konu hakk›nda bilgi al›flveriflinde bulunmalar›n› sa¤layan ilk
araçlar haber gruplar›, mektup listeleri ve bülten tahtas› uygulamalar›d›r. Bu sistemlerin daha pratik kullan›m› olarak ‹nternet forumlar› (tart›flma panolar›) gelifltirilmifltir. ‹nternet forumlar›nda kullan›c›lar bir tart›flma bafllatabilirler, di¤er kullan›c›lar bu tart›flmaya kat›labilir ve tart›flmay› dalland›rabilirler. ‹nternet forumlar› eÖ¤renme uygulamalar›nda ö¤retici ve ö¤renen ile ö¤renen-ö¤renen aras›nda bir
konuyu tart›flma, geri bildirim alma, bilgi paylafl›m› gibi de¤iflik amaçlarla kullan›lmaktad›r. Ö¤reticiler ‹nternet forumlar› ile efl zamans›z sanal s›n›flar oluflturarak s›n›f için etkinlikler yapabilmektedirler. Forumlarda biriken bilgiler uzun süre kal›c›
oldu¤undan dolay› önemli bir e¤itsel bilgi kayna¤› durumuna gelmektedirler.
Blog siteleri: Bloglar bireyler taraf›ndan oluflturulan, yönetilen ve bireyler taraf›ndan yüklenilen içeri¤i bar›nd›ran web sayfalar›d›r. Bireyler blog sitelerine düzenli olarak not, düflünce, haber, yorum, olay, görüntü, ses, video, ba¤lant› vb. içerikleri yüklerler. Girilen bilgilerin bafll›klar› en son tarih en üstte olacak flekilde ekran›n kenar›nda listelenir. Bir blog sitesinde konuyla ilgili di¤er blog sitelerinin listelenebilece¤i bir ba¤lant› köflesi, girdiler üzerinde arama yapma olana¤›, di¤er kiflileri üye yapmak için gerekli yönetim araçlar› bulunur. Blog siteleri girilen bloglar› y›llara ve aylara göre arflivleyebilirler. Okuyucular bir RSS okuyucusu ile blog sitesine
üye olabilirler ve yeni blog yüklendi¤inde siteye u¤ramaya gerek kalmadan haberdar olabilirler. Blog siteleri ile her birey bir köfle yazar› hâline gelebilmekte ve yaz›lar›n› ‹nternet ortam›nda yay›nlayabilece¤i online bir dergiye sahip olabilmektedir.
Blog sitesi oluflturmak için en kolay yol Blogger ve WordPress gibi ücretsiz
blog sitesi oluflturma hizmeti veren sitelere eriflerek, haz›r flablonlardan birisini se-
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çerek bir blog sitesi açmakt›r. Daha profesyonel blog siteleri haz›rlamak için ücretT ESIRA
L E V ‹S‹ZDE
ZYON
li ya da ücretsiz
blog sitesi oluflturma yaz›l›mlar› kullanmak ve siteleri bir web sitesi yay›nlama hizmeti veren bir firma üzerinde yay›nlamak gerekir.

D Ü fi Ü N E L ‹ M

‹NTERNET
S O R U

AMAÇLARIMIZ

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Blogger blog
sitesine http://www.blogger.com adresinden, WordPress blog ha‹ N Thaz›rlama
ERNET
z›rlama sitesine http://www.blogger.com adresinden eriflebilirsiniz.
S O R U

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Ö¤reticiler derslerine ait bir blog sitesi açarak ders içeriklerini, ders konular›yD ‹ K K A T ve haberleri, ders takvimini, dersle ilgili ek kaynaklara ait ba¤la ilgili geliflmeleri
lant›lar› paylaflabilirler, tart›flma bafllatarak ö¤rencileri ile yorumlar arac›l›¤› ile iletiflim kurabilirler,
ö¤rencilerin bireysel projelerini teslim etmelerini ve grup projeSIRA S‹ZDE
leri haz›rlamalar›n› sa¤layabilirler. Di¤er resmî web sitelerine göre kullan›c›lar›n
blog sitelerinde günlük konuflma dilini kullanarak daha informel bir iletiflim kuraAMAÇLARIMIZ
bildikleri gözlenmektedir.
Microbloglar: Kiflilerin genellikle en fazla 140 karakter uzunlu¤unda k›sa ve
özet metinlerden oluflan içerikleri herkesin ya da seçili kiflilerin görebilece¤i flekilK ‹ T A P
de yay›nlamalar›na
mikroblog ifllemi ad› verilir. Bu amaçla hizmet veren sitelerin
bafl›nda Twitter
gelmektedir.
Bir mikroblog sitesinde di¤er kiflilere abone olunduSIRA S‹ZDE
¤unda o kiflilerin “tweet” ad› verilen mesajlar› izlenebilir. Benzer flekilde kullan›c›ELEV‹ZYON
lar aboneT olmak
isteyenler di¤er kullan›c›lara onay vererek kendi “tweet”lerini
baflkalar›n›n
sa¤layabilirler.
D Ü fiizlemesini
ÜNEL‹M

‹ NS TOE R NUE T

Twitter mikroblog
http://www.twitter.com adresinden eriflebilirsiniz.
‹ NSTOE RRNUsitesine
ET
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Twitter sitesine cep telefonlar› ve ak›ll› telefonlarla kolayca eriflilebildi¤i ve
D ‹ Kgöndermek
KAT
twitter mesaj›
bir SMS göndermek kadar kolay oldu¤u için günün her
an›nda düflünceleri, haberleri, olaylar› ve ba¤lant›lar› paylaflmak mümkün olmaktad›r. Ayn› SIRA
flekilde,
S‹ZDEkonu uzmanlar› izlenerek en yeni haber ve bilgilere eriflmek
mümkün olmaktad›r. Trendler izlenerek sosyal medyada o anda önem kazanan
tart›flmalardan haberdar olunabilir. Ö¤reticiler ve ö¤renenler twitter mesajlar› araAMAÇLARIMIZ
c›l›¤› ile ö¤retim
sürecine ait anl›k mesaj da¤›t›m›n› gerçeklefltirebilirler.
Wiki siteleri: Wiki siteleri birden fazla kiflinin birlikte çal›flmas› ile oluflturulan
ve yönetilen online ansiklopedilerdir. Wiki sitelerinde bir sayfa üzerinde birden
K ‹ T A P
fazla kifli ayn› anda çal›flabilir, baflkalar›n›n yazd›klar›n› tekrar düzenleyebilir ve
güncelleyebilir. Birlikte ö¤renmek, içerik gelifltirmek, grup projeleri haz›rlamak,
bilgi paylaflmak, grup iletiflimi ve kat›l›m› amac›yla kullan›l›rlar.
TELEV‹ZYON
En tan›nm›fl wiki sitesi Wikipedia ansiklopedisidir. Ö¤reticiler ve ö¤renenler WikiSpaces gibi siteler arac›l›¤› ile kendi derslerine ait bir wiki sitesi oluflturabilirler.

N N

WikiSpaces ‹ wiki
N T E Rsitesi
N E T oluflturma sitesine http://www.wikispaces.com adresinden eriflebilirsiniz.
Sosyal yer imleri: Kifliler ‹nternet üzerinde sörf yaparken yüzlerce siteye eriflirler ve bu sitelerdeki belge, görüntü, video vb. çok say›daki içeri¤e ait ba¤lant›ya t›klarlar. Daha sonra bu sayfalara ya da içeriklere eriflebilmek için bu adresleri
web taray›c›s›n›n s›k kullan›lanlar listesine eklemek zorundad›rlar. S›k kullan›lan
listesi gibi bir listeyi web ortam›nda oluflturabilmek ve ‹nternet üzerinden bu listeye eriflebilmek amac›yla sosyal yer imleri hizmeti gelifltirilmifltir. Sosyal yer imi
yöntemi ile ‹nternet kullan›c›lar› ‹nternet’teki web sayfalar›na ait yer imlerini hat›r-
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lat›c› üst bilgiler ve yorumlar ekleyerek ‹nternet üzerinde saklayabilirler, düzenleTELEV‹ZYON
yebilirler, eriflebilirler ve baflkalar›yla paylaflabilirler. Delicious sitesi sosyal yer imi
D‹KKAT
hizmeti veren sitelerin bafl›nda gelmektedir.

TELEV‹ZYON
D‹KKAT
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SIRA
Delicious sosyal yer hizmeti sitesine http://www.delicious.com adresinden
‹ N T E S‹ZDE
R Neriflebilirsiniz.
ET

RSS okuyucular›: Kiflilerin ‹nternet üzerinde takip etmek istedikleri yüzlerce
siteyi düzenli olarak tarayarak yeni eklenen web sayfalar›n›, AMAÇLARIMIZ
bloglar›, podcastlar›,
haberleri ve wiki maddelerini bulmalar› çok zaman almakta ve yorucu olmaktad›r.
Bu problemi çözmek için RSS beslemesi ad› verilen bir belge türü gelifltirilmifltir.
K ‹ T A P
Kifliler takip etmek istedikleri sayfalardaki RSS hizmetine abone olduklar›nda bu
sayfalarda oluflan yeni ekleme ve de¤iflikliklere ait bilgileri içeren RSS beslemeleri
kiflinin RSS okuyucusu taraf›ndan taranarak kiflinin bilgisayar›na getirilir. Böylece
TELEV‹ZYON
kifliler sitelere eriflmeye gerek kalmadan yeni bilgiyi el etmifl olurlar. S›k kullan›lan
web tabanl› RSS okuyucular› aras›nda Google Reader bulunmaktad›r.
Google Reader RSS okuyucusuna http://www.google.com/reader adresinden
‹ N T E R Neriflebilirsiniz.
ET
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Ö¤renen - ‹çerik Etkileflimi
e-Ö¤renme uygulamalar›nda etkileflimin bir di¤er biçimi de ö¤renen ile içerik aras›nda oluflan etkileflimdir. e-Ö¤renme içerikleri ö¤renen ile içerik aras›nda etkileflim
düzeyine göre etkileflimli içerik ve etkileflimsiz içerik olarak iki gruba ayr›l›rlar.
Etkileflimli ders içeri¤i ö¤renenden bilgisayar›n girifl/ç›k›fl araçlar› yard›m›yla
mesajlar alabilen alm›fl oldu¤u mesajlar› de¤erlendirerek bir ç›karsama yapabilen ve ö¤renene elde etti¤i ç›kar›mla ilgili karfl› mesaj ya da mesajlar› iletebilen
içeriklerdir.
‹çerikle etkileflim kurmak için s›k kullan›lan araçlar klavye, fare ve dokunmatik ekrand›r. Daha geliflmifl etkileflimli içeriklerde ö¤renen ses yard›m›yla
tablet bilgisayarlar›ndaki hareket alg›lay›c›lar› yard›m›yla oyun konsollar›ndaki
uzaktan kumandalarla ve beden hareketi alg›lay›c›lar›yla da etkileflim kurabilmektedir.
Etkileflimli içeriklere örnek olarak ö¤retici ders yaz›l›mlar›, al›flt›rma ve test yaz›l›mlar›, e¤itsel oyunlar, benzetim yaz›l›mlar›, sanal gerçeklik ve art›r›lm›fl gerçeklikle desteklenmifl içerikler verilebilir.
Etkileflimsiz içerik ise kullan›c›dan mesajlar alma, yorumlama ve buna göre tepki verme yetene¤ine sahip olmayan içeriktir. HTML sayfalar›, PDF dosyalar›, resim,
ses ve video dosyalar› bu gruba girer. Kendi programlama dilleriyle özel amaçl›
uygulama gelifltirilmedi¤i sürece Word, Excel, Powerpoint ile üretilen belgeler de
etkileflimsiz içeriklerdir.
Etkileflimsiz içeriklere örnek olarak ders program›, ders notlar›, ses ve video
dosyalar› ve podcast yay›nlar› verilebilir.

De¤erlendirme
e-Ö¤renme süreci sonucunda ö¤renme amaçlar›na ulafl›l›p ulafl›lmad›¤›n› belirlemek için gerçeklefltirilen etkinliklere de¤erlendirme ad› verilir. De¤erlendirme ile
ö¤rencinin sahip oldu¤u bilgi, beceri ve tutumlar ölçülebilir biçimde raporlan›r,
bafllang›çta belirlenmifl ö¤renme amaçlar› ile karfl›laflt›r›larak ö¤rencinin ö¤renme
sürecindeki performans› saptan›r.

PDF (portable document
format) Adobe firmas›
taraf›ndan gelifltirilen ve
iflletim sistemi ile
uygulamalardan ba¤›ms›z
bir belge format›.
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Online S›navlar
S›navlar genellikle k›sa s›nav ile ara ve dönem sonu s›navlar› olarak gerçeklefltirilirler. e-Ö¤renme uygulamalar›nda k›sa s›nav uygulamas› genellikle ünite sonlar›nda ö¤renenin o üniteyi ö¤renme düzeyini ölçmek amac›yla online olarak çoktan
seçmeli s›nav biçiminde uygulan›r. E¤itim dönemi ortas›nda ve sonunda düzenlenen ara s›nav ve dönem sonu s›navlar› ise ö¤renenin baflar› notuna katk›s› yüksek
olan s›navlard›r ve ülkemizde sadece Aç›kö¤retim fakültesine ba¤l› uzaktan e¤itim
programlar›nda tüm illerde ayn› anda ve gözetimli online s›navlar olarak gerçeklefltirilmektedir.
Diplomaya yönelik e¤itim yapan kurumlarda s›navlar›n gözetimli olmas›na önem
verilirken, baflar› belgesi yerine kat›l›m belgesi verilen hizmet içi e¤itim ya da informel e¤itim ortamlar›nda gözetimsiz ve online s›navlara daha çok yer verilmektedir.

e-Portfolyo
Ö¤renenlerin ders kapsam›nda haz›rlad›klar› projelere ait içerikleri yay›nlad›klar›
ve ö¤reticilerin bu içerikleri de¤erlendirebildikleri içerik yönetim sistemlerine eportfolyo sistemi ad› verilir. e-Portfolyo sistemleri genellikle ö¤renenlerin kendileri taraf›ndan kurulurlar ve yönetilirler. Bu amaçla profesyonel web tasar›m› araçlar› kullan›labilece¤i basit bir blog sitesini kullanmak da yeterli olabilir. e-Portfolyo
siteleri e-Ö¤renme d›fl›nda, kiflilerin online çal›flma ortamlar› olarak ya da eserlerini yay›nlad›klar› ortamlar olarak da kullan›l›rlar.

e-Ödev
Ö¤renenlerin ders kapsam›ndaki belirli konulardaki elde ettikleri bilgi ve becerilerini uygulayabilme ve problem çözebilmelerini sa¤lamak amac›yla ödev verilir. eÖ¤renme ortamlar›nda ödevler ö¤renenlere ders sayfalar›ndan duyurulabilece¤i
gibi, her ö¤renenin özel olarak oturum açabilece¤i, kendine ait bir alanda da yay›nlanabilir. Ödevlerin ö¤renene özel olarak yay›nland›¤› ve ö¤renenin verilen süre boyunca ödevini gerçeklefltirmesi ve yine ayn› araç yard›m›yla dijital bir belge
biçiminde ö¤reticiye teslim edebildi¤i sistemlere e-Ödev sistemleri ad› verilmektedir. e-Ödev sisteminin e-Portfolyo sisteminden fark›, ö¤retim kurumu taraf›ndan
oluflturulmas› ve yönetilmesidir.

Grup Çal›flmas›
‹nternet ortam›ndaki birlikte çal›flma araçlar›yla e-Ö¤renme uygulamalar›nda ö¤renenlerin grup çal›flmas› yapmalar› ve ekip ödevleri gerçeklefltirmeleri mümkün
olabilmektedir. Bu yöntemle ö¤renenler sanal ortamda farkl› mekânlardaki kiflilerle bir problem üzerinde tart›flma ve birlikte çözüm gelifltirme deneyimi kazan›rlar.
Bu amaçla di¤er gruplardan izole ekip siteleri oluflturmaya izin verecek birlikte çal›flma yaz›l›mlar›na gereksinim duyulur.

Online Sözlü S›navlar
Kat›l›mc› say›s›n›n az oldu¤u e-Ö¤renme uygulamalar›nda online sözlü s›navlar düzenlenebilmektedir. Bu s›navlarda ö¤retici belirli bir gün ve saatte ö¤renciyle efl zamanl› bir iletiflim arac› kullanarak bir araya gelmekte ve ö¤renciye sözlü s›nav yapmaktad›r. Örne¤in, Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programlar›nda yabanc›lara Türkçe ö¤retilmekte ve Türkçeyi ö¤renme düzeyleri Adobe Connect web konferans› yaz›l›m› kullan›larak uzaktan yüz yüze s›navlarla ölçülebilmektedir.
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Tart›flmalara Kat›l›m
Ö¤renenleri de¤erlendirmenin bir baflka yöntemi de ö¤renenlerin dönem boyunca tart›flmalara kat›l›m›n›n ölçülmesi ve puanlanmas›d›r. Bu amaçla ö¤renenlerin
tart›flma panolar›na kaç yorum yazd›klar› say›l›r. Di¤er yöntemlere göre gerçekçi
ölçüm olana¤› zay›f olsa da ö¤rencilerin dersleri izleme ve kat›lma düzeyleri hakk›nda bilgi verebilmektedir.
SIRA‹liflkileri
S‹ZDE ve PazarYunusemre ö¤renme portal›nda yay›nlanan “2463 - Perakende Müflteri
lama” dersini inceleyiniz ve hangi bileflenleri içerdi¤ini belirleyiniz.

SANAL Ö⁄RENME

2

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M

e-Ö¤renme uygulamalar›nda içeri¤in sunulmas›, etkileflimin gerçeklefltirilmesi ve
O R U
de¤erlendirmenin yap›labilmesi için kullan›lan web araçlar›n›n Sö¤renenler
ve ö¤reticilere s›n›rlar› belirli ve denetimli bir web ortam›nda sa¤lanmas› amac›yla ö¤renme yönetim sistemleri (ÖYS) ad› verilen tümleflik yaz›l›mlar Dgelifltirilmifltir.
‹KKAT

Ö¤renme Yönetim Sistemleri

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

N N

Ö¤renme yönetimi, ö¤renmenin planlanmas›, tasarlanmas›, gelifltirilmesi, uygulanmas›, de¤erlendirilmesi ve denetlenmesi gibi faaliyetleri kapsar. ÖYS’ler e-Ö¤renme
uygulamalar› için bu faaliyetleri bütünleflik olarak yerine getiren
web tabanl› yaz›AMAÇLARIMIZ
l›m sistemleridir. E¤er bir ÖYS bünyesinde içerik oluflturma ve yönetme araçlar›na
da sahipse genellikle “ö¤renme ve içerik yönetim sistemi” olarak adland›r›l›r.
ÖYS kullan›c›lar›, yöneticiler, ö¤reticiler, ö¤renenler gibi Kde¤iflik
‹ T A Prollerde tan›mlan›rlar. ÖYS yöneticisi ÖYS’nin veri taban›nda bir e¤itim program› tan›mlayabilir, bu programa ait dersleri belirleyebilir, her ders için bir ya da daha fazla s›n›f
oluflturarak, bu s›n›flara ö¤reticileri ve ö¤renenleri atayabilir. T E L E V ‹ Z Y O N
ÖYS’de tan›ml› ö¤reticiler belirli bir s›n›f›na atanm›fl olduklar› derse ait ders
program› oluflturabilir, e-Ö¤renme içeriklerini yükleyebilir, ders dönemi süresince
kullan›lacak olan efl zamanl› ve efl zamans›z ö¤renme araçlar›n› seçebilir; s›nav,
‹NTERNET
ödev, tart›flma ve grup çal›flmas› gibi etkinlikleri tan›mlayabilir; ö¤rencilerin derslere kat›l›m›n› ve baflar› geliflimini takip edebilir ve bu araçlar› e¤itim dönemi boyunca kullanarak ö¤retme ifllevinin yerine gelmesini sa¤layabilir.
Ö¤renenler ÖYS’de belirli bir derse ait bir s›n›fa dahil olurlar. Bu s›n›ftaki etkinliklere kat›l›rlar, e-Ö¤renme içeriklerini okuyabilir, dinleyebilir ve izleyebilir; ö¤retici ve di¤er ö¤renenlerle efl zamanl› ve efl zamans›z ö¤renme araçlar›n› kullanarak
biraraya gelebilir; kendi geliflimlerini takip edebilir, ödev, uygulama, s›nav, tart›flma gibi de¤erlendirme araçlar›yla ö¤renme düzeyini ölçebilir.
ÖYS yöneticileri ÖYS’de dönem boyunca gerçekleflen bütün etkinlikleri izleyebilir ve raporlayabilir. ÖYS’ler ile bütün ö¤renme sistemi merkezi olarak yönetilebilmekte ve rutin süreçler otomatiklefltirilebilmektedir. ÖYS’deki araçlar k›lavuzlar
ve etkileflimli yol göstericilerle iyi belgelendirildi¤inde kullan›c›lar ayr› bir e¤itim
görmelerine gerek kalmadan kendi kendilerine hizmet edebilirler ve kendilerini
yönlendirebilirler.
Ö¤renme yönetim sistemlerine yüklenecek e-Ö¤renme içeri¤inin SCORM standard›na uygun olmas› gerekmektedir. ‹çeri¤i oluflturan ö¤renme nesneleri bu standartlara göre haz›rland›¤›nda SCORM uyumlu her ÖYS’ye yüklenebilirler ve çal›flt›r›labilirler. Yayg›n olarak kullan›lan ÖYS’ler aras›nda Blackboard, Moodle ve Sakai yer almaktad›r.
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SCORM (Sharable Content
Object Reference Model),
Paylafl›labilir ‹çerik Nesne
Referans Modeli, web
tabanl› e-Ö¤renme
standartlar› ve özelliklerini
tan›mlayan bir standart
sistemi.
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ÖYS’lerde ö¤reticilerin de¤iflik kat›l›m düzeylerine göre de¤iflik iletiflim yo¤unlu¤una sahip e-Ö¤renme uygulamalar› tasarlanabilir:
Ö¤reticinin bulunmad›¤› e-Ö¤renme uygulamalar›: Bir ö¤reticiye gereksinim duyulmadan, yayg›n kitlelerin kendi kendilerine ö¤renmelerine olanak sa¤layacak e-Ö¤renme uygulamalar› tasarlanabilir. Bu uygulamalara örnek olarak kiflisel
geliflim e¤itimleri, flirket içi uyum e¤itimleri, sertifika programlar› ve Aç›kö¤retim
programlar› verilebilir. Bu örneklerde ÖYS’deki ö¤renme ortamlar› ve içeri¤i bir konu uzman› ve ö¤retim tasar›mc›s› taraf›ndan bir kez tasarlanm›fl ve gelifltirilmifl; yayg›n ö¤renci gruplar› üzerinde uygulamaya aç›lm›flt›r. Bu yöntemde ÖYS ö¤reticinin
yerini alm›flt›r ve binlerce ö¤renci ayn› anda e¤itimden geçirilebilmektedir.
Ö¤reticinin s›n›rl› kat›ld›¤› e-Ö¤renme uygulamalar›: Bir ö¤reticinin gözetiminde sürdürülen, ö¤rencilerle ö¤reticinin efl zamanl› iletifliminin bulunmad›¤› eÖ¤renme uygulamalar›d›r. Bu uygulamalara örnek olarak ülkemizdeki uzaktan
e¤itimle yürütülen Ön lisans programlar› verilebilir. Ö¤reticilerin ö¤rencilerin sorular›na bir iki gün içinde yan›t verdi¤i, ö¤rencilerin gönderdi¤i ödevleri de¤erlendirdi¤i, s›nav sorular› haz›rlad›klar› ve s›navlar› de¤erlendirdikleri bu programlarda
s›n›flarda en fazla birkaç yüz ö¤renci bulunabilmektedir.
Ö¤reticinin yo¤un olarak kat›ld›¤› uygulamalar: Bir ya da daha fazla ö¤retici ile küçük gruplar aras›nda yo¤un ve efl zamanl› iletiflim içeren üst düzey akademik ö¤renmenin amaçland›¤› uygulamalard›r. Bu uygulamalara örnek olarak ülkemizdeki uzaktan e¤itimle yürütülen lisans ve yüksek lisans programlar› verilebilir. Bu programlarda 25-50 ö¤renci bulunmakta ve ö¤reticiler ile ö¤renciler aras›nda sesli-görüntülü efl zamanl› dersler yap›labilmektedir.
Di¤er bir uygulama biçimi de e-Ö¤renme ve yüz yüze ö¤renmenin bir arada
kullan›ld›¤› harmanlanm›fl ö¤renmedir. Bu durumda etkileflim gereksiniminin az
oldu¤u ö¤renme içeri¤ini ö¤renci ÖYS üzerinden al›r, zaman zaman ya da kurs sonunda, s›n›f ortam›nda ö¤reticiyle bir araya gelerek yüz yüze e¤itim gerçeklefltirir.

Sanal Ö¤renme Ortamlar›
‹flletmelerde ö¤reticinin bulunmad›¤› ya da k›s›tl› olarak yer ald›¤› e-Ö¤renme uygulamalar›nda, ö¤retme-Ö¤renme süreci ö¤renme yönetim sistemi yaz›l›m› taraf›ndan yönlendirilir ve denetlenirken; üniversiteler ve di¤er ö¤retim kurumlar›n›n ö¤renme yönetim sistemleri üzerindeki e-Ö¤renme uygulamalar›nda süreçler a¤›rl›kl› olarak ö¤reticiler taraf›ndan yönlendirilmekte ve denetlenmektedir.
S›n›f içinde ö¤retici ve ö¤renenlerin yüz yüze gerçeklefltirdikleri geleneksel e¤itimin bilgisayar ve ‹nternet ortam›nda ayn› ifllevsellikle oluflturulabilmesine olanak
sa¤lamak amac›yla gelifltirilmifl ö¤renme ortamlar›na sanal ö¤renme ortamlar› ad›
verilir. Sanal ö¤renme ortamlar›nda fiziksel ö¤renme ortamlar›ndan farkl› olarak
e¤itimin içinde gerçekleflti¤i fiziksel mekânlar bulunmaz. Ö¤retmen ve ö¤renenler
birbirleriyle yüz yüze de¤il, iletiflim araçlar› yard›m›yla uzaktan efl zamanl› ya da efl
zamans›z iletiflim kurarlar.
Sanal ö¤renme ortam› oluflturmak için yayg›n olarak yararlan›lan yöntem ö¤reticinin bir ÖYS üzerinde bir derse ait s›n›f oluflturarak bu sanal s›n›fa ö¤rencilerini
kaydetmesi ve ö¤retme-ö¤renme etkinliklerini bu ortamda yürütmesidir.
Sanal ö¤renme ortamlar› yüz yüze verilen dersleri desteklemek için yüz yüze
verilen derslerin bir bölümünü uzaktan gerçeklefltirmek için ya da bütünüyle uzaktan verilen derslerin yürütülmesini sa¤lamak amac›yla oluflturulabilir.
Bir e¤itim kurumu kendi bünyesindeki programlar›n derslerine ait sanal ö¤renme ortamlar› oluflturabilece¤i gibi, birden fazla e¤itim kurumu bir araya gelerek
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program ve ders havuzlar›na ait sanal ö¤renme ortamlar›n› içeren sanal kampüsler
oluflturabilir. Bütün derslerin sanal ö¤renme ortamlar›nda gerçeklefltirildi¤i ve yurt d›fl›nda çok say›da örne¤i bulunan bu üniversitelere sanal üniversite ad› verilmektedir.
Sanal s›n›f yaz›l›mlar› ya da web konferans› yaz›l›mlar› ö¤reticilerin ö¤rencilerle canl› olarak yaz›l›, sesli ve görüntülü olarak iletiflim kurabilmesine olanak sa¤layan yaz›l›mlard›r. Sanal s›n›f yaz›l›mlar› ayr›ca, beyaz tahta paylafl›m›, ekran paylafl›m›, oy verme, el kald›rma, dersi kaydetme, slayt sunumu, dosya paylafl›m› gibi
olanaklar da sunar. Yayg›n olarak kullan›lan sanal s›n›f yaz›l›mlar› aras›nda Adobe
Connect ve Microsoft Live Meeting bulunmaktad›r.
Resim 5.2
Sanal s›n›f ekran›
örne¤i

E¤itimde kullan›lan sanal ortamlardan bir di¤eri de sanal dünyalard›r. Sanal
dünyalar kiflilerin sanal olarak üretilen dijital bir dünyada var olmalar›n› ve bu dünyadaki dijital nesneler ve di¤er kiflilerle etkileflim kurmalar›na olanak sa¤larlar. En
tan›nm›fl sanal dünya yaz›l›m› Second Life’d›r. Second Life’da sanal s›n›flar oluflturularak e¤itim amac›yla kiflilerin sanal olarak bir araya gelmelerine izin verilir.
2011-ÖSYS Yüksekö¤retim Programlar› ve Kontenjanlar› K›lavuzunu
inceleyerek
Aç›kö¤SIRA
S‹ZDE
retim d›fl›nda en fazla uzaktan e¤itim ön lisans ve lisans program› olan üniversiteyi belirleyiniz.
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AÇIK KAYNAKLAR
O R U bafllam›flt›r
Yaz›l›m dünyas›nda aç›k kaynak kodlu yaz›l›mlar hareketi 70’li Sy›llarda
ve günümüze giderek geliflmektedir. Benzer bir flekilde e¤itim içeriklerinin de herkese aç›k ve eriflilebilir olmas› için 2000’lerin bafl›nda MIT’de bafllat›lan aç›k e¤itD‹KKAT
sel kaynaklar eylemi de giderek yay›lm›fl ve günümüzde kendi kendine ö¤renenler ve öz-düzenleyici ö¤renme için önemli bir e¤itim kayna¤› durumuna gelmifltir.
SIRA S‹ZDE
Ayn› dönemde akademik içeriklere serbest eriflim olana¤›n› yayg›nlaflt›rmak
amac›yla aç›k eriflim hareketi bafllat›lm›flt›r.

AMAÇLARIMIZ
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Özgür ve Aç›k Kaynak Yaz›l›mlar›
1983’de Richard Stallman özgür yaz›l›m hareketini bafllatm›fl ve halk›n k›s›tlama olmadan kullanabilece¤i, yeniden düzenleyebilece¤i ve k›s›ts›z ya da düflük k›s›tla
tekrar da¤›tabilece¤i yaz›l›mlar› özgür yaz›l›m olarak tan›mlam›flt›r. Copyright kavram›n›n karfl›s›na copyleft kavram›n› yerlefltiren bu hareket yaz›l›mlar›n kodlar›n›n
herkese aç›k olmas›n›, di¤er programc›lar›n da bu kodlar› kullanarak yeni yaz›l›mlar gelifltirebilmesini ve baflkalar›n›n kullan›m›na sunabilmesini amaçlamaktad›r.
Bu hareket gönüllü programc›lar›n birlikte çal›flarak ço¤u Unix ve Linux türevi
olan yeni iflletim sistemleri, sistem yaz›l›mlar›, uygulama yaz›l›mlar› gelifltirmelerine ve bu yaz›l›mlar› ücretsiz kullan›ma açmalar›na olanak sa¤lam›flt›r.
1998 y›l›nda Netscape firmas›n›n öncülü¤ünde aç›k kaynak inisiyatifi bafllat›lm›fl ve aç›k kaynak kodlu yaz›l›m gelifltirme sürecinde fikrî mülkiyet haklar›n› düzenleyen yeni lisans modellerini ortaya atarak, aç›k kaynak kodlu yaz›l›m›n ticarileflmesi ve firmalar nezdinde kabul görmesini sa¤lam›flt›r.
Günümüzde kullan›c›lara herhangi bir ücret ödemeden kopyalama, kullanma,
de¤ifltirme ve da¤›tma hakk›n› veren yüzbinlerce aç›k kaynak kodlu yaz›l›m bulunmaktad›r. Bir indirme sitesi olan SourceForge.net 300.000’den fazla özgür ve aç›k
kaynak kodlu yaz›l›m projesi içermektedir.

Aç›k E¤itsel Kaynaklar
SIRA S‹ZDE
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Aç›k kaynak hareketi sadece yaz›l›m dünyas›nda kalmayarak, toplumun ve ekonominin her alan›na
yay›lmaya bafllam›flt›r. Bunlar›n bafl›nda e¤itim dünyas› gelmekSIRA S‹ZDE
tedir. Bir aç›k lisans alt›nda yay›nlanan ve ö¤renme, ö¤retme ve araflt›rma gibi etkinliklerde ücretsiz olarak kullan›labilen dijital e¤itsel kaynaklara aç›k e¤itsel kayD Ü fi Üad›
N E Lverilmektedir.
‹M
naklar (AEK)
AEK aras›nda dersler, ders malzemeleri, içerik modülleri, ö¤renme nesneleri,
koleksiyonlar
S Ove
R Udergiler gibi ö¤renme içeri¤i; aç›k ö¤renme içeri¤i oluflturmak,
da¤›tmak, kullanmak ve gelifltirmek için kullan›lan yaz›l›m araçlar›, içeri¤i taramak
ve organize etmek için kullan›lan yaz›l›mlar, içerik ve ö¤renme yönetim sistemleri
D ‹ K K A T topluluklar› yer almaktad›r.
ve online ö¤renme
Bu alandaki ilk çal›flmalardan birisi 1998 y›l›nda David Wiley taraf›ndan ortaya
at›lan aç›k SIRA
içerikS‹ZDE
kavram›d›r. 2000 y›l›nda MIT’te OpenCourseWare Project bafllat›lm›fl ve MIT 2000’e yak›n ders malzemesini ‹nternet üzerinde tüm dünyaya açm›flt›r. ‹ngiliz Aç›k Üniversitesi benzer bir çal›flmayla Aç›k Ö¤renme sitesini yay›nlamaAMAÇLARIMIZ
ya bafllam›flt›r.
Daha sonra baz› özel vak›flar, UNESCO ve OECD’nin destekleriyle
AEK hareketi tüm dünyaya yay›lm›flt›r.
Ülkemizde de AEK’nin uzant›s› olarak 2007 y›l›nda Türkiye Bilimler Akademisi
K ‹ T A P
taraf›ndan 24 üniversitenin kat›l›m›yla Aç›k Ders Malzemeleri Konsorsiyumu oluflturulmufl ve aç›k ders malzemeleri üretimine bafllanm›flt›r. Anadolu Üniversitesi
2008 y›l›nda aç›kö¤retim ders malzemelerini Yunusemre Yeni Nesil Ö¤renme PorTELEV‹ZYON
tal› ad› alt›nda herhangi bir üyelik gerektirmeyecek biçimde toplumun kullan›m›na açm›flt›r.

N N

Yunusemre ‹ö¤renme
N T E R N E T portal›na http://yunusemre.anadolu.edu.tr adresinden eriflebilirsiniz.
Aç›k ders malzemeleri Creative Commons (CC) ad› verilen bir fikrî mülkiyet lisans› ile da¤›t›lmaktad›r. Creative Commons 2001 y›l›nda telif haklar› alan›nda esneklik ve paylafl›m› yayg›nlaflt›rmak amac›yla kurulmufl, gönüllü bir düflünce ve si-
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vil toplum hareketidir. Bireylerin ‹nternet üzerinde bilgiye eriflme ve bilgiden yararlanma olanaklar›n›n, telif yasalar›yla k›s›tlanmakta oldu¤unu dikkate alan Creative Commons; sanatç›lar›n ve tüm di¤er telif hakk› sahiplerinin yasan›n kendilerine tan›d›¤› kimi haklardan kamu lehine feragatini sa¤layan, özel telif lisans› sözleflmeleri haz›rlam›flt›r. Böylelikle, bireylerin özgürce yararlanabilecekleri kamusal
bilgi alan›n›n korunmas› ve gelifltirilmesi amaçlanmaktad›r.
Creative Commons lisanslar› dört temel kofluldan oluflmaktad›r (Tablo 5.1). Bu
koflullar bir araya getirilerek CC’ye ait alt› farkl› ana lisans oluflturulmufltur. CC ile
lisanslanm›fl bir eser ne flekilde kullan›l›rsa kullan›ls›n mutlaka eser sahibine at›fta
bulunulmal›d›r.
Attribution (BY)

Noncommercial (NC)

No Derivative Works (ND)
Share-Alike (SA)

Kullan›c›lar eseri kopyalayabilir, da¤›tabilir,
görüntüleyebilir, kullanabilir ve eser sahibine
at›fta bulunmak kofluluyla üzerinde de¤ifliklik
yaparak yeni eserler oluflturabilir.

Tablo 5.1
Creative Commons
lisanslar›ndaki
kullan›m koflullar›

Kullan›c›lar eseri kopyalayabilir, da¤›tabilir,
görüntüleyebilir, kullanabilir ve ticari
amaçlarla olmamak kofluluyla üzerinde
de¤ifliklik yaparak yeni eserler oluflturabilir.
Kullan›c›lar eseri kopyalayabilir, da¤›tabilir,
görüntüleyebilir ve üzerinde de¤ifliklik
yapmamak kofluluyla birebir kullanabilir.
SIRA de¤ifliklik
S‹ZDE
Kullan›c›lar eserin üzerinde
yaparak
yeni eser oluflturabilir ve orijinal eserin sahip
oldu¤u lisans›n birebir efl de¤eri bir lisans ile
baflkalar›na da¤›tabilir D Ü fi Ü N E L ‹ M

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Günümüzde Flickr, Yahoo, Google, Wikipedia, Wikiversity gibiS sitelerde
CC ile etiO R U
ketlenerek da¤›t›lan milyonlarca resim, yay›n, video ve e¤itsel içerik bulunmaktad›r.
D‹KKAT
TÜBA Aç›k ders malzemeleri sitesinde “Algoritmalara Girifl” dersini SIRA
inceleyerek
S‹ZDE bileflenlerini belirleyiniz.

Aç›k Eriflim Hareketi

SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M

e-Ö⁄RENME 2.0

N N

K ‹ T A P

Web 2.0 araçlar›n›n ortaya ç›k›fl›yla içeri¤in kullan›c› taraf›ndan oluflturulmas› ve yay›nlanmas›, kiflilerin günlük yaflamlar›nda giderek artan süreyiT Esosyal
geçirL E V ‹ Z Ya¤larda
ON
meleri, ‹nternet’teki bilgi miktar›ndaki art›fl›n ola¤anüstü düzeye ç›kmas›, aç›k e¤itsel
kaynaklar›n yayg›nlaflmas›, ‹nternet’te gerçek ve do¤ru bilgiyi elde etmenin önem
‹NTERNET

4

N N

Aç›k eriflim hareketi hakemli akademik dergi makalelerine ‹nternet üzerinden k›AMAÇLARIMIZ
S Oakademik
R U
s›tlanmadan eriflim sa¤lamay› amaçlayan bir harekettir. Zamanla
tezleri
ve akademik kitaplar› da kapsayacak flekilde geniflletilmifltir. Yüksek bedelli akademik dergilerin varl›¤›na karfl› ç›kan kütüphaneciler taraf›ndanDbafllat›lan
aç›k eriK ‹ ‹ KT K AA TP
flim hareketinin etkisiyle üniversitelerin kendi yay›nlar› ve tezlerini içeren arflivlerini ‹nternet üzerinde herkesin eriflimine açmalar›, çok say›da akademik derginin
SIRA S‹ZDE
“aç›k eriflim dergisi” olarak ‹nternet’te yay›nlanmaya bafllanmas›
gibi sonuçlar› orTELEV‹ZYON
taya ç›km›flt›r. Anadolu Üniversitesi taraf›ndan ‹nternet’te yay›nlanan “TOJDE - The
Turkish Online Journal of Distance Education” dergisi bu alan›nAMAÇLARIMIZ
ilk örneklerindendir.
TOJDE dergisine http://tojde.anadolu.edu.tr adresinden eriflebilirsiniz.
‹NTERNET

S O R U

D‹KKAT
SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
AMAÇLARIMIZ
S O R U

KD ‹ KTK AA T P
SIRA S‹ZDE
TELEV‹ZYON
AMAÇLARIMIZ
‹NTERNET
K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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kazanmas›, mobil ayg›tlardaki yayg›nl›k nedeniyle kiflilerin sürekli ‹nternet’e ba¤l›
olabilmesi, birlikte çal›flma araçlar›n›n geliflmesi ve ö¤renmenin belirli bir zaman diliminde gerçekleflecek bir olgu olmaktan ç›karak süreklilik kazanmas› yönündeki
de¤ifliklikler e-Ö¤renme dünyas›nda da önemli geliflmelere yol açt›. Bu geliflmelerin
birincisi sosyal ö¤renme, di¤er ise kiflisel ö¤renme alan›nda yaflanmaktad›r.
Sosyal Ö¤renme
Formel ö¤renme, dersler, s›n›flar ve okullarda gerçekleflen, ö¤renenlere derece,
diploma ya da sertifika vermeyi amaçlayan, yüksek ölçüde yap›land›r›lm›fl ve kurumsal bir kimli¤i olan bir ö¤renme biçimidir. ‹nformel ö¤renme ise büyük ölçüde
ö¤renenin kendi elinde olan ve gözlem, deneme-yan›lma, baflkalar›na sorma, baflkalar›yla bilgi al›flveriflinde bulunma, baflkalar›n›n deneyimlerini ve öykülerini paylaflma ile gerçekleflen, günlük olaylarla etkileflim içinde olan ya da kiflinin genel ilgi alanlar› taraf›ndan yönlendirilen bir ö¤renme biçimidir.
Sosyal ö¤renme, geleneksel yüz yüze ya da uzaktan ö¤renmenin etkisinin s›n›rl› oldu¤unu, ö¤renenlerin gerçekte fark›na varmadan okuyarak, dinleyerek, seyrederek ya da baflkalar›yla konuflarak daha fazla ö¤rendi¤ini varsayar. Bu görüfle göre kiflilerin ö¤rendikleri bilgi ve becerilerin büyük bir bölümü informel ö¤renme
ile gerçekleflir. Princeton Üniversitesi’nde yap›lan bir çal›flma ö¤renmenin %70’inin
deneyimlerden, %20’sinin di¤er kiflilerden, sadece %10’unun formel ö¤renme ile
gerçekleflti¤ini göstermifltir. Di¤er bir deyiflle ö¤renme %90 oran›nda informel yollardan gerçekleflmektedir.
Ö¤retim kurumlar› informel ö¤renmenin etkisini fark etmeye bafllad›klar›ndan
itibaren ö¤rencilerin formel e¤itimlerine daha fazla destek verecek informel ö¤renme olanaklar›n› sa¤lamaya çal›flmaktad›rlar. Bu amaçla formel e¤itimde kullan›lan
ÖYS’lere sosyal medya araçlar› eklenerek ö¤rencilerin bilgiyi aramalar›na, bilgiye
eriflmelerine, kendi içeriklerini oluflturmalar›na ve saklamalar›na, baflkalar›yla iletiflim kurarak fikirlerini, kaynaklar›n› ve deneyimlerini paylaflmalar›na, baflkalar›yla
birlikte çal›flmak amac›yla biraraya gelerek birlikte içerik üretmelerine ve ö¤renmelerine olanak sa¤lamaya çal›fl›lmaktad›r. Blackboard ve benzeri ÖYS’ler kendi
bünyelerine sosyal medyay› entegre etmelerine ra¤men bütünüyle bu amaçla gelifltirilen sosyal ö¤renme platformlar›na örnek olarak ücretsiz ve aç›k kaynak kodlu Elgg yaz›l›m› verilebilir.
Sosyal ö¤renme ortamlar› için kurumsal altyap› deste¤i bulunmayan ö¤reticiler
ise s›n›flar›ndaki ö¤rencileri d›flar›ya kapal› bir Facebook grubuna kaydederek ö¤rencilerinin ders kapsam›nda sosyal medya ile etkileflim içerisinde olmalar›n› sa¤layarak sosyal ö¤renme yaklafl›m›ndan yararlan›rlar.
Kiflisel Ö¤renme Ortamlar›
Kiflisel ö¤renme ortamlar› kiflilerin kendi ö¤renme süreçlerini kendilerinin yönetmelerine olanak sa¤layan sistemlerdir. Kiflisel ö¤renme ortamlar›nda kifliler kendi
ö¤renme amaçlar›n› kendileri belirlerler, ö¤renme sürecini ve e¤itsel içeri¤i kendileri yönetirler ve ö¤renme amac›yla baflkalar›yla iletiflim kurarlar.
Bir kiflisel ö¤renme ortam› teknik olarak ö¤renenin kullanageldi¤i Twitter,
Facebokk, blog sitesi, wiki sitesi, RSS okuyucu gibi Web 2.0 araçlar›yla ö¤renenin
kendisi taraf›ndan zenginli¤i, oluflturaca¤› kiflisel ö¤renme ortam›n› niteli¤ini çok
yak›ndan etkileyecektir.
Kendi kendine ö¤renme ve öz-düzenleyici ö¤renme süreçleri için kiflisel ö¤renme
ortamlar› daha önce bulunmayan önemli olanaklar sa¤lamaktad›r. Bu nedenle yaflam
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boyu ö¤renme ve informel ö¤renme süreçlerinde kiflisel ö¤renme ortamlar›n›n geleneksel ö¤renme yönetim sistemlerinin yerini alaca¤› öngörülmektedir.
Kiflilerin 21. yüzy›lda sahip olmas› gereken temel becerilerin elefltirel düflünme,
problem çözme, yarat›c›l›k, yenilikçilik, iletiflim ve birlikte çal›flma oldu¤u ileri sürülmektedir. Kiflisel ö¤renme ortamlar› bu becerilerin geliflmesi ve uygulanabilmesi için
gerekli kiflisel bilgi yönetimi altyap›s›n› sa¤layacakt›r. Kiflisel ö¤renme sürecinde genellikle Tablo 5.2’deki kiflisel bilgi yönetimine yönelik etkinliklere yer verilir.
Tablo 5.2
Kiflisel ö¤renme sürecindeki etkinlikler
Etkinlik

Aç›klama

Kullan›labilecek Araçlar

‹nternet’e eriflim

Kiflisel ö¤renme sürecinin a¤›rl›kl› olarak ‹nternet’te ‹nternet Explorer, Mozilla
ve bulutta gerçeklefltirilmesi
Firefox, Google Chrome

Ö¤renme
sürecini
planlama

Kiflisel ö¤renme amaçlar›n›n belirlenmesi, çal›flma
Calendar, Google Goals, Tasks ToDo
takviminin haz›rlanmas›, yap›lacaklar ve yap›lanlar›n Google
List eklentileri
listelenmesi

Günlük notlar ve
fikirleri
kaydetme

‹nternet üzerinden ve mobil cihazlardan bütün
notlar›n ve fikirlerin kaydedilmesi ve bulut
ortam›nda saklanmas›

Bilgiyi arama

Gereksinim duyulan bilginin bulundu¤u kaynaklar›n Google Search, Google Blog Search
belirlenmesi

Bilgi kaynaklar›na
eriflme

Akademik bilgi, ansiklopedik bilgi ve ders
içeriklerine eriflilmesi

Wikipedia, Google Scholar, Google Books,
Google News, MIT OpenCourseware, Open
University Open Learn, TÜBA ADM, iTunesU,
YouTube Edu, Flickr, SlideShare, Scribd, …

Bilgiden
haberdar
olma

Binlerce siteye da¤›lm›fl içerikte
ekleme-güncelleme yap›ld›¤›nda otomatik
haberdar olunmas›

Google Reader, Google
Alerts

Belge oluflturma

Docs, Microsft SkyDrive, Open Office,
Ö¤renme sürecinde yeni belgelerin oluflturulmas› Google
Microsoft Office, Gliffy, Prezi

Belge saklama

Belgelerin her ortamdan eriflilebilecek biçimde
bulutta saklanmas›

Google Drive, Microsoft SkyDrive, Dropbox

Birlikte çal›flma

Baflkalar›yla birlikte çal›flarak içerik oluflturma

WikiSpaces

Birebir a¤
oluflturma

Baflkalar›ndan ö¤renmek, baflkalar›yla bilgiyi
paylaflmak ve tart›flmak amac›yla sosyal a¤lara dahil Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+
olunmas›

‹letiflim kurma

Baflkalar›yla bir konu üzerinde efl zamanl› ya da
efl zamans›z görüflme yap›lmas›

Gmail, Google Talk, Microsoft Live Messenger,
Skype

Bilgi kaynaklar›n›
paylaflma

‹nternette ihtiyaç duyulan bilginin bulundu¤u
yerlere ait yer imlerinin ve yorumlar›n
baflkalar›yla paylafl›lmas›

Delicious

Bilgiyi
yay›nlama/paylaflma

Ö¤renme sürecinde oluflturulan yeni bilginin
baflkalar›yla paylafl›lmas›

Blogger, WikiSpaces, Facebook, Google+,
Twitter, Youtube, Flickr, SlideShare, Scribd

Evernote

Ö¤renenlerin kiflisel ö¤renme ortamlar›n› ‹nternet üzerinde her zaman ve her yerden eriflilebilir biçimde tasarlamalar› belirli bir mekâna ve bilgisayara ba¤l› kalmadan
ders çal›flabilmelerine olanak sa¤lar. Bu nedenle ö¤renenler ö¤renme sürecindeki etkinlikleri bulut biliflim olanaklar›ndan yararlanarak mümkün oldu¤unca ‹nternet ortam›nda yerine getirmeye çal›flmal›d›rlar.
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Yukar›da listelenmifl etkinlikleri gerçeklefltirebilecek çok say›da alternatif Web 2.0
arac› bulunmaktad›r. Büyük bir bölümü ücretsiz ya da aç›k kaynak kodlu olan bu
araçlar›n Tablo 5.2’de verilenden daha genifl bir listesine www.go2web20.net sitesindeki Web 2.0 araçlar› rehberinden eriflilebilir. Kifliler kendi Web 2.0 al›flkanl›klar›na
ba¤l› olarak de¤iflik araçlardan oluflan bir kiflisel ö¤renme ortam› oluflturabilirler.
Ö¤renme süreci boyunca kiflisel web araçlar›n› kullanan ö¤renenler bilgi bombard›man›na tutulurlar. Çok say›da araçtan akan bilgi y›¤›n› alt›nda kaybolabilirler, araçlar› ve zamanlar›n› etkin kullanmakta zorluk çekmeye bafllarlar. Bu nedenle ö¤renme
sürecinin bir merkezde tasarlanmas› ve yürütülmesi ö¤renenin ö¤renme süreci üzerindeki denetimini art›racakt›r. Böyle bir ö¤renme merkezi oluflturmak için basitçe bir
blog sayfas› kullan›labilece¤i gibi iGoogle gibi daha geliflmifl bir bafllang›ç sayfas› oluflturma hizmetinden de yararlan›labilir.
Resim 5.3
Kiflisel ö¤renme
ortam› için iGoogle
ile bafllang›ç
sayfas› oluflturma

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

5

Arama, s›k kullan›lan
SIRA S‹ZDEba¤lant›lar, ‹ngilizceden Türkçeye çeviri, online ansiklopedi, sunum
paylafl›m sitesi, belge ve kitap paylafl›m sitesi, video paylafl›m sitesi, RSS okuyucu, hedef
listesi, görev listesi, yap›lacaklar listesi, kitap arama ve akademik içerik arama araçlar›n›
D Ü fi Ü N ö¤renme
EL‹M
içeren bir kiflisel
ortam› oluflturunuz ve bu araçlar› bir bafllang›ç sayfas›nda bir
araya getiriniz.

S O R U

S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

N N

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET
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Özet
e-Ö¤renmenin gelifliminde kitle iletiflim teknolojileri,
bilgisayar, ‹nternet ve mobil teknolojilerin öne ç›kt›¤›
dönemler bulunmaktad›r. Bilgisayar destekli e¤itim uygulamalar› aras›nda testler, al›flt›rmalar, ö¤reticiler, baflvurular, benzetimler ve e¤itsel oyunlar bulunmaktad›r.
‹nternet’e dayal› e-Ö¤renmede Web 2.0 ile önemli geliflmeler yaflanm›flt›r. Mobil ö¤renme ak›ll› telefonlar ve
tablet bilgisayarlar›n e-Ö¤renme amac›yla kullan›m› ile
yayg›nlaflmaktad›r. Mobil ö¤renmeyi destekleyen bir
di¤er geliflme ise bulut biliflimdir.
e-Ö¤renmede içerik, etkileflim ve de¤erlendirme olmak
üzere üç bileflen bulunmaktad›r. Ders içeri¤i, ders program›, etkinlikler, ders notlar›, ö¤retici ders yaz›l›m›, podcast, benzetim yaz›l›mlar›, e¤itsel oyunlar, sözlük, harita, ansiklopedi gibi baflvuru kaynaklar› ve aç›k e¤itsel
kaynaklar gibi ö¤renme malzemelerinden oluflur. Etkileflim, ö¤renen ve ö¤retici, ö¤renen ve ö¤renen, ö¤renen ve bilgisayar aras›nda gerçekleflir. e-Ö¤renmede
ö¤renme süreci efl zamanl› ve efl zamans›z ö¤renme
araçlar› ile gerçeklefltirilir. Bafll›ca de¤erlendirme araçlar› online s›navlar, e-portfolyo, e-ödev, grup çal›flmas›,
online sözlü s›navlar ve tart›flmalara kat›l›md›r.
Ö¤renme yönetim sistemleri e-Ö¤renme uygulamalar›
için ö¤renmenin planlanmas›, tasarlanmas›, gelifltirilmesi, uygulanmas›, de¤erlendirilmesi ve denetlenmesi gibi faaliyetleri bütünleflik olarak yerine getiren web tabanl› yaz›l›m sistemleridir. Sanal ö¤renme ortamlar›
ÖYS’ler üzerinde oluflturulur. Sanal s›n›flar ve sanal
dünyalar da di¤er sanal ö¤renme ortamlar› aras›nda bulunur.
Aç›k kaynak hareketi özgür ve aç›k yaz›l›m hareketiyle
bafllam›fl, aç›k e¤itsel kaynaklar ve aç›k eriflim hareketleriyle genifllemifltir. Aç›k e¤itsel kaynaklar›n aras›ndan
aç›k ders malzemeleri ve aç›k kaynak kodlu e¤itsel yaz›l›mlar bulunmaktad›r. Aç›k e¤itsel kaynaklar Creative
Commons lisans modeliyle yay›nlanmaktad›r.
Ö¤renmenin büyük bir bölümü informel ö¤renme ile
gerçekleflmektedir. Ö¤retim kurumlar› ö¤rencilerin formel e¤itimlerine daha fazla destek verecek informel ö¤renme olanaklar›n› sunmaya çal›flmaktad›rlar. Web 2.0
araçlar›yla kiflisel ö¤renme ortamlar› oluflturulabilmektedir. Kiflisel ö¤renme etkinliklerinin yerine getirilmesinde her etkinlik için çok say›da Web 2.0 arac› bulunabilmektedir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Radyo ve televizyona hangi dönemde a¤›rl›k verilmifltir?
a. Kitle iletiflim teknolojilerine dayal› dönem
b. Bilgisayar destekli e¤itim dönemi
c. ‹nternet tabanl› e¤itim dönemi
d. Mobil ö¤renme dönemi
e. Çoklu ortam dönemi
2. Afla¤›dakilerden hangisi bir Bilgisayar Destekli E¤itim uygulamas› de¤ildir?
a. Test yaz›l›m›
b. Al›flt›rma yaz›l›m›
c. Ö¤retici ders yaz›l›m›
d. Kelime ifllemci yaz›l›m›
e. E¤itsel oyun
3. Afla¤›dakilerden hangisi bir e-Ö¤renme içeri¤idir?
a. Sosyal yer imi
b. Forumlar
c. Podcast
d. Videokonferans
e. RSS okuyucusu
4. Afla¤›dakilerden hangisi birden fazla kiflinin birlikte
çal›flmas› ile oluflturulan ve yönetilen online ansiklopedidir?
a. Blog sitesi
b. Wiki sitesi
c. Microblog
d. Sosyal yer imi
e. Forum
5. Afla¤›dakilerden hangisi Ö¤renme Yönetim Sisteminde ö¤renene sa¤lanan olanaklardan birisi de¤ildir?
a. ÖYS’nin veritaban›nda bir e¤itim program› tan›mlamak
b. ÖYS’de belirli bir derse ait bir s›n›fa dahil olmak
c. e-Ö¤renme içeriklerini okuyabilmek, dinleyebilmek ve izleyebilmek
d. Kendi geliflimlerini takip edebilmek
e. Efl zamanl› ve efl zamans›z ö¤renme araçlar›n›
kullanarak di¤erleriyle biraraya gelebilmek

6. S›n›f içinde ö¤retici ve ö¤renenlerin yüz yüze gerçeklefltirdikleri geleneksel e¤itimin bilgisayar ve ‹nternet ortam›nda ayn› ifllevsellikle oluflturulabilmesine olanak sa¤lamak amac›yla gelifltirilmifl ö¤renme ortamlar›na ne ad verilir?
a. Efl zamanl› ö¤renme ortamlar›
b. Efl zamans›z ö¤renme ortamlar›
c. Sanal ö¤renme ortamlar›
d. Kiflisel ö¤renme ortamlar›
e. Sosyal ö¤renme ortamlar›
7. Afla¤›dakilerden hangisi bir aç›k kaynak hareketi
de¤ildir?
a. Özgür yaz›l›m hareketi
b. Aç›k eriflim hareketi
c. Aç›k e¤itsel kaynaklar hareketi
d. Aç›k kaynak yaz›l›m› hareketi
e. Aç›k toplum hareketi
8. “Kullan›c›lar eseri kopyalayabilir, da¤›tabilir, görüntüleyebilir ve üzerinde de¤ifliklik yapmamak kofluluyla
birebir kullanabilir” fleklinde tan›mlanan Creative Commons kullan›m koflulu afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Attribution (BY)
b. Noncommercial (NC)
c. No Derivative Works (ND)
d. Share-Alike (SA)
e. Open Educational Resource (OER)
9. Afla¤›dakilerden hangisi dersler, s›n›flar ve okullarda gerçekleflen, ö¤renenlere derece, diploma ya da sertifika vermeyi amaçlayan, yüksek ölçüde yap›land›r›lm›fl ve kurumsal bir kimli¤i olan bir ö¤renme biçimidir?
a. Kurumsal ö¤renme
b. Sanal ö¤renme
c. ‹nformel ö¤renme
d. Formel ö¤renme
e. Sosyal ö¤renme
10. Afla¤›daki Web 2.0 araç kümelerinden hangisi bir
Kiflisel Ö¤renme Ortam›nda “Bilgiden haberdar olma”
etkinli¤inde kullan›lmaktad›r?
a. WikiSpaces
b. Delicious
c. Google Drive, Microsoft SkyDrive, Dropbox
d. Google Reader, Google Alerts
e. Google Search, Google Blog Search

5. Ünite - e-Ö¤renme
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

1. a

S›ra Sizde 1
MEB Fatih projesiyle ilgili ayr›nt›l› bilgi http://fatihprojesi.meb.gov.tr sitesinde yay›nlanmaktad›r. Fatih projesi (1) Donan›m ve Yaz›l›m Altyap›s› Bilefleni, (2) e-‹çeri¤in Sa¤lanmas› ve Yönetilmesi, (3) Ö¤retim programlar›nda Etkin BT Kullan›m›, (4) Derslerde BT Kullan›m›
‹çin Ö¤retmenlere Hizmetiçi E¤itim ve (5) Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT ve ‹nternet Kullan›m›n›n Sa¤lanmas› bileflenlerinden oluflmaktad›r.

2. d
3. c
4. b
5. a
6. c
7. e
8. c
9. d
10. d

Yan›t›n›z yanl›fl ise “e-Ö¤renmenin Geliflimi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “e-Ö¤renmenin Geliflimi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “e-Ö¤renmenin Bileflenleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “e-Ö¤renmenin Bileflenleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sanal Ö¤renme” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sanal Ö¤renme” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Aç›k Kaynaklar” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Aç›k Kaynaklar” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “e-Ö¤renme 2.0” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “e-Ö¤renme 2.0” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 2
http://yunusemre.anadolu.edu.tr sitesinde yay›nlanan
Yunusemre yeni nesil ö¤renme portal›nda “Pazarlama/Perakendecilik” kategorisindeki “2463 - Perakende
Müflteri ‹liflkileri ve Pazarlama” dersinde Dersin künyesi, e-Ders, e-Kitap, e-S›nav ve e-Televizyon bileflenleri
bulunmaktad›r.
S›ra Sizde 3
2011-ÖSYS Yüksekö¤retim Programlar› ve Kontenjanlar› K›lavuzu göre en fazla uzaktan e¤itim program› 3
Ön Lisans, 10 Lisans olmak üzere toplam 13 programla
‹stanbul Üniversitesi’nde bulunmaktad›r.
S›ra Sizde 4
www.acikders.org.tr sitesinde Mühendislik Bilimleri kategorisindeki Algoritmalara Girifl dersinde Ders Ana
Sayfas›, Ders ‹zlencesi, Takvim, Okumalar, Ödevler, S›navlar, Video Dersleri bileflenleri bulunmaktad›r.
S›ra Sizde 5
Google üzerinde bir sayfa aç›l›r ve iGoogle’da bulunan
Google Arama, Google Bookmarks, Google Çeviri, Wikipedia, SlideShare, Scribd, YouTube, Gmail, Google
Hedeflerim, Google Görevler, Google Yap›lacaklar Listesi, Google Reader, Google Book Search, Google Academic Search araçlar› (gadget) bu sayfaya eklenir.
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Yararlan›lan Kaynaklar

Yararlan›lan ‹nternet Adresleri

Lever-Dufy, J. and McDonald, J.B. (2011). Teaching
and Learning with Technology, Boston: Pearson.
Maloy, R.W., Verock-O’Loughlin, R, Edwards, S., Woolf, B.P., (2011). Transforming Learning with
New Technologies, Boston: Pearson.
Mutlu, M.E., Kip, B. ve Kayabafl, ‹., “Aç›kö¤retim eÖ¤renme Sisteminde Ö¤renci - ‹çerik Etkileflimi”, 6. Uluslararas› E¤itim Teknolojileri Konferans›,
Do¤u Akdeniz Üniversitesi, 19-21 Nisan 2006.
Mutlu, M. E., Özö¤üt, Ö. ve Çetinöz, N., “Aç›kö¤retimde ‹nternet’e Dayal› Al›flt›rma Yaz›l›mlar› Tasar›m› - Genel Matematik Dersi Örne¤i”, The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), Volume 2, Issue 4, Article 9, October 2003.
C.H. Ayd›n, M.E. Mutlu, M. McIsaac S. M. (2006), “Integrating Computer-Supported Learning into
Traditional Distance Courses”, In Francisco Milton Mendes Neto & Francisco Vilar Brasileiro (eds.),
Advances in Computer-Supported Learning (pp. 97120), Information Science Publishing, London.
D. Altunay, R. Okur, S. U¤ur, C. Güler, B.K. Kayabafl,
N. Çetinöz, S. Gümüfl, Ö. Özö¤üt Erorta, G.D. Dinçer, R. Y›lmaz, ‹. Kayabafl; Mutlu, M. E. (Editör),
(2011), Yeni ‹letiflim Teknolojileri, Aç›kö¤retim
Fakültesi Ders Kitab›, 205 pp., Anadolu Üniversitesi
Yay›nlar›, Eskiflehir.
M.E. Mutlu, S. Gümüfl, IInd International Congress of
European Turks konferans› dahilinde “IInd International Congress of European Turks Volume 1” bildiri kitapç›¤›ndaki “The Use Of Virtual Classroom
Technologies In The Native Language Education of Turks Living in Europe”, 157-164 pp., Antwerp, Belgium, May 14-16, 2009.
Cross, J. (2007). Informal learning: Rediscovering
the natural pathways that inspire innovation
and performance. San Francisco, CA: Pfeiffer.
Niall sclater, Web 2.0, Personal Learning Environments and the Future of Learning Management
Systems, EDUCAUSE Reserch Bulletin, Vol 2008,
No. 12, Open University.

http://www.slideshare.net/adriano/1-grass-root-history
http://www.ehow.co.uk/about_6697762_history-elearning.html)
http://twt.wikispaces.com/Components+of+eLearning
http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_simulation
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source_movement
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_access
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_software
http://en.wikipedia.org/wiki/E-learning
http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_learning_environments
http://www.slideshare.net/TribalCafe/social-learning6244151
http://www.slideshare.net/janehart/using-social-media2
http://www.princeton.edu/hr/learning/philosophy
http://c4lpt.co.uk/janes-articles-and-presentations/25tools-a-toolbox-for-learning-professionals-2009/
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
E-Devleti ve ilgili kavramlar› tan›mlayabilecek,
E-Devletin ülkemizde ve dünyadaki tarihsel geliflimi hakk›nda bilgi sahibi
olabilecek,
E-Devlet ile ilgili güncel konular ile ilgili bilgi ve fikir sahibi olabilecek,
E-Devletin ilerleme yönleri ve bu yönlerdeki engeller hakk›nda de¤erlendirmelerde bulunabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
• E-Devlet
• Bilgi Toplumu
• Devlette/Kamuda Dönüflüm
E-Dönüflüm
• E-Devlet Kap›s›
• Vatandafl Odakl›l›k

•
•
•
•
•

Güven / Güvenlilik
Kiflisellefltirme
Büyük Veri
Mobil Devlet
Kurumlar Aras› ‹fl Birli¤i ve
Efl Güdüm/Koordinasyon

‹çindekiler

Temel Bilgi
Teknolojileri-II

E-Devlet
Uygulamalar›

• E-DEVLET‹N TANIMI, TAR‹HSEL VE
KAVRAMSAL ÇERÇEVES‹
• KAMU KURUMLARININ
E-DÖNÜfiÜMÜ ‹LE KAMUSAL
DÖNÜfiÜMDE ‹LERLENEN YÖNLER
VE BUNLARIN ÖNÜNDEK‹
ENGELLER
• ‹LER‹YE DÖNÜK SONUÇ
DE⁄ERLEND‹RMELER‹

E-Devlet Uygulamalar›
E-DEVLET‹N TANIMI, TAR‹HSEL VE KAVRAMSAL
ÇERÇEVES‹
Tan›mlar
Günümüzde elektronik devlet (e-Devlet) kavram› birçok yönden günlük hayat›m›z
içerisine girmifl durumdad›r. Bu yönlerden e-Devlet kavram›n› anlamak için e-Devletin hem dünyadaki hem de ülkemizdeki çeflitli otoriteler taraf›ndan afla¤›da belirtilen çeflitli tan›mlar›na yak›ndan bakmak faydal› olacakt›r. (Balci & K›r›lmaz
2010):
• Daha etkin, verimli ve kaliteli kamu hizmeti için bilgi ve iletiflim teknolojilerinin kullan›lmas›d›r (Heeks, 2007).
• Devletin kendi iç iflleyiflinde ve sundu¤u hizmetlerde biliflim teknolojilerinin
kullan›lmas›d›r (Özcivelek, 2004).
• Kamu yönetiminde her türlü faaliyetin; vatandafllar, özel sektör, kamu görevlileri ve devletin di¤er fonksiyonlar›yla ilgili etkileflimlerin elektronik ortam üzerine tafl›nmas›, birebir ve arac›s›z olarak kullan›labilmesidir (Erdal,
2002, s.165).
• Ça¤dafl toplumlarda devlet ve birey iliflkilerinde, devletin vatandafla karfl›
yerine getirmekle yükümlü oldu¤u görev ve hizmetler ile vatandafllar›n devlete karfl› olan görev ve hizmetlerinin karfl›l›kl› olarak elektronik iletiflim ve
ifllem ortamlar›nda kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesidir (Arifo¤lu vd.
2002, s.12).
Di¤er yandan daha uygulamadan gelen bak›fl aç›s›n› yans›tmak üzere, Bilgi Ve
‹letiflim Teknolojilerinde Stratejik Öncelikler (BITSÖ) ana raporu tan›m›ndan yararlan›labilir: “Devletin vatandafllar›na karfl› yerine getirmekle yükümlü oldu¤u
görev ve hizmetler ile vatandafllar›n devlete karfl› olan hak ve yükümlülüklerini
karfl›l›kl› olarak elektronik iletiflim ve ifllem ortamlar›nda kesintisiz, fleffaf, vatandafl merkezli ve güvenli olarak yürütülmesidir.” (BITSÖ ana raporu 2007). DPT’nin
haz›rlad›¤› 2011 y›l› Bilgi Toplumu ‹statistikleri raporunda ise elektronik Devlet
(e-Devlet):
• Kamu hizmetlerinin sunumunda Bilgi ve ‹letiflim Teknolojileri (B‹T)’nin kullan›m›
• Daha etkin ve etkili kamu yönetimine ulaflma konusunda en önemli araçlardan biri
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Bilgi Toplumu Stratejisi:
Bilgi Toplumu Stratejisi,
ülkemizin son dönemdeki
e-Devlet çal›flmalar›n›n
flekillendirilmesinde önemli
bir rol oynam›flt›r.

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

1

olarak tan›mlanmaktad›r. Buna göre e-Devlet, kullan›c›lar›n elektronik ortamda sunulacak kamu hizmetlerine farkl› platformlardan, güvenilir flekilde (ve tek noktadan) eriflebilecekleri; vatandafl ve ifl dünyas›n›n ihtiyaçlar›na odaklanm›fl, birlikte ifller ve bütünleflik hizmetlerin sunulaca¤›; kat›l›mc›, fleffaf ve hesap verebilir bir devlet yap›s›n›n
oluflturulmas›na imkân tan›maktad›r (Devlet Planlama Teflkilat›, DPT 2011 sf 73).
Burada e-Devletin karfl›l›¤›n›n ‹ngilizce’de e-hükûmet (e-government) olarak ifade edildi¤ine dikkati çekmek uygun olacakt›r. Buna göre, e-Devlet ile ilgili baz› kavramlar daha özel ve k›sa vadeli hükûmet iflleyifline yönelik bir alg› ve anlama karfl›l›k gelirken baz› kavramlar ise daha genel ve uzun vadeli devlet ifl ve iliflkilerine yönelik alg›lanmal› ve anlafl›lmal›d›r. Daha da genel bir çerçeveye oturtulacak olunursa e-Devlet; e-E¤itim ve e-‹fl gibi (elektronik) toplumsal hayat›n bir parças› olarak da
ele al›narak bilgi toplumu gibi daha genifl bir kavram ile de iliflkilendirilebilir.
Ülkemizde de Bilgi Toplumu Stratejisine göre (DPT 2006), özellikle “Vatandafl
Odakl› Hizmet Dönüflümü” ve “Kamu Yönetiminde Modernizasyon” e-Devlet ile
do¤rudan iliflkilidir. Bilgi Toplumu Stratejisinde e-Devlet proje ve uygulamalar›n›n
hayata geçirilmesi sürecinde;
• mükerrerlikler ve kaynak israf›na yol açan münferit kurumsal proje ve uygulamalar›n önlenmesi,
• öngörülen projelerin proje gerekleri çerçevesinde bütçe ve zaman tan›mlar›
içerisinde gerçeklefltirilmesi,
• önemli ölçüde kaynak tasarrufu sa¤layacak olan elektronik kamu sat›n alma
altyap›s›n›n oluflturulmas›,
• kurum içi ve kurumlar aras›nda elektronik ortamda güvenli ve güvenilir bilgi ve belge paylafl›m›n›n sa¤lanmas›,
• hizmet süreçlerinin yeniden yap›land›r›lmas› ön ve arka ofis süreçlerinin birlikte dönüflümü
gibi konulara öncelik verilmifltir (DPT 2011, sf 74). Esas olarak e-Devlet uygulamalar› ve hizmetleri kamu kurumlar›n›n yapt›¤› B‹T yat›r›mlar› ile hayata geçmektedir. Ülkemizde de kamu B‹T yat›r›m ödenekleri 2010 y›l›nda T1.147 milyar,
2011 y›l›nda T2.061 milyar olmufltur.
Bilgi Toplumu
Stratejisi
SIRA
S‹ZDE ülkemizde (o zamanki ad›yla) hangi kurum taraf›ndan haz›rlanm›flt›r, e-Devlet ile ilgili hangi temel konular› kapsamaktad›r?
fi Ü N E L ‹ M
TarihselD ÜGeliflim

Genel olarak; 1993 - 1998 y›l›nda ‹nternet’in kullan›lmas›, 1990’l› y›llar›n sonunda
ve 2000’l› y›llar›n
S O R Ubafl›nda yerel ve merkezî kamu ‹nternet sitelerinin ortaya ç›kmas›, 2001’den günümüze ‹nternet sitelerinin bütünleflmesi için gerekli entegrasyon
ve bilgi paylafl›m› çal›flmalar› e-Devletin tarihsel geliflim yönünü ortaya koymaktaD‹KKAT
d›r (Türksat içi doküman, 2012). Örne¤in ABD’deki kamu (e-Devlet) sitesi USA.gov
2000 y›l›nda hizmete sunulmufltur. Özellikle ABD’de Bill Clinton yönetimi taraf›nSIRA S‹ZDE
dan B‹T kullan›m›
ile kamu kurumlar›n›n iflleyifli ile iflletmelerin iflleyifli aras›nda
yak›nl›k kurulmas› ve iflletme yönetimi tarz› kamu idaresi anlay›fl›, e-Devletin yerleflmesinde önemli etkenlerden biri olarak görülmektedir (Cheol 2012). 1980 ve
AMAÇLARIMIZ
1990’larda, yine dünyada çeflitli bölgeler, özellikle Avrupa; telekomünikasyon alan›nda rekabeti art›rmak için piyasa temelli yaklafl›mlar üzerinde odaklanm›flt›r. Bu
geliflme ve Kyaklafl›mlardan
Türkiye’de oldukça etkilenmifltir.
‹ T A P
Bir yandan ülkemiz telekomünikasyon alan›nda rekabeti art›rma önceli¤ini
paylafl›rken e-Devlete geçifl sürecinin bafllang›c› yani e-dönüflüm de 1980’li y›llar
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6. Ünite - E-Devlet Uygulamalar›

ile birlikte yaflanmaya bafllanm›flt›r. 1990 ve 2000 y›llar› aras›nda dünyada bilgi ve
teknoloji eksenli büyük dönüflüm Türkiye’yi de çok yo¤un biçimde etkilemifltir.
Bu çerçevede önemsenmesi gereken ilk büyük projelerden birisi Dünya Bankas›n›n deste¤i ile 1993 y›l›nda gelifltirilen “Türkiye Biliflim ve Ekonomik Modernizasyon” projesidir. 12 Nisan 1993 tarihinde ODTÜ’den Ankara - Washington aras›nda
kiral›k hat kurularak ba¤lant› sa¤lanm›flt›r. 1997 y›l›na gelindi¤inde ise Türkiye’de
bilim ve teknoloji politikalar›n›n oluflturuldu¤u en üst düzeydeki karar alma mekanizmas› olan “Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu” (BTYK) taraf›ndan; Ulusal enformasyon altyap›s› ana plan›n›n (TUENA) haz›rlanmas›, ulusal akademik a¤ ve bilgi
merkezinin (ULAKB‹M) kurulmas›; Elektronik Ticaret a¤›n›n kurulmas› gibi baz›
kararlar al›nm›flt›r (OECD 2007).
BTYK TUENA’n›n amaçlar› afla¤›da s›ralanabilir:
• Sürdürülebilir kalk›nma perspektifi içinde ulusal bilgi altyap›s›ndaki iyilefltirmelerin sosyo-ekonomik faydalar›n›n azamiye ç›kart›lmas›,
• B‹T ürünlerinde yerli katma de¤er pay›n›n art›r›lmas›,
• Küresel biliflim pazar›nda Türk flirketlerinin pay›n› art›rmak ve bu alanda
bölgesel bir lider olmak (OECD 2007).
1998 y›l›na gelindi¤inde ise Baflbakanl›k genelgesiyle oluflturulan “Kamu Net
Teknik Kurulu” gerek e-Avrupa gerekse e-Türkiye çal›flmalar› do¤rultusunda eDevlete geçifl süreci ve vizyonunun oluflturulmas›nda önemli bir yer tutmaktad›r.
Kamu Net çerçevesinde “Baflbakanl›k Yönetim Biliflim Sistemi” yard›m›yla kamu
birimleri aras›ndaki iletiflim ve kamu birimleri aras›ndaki iletiflim ve yaz›flmalar›n
elektronik posta ile yap›lmas› öngörülmektedir. 2000 y›l›nda ise düzenleyici çerçeve gelifltirmek ve özellefltirmeyi kolaylaflt›racak mevzuat› haz›rlamak amac›yla Telekomünikasyon Kurumu kurulmufltur.
E-Devlet çal›flmalar›n›n gelifliminde, Avrupa Birli¤i üyesi olma yolunda ilerleyen
ülkemiz üzerindeki AB etkisine özel olarak de¤inmek de uygun olacakt›r. Özellikle Avrupa Birli¤i Lizbon Zirvesinde Avrupa’y› “dünyan›n en rekabetçi ve dinamik
bilgi tabanl› ekonomisi” yapmak amac›yla yeni bir politika giriflimi bafllatm›flt›r. Yenilikçilik ve istihdam›n vurgulanan konular oldu¤u giriflimde amaçlar flunlard›r:
• Bilgi toplumu ve Ar-Ge için daha iyi politikalar oluflturarak, rekabetçilik ve
yenilikçilik için yap›sal reform sürecini h›zland›rarak ve iç pazar› tamamlayarak bilgi tabanl› bir ekonomi ve topluma geçiflin haz›rlanmas›,
• ‹nsana yat›r›m yaparak ve sosyal d›fllanma ile mücadele ederek Avrupa sosyal modelini modernlefltirmek,
• Uygun makroekonomik politikalarla sa¤l›kl› bir ekonomik perspektif ve elveriflli büyüme hedeflerini sürdürmek.
AB ülkeleri Mart 2000’de “E-Avrupa eylem plan›n›” haz›rlam›fl ve kabul etmifllerdir. Türkiye’de bu politik giriflim ve plandan önemli ölçüde etkilenmifltir.
Türkiye’nin 15-16 Haziran 2001’de gerçeklefltirilen Avrupa Birli¤i liderler zirvesinde “E-Avrupa+Projesine” imza atmas› ve bu süreç içinde yer almas› ile e-Avrupa+Girifliminin Türkiye’deki uygulamas›na e-Türkiye Giriflimi ad› verilmifltir.
(OECD 2007) “e-Türkiye” ile bilgi toplumunun temeli oluflturulmufltur.
Bu temele ba¤l› olarak kamusal dönüflüme öncelik veren ülkemizde e-Dönüflüm Türkiye projesi özelikle önem tafl›maktad›r. Kamu yönetiminin e-Devlet yoluyla modernizasyonu olarak de¤erlendirilebilecek bu kapsaml› projeye uygun
olarak Kas›m 2002’de Acil Eylem Plan› ilan edilmifl ve yine (Acil Eylem Plan›na uygun olarak) 2003-2004 için bir K›sa Dönem Eylem Plan› ve daha sonra da 2005 Eylem Plan› haz›rlanm›flt›r. Bu arada e-Devlet ‹cra Kurulu e-Devletin uygulanmas› ile
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yönetimsel boyutlar ile de
birlikte ele al›nmal›,
SIRA S‹ZDE
toplumsal
de¤iflimler
(kurumlar aras› eflgüdüm
için birlikte çal›flabilirlik
kültürünün gelifltirilmesi,
AMAÇLARIMIZ
bireylerdeki zihinsel alg›n›n,
fark›ndal›¤›n ve kabul
edilebilirli¤in art›r›lmas›
gibi) ile ilgili etkileflim de
K ‹önünde
T A P
göz
bulundurulmal›d›r.

görevlendirilerek e-Devlet vizyonu ve stratejileri oluflturulmufltur. Temsil etti¤i üst
düzey siyasi liderlik ve kat›l›m profili aç›s›ndan icra kurulu önem tafl›maktad›r.
Üyeleri: Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s›, Ulaflt›rma Bakan›, Sanayi ve Ticaret Bakan›, DPT Müsteflar› ve Baflbakanl›k Baflmüflaviri; ayr›ca dört kamu kesimi ve
dört Sivil Toplum Kurumu temsilcisidir. Kurulun sekreterya hizmetlerini, e-Devlet
giriflimlerinde yat›r›mlar› inceleyerek e-Devlet stratejisini uygulayan Devlet Planlama Teflkilat› (DPT) üstlenmifltir. Bunun da ötesinde DPT projenin as›l sorumlulu¤unu üstlenmifltir. Proje icra kurulunun yan›nda 41 üyeli bir e-Dönüflüm Dan›flma
Kurulu da oluflturulmufltur (OECD 2007).
E-Dönüflüm Türkiye Projesi Sorumlusu olarak DPT’nin yaklafl›m›n›n burada alt›n›n çizilmesi de önemlidir. DPT, strateji olarak s›n›rl› say›da büyük giriflim üzerinde yo¤unlaflm›flt›r. Bu ba¤lamda ortak veritabanlar›, yüksek hacimli/yüksek de¤erli e-hizmetler (esas olarak vergi tahsilat› ve sosyal güvenlik ödemeleri ile sosyal güvenlik, sa¤l›k ve emeklilik yard›mlar›n›n da¤›t›m› gibi büyük nakit ak›mlar›n› kontrole yönelik hizmetler), sektörel projeler (örne¤in e-adalet ve e-sa¤l›k), ortak hizmetler (e-ihale), sektörel dönüflüm (e-ö¤renim) ve s›n›r geçiflleri (gümrük ve ticaret) gibi uygulamalar dikkat çekicidir.
Sonuç olarak haz›rlanan planlar ve yap›lan çal›flmalar; teknik ve hukuki altyap›
oluflturmak,SIRA
B‹TS‹ZDE
becerilerini gelifltirmek, e-hizmetleri uygulamak ve e-ö¤renim, esa¤l›k ve e-ticaret gibi sektörel faaliyetleri ele almak için bir dizi ulusal düzeyde giriflimi içermifltir. Planlanan veya uygulamaya konulan birçok proje olsa da bunlar›n içerisinde
“E-Dönüflüm Türkiye Projesi” oldu¤unun alt› birkez
D Ü fi Üen
N E Lönemlisinin
‹M
daha çizilmelidir.
Öte yandan,
ilgili çal›flmalar›n önceliklerinden birisi de kullan›c›s› say›s›n›n ve
S O R U
‹nternet kullan›m›n›n art›r›lmas›d›r. Bu süreç içerisinde örne¤in 2002 y›l›nda KamuNet Teknik Kurulunun örgüt yap›s›nda da önemli de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. BilKKAT
gi ve iletiflimD ‹teknolojilerinin
kullan›lmas›n› kolaylaflt›rmak ve devlet-vatandafl aras›ndaki iliflkiyi elektronik ortama tafl›mak amac›yla bir devlet portal›n›n oluflturulmas›na karar
2006-2011 y›llar› aras›nda DPT taraf›ndan ortaya konulan
SIRAverilmifltir.
S‹ZDE
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Plan›n kapsam›nda sürdürülen e-Devlet çal›flmalar›na ba¤l› olarak, 2008 y›l›nda E-Devlet Kap›s› hizmete sokulmufltur.
AMAÇLARIMIZ
10.08.2006
tarih ve 26255 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanan, 2006/22 say›l›
Baflbakanl›k Genelgesi e-Devlet çal›flmalar›nda önemli bir dönüm noktas›na iflaret
etmektedir. Genelgeye göre; kamu hizmetlerinin elektronik ortamda, ortak bir
K ‹ T A P
platformda ve vatandafl odakl› sunumu için ifl süreçlerinin gözden geçirilmesi, içerik yönetimi, entegrasyon ile ilgili standartlar ve gerekli hukuki düzenlemeler konusundaki çal›flmalar, Ulaflt›rma Bakanl›¤› koordinasyonunda ve ilgili kamu kurum
TELEV‹ZYON
ve kurulufllar›n›n etkin kat›l›m›yla hâlen Türksat Uydu Haberleflme Kablo TV ve ‹flletme A.fi. taraf›ndan yürütülmektedir.

N N

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

www.turkiye.gov.tr
E-Devlet Kap›s› hizmetleri kullan›labilir.
‹ N T E R N Eüzerinden
T

SIRA S‹ZDE

Türksat’›n e-Devlet
ile ilgili görev ve sorumluluklar›n› aç›klay›n›z?
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

2

Günümüzdeki Durum

D Ü fi ÜDPT
N E L ‹ Mtaraf›ndan yürütülen Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Plan› çaSon dönemde
l›flmalar› yan›nda, Baflbakanl›k bünyesinde yap›lan çal›flmalar (Önceliklendirilen projeler, Mevzuat
S Ove
R UYap›sal iyilefltirme ve düzenleme çal›flmalar›, G.Kore gibi ortaklar-

D‹KKAT

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE
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la sürdürülen uluslararas› çal›flmalar gibi) da önem tafl›maktad›r. Son olarak 2012 y›l›nda DPT’nin Kalk›nma Bakanl›¤›na dönüflmesi, Ulaflt›rma Bakanl›¤›n›n Ulaflt›rma,
Denizcilik, Haberleflme Bakanl›¤› olmas›; Bakanl›¤›n ilgili birimlerinin (Haberleflme
Genel Müdürlük) faaliyet alan› ve kurumsal yap›s›n›n Biliflim ve e-Devlet faaliyetlerini de kapsam›na alacak flekilde yeniden düzenlenmesi; e-Devlet ve dönüflüm çal›flmalar›n›n yönünü de yeniden flekillendirmektedir. 2012 Nisan ay›na gelindi¤inde eDevlet kanunu ve buna ba¤l› yönetmelik ile ilgili çal›flmalar sürdürülmektedir.
E-Dönüflüme uygun olarak, dönüflümcü/dönüfltürümcü devlet (transformational government) kavram›na da burada yer verilmesi uygun olacakt›r. D-Devlet; eDevletin en yüksek olgunluk seviyesi olarak, e-Devlet hizmetleri sayesinde en etkin, demokratik ve kamu güvenini yükseltici nitelikte kamudaki dönüflümün gerçekleflmesini, bu esnada e-kat›l›m›n da geliflimini vurgulamaktad›r. Sahraoui vd
(2008) d-Devletin gerçekleflmesi için afla¤›daki ana etkenlerin gerçekleflmesi gere¤ini vurgulam›fllard›r:
• e-kat›l›mc›l›k anlam›nda vatandafl odakl› kamu hizmeti sunumu,
S‹ZDE
• kurumsal müflterilere kat›lan de¤erin en üst seviyedeSIRA
gerçekleflmesi
için
paylafl›mc›/ortak hizmet kültürü,
• profesyonellik anlam›nda hükûmet içi kaynak ve kabiliyetlerin etkin sunuD Ü fi Ü N E L ‹ M
mu ve yönetimi.
Bu etkenlerle beraber de¤iflim yönetimi ve dönüflüm için bir stratejik yönetiflim
S O R U
modeli önerisinin de önemi vurgulanm›flt›r.

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

Dönüflümcü/dönüfltürümcü devlet (transformational government) son
e-Devlet
D ‹ dönemde
KKAT
ile ilgili en önemli kavramlardan biri olarak ön plana ç›kmaktad›r.
SIRA S‹ZDE

D‹KKAT

N N

2007-2011 geliflmeleri, ilerleyen bölümlerde de¤erlendirilecek olmakla birlikte
bu geliflmelere temel teflkil eden 2007 öncesi geliflmeleri bir kez daha özetlemek
faydal› olacakt›r. Yurt d›fl›ndaki otoritelerin ülkemize yönelikAMAÇLARIMIZ
çal›flmalar› içerisinde
yer alan bir çal›flma olarak 2007 y›l›na kadar ki durumu de¤erlendiren OECD
(2007: 7) raporuna göre, Türkiye e-Devlet uygulamas›nda büyük çapl› ilerlemeler
kaydetmektedir. Türkiye e-Devlet alan›nda devleti daha etkin,K etkili,
‹ T A Pfleffaf ve hesap verebilir k›lmaya yönelik önemli kazan›mlar elde etmifl bulunmaktad›r. Türkiye, bu amaca yönelik olarak bir yandan “mümkün oldu¤u kadar çok e-hizmet gerçeklefltirmek yerine, elektronik ihale, sosyal güvenlik ve sa¤l›k
elekT E Lödemelerinin
EV‹ZYON
tronik ortamda yap›lmas›, gümrük ve vergi tahsilat› gibi yüksek hacimli/yüksek getirisi olan hizmetlerin elektronik ortama tafl›nmas›”na, di¤er yandan da “Vergi daireleri, Maliye Bakanl›¤› muhasebe birimleri, ulusal yarg› a¤› ve ulusal polis a¤› gi‹NTERNET
bi B‹T a¤lar› ile e-Devletin altyap›s›n›n kurulmas›”na odaklanm›fl durumdad›r.
Kimlik bilgilerinin yetkili kamu kurumlar›nca paylafl›lmas›n› sa¤layacak, her gerçek ve tüzel kifliye tek bir kimlik numaras› tahsisi yap›lmas›na dayanan vatandafl
ve vergi numaras› veri taban›n›n haz›rlanmas› gibi projeler e-Devletin geliflmesinde önemli kolaylaflt›r›c› faktörlerden birisi olmufltur.
Yukar›da belirtilen temel yaklafl›mlar› ortaya koyan bir örnek e-Devlet projesi
olarak E-Devlet Kap›s›, 2007 OECD raporunda belirtildi¤i hâliyle “mümkün oldu¤u kadar çok e-hizmetin” 2008 y›l›ndan itibaren tek bir noktadan sunulmas›na olanak sa¤lam›flt›r. E-Devlet Kap›s›, say›lar› 2008’de 20.000’e yaklafl›p 2010’da 23.000’i
geçen Kamu ‹nternet Sitelerinde sunulan içerik ve hizmetleri tek bir noktada toplamak ve farkl› kanallardan entegre sunmak üzere 18 Aral›k 2008 tarihinde faaliyete geçmifltir. Böylelikle kurumlar›n yat›r›mlar›nda mükerrerli¤inin engellenmesi,

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

E-Devlet Kap›s›: E-Devlet
Kap›s›, Kamu ‹nternet
‹ N T E Riçerik
N E Tve
Sitelerinde sunulan
hizmetleri tek bir noktada
toplamak ve farkl›
kanallardan entegre sunmak
üzere 2008 tarihinde
faaliyete geçmifltir. Böylece,
kurum yat›r›mlar›nda
mükerrerli¤inin
engellenmesi, kullan›c›lar›n
farkl› farkl› sitelerdeki içerik
ve hizmetlere ulaflmalar›n›n
kolaylaflt›r›lmas›, öte yandan
birlikte çal›flabilirlik, bilgi
paylafl›m› ve güvenli¤i gibi
konulara gereken önemin
verilmesi sa¤lanm›flt›r.
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kullan›c›lar›n farkl› farkl› sitelerdeki içerik ve hizmetlere ulaflmalar›n›n kolaylaflt›r›lmas›, öte yandan birlikte çal›flabilirlik, bilgi paylafl›m› ve güvenli¤i gibi konulara
gereken önemin verilmesi daha olanakl› hâle gelmifltir.
Esas olarak; E-Devlet Kap›s› ile birlikte s›n›rl› say›da elektronik devlet hizmet
sunumu anlay›fl› yerini e-Devleti yayg›nlaflt›rmaya yönelik çok say›da hizmet sunumu anlay›fl›na b›rakm›flt›r. Ayr›ca, d-Devlet yaklafl›m›na uygun olarak vatandafl
odakl›, ortak hizmet sunumunu gelifltirmeye yönelik profesyonel bir yaklafl›m benimsenmifltir. Ülkemizdeki e-Devlet Kap›s›’n›n bu yaklafl›m› dünyadaki geliflmelerin yönü ile de uyumludur.
SIRA S‹ZDE

3

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ühizmetlerinin
fi Ü N E L ‹ M
E-Devlet
geliflimi çeflitli olgunlaflma modelleri oluflturularak belirli kavramsal çerçeveler içerisinde oturtulmaya çal›fl›lmaktad›r. Örne¤in, dünyada eDevlet uygulamalar›n›n
geliflimi, Vinnova (2009) taraf›ndan 2020 e-Devlet vizyonu
S O R U
çerçevesinde merkezî entegrasyon seviyesi (MES) ve merkezî koordinasyon seviyesi (MKS) k›staslar›na göre bir analize tabii tutulmufltur. Buna göre Türkiye’deki
D‹KKAT
e-Devlet hizmetlerinin, E-Devlet Kap›s› gibi yap›lanmalar›n etraf›nda, merkezi entegrasyon ve koordinasyon seviyeleri yüksek olarak “Tek Noktadan Hizmet” yakSIRA koydu¤u
S‹ZDE
lafl›m›n› ortaya
söylenebilir. Bu yaklafl›m afla¤›daki flekilde görüldü¤ü gibi merkezî entegrasyon ve koordinasyon seviyeleri farkl› Rehberlik ve Kümeler gibi di¤er yaklafl›mlardan ayr›lmaktad›r (fiekil 6.1).

S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

E-Devlet Kap›s›’n›n
aç›lmas› ile e-Devlet politikalar›n›n uygulanmas›nda ne gibi önemli
SIRA S‹ZDE
de¤ifliklikler olmufltur?

N N

fiekil 6.1

AMAÇLARIMIZ

E-Devlet 2020 Vizyonu

K ‹ T A P

K ‹ T A P

Kaynak: Vinnova (2009) e-Government of Tomorrow: Future Scenarios for 2020

2020 Vizyonu
T E L E V ‹ Z Y E-Devlet
ON

TELEV‹ZYON

Dünyada E-Devlet Çal›flmalar›n›n Yönü
‹NTERNET

Sistem sorumlulu¤u
tek bir kurumda
toplanmak yerine farkl›
kurumlara da¤›t›lm›flt›r.
Bu kurumlar ortaklafla
entegre sistemi
yönetmektedirler.

Her bir devlet kurumu
kendi enformasyon
sistemini oluflturmakta,
kendi bildi¤ini
yapmaktad›r.

‹NTERNET
Merkezi Entegrasyon Seviyesi

Kümeler
(MKS-, MES+)

Enformasyon
Kaosu
(MKS-, MES-)

Türkiye

Tek Noktadan
Hizmet
“One-stop-Shop”
(MKS+, MES+)

Rehber
(MKS+, MES-)

Farkl› kurumlar›n
sistemleri entegre
edilmifltir ve
oluflturulan entegre
sisteminin sorumlulu¤u
merkezî bir kurumda
toplanm›flt›r.

Merkezi
Koordinasyon
Seviyesi

Her bir devlet kurumu
kendi enformasyon
sisteminden ve verilerinden
sorumlu olsa da koordine
ve rehberlik edici özel bir
Vinnova 2009 raporundan uyarlanm›flt›r
kurum entegre edilmemifl
http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/vr-09-28.pdf sisteminin genel iflleyiflini
sa¤lamaktad›r.
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KAMU KURUMLARININ E-DÖNÜfiÜMÜ ‹LE KAMUSAL
DÖNÜfiÜMDE ‹LERLENEN YÖNLER VE BUNLARIN
ÖNÜNDEK‹ ENGELLER
Yukar›da ele al›nd›¤› üzere, ülkemizde e-Devlet ile kamusal dönüflüm anlam›nda
günümüzde önemli uygulamalar gerçeklefltirilmektedir. Di¤er yandan çeflitli alanlarda yap›lan iyilefltirme ve gelifltirmeler önem tafl›maktad›r. Ancak, kamusal dönüflüme yönelik bu çal›flmalar›n önünde çeflitli engeller de bulunmaktad›r.
Örne¤in, mevcut durumda, çeflitli hizmetler hakk›nda var olan kanun, yönetmelik veya ilgili mevzuat bu hizmetlerin elektronik ortamdan, ‹nternet üzerinden
veya di¤er iletiflim kanallar› ile sunulmas›na engel olabilmektedir. Mesela, kiflinin
“flahsen” baflvurusunu gerektiren hizmetler, A kurumundan al›nan belgeyi B kurumuna tafl›may› gerektiren hizmetler, P belgesi “elden verilir” gibi ifadeler yer almaktad›r. Ayr›ca kimi devlet süreçlerinin güncel projeler kapsam›nda sahipli¤i
mevcut mevzuat içerisinde yer almamaktad›r. Ayr›ca kurumlar aras› iflbirli¤inin eksikli¤i sonuç al›nmas›n› engellemektedir (Türksat iç döküman› 2007).
Bunlara örnek olarak Tüzel Kiflilik Veri Taban› yan›nda Adli Sicil Kayd› da verilebilir. Adli Sicil Kayd› için E-Devlet Kap›s›’ndan sadece baflvuru dilekçesi örne¤i
indirilebilmektedir. Hâlen dilekçenin ›slak imzal› olmas› gereklidir. En az›ndan eimza ile eriflilebilen bir hizmet olmas› de¤erlendirilmektedir.
Sonuç olarak adli hizmet kayd› al›nmas› e-Devlet hizmeti olarak sunulamamaktad›r. Di¤er yandan e-Devlet hizmeti olarak sunulmakla birlikte e-Devlet Kap›s›’na entegre edilmemifl çeflitli hizmetler de bulunmaktad›r. Bu ve benzeri örnekler birlikte de¤erlendirildi¤inde, E-Devlet Kap›s› kullan›larak tek noktadan vatandafl odakl› hizmet sunumu ve kamusal dönüflü gerçeklefltirme hedefine ulaflmada çeflitli aksakl›klar yaflanmaktad›r. Temmuz 2012 itibar›yla 42 kurumun 340
adet hizmeti E-Devlet Kap›s› üzerinden sunulurken hâlen hiçbir hizmeti E-Devlet
Kap›s› üzerinden sunulmayan kamu kurumlar› da bulunmaktad›r (Türksat doküman› 2012).
Kamusal dönüflüm ile ilgili örnekler ço¤alt›labilir. Merkezî ve yerel seviyedeki
hizmet sistemleri ile ilgili bu somut verilerin ve örneklerin yan›nda, elimizde yönetim ve bunun önayak oldu¤u veya önledi¤i kamusal dönüflüm ile ilgili çeflitli veri
ve analizler de bulunmaktad›r. Örne¤in, Bilgi Toplumu Stratejisi’nin uygulanmas›nda karfl›lafl›lan sorunlar›n bir analizi fiekil 6.2’de bulunabilir. Buna göre kurum
içi koordinasyon sorunlar› göreceli olarak azal›rken kurumlar aras› koordinasyon
ve mevzuat sorunlar›nda göreceli art›fllar tespit edilmektedir. Bunun yan›nda Türkiye Biliflim Derne¤inin çal›flmalar› gibi kurumsal yap› ile ilgili karfl›laflt›rmal› çeflitli de¤erlendirmelere ulaflmak da mümkündür.
Bilgi Toplumu Stratejisi’nin uygulanmas›nda karfl›lafl›lan sorunlar›n bir analizi
olarak; kurum içi koordinasyon sorunlar› göreceli olarak azal›rken kurumlar aras›
koordinasyon ve mevzuat sorunlar›nda göreceli art›fllar tespit edilmektedir. Kurumsal kapasite geliflimi belirli bir seviyeye varmakla birlikte, kurumlar aras› ifl birli¤i ve entegrasyonda s›k›nt›lar artarak devam etmektedir.
Bir di¤er önemli konu da Bilgi Toplumu Stratejisi’nin ve ilgili kurumsal yap›lanmalar››n devam›n›n veya süreklili¤inin nas›l sa¤lanaca¤›n›n hâlen netlik kazanmam›fl olmas›d›r. Yine de Strateji kapsam›nda ortaya konulan örne¤in vatandafllar taraf›ndan kullan›m ve memnuniyet oranlar› gibi esaslar›n hâlen kullan›labilece¤i
düflünülmektedir.
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fiekil 6.2
Bilgi Toplumu Stratejisi Problemleri

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2011):
Problemlerin De¤erlendirilmesi
problem olarak belirtildi¤i proje say›s›
Mevzuat

Mali Personel

Kurumiçi
Koordinasyon

Di¤er
Kurumlarla
Koordinasyon

2010

40

31

34

28

42

2008

29

27

27

25

29

de¤iflim%

38

15

26

12

45
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11
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problemlerin etkilerinin toplam puan›

Son olarak, kamu kurumlar› taraf›nda yap›lan yat›r›mlar neticesinde sunulan teknolojik sistemlerin vatandafllar taraf›ndan yeterince kullan›lmamas› genel olarak eDevlet çal›flmalar› ile ilgili s›kça rastlanan bir konudur. Örne¤in, vatandafllar›n do¤rudan e-Devlet hizmetleri ile ilgili veya genel olarak devlet ile etkileflimlerinde yaflad›klar› güvensizlikler, e-Devlet hizmetlerinin kullan›m›n› olumsuz etkilemektedir.
Yap›lan baz› araflt›rmalara göre e-Devletin di¤er hizmet kanallar›n›n kullan›m›n›
azaltmay›p artt›rd›¤› tespit edilmifltir (‹nternet’ten baflvurusunu yapan vatandafl›n ifllem yap›lmas›ndan emin olamay›p ofisi telefonla aramas› gibi). Yine buna ba¤l› olarak Avrupa Birli¤i ülkelerince kullan›lmay›p at›l durumda kalan hizmetlerin ne yap›laca¤› önemli bir sorun hâline gelmifltir (t-government workshop 2011). Güvenli¤i ve güvenilirli¤i geliflmifl, zamandan ve mekândan ba¤›ms›z olarak mobil cihazlar
üzerinden sunulan hizmetler, ayr›ca bunlar›n vas›tas›yla vatandafllar›n kendi günlük
hayatlar›n› ilgilendiren konularda kamu yönetim süreçlerine kat›l›m olana¤›n›n sunulmas› gibi öneriler gelifltirilip yeni teknolojiler üretilerek bu konunun çözülmesine çal›fl›lmaktad›r. Yine yaln›zca hizmet kanallar›n›n çeflitlendirilmesi ve sadece vatandafllar›n devlete ulaflmas›n› sa¤lamakla yetinilmeyerek devlet kurumlar›n›n ön-
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D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M

ceden harekete geçip vatandafllara ulafl›p onlar›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda hizmet
S O R U
gelifltirme ve sunumunda bulunmalar› teflvik edilmektedir.

S O R U

Sadece e-Devlet hizmetlerinin sunumu/arz› de¤il sunulan bu hizmetlerin
taraD ‹ K kullan›c›lar
KAT
f›ndan talebi ve kullan›m› ile bu arz ve talebin birlikte dengeli bir biçimde de¤erlendirilmesi teknik, ekonomik ve sosyal yönleri ile önem tafl›maktad›r.
SIRA S‹ZDE

N N

E-Devletin geliflimi ve e-dönüflümün önünde engel olarak gördü¤ünüz
önemli üç husuSIRAenS‹ZDE
su s›ralay›n›z?
AMAÇLARIMIZ

‹LER‹YE DÖNÜK SONUÇ

D Ü fi Ü N E L ‹ M
DE⁄ERLEND‹RMELER‹

K ‹yönelik
T A P çal›flmalar
Farkl› ülkelerde kullan›c› say›s›n› ve memnuniyetini artt›rmaya
de¤erlendirildi¤inde, kurumsal ve idari basitlefltirme çal›flmalar›n›n
duruS O Ryan›nda;
U
ma ba¤l›, kat›l›mc› ve kapsay›c› yaklafl›mlar, pazarlama ve kanal yönetimleri dikL E V ‹ Z Y O N de¤erlenkat çekmektedir. Türkiye’nin bu farkl› yaklafl›m ve yönetimlerT Eaç›s›ndan
D‹KKAT
dirildi¤inde “Tek Kap›dan Girifl” örne¤inde oldu¤u gibi kurumsal ve idari basitlefltirmelere odakland›¤› görülmektedir (fiekil 6.3).
SIRA S‹ZDE
‹NTERNET

Türkiye

Yaklafl›m
Türü

Odak
AMAÇLARIMIZ

Kurumsal ve
‹dari
Basitlefltirme

“Tek Kap›dan Girifl”
Örne¤in genel portaller

***

Duruma
Ba¤l›l›k

“Yaflam Süreci Durumlar›”
Örne¤in özürlülerin veya ö¤rencilerin özel
ihtiyaçlar›
TELEV‹ZYON

**

Kat›l›mc› ve
Kapsay›c›

“Kullan›m teflvik edici, yönetimi etkiyeyici
uygulamalar”
Örne¤in kamuya aç›k dan›flma portalleri,
az geliflmifl yerlerdeki BT merkezleri
‹NTERNET

*

Pazarlama ve
Kanal
Yönetimi

“Hizmetlerin ve faydalar›n pazarlamas›”
Kanal yönetimi ile yak›n iliflkili örnekler

****

D‹KKAT

4

OECD 2009 raporundan uyarlanm›flt›r

Ülkemizde de Türksat ve di¤er kurumlar bünyesinde di¤er yaklafl›m ve yönetim odaklar› ile ilgili çal›flmalarda bulunulmaktad›r (Düzenlenen konferanslar, yap›lan kurum toplant›lar›, haz›rlanan posterler gibi). Bu çal›flmalara daha fazla önem
verilmesi e-Devlet hizmetlerinin kullan›m›n› da artt›racakt›r.
Di¤er yandan, E-Devlet Kap›s›’ndaki hizmet kullan›m›n›n illere göre da¤›l›m›ndan da çeflitli sonuçlar ç›kart›labilir. Örne¤in, Tablo 6.1’de 2011 y›l› içerisinde yap›lan bir ölçüm neticesinde en çok e-Devlet hizmetinden yararlanan iller s›ralamas› görülmektedir (ilk 12 il). Bu sonuçlara göre nüfus ve merkezî devlet teflkilat›n›n
kuvvetli oldu¤u yerlerde e-Devlet kullan›m›n›n da yüksek oldu¤u zaten beklenen
bir sonuçtur. Öte yanda sadece merkezî ölçekte de¤il yerel ölçekte de e-Devlet
hizmetlerinin sunumunun gelifltirilmesi önem tafl›maktad›r. Yine yaln›zca nüfusun
büyük k›sm›n›n kullanabilece¤i hizmetlerin yan›nda küçük k›sm›n› temsil eden dezavantajl› gruplar›n da kullan›m›na yönelik hizmet sunumu ihmal edilmemelidir.
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Dünyada Kullan›c›
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AMAÇLARIMIZ
Artt›rma Yollar› ve
Türkiye’deki
Durum
Kaynak: OECD
K ‹ T A P
(2009) Rethinking
e-Government
Services: Usercentred Approaches
TELEV‹ZYON
kitab›ndan
uyarlanm›flt›r.
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konuda
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ERNET
Türkiye’nin
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koymaktad›r.

134
Tablo 6.1
‹llere Göre E-Devlet
Kullan›c› Say›lar›
Kaynak: Türksat içi
doküman 2011.
Ülkemizde Türksat e-Devlet
ve biliflim ile ilgili bahsi
geçen konularda bafl› çeken,
öncü bir kurum olarak ön
plana ç›kmakta sadece EDevlet Kap›s› üzerinden
verilen hizmetler de¤il,
kamu kurumlar›na sunulan
biliflim hizmetleri ile de
Türksat e-Devlet
çal›flmalar›na önemli katk›
sa¤lamaktad›r. Yine Türksat
bünyesinde sürdürülen TVOHSU ve CEES gibi projeler
ile vatandafllardan gelen
geri beslemeler
do¤rultusunda hizmet
iyilefltirmeleri ve yeni hizmet
gelifltirmeleri gerçeklenmeye
çal›fl›lmaktad›r. UbiPOL
projesi ile, E-Devlet Kap›s›
kullan›c›lar›n›n en
yo¤unlukta bulundu¤u
Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir
gibi büyük flehirler
çerçevesinde, e-Devlet
çal›flmalar›n›n yerel yönetim
ve yönetiflim aya¤›n›n da
de¤erlendirilmeye
al›nmas›na çal›fl›lmaktad›r.
Keza, e-kimlik çal›flmalar›
kapsam›nda Avrupa
içerisinde bafl› çeken STORK
2.0 projesi içerisinde yer
almak üzere, E-Devlet Kap›s›
kullan›larak yurtd›fl›na ç›kan
bir vatandafl›m›z›n ihtiyaç
duydu¤unda kullanmakta
oldu¤u ilaç ve geçirdi¤i
operasyon bilgilerine
eriflmesini sa¤lamak ya da
yabanc› bir ülke
vatandafl›n›n ülkemizde
akademik pozisyonlarda
çal›flmas›n› kolaylaflt›rmak
üzere çal›flma izni almas›n›
sa¤lamaya yönelik iki hizmet
önerisi getirilmifltir. Ayr›ca
GEN6 projesi ile AB ülkeleri
içerisinde e-Devlet
altyap›s›n›n IPv6’y› destekler
nitelikte olmas›na yönelik
çal›flmalar yap›lmaktad›r.
Yine, bulut biliflim
kapsam›nda
de¤erlendirilmek üzere yerel
yönetim seviyesinde
özürlülere günlük
yaflamlar›n› kolaylaflt›r›c›
hizmet çözümleri
gelifltirmeye yönelik proje
fikirleri ortaya konulmufltur.
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‹l ‹smi / Kullan›m Say›s›
1. ‹stanbul

2.806.586 4. Antalya

394.408 7. Kocaeli

270.298 10. Manisa

200.615

2. Ankara

737.107 5. Bursa

363.709 8. Adana

252.654 11. Gaziantep

180.200

3. ‹zmir

652.045 6. Konya

283.526 9. Mersin

227.843 12. Denizli

166.403

Vatandafllar›n aç›k olarak yararlanabildikleri hizmetler d›fl›nda, kendi kimliklerini do¤rulatarak kiflisel bilgilerine eriflip kullanabildikleri hizmetler için Türkiye
Posta Telgraf Teflkilat› (PTT) flubelerinden flifre al›p sisteme kay›t olmalar› gerekmektedir. Buna göre 2011’de kay›tl› kullan›c› say›s› yaklafl›k 10 milyonu aflm›flt›r.
2011 y›l›nda ayn› dönemdeki ölçümlerde mobil imza kullan›c›s›n›n 19.000’e yak›n
e-imza kullan›c›s›n›n 30.500 üstü ve e-kimlik kart› kullan›c›s›n›n 150 civar› oldu¤u
tespit edilmifltir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma Kurumu (TÜB‹TAK) taraf›ndan çal›flmalar› sürdürülen ve her vatandafl›m›za da¤›t›lmas› planlanan “vatandafll›k kart›”n›n kullan›ma girmesi ile birlikte bu kullan›m rakamlar›n›n da de¤iflece¤i beklenmelidir.
Bu ba¤lamda önemli olan konulardan biri de hizmetlerin kiflisellefltirilmesidir.
Gün geçtikçe artan kiflisel bilgi ve hizmet sunumu, sunulan hizmetlerin kifliye özel
hâle getirilmesini, yani kiflisellefltirmeyi de beraberinde getirmektedir. E-Devlet Kap›s› portalinin günümüzdeki durumu de¤erlendirildi¤inde kiflisellefltirme alan›nda
önemli aflamalar kaydedildi¤i düflünülmektedir. Örne¤in, benim sayfam uygulamalar› gibi özellikler bireysel kullan›c›lar›n standart e-Devlet hizmetlerini kendilerine göre özellefltirmelerine olanak vermektedir.
Öte yandan, her vatandafla kiflisel e-posta adresi tan›nmas› hatta resmî bildirimlerin kay›tl› e-posta ile gerçeklefltirilebilir k›l›nmas› gibi gelifltirilen uygulamalar vatandafl ve devlet aras›ndaki etkileflimlerin niteli¤inin ne yöne do¤ru ilerlemekte oldu¤unun ipuçlar›n› tafl›maktad›r. Bu etkileflim anlam›nda, vatandafllar›n kamu yönetim süreçlerine kat›l›m›n› teflvik edecek mobil sistemler gibi biliflim ve yönetiflim
sistemlerinin gelifltirilmesi de gittikçe daha fazla önem kazanmaktad›r.
Küreselleflen bilgi toplumu içerisinde yerel ve özel bilginin önemli bir stratejik
güç oldu¤una dair fark›ndal›¤›n artmas› ve teknolojideki geliflmelerin de yard›m›yla bilginin daha sistematik yönetilmesi, bunun için de elektronik ortam›n daha fazla kullan›lmas› bir zorunluluk hâline gelmifltir. Bilgi hiyerarflisinin en alt basama¤›n› oluflturan ve temel olarak “yap›sal (structured)” “yap›sal olmayan (non-structured)” olmak üzere ikiye ayr›lan veri, günümüzde daha çok elektronik ortamlarda
depolan›r olmufltur. Bir organizasyonun verilerinin %70’den fazlas›n› yap›sal olmayan yani e-posta, MicroSoft (MS) Word, MS Excel, MS PowerPoint ve PDF gibi dokümanlar teflkil etmektedir (Dolgun vd., 2009: 49; Barengi, 2010; Informatica,
2008; Goel vd., 2009: 801). Dolay›s›yla bir organizasyonun verilerinin önemli bir
bölümünü teflkil eden yap›sal olmayan verilerin etkin bir flekilde yönetilmesi, organizasyondaki bilgi yönetiminin baflar›l› bir flekilde gerçeklefltirilebilmesi için
önem teflkil etmektedir. Benzer flekilde, bilgi toplumu kurumlar› nezdinde, e-Devlet hizmetlerinde ve e-dönüflüm için toplanan yap›sal ve yap›sal olmayan verilerin
de do¤ru ve etkin yönetilmesi önem tafl›maktad›r. Buna ba¤l› olarak “büyük veri”
kavram›na uygun olarak sunulan çözümler gün geçtikçe ön plana ç›kmaktad›r. Ancak toplanan verilerin bilgi güvenli¤ine ve mahremiyetine uygun olarak bireysel,
kurumsal, bölgesel ve toplumsal etkileri ile birlikte de¤erlendirilmesi konusu,
mevcut f›rsatlar› ve tehditleri nezdinde belirsizli¤ini sürdürmektedir (Önaçan &
Medeni 2012).
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Sonuç olarak vatandafl odakl›l›k kavram›n›n ortaya konulmas›nda da fayda vard›r. Vatandafl odakl›l›k: Sunulan biliflim teknolojisinin veya e-Devlet hizmetinin temel olarak vatandafl talep ve ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya yönelik olarak gelifltirilip
gerçeklefltirilmesidir. Bu kapsamda kullan›c› vatandafllar›n kullanabilirli¤i, eriflebilirli¤i, mahremiyeti ve memnuniyeti gibi kavramlar da ön plana ç›kmaktad›r; yine
tek de¤il çeflitli kullan›c› profillerinin ve kesimlerinin oldu¤u hesaba kat›lmaktad›r.
Buna göre sunulan hizmetlerin kiflisellefltirilmesi ile dezavantajl› kesimlerin (yafll›SIRAve
S‹ZDE
lar, özürlüler, yabanc›lar gibi) hizmet kullan›m›n›n desteklenmesi
teflvik edilmesi gibi uygulamalar da önem tafl›maktad›r. Böylece bilgi toplumunda daha kat›l›mc›, kapsay›c› ve say›sal uçurumlar› azalt›c› teknoloji gelifltirmeleri
D Ü fi Ü N Eve
L ‹ Mhizmet sunumlar amaçlanmaktad›r. Bu hizmetler yaflam süreçlerine uygun olarak gerekli durumlar da yasal olarak reflit olmayan kiflileri de (örne¤in e¤itim hizmetleri ile ilgili
S O R U
olarak 18 yafl›ndan küçük ö¤renciler için) kapsayabilmelidir.
E-devlet hizmetlerinin vatandafl odakl› olmas› büyük önem tafl›maktad›r.
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ
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Özet
E-Devletin; daha etkin, verimli ve kaliteli kamu hizmeti için bilgi ve iletiflim teknolojilerinin kullan›lmas› veya
kamu yönetiminde her türlü faaliyetin; vatandafllar, özel
sektör, kamu görevlileri ve devletin di¤er fonksiyonlar›yla ilgili etkileflimlerin elektronik ortam üzerine tafl›nmas›, birebir ve arac›s›z olarak kullan›labilmesi gibi çeflitli tan›mlar› mevcuttur. Bunun yan›nda; bilgi toplumu
ve kamusal dönüflüm gibi temel kavramlar ile de iliflkili olarak de¤erlendirilmelidir.
Genel olarak; 1993 - 1998 y›l›nda ‹nternet’in kullan›lmas›, 1990’l› y›llar›n sonunda ve 2000’li y›llar›n bafl›nda yerel ve merkezî kamu ‹nternet sitelerinin ortaya
ç›kmas›, 2001’den günümüze ‹nternet sitelerinin bütünleflmesi için gerekli entegrasyon ve bilgi paylafl›m›
çal›flmalar› dünyada e-Devletin tarihsel geliflim yönünü ortaya koymaktad›r. Yine dünyada çeflitli bölgeler,
özellikle Avrupa; telekomünikasyon alan›nda rekabeti art›rmak için piyasa temelli yaklafl›mlar üzerinde
odaklanm›flt›r.
Bu geliflme ve yaklafl›mlardan Türkiye’de oldukça etkilenmifltir. Bir yandan ülkemiz telekomünikasyon alan›nda rekabeti art›rma önceli¤ini paylafl›rken, e-Devlete geçifl sürecinin bafllang›c› yani e-Dönüflüm de 1980’li
y›llar ile birlikte yaflanmaya bafllanm›flt›r. 1990 ve 2000
y›llar› aras›nda dünyada bilgi ve teknoloji eksenli büyük dönüflüm Türkiye’yi de çok yo¤un biçimde etkilemifltir. Yine e-Devlet çal›flmalar›n›n gelifliminde, Avrupa Birli¤i üyesi olma yolunda ilerleyen ülkemiz üzerindeki AB etkisine özel olarak de¤inmek de uygun olacakt›r. Özellikle Avrupa Birli¤i Lizbon Zirvesinde Avrupa’y› “dünyan›n en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanl›
ekonomisi” yapmak amac›yla yeni bir politika giriflimi
bafllatm›flt›r.

Planlanan veya uygulamaya konulan birçok proje olsa da bunlar›n içerisinde en önemlisinin “E-Dönüflüm
Türkiye Projesi” oldu¤unun alt› bir kez daha çizilmelidir. Son olarak 2006-2011 y›llar› aras›nda DPT taraf›ndan ortaya konulan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem
Plan› kapsam›nda sürdürülen e-Devlet çal›flmalar›na
ba¤l› olarak, 2008 y›l›nda E-Devlet Kap›s› hizmete sokulmufltur.
E-Devlet çal›flmalar›nda, günümüzde kurumlar aras› entegrasyonu mümkün k›lan, kamuda dönüflümü tamamlay›c›, vatandafl odakl› ve vatandafllar›n kiflisellefltirmesi
ile kat›l›mc›l›¤›n› destekleyici üst seviye e-Devlet çal›flmalar›na a¤›rl›k verilmesi önem kazanm›flt›r. Özellikle
e-Dönüflüm için kurumlar aras› bilgi paylafl›m› ve koordinasyon son derece önemlidir.
E-Devlet hizmetleri gün geçtikçe daha fazla vatandafl
ve devlet iliflkisini etkilemektedir. E-Devlet hizmetlerinin büyük verilerin de de¤erlendirilmesini ve kat›l›mc›l›¤› sa¤layacak flekilde kifliselefltirilmesi ile zaman ve
mekândan ba¤›ms›z hâle getirilmesi gibi yönlerde ilerlemeler h›z kazanm›flt›r.
Öte yandan ülkemizde kurumlar aras› efl güdüm sorunlar›, Bilgi Toplumu Stratejisi’nin de sona ermesi ile de
birlikte hâlen politika seviyesinde do¤an bofllu¤un doldurulamamas› ve organizasyon yap›s›n›n nas›l yürütülece¤inin belirlenmemifl olmas› gibi hususlar ilerlemelerin önünde önemli engeller olarak görülebilir. Yine
dünyada genel olarak vatandafllar›n istek ve ihtiyaçlar›na yeterince önem verilmedi¤i için yap›lan yat›r›mlar
neticesinde sunulan hizmetlerin yeterince talep görmemesi ve kullan›m›n k›s›tl› kalmas› henüz tam olarak çözümlenememifl bir sorun olarak de¤erlendirilmektedir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi e-Devletin tan›mlar› aras›nda yer almamaktad›r?
a. Daha etkin, verimli ve kaliteli kamu hizmeti için
bilgi ve iletiflim teknolojilerinin kullan›lmas›d›r
b. Devletin kendi iç iflleyiflinde ve sundu¤u kamu
hizmetlerinde biliflim teknolojilerinin kullan›lmas›
c. Kamu yönetiminde her türlü faaliyetin; vatandafllar, özel sektör, kamu görevlileri ve devletin
di¤er fonksiyonlar›yla ilgili etkileflimlerin elektronik ortam üzerine tafl›nmas›, birebir ve arac›s›z olarak kullan›labilmesidir
d. Devletin vatandafllar›na karfl› yerine getirmekle
yükümlü oldu¤u görev ve hizmetler ile vatandafllar›n devlete karfl› olan hak ve yükümlülüklerini karfl›l›kl› olarak elektronik iletiflim ve ifllem ortamlar›nda kesintisiz, fleffaf, vatandafl merkezli ve güvenli olarak yürütülmesidir
e. Hepsi e-Devleti tan›mlamaktad›r
2. Afla¤›dakilerden hangisi e-Devlet kavram› ile iliflkilendirilemez?
a. e-Hükümet
b. e-Toplum
c. e-Sa¤l›k
d. Bilgi Toplumu
e. Hepsi e-Devlet kavram› ile iliflkilendirilebilir
3. Afla¤›dakilerden hangisi do¤rudan 2006 y›l›nda ortaya
konulan Bilgi Toplumu Stratejisi kapsam›nda yer almaz?
a. Vatandafl Odakl› Hizmet Dönüflümü
b. Kamu Yönetiminde Modernizasyon
c. e-Devlet hizmetlerinin geliflimi
d. Ulusal enformasyon altyap›s› ana plan›n›n (TUENA) haz›rlanmas›
e. Hiçbiri
4. Afla¤›dakilerden hangisi e-Devlet ‹cra Kurulu Üyeleri aras›nda yer almam›flt›r?
a. Ulaflt›rma Bakan›
b. Sanayi ve Ticaret Bakan›
c. Sa¤l›k Bakan›
d. Sivil Toplum Temsilcisi
e. DPT Müsteflar›
5. Afla¤›dakilerden hangisi D-devlet (dönüflümcü/dönüfltürümcü devlet (transformational government)) kavram›n› aç›klamaktad›r?
a. E-kat›l›mc›l›k
b. Ortak hizmet kültürü
c. Profesyonellik
d. Hepsi
e. Hiçbiri

6. E-Devlet ve E-Devlet Kap›s› ile ilgili afla¤›daki hangi
ifade do¤ru de¤ildir?
a. E-Devlet hizmetlerinde kurumlar aras› eflgüdüm
ve iflbirli¤i önemlidir.
b. Vatandafl odakl›l›k ve kamusal dönüflüm sunulan hizmetlerin kavramsal çerçevesini aç›klamaktad›r.
c. E-Devlet Kap›s›’ndan sunulan hizmetler tek bir
kamu kurumunun sorumlulu¤u ve baflar›s›d›r.
d. Tek noktadan, güvenli ve kesintisiz hizmet EDevlet Kap›s›’n›n çal›flma prensibini ortaya koymaktad›r.
e. Hiçbiri
7. Afla¤›dakilerden hangisi e-Devlet hizmet sunumu ile
ilgili mevzuat engellerini en iyi ifade eder?
a. Kiflinin “flahsen” baflvurusunu gerektiren hizmetlerin bulunmas›
b. A kurumundan al›nan belgeyi B kurumuna tafl›may› gerektiren hizmetler bulunmas›
c. X belgesi “elden verilir” gibi ifadelerin yer almas›
d. Kimi devlet süreçlerinin güncel projeler kapsam›nda sahipli¤inin mevcut mevzuat içerisinde
yer almamas›
e. Hepsi
8. Hangisi e-Devletin önünde yer alan sorunlar içerisinde yer almaz?
a. Mevzuat sorunlar›
b. Mali ve Personel sorunlar›
c. Kurumlar aras› koordinasyon sorunlar›
d. Kurum içi koordinasyon sorunlar›
e. Hepsi yer al›r
9. Afla¤›dakilerden hangisi gelecek için önem tafl›yan
bir konu de¤ildir?
a. Yerel ve merkezî kamu ‹nternet sitelerinin ortaya ç›kmas›
b. Kiflisellefltirme
c. Büyük veri
d. Dönüflüm
e. Mobil devlet
10. Vatandafl odakl›l›k ile ilgili hangi kavram yanl›flt›r?
a. Vatandafl beklenti ve taleplerine öncelik verilmesi
b. Yaln›zca nüfusunun büyük ço¤unlu¤unun ihtiyaçlar›na hitap eden hizmet sunumu
c. Vatandafllar›n devlet süreçlerine kat›l›m›n›n sa¤lanmas›
d. Kiflisel bilgilerin mahremiyetine özen gösterilmesi
e. Hepsi do¤rudur
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

1. e

S›ra Sizde 1
Bilgi Toplumu Stratejisi 2006 y›l›nda DPT taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. 5 y›ll›k bir dönem için e-Devleti de kapsar
nitelikte proje ve uygulamalar›n hayata geçirilmesi ile
ilgili genel çerçeveyi ve eylem plan›n› ortaya koyarken
özellikle “Vatandafl Odakl› Hizmet Dönüflümü” ve “Kamu Yönetiminde Modernizasyon” gibi konulara odaklan›lm›flt›r.

2. e
3. d
4. c
5. d
6. c

7. e

8. e

9. a

10. b

Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tan›mlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tan›mlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tarihsel Geliflim” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tarihsel Geliflim” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Günümüzdeki Durum” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “E-Devletin Tan›m›, Tarihsel
ve Kavramsal Çerçevesi” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kamu Kurumlar›n›n E-Dönüflümü ile Kamusal Dönüflümde ‹lerlenen Yönler ve Bunlar›n Önündeki Engeller” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kamu Kurumlar›n›n E-Dönüflümü ile Kamusal Dönüflümde ‹lerlenen Yönler ve Bunlar›n Önündeki Engeller” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹leriye Dönük Sonuç De¤erlendirmeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹leriye Dönük Sonuç De¤erlendirmeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 2
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Plan›n kapsam›nda
sürdürülen e-Devlet çal›flmalar›na ba¤l› olarak 2008 y›l›nda E-Devlet Kap›s› Türksat taraf›ndan hizmete sokulmufltur. Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda, ortak
bir platformda ve vatandafl odakl› sunumu için ifl süreçlerinin gözden geçirilmesi, içerik yönetimi, entegrasyon
ile ilgili standartlar ve gerekli hukuki düzenlemeler konusundaki çal›flmalar,Ulaflt›rma Bakanl›¤› (eski ad›yla)
koordinasyonunda ve ilgili kamu kurum ve kurulufllar›n›n etkin kat›l›m›yla hâlen Türksat Uydu Haberleflme
Kablo TV ve ‹flletme A.fi. taraf›ndan yürütülmektedir.
S›ra Sizde 3
E-Devlet Kap›s› ile birlikte s›n›rl› say›da elektronik devlet hizmet sunumu anlay›fl› yerini e-Devleti yayg›nlaflt›rmaya yönelik çok say›da hizmet sunumu anlay›fl›na b›rakm›flt›r. Ayr›ca, E-Devlet yaklafl›m›na uygun olarak
vatandafl odakl›, ortak hizmet sunumunu gelifltirmeye
yönelik profesyonel bir yaklafl›m benimsenmifltir. Ülkemizdeki E-Devlet Kap›s›’n›n bu yaklafl›m› dünyadaki
geliflmelerin yönü ile de uyumludur.
S›ra Sizde 4
Soruya kendi önem s›ralaman›za göre farkl› yan›tlar verebilirsiniz. Bir örnek yan›t; 1. Kurumlar aras› eflgüdüm
sorunlar›, 2) Bilgi Toplumu Stratejisi’nin de sona ermesi ile de birlikte hâlen politika seviyesinde do¤an bofllu¤un doldurulamamas› ve organizasyon yap›s›n›n nas›l yürütülece¤inin belirlenmemifl olmas›, 3) Vatandafllar›n istek ve ihtiyaçlar›na yeterince önem verilmedi¤i
için yap›lan yat›r›mlar neticesinde sunulan hizmetlerin
yeterince talep görmemesi ve kullan›m›n k›s›tl› kalmas›
olabilir.
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Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Bilgisayar güvenli¤i hakk›nda bilgi sahibi olabilecek,
Kötü niyetli yaz›l›mlar› ve bunlara karfl› al›nabilecek önlemleri s›ralayabilecek,
Antivirüs yaz›l›m›n›n görevini ve fonksiyonunu tan›mlayarak güvenlik duvar›
ile ilgili ayarlar› yapabilecek,
Ak›ll› telefonlar›n güvenli¤ine iliflkin al›nmas› gereken önlemleri s›ralayabilecek,
Güvenli bir kablosuz a¤ ba¤lant›s› için ayarlamalar› yaparak güvenli ‹nternet
konusunda bilgi sahibi olabilecek,
Sosyal a¤larda karfl›lafl›lan olumsuzluklar› tan›mlayarak al›nmas› gereken
önlemleri s›ralayabilecek,
Sosyal paylafl›m sitelerinde gizlilik ayarlar›n› yaparak çocuklar›n güvenli¤i
konusunda bilgi sahibi olabilecek,
Siber zorbal›k ve sanal doland›r›c›l›k gibi kavramlar› tan›mlayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilgisayar Güvenli¤i
Casus Yaz›l›m
Virüs
Bilgisayar Kurdu
Truva At›
Çöp E-posta
Bilgisayar Korsan›
A¤ Güvenli¤i

•
•
•
•
•
•
•

Kablosuz A¤ Güvenli¤i
Ak›ll› Telefon Güvenli¤i
Güvenli ‹nternet
Güvenli Al›flverifl
Sosyal A¤larda Güvenlik
Siber Zorbal›k
Sanal Doland›r›c›l›k

‹çindekiler
Temel Bilgi
Teknolojileri-II

Bilgisayar ve A¤
Güvenli¤i

• B‹LG‹SAYAR VE A⁄ GÜVENL‹⁄‹

Bilgisayar ve A¤ Güvenli¤i
B‹LG‹SAYAR VE A⁄ GÜVENL‹⁄‹
Bilgisayar güvenli¤i temel anlam›yla bilgisayarlar› ve onlar›n içindeki bilgileri
yetkisiz eriflime karfl› koruma anlam›na gelir. Bilgisayar güvenli¤i uygulamalar› bu
korumalar› gerçeklefltirebilmek için gerekli politikalar›, prosedürleri, donan›m ve
yaz›l›m araçlar›n› içerirler. Bilgisayar güvenli¤i uygulamas› ayr›ca bilgisayarlar taraf›ndan ifllenmifl ve saklanan bilgilerin gizlilik, bütünlük ve kullan›labilirli¤ini
sa¤lamak için gerekli önlem ve kontrolleri içerir. Bu üç kavram etkili bir bilgisayar
güvenli¤i için büyük önem arz etmektedir.
Gizlilik: Gizlilik, bilgilere sadece o bilgilere eriflme ve kullanma hakk›na sahip
olan kiflilerce sahip olunmas›d›r. Gizlili¤in etkili bir flekilde sa¤lanmas› için s›k›
kontroller gerekir. Bu s›k› kontrollerden en yayg›n bilineni flifrelerin kullan›lmas›d›r. fiifreler veya tek kullan›ml›k flifre cihazlar› yetkisiz kiflilerin kendilerine ait olmayan bilgilere eriflimini s›n›rlayan ilk ad›m olarak kabul edilir. Bu nedenle güçlü flifre kullan›lmas› ve flifrelerin gizli tutulmas› bilgisayar güvenli¤i için en temel ilkedir.
Bütünlük: Bütünlük, bilgilerin beklenmedik olaylar sonucunda de¤ifltirilememesini sa¤lar. Bütünlük kayb›na insan hatas› veya kas›tl› tahrifat gibi çeflitli olaylar
sebep olabilir. Do¤ru olmayan bilgilerin kullan›lmas› çeflitli olumsuz sonuçlar do¤urabilir. Bu nedenle verilerin do¤rulu¤unu ve bütünlü¤ünü sa¤lamak amac›yla
her zaman bir çaba gösterilmesi gerekir.
Kullan›labilirlik: Kullan›labilirlik, bilgi ve kaynaklar›n silinmesini veya herhangi bir nedenle eriflilemez duruma gelmelerini engeller. Bu kavram sadece bilgi
ve kaynaklar için de¤il ayn› zamanda a¤daki di¤er bilgisayarlar ve teknoloji alt yap›s›n›n di¤er bileflenleri için de kullan›labilir.
Bundan sonraki k›s›mda bilgisayar güvenli¤ini tehdit eden kötü niyetli yaz›l›mlar konusu ifllenecektir.

Kötü Niyetli Yaz›l›mlar
Kullan›c›lar genellikle ‹nternet’te karfl›laflt›klar› çeflitli dosyalar› (ekran koruyucular, oyunlar, uygulamalar, vb.) açma eyleminde bulunurlar. Bu dosyalar›n aç›lmas› s›ras›nda kullan›c›lar uygulamalar›n hata vermesi veya donan›msal baz› parçalar›n performans›nda düflme gibi çeflitli al›fl›lmad›k sorunlarla karfl›lafl›rlar. ‹flte bu sorunlar bazen kullan›lan dosyayla birlikte bilgisayar›n›za bulaflan kötü niyetli yaz›l›mlardan kaynaklan›r. Bu yaz›l›mlar genellikle virüs, bilgisayar kurdu, truva at› ve
casus yaz›l›m gibi isimlerle adland›r›l›rlar.
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Virüs

Bilgisayar korsan› (hacker):
Bilgisayar korsan›, web
sitelerindeki veya bilgisayar
sistemlerindeki güvenlik
aç›klar›n› kullanarak yetkisiz
ve izinsiz eriflim sa¤lamaya
çal›flan kiflilere denir.
Yetkisiz ve izinsiz eriflimin
yan› s›ra h›rs›zl›k, virüs
yayma ve kullan›c›lar›n
verilerini silme ve yok etme
de bilgisayar korsan›n›n
eylemleri aras›nda yer al›r.

Virüsler bulaflt›¤› bilgisayarda kendisini h›zl› bir flekilde kopyalayabilen ve h›zl› bir
flekilde yay›lan kötü niyetli yaz›l›mlard›r. Virüsler, kullan›c› herhangi bir virüslü uygulamay› çal›flt›rd›¤›nda, virüslü bir belgeyi açt›¤›nda ya da virüslü bir e-postay›
okudu¤unda bulaflabilir. Virüsler bilgisayarlara karfl› yap›lan aç›k sald›r›lar olabilece¤i gibi baz›lar› daha sinsi olabilir. Kendilerini bir arka kap› ya da uzaktan eriflim
yaz›l›m› olarak kullan›c›n›n bilgisayar›na yerlefltirip, sald›rganlar›n bilgisayar› ele
geçirmesine neden olabilir. Örne¤in, bilgisayar korsanlar› (ing. hacker) virüsler arac›l›¤›yla kullan›c›n›n flifrelerini veya kredi kart numaras›n› ele geçirmek için
klavye, mikrofon ve webcam hareketlerini izleyebilir veya ‹nternet ba¤lant›s›n›
kullanabilir. Virüslerin yay›lma yöntemlerinden en fazla bilineni e-posta arac›l›¤›yla olan›d›r. Virüsler e-posta adres defterinde kay›tl› olan tüm kiflilere e-posta atar
ve yay›lmas›n› gerçeklefltirir.

Bilgisayar Kurdu
Bilgisayar kurdu, veri iflleme programlar›na s›zmak, verileri de¤ifltirmek veya yok
etmek amac›yla haz›rlanm›fl kötü niyetli programlard›r. Virüs ve bilgisayar kurdu
terimleri benzer anlamlarda kullan›lmas›na karfl›n aralar›nda farkl›l›k vard›r. Virüsler ço¤unlukla kendi kendini kopyalayabilen dosyalar olarak adland›r›lmaktayken
bilgisayar kurdu herhangi bir insan müdahalesi olmaks›z›n kendini bilgisayara bulaflt›rabilen programlar olarak tan›mlanmaktad›r. Bilgisayar kurdu bir bilgisayardan
di¤erine yay›lmak için ço¤unlukla a¤ ba¤lant›s›n› kullan›r. Örne¤in, bilgisayar kurdu a¤ içi e-posta sistemi veya a¤ içi ba¤lant› sistemlerini kullanarak kendisini a¤daki baflka bilgisayarlara kolayl›kla bulaflt›rabilir.

Truva At›
Truva at› terimi, iyi huylu görünen fakat asl›nda kötü niyetli bir amaca sahip olan
programlar için kullan›l›r. Bu programlar bilgisayara e-posta arac›l›¤›yla veya ‹nternet’ten indirilen ücretsiz programlar arac›l›¤›yla bulafl›r. Truva at› bilgisayara bulaflt›¤›nda, virüsler gibi di¤er kötü niyetli yaz›l›mlar›n bilgisayar sistemine bulaflmalar›na imkân haz›rlarlar. Ayr›ca, yetkisiz kiflilerin bilgisayarda kay›tl› olan bilgilere
eriflimlerini de kolaylaflt›r›rlar.
‹nternet’ten indirilen bir program› çal›flt›rd›¤›n›zda veya e-posta ile gönderilmifl
olan bir dosyay› açt›¤›n›zda truva at› bilgisayar›n›za farkl› flekillerde zarar verir. Bu
zararlar:
• Bir web sitesinden zararl› bir program› indirme,
• Bilgisayar›n›za casus yaz›l›mlar› yükleme,
• Bilgisayarda kay›tl› olan dosyalar› silme,
• Hacker’lara karfl› bilgisayar› güvensiz duruma getirme fleklinde olabilir.

Casus Yaz›l›m
Casus yaz›l›mlar, ‹nternet’ten indirilen di¤er yaz›l›mlara kendisini ekleyip daha
sonra bilgisayara kendilerini yüklerler. Casus yaz›l›mlar kullan›c›n›n bilgisi olmaks›z›n bilgisayar›n kontrolünü ele geçirirler. Örne¤in, casus yazl›mlar kiflisel bilgilerinizi toplayabilir, web taray›c›n›z arac›l›¤›yla sizi baflka sitelere yönlendirebilir veya farkl› yaz›l›mlar› siz istemeden ve fark›nda olmadan bilgisayar›n›za yükleyebilir.
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Çöp E-posta (Spam)
Spam birden fazla kifliye gönderilen ve istenmeyen e-postalara verilen genel add›r.
Spamlar ço¤unlukla reklam amaçl› olarak kullan›lmalar›na karfl›n, daha kötü niyetli amaçlar için kullan›lanlar› da vard›r. Örne¤in, spam bir virüs ya da bilgisayar kurdunun yay›lmas› için en fazla kullan›lan yöntemlerden birisidir. Spamlar ayr›ca
kullan›c›lara cezbedici e-postalar göndererek onlar› e-doland›r›c›l›k web sitelerine
yönlendirip kiflisel bilgilerini çalabilirler. Sonuç olarak spam virüslere, casus yaz›l›mlar›na, bilgisayar kurtlar›na ve doland›r›c›l›k sald›r›lar›n›n gerçekleflmesine arac›l›k eden kötü niyetli e-postalard›r.

Virüs ve Di¤er Kötü Niyetli Yaz›l›mlara Karfl› Korunma
Bilgisayar›n virüs ve di¤er kötü niyetli yaz›l›mlara karfl› etkili bir flekilde korunabilmesi için çeflitli yollar izlenmelidir. Bu yollar detayl› olarak bu bölümde incelenecektir.

Antivirüs Yaz›l›m›n›n Kullan›lmas›
Antivirüs yaz›l›mlar› bilgisayardaki hard diski ve haf›zay› virüslere karfl› tarayarak
buldu¤u virüsleri bilgisayardan silmeye çal›flan yaz›l›mlard›r. Virüs taray›c›s› olarak
antivirüs yaz›l›mlar› iki flekilde çal›fl›r. ‹lk olarak yaz›l›m bilgisayar sistemini tarar ve
bilinen bir virüs ile eflleflen bir yap› olup olmad›¤›n› kontrol eder. Bu nedenle antivirüs yaz›l›m›n›n güncel olup olmamas› büyük önem arz eder. Ço¤u antivirüs yaz›l›m› otomatik güncelle özelli¤i sayesinde en yeni virüs tan›mlar›n› indirir ve en
k›sa zamanda sistemi bu yeni virüslere karfl› tarar. Antivirüs yaz›l›m›n›n di¤er bir
çal›flma yöntemi de çal›flt›r›labilir programlar› kontrol etmesidir. Yaz›l›m bu programlar› flu 3 duruma göre kontrol edebilir:
• Program›n kendini kopyalamaya çal›flmas›
• Program›n sistemdeki e-posta program›na eriflmeye çal›flmas›
• Program›n Windows’daki Registry ayarlar›n› de¤ifltirmeye çal›flmas›
E¤er antivirüs yaz›l›m› bu üç durumdan birini tespit ederse o program› virüs
olarak iflaretler ve çal›flmas›n› durdurur. Afla¤›daki flekilde bir antivirüs yaz›l›m›n›n
ekran görüntüsü verilmektedir.
fiekil 7.1
Trend Micro
Titanium Antivirüs
Yaz›l›m› Tarama
Ekran Görüntüsü
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fiekil 7.2
Trend Micro
Titanium Antivirüs
Yaz›l›m› Sonuç
Ekran›

Virüs Tarama Teknikleri

Sürmekte olan temelli (ongoing basis) tarama, arka
planda çal›flan ve sürekli
olarak herhangi bir virüs
bulaflma olas›l›¤›na karfl›
bilgisayar› kontrol etmeyi
ifade eder. Talep edilen
temelli (on-demand basis)
tarama ise kullan›c›n›n
iste¤i ve talebi
do¤rultusundaki taramay›
ifade eder.

Genel olarak antivirüs yaz›l›mlar› virüs tarama teknikleri olarak 5 yöntem kullan›rlar.
E-posta ve eklerinin taranmas›: Virüslerin birincil yay›lma yollar›ndan birisi
e-postalar oldu¤undan e-posta ve eklerinin taranmas› virüs tarama programlar›n›n
en önemli görevlerinden birisidir. Baz› virüs taray›c›lar›, e-postalar› bilgisayara indirmeden e-posta sunucusu üzerinde tararlar. Di¤er virüs taray›c›lar› ise bilgisayar›n›zdaki e-postalar› ve e-posta ile birlikte gelen ekleri Microsoft Outlook gibi eposta program›na geçmeden tararlar. Her iki durum için de e-posta ve ekleri okunmadan ve virüsler bilgisayara bulaflmadan taranmal›d›r.
‹ndirilenleri tarama: ‹nternet’ten dosya ve programlar›n indirilmesi, bilgisayar ve ‹nternet kullan›c›lar›n›n s›k gerçeklefltirdi¤i eylemlerden birisi oldu¤undan
indirilen dosya veya programlarda virüs bulunma ihtimali yüksek olabilmektedir.
‹ndirilenleri tarama e-posta ve eklerinin taranmas› ile benzerlik göstermesine karfl›n, temel olarak kullan›c›n›n indirmek için seçti¤i dosya ve programlar› tarar.
Dosya taramas›: Dosya taramas›, bilgisayarda bulunan dosyalar›n taranmas›n›
ve bu esnada herhangi bilinen bir virüs ile eflleflme olup olmad›¤›n›n kontrolünü
ifade eder. Dosya taramas› sürmekte olan (on-going basis) yerine talep edilen (ondemand basis) temelinde yap›l›r. Virüs taray›c›s›n›n bütün sistemi bir bütün olarak
taramas› amac›yla belirli saate programlanmas› genelde tavsiye edilir. Haftal›k tarama özellikle tercih edilen tarama s›kl›¤›d›r.
Buluflsal tarama: Buluflsal tarama, virüs tarama tekniklerinden en geliflmifl olan›d›r. Bu tür bir tarama herhangi bir dosya ya da program›n bir virüs gibi davrand›¤›n› ortaya ç›karmak amac›yla kullan›l›r. Buluflsal tarama ayr›ca virüs veri taban›nda kay›tl› olmayan bir virüsü tespit etmek için de kullan›lan bir tekniktir.
Sandbox: Virüs tarama tekniklerinden bir di¤eri de sandbox’d›r. Sandbox,
içinde indirilen programlar›n ya da dosyalar›n çal›flt›r›ld›¤› iflletim sisteminden izole edilmifl bir alan› ifade eder. Bu flekilde, virüs tafl›yan dosyalar bu ortam içinde
çal›flt›r›ld›¤›nda virüsün iflletim sistemine bulaflmas› engellenmifl olacakt›r. Bunu
gerçeklefltirmenin bir yolu, flüpheli dosyay› açmak ve davran›fl›n› izlemek amac›yla bir bellek koruma alan› oluflturmakt›r. Bu tamamen etkili bir yöntem olmasa da
dosyalar› sistem üzerinde aç›p virüslerin sisteme bulaflmas›n› engelleme aç›s›ndan
kullan›labilir bir yöntemdir.
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Güvenlik Duvar›
Güvenlik duvar› (ing. firewall), ‹nternet üzerinden kullan›c›n›n bilgisayar›na aktar›lan belirli verilerin durdurulmas›n› sa¤layan bir güvenlik yaz›l›m›d›r. Di¤er bir ifadeyle güvenlik duvar›, d›fl dünya olarak ifade edilen ‹nternet ortam› ile bilgisayar›n›z aras›nda bariyer görevi yapar. Güvenlik duvar› istenmeyen verilerin bilgisayar›n›za girmesini engellemeye yard›mc› olur. Güvenlik duvar›n›n bu denli önemli
olmas›n›n iki temel nedeni vard›r. Birincisi, güvenlik duvar› kullan›c›y› bilgisayar›ndan ‹nternet’e izinsiz ve yetkisiz giden trafi¤e karfl› korur. Örne¤in, bilgisayarda
kullan›c›dan habersiz olarak bulunan bir yaz›l›m ‹nternet arac›l›¤›yla kötü niyetli site ile iletiflim kurmaya çal›flabilir. Bu yaz›l›m h›zla yay›lmaya çal›flan virüs ve bilgisayar kurdu olabilece¤i gibi kullan›c›n›n kiflisel bilgilerini ele geçirmeye çal›flan casus yaz›l›m da olabilir. ‹yi bir güvenlik duvar› bu tehditi alg›lar ve iletiflimi durdurur. ‹kinci olarak güvenlik duvar› ‹nternet’ten kullan›c›n›n bilgisayar›na gelen izinsiz ve yetkisiz eriflimleri durdurur. Örne¤in, bilgisayar korsanlar› kullan›c›n›n bilgisayar›na sald›rmak amac›yla sistemdeki baz› programlarda veya iflletim sistemi uygulamalar›nda aç›k olup olmad›¤›n› taramaya çal›fl›r. ‹yi bir güvenlik duvar› bu taramalar› durdurur ve bilgisayara eriflimini engeller.
Güvenlik duvar›, ‹nternet güvenli¤i için kullan›lmas› gerekli bir yaz›l›md›r. Microsoft Windows’un tüm sürümleri güvenlik duvar›n› desteklemekte ve güvenlik
duvar› aç›k olarak kullan›c›ya sunulmaktad›r. Windows 7 iflletim sisteminde güvenlik duvar›n› etkin hâle getirmek için flu basamaklar izlenebilir:
Bafllat > Denetim Masas› > Sistem ve Güvenlik > Windows Güvenlik Duvar›
Yukar›daki basamaklar› izleyerek Windows 7 Güvenlik Duvar› sayfas›na eriflebilirsiniz. Bu sayfadan hangi a¤a ba¤l› oldu¤unuzu ve güvenlik duvar›n›n aç›k
olup olmad›¤›n› denetleyebilirsiniz.
fiekil 7.3
Windows Güvenlik
Duvar› Görünümü

Farkl› a¤ konumlar› için Windows güvenlik duvar› ayarlar›n› de¤ifltirmek için
Ayarlar› Özellefltir sekmesini kullanabilirsiniz. Alttaki flekilde bu ayarlar›n farkl›
a¤ konumlar›na göre de¤ifltirilme sayfas› görüntülenmektedir.
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fiekil 7.4
Windows Güvenlik
Duvar› Ayarlar›n›n
De¤ifltirilmesi

Antispyware Yaz›l›m›n›n Kullan›lmas›
Antispyware yaz›l›m›, bilgisayar›n›zda casus yaz›l›m olup olmad›¤›n› kontrol eden
bir güvenlik yaz›l›m›d›r. Ço¤u antispyware yaz›l›m›, kullan›c›n›n bilgisayar sistemini bilinen casus yaz›l›m dosyalar›n›n var olup olmamas›na göre kontrol eder. Her
bir tarama sadece bilinen casus yaz›l›m dosya listesine göre yap›l›r. Bu nedenle
kullan›c›n›n antispyware yaz›l›m›na iliflkin son güncellemeleri yaparak son casus
yaz›l›m listesine sahip olmas› önemlidir. Bu sayede güvenlik yaz›l›m› bilgisayar› tararken en yeni casus yaz›l›mlar› da tan›yabilecek ve bilgisayardan kald›r›lmas›n›
sa¤layabilecektir. Afla¤›daki resimlerde Spyware Doctor adl› bir antispyware yaz›l›m›n›n tarama an› ve tarama sonras› sonuç ekranlar›n›n görüntüsü verilmektedir.
fiekil 7.5
Spyware Doctor
Yaz›l›m› Tarama
An› Görüntüsü
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fiekil 7.6
Spyware Doctor
Yaz›l›m› Sonuç
Ekran› Görüntüsü

A¤ Güvenlik Uygulamalar›
Bu bölümde kablosuz a¤ (wi-fi) ba¤lant› noktalar›, bluetooth ve ak›ll› telefonlar
için güvenlik önerileri aç›klanacakt›r.

Halka Aç›k Wi-fi Ba¤lant› Noktalar›n›n Kullan›lmas›
Güvenilir olmayan a¤ ba¤lant› noktalar›n› kullanmak her zaman risk tafl›r. E¤er güvenilir olmayan bir a¤ ba¤lant› noktas› üzerinden ‹nternet’e ba¤lanman›z gerekiyorsa, bankac›l›k flifreleriniz gibi önemli flifrelerinizi kesinlikle yazmaman›z gerekmektedir. Aksi durumda flifreleriniz korsanlar taraf›ndan çal›nabilir.
Halka aç›k wi-fi ba¤lant› noktalar›n›n kullan›lmas›nda di¤er bir önemli husus,
bilgisayar›n›z›n wi-fi özelli¤inin sürekli aç›k olmamas› ve her görünen wi-fi ba¤lant› noktas›n› kullanarak a¤a ba¤lanmamas›d›r. Bunu engellemek için bilgisayar›n›zda uygulaman›z gereken ad›mlar afla¤›da verilmektedir:
Bafllat > Denetim Masas› > A¤ ve ‹nternet > A¤ ve Paylafl›m Merkezi >
Kablosuz A¤lar› Yönet
fiekil 7.7
Kablosuz A¤lar›
Yönet Ekran
Görüntüsü
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Burada karfl›n›za ç›kan Otomatik olarak ba¤lan seçili a¤lara çift t›klayarak, bu
a¤ çevrimiçi oldu¤unda otomatik olarak ba¤lan ifadesini deaktif duruma getirmeniz önerilir.
fiekil 7.8
Kablosuz A¤
Özellikleri Ekran
Görüntüsü

Tik iflareti
kald›r›lmal›d›r

Bu güvenlik önerileri wi-fi a¤ ba¤lant› noktas›na sahip tüm istasyon veya cafelerden ‹nternet’e ba¤lanmak istedi¤inizde geçerlidir.

Bluetooth
E¤er bilgisayar›n›z bluetooth ba¤lant›s›na sahipse bu ba¤lant›y› kullanmad›¤›n›z
zamanlarda bluetooth’un kapal› olmas› güvenli¤iniz için önemlidir. Aksi durumda
bluetooth ba¤lant›s› virüslerin yay›lmas› veya verilerinizin çal›nmas› amac›yla korsanlar taraf›ndan kullan›labilir.

Ak›ll› Telefon Güvenli¤i
‹nternet eriflimine sahip ak›ll› telefonlar›n kullan›m› günümüzde giderek yayg›nlaflmaktad›r. Bu nedenle ak›ll› telefonlar için de güvenlik önlemlerinin al›nmas› büyük önem tafl›maktad›r. Ak›ll› telefonlar›n bu denli önemli olmalar›n›n nedenleri
aras›nda flu maddeler say›labilir:
• Ak›ll› telefonlar önemli dosyalar›n›z› veya verileri içerebilir,
• Ak›ll› telefonlar kredi kart› veya pin gibi flifrelerinizi içerebilir,
• Mobil ortamdan ‹nternet’e ba¤lanmak için s›kl›kla kullan›l›rlar.
Telefonlar›n tafl›nabilir özelli¤inden dolay› karfl›lafl›labilecek en büyük risklerden
birisi, çal›nma veya telefonun kaybedilmesidir. Bu nedenle ilk ve öncelikli olarak
al›nmas› gereken güvenlik önlemi telefonun bir Pin koduna sahip olmas›d›r. E¤er telefonunuzu kaybeder veya çald›r›rsan›z ilk olarak ak›ll› telefonun hatt›n›n flirketini
bilgilendirmeniz gerekmektedir. Daha sonra ak›ll› telefondan eriflti¤iniz web adreslerindeki flifreleri de¤ifltirmelisiniz. Bununla birlikte e¤er ak›ll› telefonunuzla evinizdeki wi-fi ba¤lant›s› üzerinden ‹nternet’e giriyorsan›z telefonunuzu kaybettikten sonra evdeki wi-fi ba¤lant›s›n›n flifresinin de de¤ifltirilmesi gerekmektedir.
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Günümüzde ak›ll› telefonlara telefonunuzu kaybetti¤inizde bir text mesaj› arac›l›¤›yla uzaktan telefondaki tüm verileri silme gibi yeni özellikler eklenmektedir.
Bu ve benzeri önlemler de ak›ll› telefonunuzun güvenli¤ini sa¤lamada önemli rol
oynayabilir. Güvenlik önlemleri ve ürünleri farkl› ak›ll› telefonlar için de¤iflkenlik
gösterebilse de ak›ll› telefonlara sahip olan kullan›c›lar›n karfl› karfl›ya kald›¤› riskler bilgisayar kullan›c›lar›n›nkilerle benzerlik göstermekte ve al›nabilecek önlemler
flu flekilde s›ralanabilmektedir:
• Yasal olmayan indirmelerden kaç›n›n. Ak›ll› telefonunuz için yeni uygulamalar (zil sesleri, duvar ka¤›tlar›, oyunlar vb.) yüklemek isterseniz, uygulamalar› indirdi¤iniz sitelerin güvenilir oldu¤undan emin olun.
• Antivirüs yaz›l›mlar› kullan›n. Ak›ll› telefonunuza virüs bulafl›rsa telefonunuz bilgisayar ile eflleyip bilgisar›n›zdaki antivirüs yaz›l›m› arac›l›¤›yla virüsleri temizleyebilirsiniz. Yak›n zamanda ak›ll› telefonlar için de antivirüs
yaz›l›mlar›n›n yayg›nlaflmas› beklenmektedir.
• Bluetooth ve Wi-fi yi kapat›n. Ak›ll› telefonunuzdaki bluetooth ba¤lant›s›n› kullanm›yorken bluetoothun kapat›lmas› gerekmektedir. Aksi takdirde
bluetooth arac›l›¤›yla telefonunuza virüs bulaflma riski yüksektir. Daha önceden virüs bulaflm›fl bir telefon, bluethoothu aç›k olan çevrimiçindeki di¤er
telefonlar› bulup ba¤lanarak virüsü bulaflt›rabilir. Telefondaki wi-fi ba¤lant›
noktas›n›n özellikle halka aç›k alanlarda kapat›lmas› da önemli bir güvenlik
önlemidir. Ak›ll› telefonlar tipik olarak ba¤lanabilecekleri bir wi-fi noktas›n›n olup olmad›¤›n› tarar ve aç›k olan wi-fi noktalar›na ba¤lanabilir. Korsanlar sahte bir eriflim noktas› oluflturarak ak›ll› telefonun wi-fi ba¤lant›s› üzerinden bu eriflim noktas›na ba¤lanmas›n› ve bu yolla telefona virüs bulaflt›rmay› hedefleyebilir.
• Güncel yaz›l›m kullan›n. Ak›ll› telefona bulaflan bir virüs istenmedik sonuçlar do¤urabilir. Örne¤in, bir numaray› sürekli arama, kullan›c›n›n sesli
postalar›n› farkl› adreslere yönlendirme ve verilerinize zarar verme bu sonuçlardan baz›lar›d›r. Ak›ll› telefondaki yaz›l›m›n ve uygulamalar›n güncellenmifl son sürümlerinin kullan›lmas›, telefonun güvenlik aç›s›ndan hassas
duruma gelmesinin önüne geçmede etkili yollardan biridir.

Evdeki Wi-fi Ba¤lant›s›n›n Kullan›lmas›
Evdeki kablosuz a¤ ba¤lant›s› (wi-fi) evden ‹nternet’e ba¤lanman›n en yayg›n kullan›lan yollar›ndan birisidir. Pek çok kullan›c› evdeki wi-fi ba¤lant›s› ile odadan,
bahçeden veya di¤er ortamlardan ‹nternet’e girebilmektedir. Evdeki wi-fi ba¤lant›s› genifl bant yönlendirici (router) ile sa¤lanmaktad›r. Bu genifl bant yönlendiricisi,
kablosuz bir ba¤lant› üzerinden iletilen IP a¤ trafi¤ini telefon hatt› veya kablo üzerinden gönderilen ve yüksek h›zda al›nan sinyallere dönüfltürür. Wi-fi kurulumu
kolay olmakla birlikte günümüzde pek çok bilgisayar kablosuz a¤ ba¤lant›s› özelli¤i ile kullan›c›ya sunulmaktad›r.
Güvenlik aç›s›ndan bak›ld›¤›nda kullan›c›n›n evdeki wi-fi ba¤lant›s›n› yap›land›rmas› ve güvenli¤i artt›rmas› önemli görülmektedir. Güvenli olmayan wi-fi ba¤lant›lar›, kullan›c›lar›n ‹nternet trafi¤ini artt›rabilir, ba¤lant›n›n baflkalar› taraf›ndan
kullan›lmas›na zemin haz›rlayabilir ve evdeki bilgisayarlar›n korsanlar taraf›ndan
ele geçirilmesine sebep olabilir. Evdeki wi-fi ba¤lant›s›n›n güvenli¤ini artt›rmada
(router) yönlendiricinin türü de önemli görülmektedir. Bu bölümde anlat›lacak güvenlik önlemleri hemen hemen bütün modemler için benzer olsa da modemlerin
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ara yüzü ve menü seçenekler gibi özellikleri aç›s›ndan farkl›l›k gösterebilir. Bu nedenle modemin kullan›m k›lavuzunun da kullan›c› taraf›ndan gözden geçirilmesi
önemli görülmektedir.

Güvenilir Bir Yönetici fiifresi Atamak
Genifl bant yönlendiricileri çeflitli ayarlar› yapmak için standart olarak bir flifre kullan›rlar. Bu yönlendiricilerin sahip oldu¤u flifreler zay›f olabilece¤i gibi benzer türdeki tüm yönlendiriciler için de ayn› flifreler kullan›l›yor olabilir. Bu nedenle yönlendiricinin ayarlar› kullan›larak yönetici flifresinin de¤ifltirilmesi gerekmektedir.
fiifrelerin güvenilir olmas› büyük öneme sahiptir. ‹yi bir flifre en az 8 karakter
uzunlu¤unda olmal›, rakam ve özel simgeler içermelidir. fiifreler ayr›ca ad, soyad,
do¤um tarihi gibi bilgilerden oluflmamal›d›r. ‹yi ve kötü flifre örnekler afla¤›daki
tabloda gösterilmektedir:
Tablo 7.1
‹yi ve Kötü fiifre
Örnekleri

Kötü fiifre Örne¤i

‹yi fiifre Örne¤i

nkara123

ayCgh2LM

123456789

PL39mnrt

abc123

Dmt3lk9G

Sifrem11

5pr4Gmx2

Tabloda gösterildi¤i gibi iyi flifre örneklerinin bir baflkas› taraf›ndan tahmin
edilmesi ya da flifre k›rma programlar› taraf›ndan ele geçirilmesi çok zor olsa da
ayn› zamanda flifrenin sahibi taraf›ndan da ak›lda tutulmas› güç olabilmektedir. Bu
nedenle daha anlaml› fakat daha uzun ve karmafl›k flifrelerin kullan›lmas› önerilmektedir. Örne¤in, Benim telefon numaram # 555-555-1234 kullan›labilecek bir
flifre örne¤i olarak tan›mlanabilir. Dikkat edilirse flifre büyük harf, küçük harf, numara ve özel sembol gibi çeflitli türleri içermekte ve kullan›c› için anlam ifade etmektedir.
fiifrelere iliflkin kullan›c›lar›n uymas› gereken öneriler flöyle s›ralanabilir:
• fiifreler kesinlikle baflka insanlar›n kolayl›kla eriflebilece¤i yerlere not edilmemelidir.
• fiifreler hiçbir durumda ve hiçbir neden gözetilmeksizin bir baflkas›yla paylafl›lmamal›d›r.
• E¤er kullan›c› flifresinin çal›nd›¤›ndan ya da ele geçirildi¤inden flüpheleniyorsa en k›sa zamanda flifresini de¤ifltirmelidir.

fiifreleme Yöntemini Kullanmak
Kablosuz a¤ ba¤lant›s›nda flifreleme (ingilizce encryption) metodunu kullanmak çok önemlidir. fiifreleme, sadece gönderen ve al›c›n›n okuyabilmesi amac›yla mesajlar› ve sinyalleri kar›flt›rma ifllemidir. Wi-fi flifreleme türlerinden en fazla bilineni WEP (Wired Equivalent Privacy) olarak kabul edilir fakat bu yöntem güvenlik aç›s›ndan çok zay›f olarak görülür. Alternatif flifreleme türü ise WPA (Wi-fi
Protected Access) dir ve bunun kullan›lmas› önerilmektedir. Kullan›lan flifreleme
anahtar bir flifreye ba¤l›d›r. Bu anahtar flifre daha önceki bölümde bahsedilen yönetici flifresiyle kar›flt›r›lmamal›d›r. Anahtar flifre iyi bir flifreleme oluflturmak için
çok önemlidir. Anahtar flifrenin karmafl›k ve uzun olmas› önemlidir. Örne¤in, bir
modem için harflerin ve numaralar›n kar›fl›k olarak kullan›ld›¤› bir flifre WPA flifre-
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leme türünde yeterli güvenlik sa¤lar. Bunu kontrol etmek için ilk olarak yönetici
flifresi kullan›larak yönlendirici ayarlar›na girilmeli buradan da Yap›land›rma > Geliflmifl > Kablosuz Ba¤lant› menüleri seçilerek WPA seçeneklerinden birisi aktif hâle getirilmelidir. E¤er WEP güvenli¤i seçiliyse ya da hiçbir güvenlik seçene¤i aktif
de¤ilse servis sa¤lay›c›yla irtibata geçilip sorunun düzeltilmesi gerekmektedir.
Unutulmamal›d›r ki e¤er kullan›c› flifreleme türünü veya anahtar flifreyi de¤ifltirirse
kablosuz a¤ eriflimine sahip olan bilgisayarlar o an itibar›yla ba¤lant› kuramayacaklard›r. Bunun için yeni flifrenin ilgili bilgisayarlara girilmesi gerekmektedir.

Varsay›lan SSID’nin De¤ifltirilmesi
SSID (The Service Set Identifier), ba¤lanmak için kullan›labilir kablosuz a¤lar› ararken gördü¤ünüz bir yönlendirici ad›d›r. Kendi yönlendiricinizin ismini de¤ifltirmek
için ilk olarak yönetici flifresi kullan›larak yönlendirici ayarlar› aç›lmal› daha sonra
Yap›land›rma > Geliflmifl > Kablosuz Ba¤lant› menüleri seçilmelidir. Karfl›n›za yönlendiricinin varsay›lan isminin yer ald›¤› bir kutucuk gelecektir. Bu varsay›lan ismi
kullan›c› yeni bir isimle de¤ifltirmelidir. Bu ismin flifre benzeri karmafl›k olmas›
önerilmektedir. Unutulmamal›d›r ki kablosuz a¤a ba¤lant› kuran araçlar›n bu yeni
isimle tekrar yönlendiriciye ba¤lanmas› gerekmektedir.

‹nternet’te Güvenlik
‹nternet’e ba¤l› olmayan bir bilgisayara korsanlar taraf›ndan sald›r› gerçeklefltirilmesi daha zor olmakla birlikte, güvenlik kontrolünün sa¤lanmas› da daha kolay
olabilmektedir. Buna karfl›n ‹nternet ba¤lant›s›na sahip bilgisayarlar potansiyel olarak riskli konumda bulunmakla birlikte çeflitli önlemlerin al›nmas› gerekmektedir.
Bu bölümde ‹nternet’te güvenli sörf ve güvenli e-ticaret uygulamalar› ve al›nmas›
gereken önlemler aktar›lacakt›r.

‹nternet’te Güvenli Sörf
Milyonlarca insan her gün ‹nternet’te saatlerce herhangi bir güvenlik problemiyle
karfl›laflmadan gezinmektedir (sörf yapmaktad›r). Fakat bu güvenli gözüken gezinme esnas›nda pek çok kullan›c› var olan potansiyel risklerin fark›na varmamaktad›r. ‹nternet’te gezinmenin potansiyel risklerini en aza indirmek için al›nmas› gereken teknik ve teknik olmayan baz› önlemler bulunmaktad›r.

Korumal› Mod

Microsoft ®‹nternet Explorer® (versiyonlar 7, 8 ve 9) varsay›lan olarak korumal›
mod aktif olarak kulan›c›ya sunulmaktad›r. Korumal› modun aç›k oldu¤undan
emin olmak için taray›c› penceresinin sa¤ alt taraf›nda güvenli mod: aç›k ibaresi
yer almal›d›r. Korumal› modda ‹nternet Explorer® dosyalar› iflletim sisteminin geri
kalan›na gönderememektedir. Bu s›n›rlama taray›c›n›n verileri silme ve de¤ifltirme
veya kötü niyetli yaz›l›mlar› yükleme amaçl› olarak kullan›lmas› giriflimlerini zorlaflt›rmaktad›r. Korumal› modu etkinlefltirmek için uygulanmas› gereken ad›mlar
afla¤›da verilmektedir:
Bafllat > Denetim masas› >A¤ ve ‹nternet > ‹nternet seçenekleri > Güvenlik > Korumal› modu etkinlefltir (seçili)
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fiekil 7.9
Korumal› Modun
Etkinlefltirilmesi
Ekran Görüntüsü

Güvenlik Bölgelerinin Kullan›lmas›

‹nternet Explorer® web sitelerini s›n›fland›rabilmek amac›yla 4 güvenlik bölgesi
sunmaktad›r: ‹nternet, Yerel ‹ntranet, Güvenilen Siteler ve Yasak Siteler. Her bir
güvenlik bölgesi taray›c›y› ve ‹nternet’te gezinilen web sayfalar›n› kontrol eden çeflitli ayarlar› içermektedir.
Kurulu bir ev a¤›n›z yoksa Yerel ‹ntranet bölgesinin seçilmesi uygun de¤ildir.
Kullan›c› özellefltirmediyse bütün web sayfalar› ‹nternet bölgesi alan›nda bulunmaktad›r. E¤er bir web sitesine güveniyorsan›z Güvenilen Siteler bölgesine ekleyebilirsiniz. Ayn› flekilde güvenmedi¤iniz bir web sitesini de Yasak Siteler bölgesine ekleyebilirsiniz. Güvenlik bölgesini seçmek ve ilgili ayarlar› yapmak için izlenmesi gereken ad›mlar altta verilmektedir:
fiekil 7.10
Güvenlik Bölgeleri
ve Ayarlar› Ekran
Görüntüsü
Dört Farkl›
Güvenlik
Bölgesi
Seçili Olan
Güvenlik
Bölgesi
Seçili
Güvenlik
Bölgesinin
Güvenlik
Düzeyinin
Ayarlanmas›

Bafllat > Denetim masas› >A¤ ve ‹nternet > ‹nternet seçenekleri > Güvenlik
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Güvenli E-Ticaret
E-ticaret ‹nternet’in sat›n alma, satma, ihaleye ç›kma ve bankac›l›k gibi çeflitli ticari ifllemlerin yap›lmas› amac›yla kullan›lmas›d›r. ‹nternet’te gezinirken bankac›l›k
ve al›flverifl gibi ifllemler di¤er ifllemlere oranla daha büyük riskler tafl›maktad›r. Bu
nedenle e-ticaret uygulamalar›nda güvenlik büyük bir öneme sahiptir.

‹nternet’ten Güvenli Al›flverifl
‹nternet’ten al›flverifl yaparken al›nmas› gereken temel güvenlik önlemleri vard›r.
Bunlardan ilki, mümkün oldu¤unca kamuoyunda iyi bilinen ve kendini ispatlam›fl
flirketlerin tercih edilmesidir. ‹kinci olarak, ‹nternet üzerinden al›flverifllerinizde
ödeme yaparken ço¤unlukla kredi kartlar›n›n kullan›lmas›d›r. Üçüncü ve son olarak teklifin ve sipariflin ç›kt›s›n›n al›nmas›, web sitesinin ve di¤er tüm iletiflim bilgilerinin kay›t edilmesidir.
‹nternet’ten ödemelerin de güvenilir bir flekilde yap›labilmesi için baz› önlemlerin al›nmas› gerekmektedir. Bu önlemler flu flekilde s›ralanmaktad›r:
• Kullan›c› ödeme sayfas›na eriflirken flu anda güvenilir bir web sitesine yönlendiriliyorsunuz benzeri bir mesaj ile karfl›laflmal›d›r. Bu mesaj› gördü¤ü
zaman, güvenli bir flekilde tamam butonu t›klanabilir.
• Https, güvenli http protokolünün göstergesi oldu¤undan dolay›, adres çubu¤undaki web sitenin adresi https://www... ‹le bafllamal›d›r.
http://www... fleklinde bafll›yorsa ödemenin yap›laca¤› o sayfa güvenli de¤ildir.
• ‹nternet Explorer 7.0 ve üzeri bir taray›c› için adres çubu¤unuz firma bilgisiyle birlikte yeflil renkte görünmelidir.
• ‹nternet explorer’in adres çubu¤unda kilitli duran asma kilit simgesi bulunmal›d›r.
• Firma bilgisinin üzerine t›klanarak Sertifika bilgileri gözden geçirilmeli ve
ayn› flirket taraf›ndan sertifikaland›r›ld›¤›na dikkat edilmelidir.

Sosyal A¤larda Olumsuzluklar ve Güvenlik
Günümüzde çeflitli iletiflim araçlar›n›n yerini almaya bafllayan ‹nternet, yeni teknolojilerle hayat›m›za sosyal a¤lar ve sosyal paylafl›m ortamlar› kavram›n› getirmifltir.
Sosyal a¤lar yüz yüze sosyalleflmenin ‹nternet ortam›na tafl›nm›fl hâlidir. Ancak,
yüz yüze ortamda ayn› anda az say›da arkadafl›m›z ile etkileflim içinde bulunurken
sosyal a¤larda yüzlerce ve hatta binlerce kifli ile sürekli etkileflim içinde bulunmak
mümkündür. Bunun sonucunda çeflitli olumsuzluklar ve güvenlik sorunlar› da
gündeme gelmektedir.
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fiekil 7.11
Çeflitli Sosyal
A¤lardan
Görüntüler

Kullan›c›lar›n özellikle bu tür sitelerde geçirdikleri zamana bak›ld›¤›nda, ‹nternet’te harcad›klar› zamanlar›n›n büyük ço¤unlu¤unu sosyal paylafl›m sitelerinde geçirdikleri sonucuna var›labilir. Geçirilen zaman›n uzun olmas›na paralel olarak pek
çok kifli sosyal paylafl›m sitelerinin günlük yaflamlar›n› olumsuz etkiledi¤ini vurgulamaktad›r. Özellikle çocuklar›n büyük ço¤unlu¤u sosyal paylafl›m sitelerinde geçirdikleri zaman›n derslerine olumsuz etkisi oldu¤unu düflünmektedirler. Ayr›ca, yine
birçok kifli bu ortamlar nedeniyle aile ve arkadafllar›na daha az zaman ay›rd›klar›n›
belirtmektedirler. Bu yüzden özellikle ailelerin çocuklar›n›n ‹nternet’te veya sosyal
paylafl›m sitesinde harcad›klar› zaman› beraber belirleyecekleri bir zaman dilimiyle
s›n›rland›rmalar› ba¤›ml›l›¤›n›n önüne geçilmesini sa¤layacakt›r.
Sosyal a¤larda yo¤un bilgi (yaz›, resim, video) paylafl›m› oldu¤u için bunun sonucu olarak kiflisel bilgilerin korunmas› ve gizlilik ile ilgili sorunlar yo¤un olarak
gündeme gelmektedir. Yap›lan araflt›rmalarda sosyal a¤ kullan›c›lar›n›n büyük bir
bölümünün, ev adreslerini, cep veya ev telefonlar›n› ve aile bireylerinin isimlerini
arkadafllar›yla veya herkesle paylaflt›klar› görülmüfltür. Kullan›c›lar›n büyük ço¤unlu¤unun sosyal paylafl›m sitelerini güvenli bulduklar›, bu sitelerdeki yönergeleri
daha az okuduklar›, burada daha fazla bilgi paylaflt›klar› ve daha fazla oranda yabanc› kiflileri arkadafl listelerine ekledikleri görülmektedir. Bu durum kullan›c›lar›n
kiflisel bilgiyi koruma bilincine yeterince sahip olmad›klar›na ve ortama olan güvenlerinin onlar› daha fazla riskli davran›fla yönlendirdi¤ine dair bir göstergedir.
Gizlilik ayarlar›n›n kiflisel bilgilerinizin istenmeyen ellere geçmesini engellemek
için uygun flekilde yap›lmas› gereklidir. Sosyal paylafl›m sitelerinde genellikle gizlilik bilgileri oldukça uzun ve küçük fontlarla yaz›lm›fl flekildedir. Kullan›c›lar›n
pek ço¤unun sosyal paylafl›m sitelerine kaydolurken karfl›laflt›klar› gizlilik ve kiflisel bilgileri korumaya yönelik yönergeyi okumad›klar› ifade edilmektedir. Facebook, Twitter, Linkedin gibi sosyal a¤ siteleri kullan›c›lar›n›n kendileri ile ilgili ne kadar bilginin, kimler taraf›ndan görülebilece¤i konusunda gerekli hassasiyeti gösterip gerekli gizlilik ayarlar›n› yapmalar› gerekmektedir. Afla¤›daki flekilde Facebook
sosyal a¤ sitesinde Gizlilik Ayarlar› bölümüne nas›l ulafl›laca¤› gösterilmektedir.
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Bu yolla ulafl›lan Gizlilik Ayarlar›
sayfas›nda ilk yap›lacak ifllem paylafl›lan bilgilerin Herkese Aç›k durumunda olup olmad›¤›n› kontrol etmektir. Bilgilerin sadece Arkadafllar
seçene¤i ile paylafl›lmas› da asl›nda
do¤ru de¤ildir. Sadece yak›n arkadafllar›n›z›n görmesini istedi¤iniz bilgiler
asl›nda listenizde olan uzak ya da yak›n tüm arkadafllar›n›zla paylafl›lmaktad›r. Tavsiye edilen yöntem, Özel seçene¤ini kullanarak uzak arkadafllar›n›z ile
sadece çok k›s›tl› bilgilerin paylafl›lmas›d›r.

fiekil 7.12
Facebook Gizlilik
Ayarlar› Seçene¤i

fiekil 7.13
Facebook Gizlilik
Ayarlar› Sayfas›

Kullan›c›lar›n paylaflt›klar› bilgiler di¤er kullan›c›lar›n ötesinde sosyal paylafl›m
sitesinin kendisi taraf›ndan da ticari amaçlarla kullan›labilmektedir. Ayr›ca sosyal
a¤ kullan›c›lar› reklam verenlerin hedefinde bulunmaktad›r. Kulland›¤›n›z sosyal
a¤ yaz›l›mlar› gelirlerini firmalar ve reklamlardan sa¤lad›klar› için genellikle bunlar›n tamamen engellenmesine izin vermezler. Kullan›c›lar olarak en az›ndan kiflisel
bilgilerinizin bu yolla paylafl›lmamas› için gerekli ayarlar› en üst düzeyde yapman›z önerilmektedir.
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Sosyal Paylafl›m Sitelerinde Yüz Yüze Tan›nmayan
Kiflilerle Arkadafl Olunmas›
Yap›lan araflt›rma sonuçlar›nda, sosyal a¤ kullan›c›lar›n›n çok büyük bir k›sm› tan›mad›klar› kiflileri bir flekilde arkadafl listelerine eklediklerini belirtmifllerdir. ‹nternet arac›l›¤› ile gerçeklefltirilen iletiflimler, kiflilerin gerçek kimli¤ini tan›may› zorlaflt›rmakta bu da çeflitli riskleri beraberinde getirmektedir. Tan›mad›¤›n›z kiflilerden gelen arkadafll›k taleplerini kesinlikle kabul etmemeniz önerilmektedir. Bu arkadafll›k talebi arkadafl›n›z›n arkadafl›ndan gelirse de gerekli araflt›rmay› yapmadan
ve arkadafl›n›za sormadan listenize bu kiflileri eklemeyiniz. Genellikle doland›r›c›l›k ya da taciz olaylar› bu flekilde arkadafl listesine eklenen kifliler nedeni ile meydana gelmektedir.

Sosyal A¤lar ve Çocuklar›n Güvenli¤i Konusunda Ailelere
Yönelik Öneriler
Sosyal paylafl›m sitelerine üye olabilmek için en düflük yafl 13 olmas›na ra¤men yap›lan araflt›rmalarda sosyal a¤ kullan›c›s› çocuklar›n neredeyse yar›s› 13 yafl›n alt›ndad›r. Bu durum çocuklar› küçük yaflta sosyal paylafl›m siteleri arac›l›¤›yla yaflanabilecek güvenlik, gizlilik ve siber zorbal›k gibi çevrimiçi risklerle bafl bafla b›rakmaktad›r. Özellikle ailelerin bu konuda dikkatli olmas›, e¤er çocuklar› sosyal a¤
kullanacaksa onlar›n kontrolü alt›nda kullanmas› gerekmektedir.
Kiflisel bilgi güvenli¤inin ne kadar önemli oldu¤u ve bu bilgilerin herkesle paylafl›lmamas› gerekti¤i konusunda çocuklar, aileleri ve ö¤retmenleri taraf›ndan bilinçlendirilmelidir. Sorunun çözümünde etkili olabilecek en önemli yollardan birisi de ailelerin çocuklar›n›n hesab›na arkadafl olarak eklenerek çocuklar›n› takip etmesi olabilir.
Ailelerin çocuklar›n› sosyal paylafl›m sitesinde takip etmeleri çocu¤un kiflisel ve
toplumsal konumu hakk›nda ailelere gerçek hayatta ancak çok ciddi çaba sarfedilmesi hâlinde elde edilebilecek bilgiler sa¤layabilir. Ayr›ca baflkalar›n›n çocuklar›
hakk›nda neler düflündü¤ü de ailelere çocuklar› ve çocuklar›n›n toplumsal duruflu
hakk›nda önemli ipuçlar› verebilir. Ayr›ca çocu¤un bu ortamda maruz kalaca¤›
herhangi bir siber zorbal›¤a karfl› aileler önlem alabilirler. Burada çocuklar›n aile
bireyleri arkadafl listesinde olsa dahi onlar› engelleyebilecekleri ya da arkadafllar›
aras›nda özel mesajlaflma seçeneklerini kullanabilecekleri unutulmamal›d›r. Ailelerin baflvurabilece¤i di¤er bir yöntem ise çocuklar›n›n profilindeki iletiflim adresine
kendi e-posta adresini yazmalar›d›r. Böylelikle çocuklar›na gelen tüm iletileri görebilmekte ve tehlikeli gördü¤ü durumlarda müdahale edebilmektedir.
Di¤er baflka etkili bir yöntem ise ailelerin çocu¤un kullan›c› ad› ve flifresini bilerek belirli aral›klarda hesab›na girip olup bitenleri takip etmesidir.

Siber/Sanal Zorbal›k
Siber ya da Sanal zorbal›k terimi ‹nternet ile hayat›m›za girmifltir. Gerçek hayatta
kiflilerin birbirini afla¤›lamak için sözle ya da bazen fiziksel olarak da yapt›klar› hâreketler (kötü söz, küfür, yaz› ve resim gibi) sanal ortamda daha kolay yap›l›r hâle gelmifltir. Sanal ortamda taciz edici mesajlar yollanmas›, özel foto¤raflar›n iste¤iniz d›fl›nda yay›lmas› ya da herkese aç›k ortamlarda hakk›n›zda alay edici ya da
afla¤›lay›c› sözlerin paylafl›lmas› siber/sanal zorbal›k olarak adland›r›lmaktad›r. Bü-

7. Ünite - Bilgisayar ve A¤ Güvenli¤i

yükler kadar çocuklar aras›nda da bu istenmeyen durum gözlenmektedir. Araflt›rma raporlar›nda 1 milyondan fazla çocu¤un bir flekilde siber zorbal›¤a maruz kald›¤› ifade edilmifltir. Gerek büyükler gerekse çocuklar gerekli kiflisellefltirme ayarlamalar›n› yapmad›klar› ve baflkalar› taraf›ndan kötü amaçlarla kullan›labilecek bilgileri paylaflt›klar› sürece siber zorbal›¤a maruz kalma oran› artmas› muhtemeldir.
Sosyal a¤larda özellikle bu konuda çok dikkat edilmesi herhangi bir bilgi ya da
mesaj paylafl›lmadan olas› etkileri iyi düflünülmelidir. Örne¤in yaz tatilinde ne kadar e¤lendi¤inizi göstermek için koydu¤unuz mayolu bir foto¤raf›n›z daha sonra
binlerce kiflinin bulundu¤u bir sosyal a¤ üzerinden siz istemeden kötü niyetli kifliler taraf›ndan paylafl›labilir.

Sanal Doland›r›c›l›k ve Kand›rmaca
Günlük hayatta nas›l insanlar› kand›r›p onlar›n paralar›n› ele geçirmek için doland›r›c›l›k yap›l›yorsa ‹nternet üzerinden de bu tür yasa d›fl› ifllemler çok yayg›n olarak gerçeklefltirilmektedir. Kullan›c›lar›n E-postalar›na ya da sosyal a¤
hesaplar›na “Tebrikler, T1.000.000 kazand›n›z!” fleklinde mesajlar hemen hergün gelmektedir. Herkesin kolay para kazanma fikrini sevmesi ve bunun fazla
bir çaba gerektirmemesi nedeniyle bu tür doland›r›c›lar sürekli olarak milyonlarca kifliye kand›rma amaçl› mesaj yollamaktad›r. Bu bir gün piyango kazand›¤›n›za dair bildiri olup di¤er gün Afrika’da öldürülen bir ülke liderinin kar›s›ndan 500.000 dolar karfl›l›¤› sizin yard›m›n›z› isteyen mesaj olabilmektedir. Gelen
mesaj›n cazibesine kap›lan kullan›c›lar yüksek miktarda paray› nas›l alabilecekleri ile ilgili bilgilendirilirler fakat bu paray› alabilmek için önce transfer komisyonu, vergiler ve banka hesab› açma ücreti gibi baz› küçük masraflar› karfl›lamalar› istenir. Kazanaca¤› büyük paran›n hayali ile bu küçük ödemeleri yapan
kifli asla hayaline kavuflamaz. Bu tür mesajlar ile karfl›lafl›ld›¤›nda her zaman
ak›lda tutulmas› gereken nokta “kimsenin kimseye havadan para vermeyece¤i”
olmal›d›r.
Para kazanma mesajlar›n›n bir benzeri de sizden e-posta adresinizin bilgilerini
ve flifresini isteyen mesajlard›r. Genellikle e-posta adresinizin kotas›n›n doldu¤u ya
da hesab›n›zda bak›m yap›laca¤›n› bildirip sizden flifreniz istenir. Bu bilgileri yollaman›z durumunda kullan›c› hesab›n›z bu doland›r›c› kiflilerin eline geçmifl demektir. Bu kifliler ele geçirdikleri hesab›n›z yolu ile baflka insanlar› ve özellikle yak›nlar›n›z› kand›rmak için hemen çal›flmaya bafllarlar. Arka sayfada bu amaçla gönderilmifl gerçek bir kand›rma mesaj› örne¤i verilmektedir. Mesaj dikkatli incelenirse Kimden geldi¤i ile Yan›t Adresi alanlar›ndaki adresler çok farkl›d›r. Gerçekte bu
mesaj “Sistem yöneticisi <farabi@universite.edu.tr>” adresinden gelmemekte sadece kullan›c›y› kand›rmak için aldatmaca yap›lmaktad›r. Mesaj içeri¤i okundu¤unda
yaz›m hatalar› ve düflük cümleler oldu¤u da görülmektedir. Bu mesaj hiç dikkate
al›nmadan hemen silinmelidir.
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Kimden: Sistem yöneticisi <farabi@universite.edu.tr>
Kime: Gösterilmeyen Al›c›lar
Yan›tAdresi: Sistem yöneticisi <systemadministrator112@inMail24.com>
Konu: posta kutunuz
UYARI;
Posta kutunuz depolama s›n›r›n› 5 GB, flu anda, sizin posta kutunuza Posta yeniden do¤rulamak kadar yeni mesaj göndermek veya almak için Able olmayabilir
10.9GB üzerinde çal›flt›¤› yönetici taraf›ndan tan›mlan›r. Oldu¤unu aflt› Posta kutunuza do¤rulamak için afla¤›daki afla¤›daki bilgileri gönderin:
ad›:
Kullan›c› Ad›:
fiifre:
fiifre:
E-posta:
Posta kutunuza do¤rulamazsan, posta devre d›fl› b›rak›l›r!
teflekkür ederim
Sistem yöneticisi
Bir mesaj›n kand›rma amaçl› geldi¤ini anlamak için mesajda bakmam›z gereken birkaç nokta vard›r. Bunlar:
• Bilet almad›ysan›z ama ikramiye kazand›¤›n›z söyleniyorsa
• Mesaj do¤rudan sizin isminize özel gönderilmemiflse kat›lmad›¤›n›z bir kampanya gibi etkinlikle ilgili geliyorsa
• Kurumsal bir e-posta adresinden de¤il gmail.com, hotmail.com ya da yahoo.com gibi adresten geliyorsa
• Gönderen adresi ile Yan›t adresi birbirinden farkl› ise
• Gelen mesajda yaz›m hatalar› ve cümle düflüklükleri varsa
• Mesaj tan›d›¤›n›z bir arkadafl›n›z›n hesab›ndan geliyor ama sizden acilen
verdi¤i bir hesaba para yat›rman›z› istiyorsa
bu kand›rma amaçl› bir mesajd›r. Baz› mesajlarda telefon edip bilgi alabilece¤iniz de belirtilebilir. Buna kan›p telefon etmeniz durumunda ay sonunda çok astronomik telefon faturalar› ile karfl›laflaca¤›n›zdan da emin olabilirsiniz.
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

1

Afla¤›daki mesaj
SIRA sizce
S‹ZDE kand›rmaca amaçl› m›d›r de¤il midir? Neden?
Kimden: nancyaliyu online626241@telkomsa.net
Ü fi Ü N E L ‹ M
Kime: DGösterilmeyen
Al›c›lar
Yan›t-Adresi: nancyaliyu <nancyaliyu36@yahoo.com>
Konu: Bugün nas›l yap›yorsun?
S O R U
Bugün nas›l yap›yorsun?
‹smim Nancy Aliyu (kad›n), i bugün e-posta gördüm ve sana irtibata karar verdi. Beni görmek
D ‹ K K Ave
T kendimi size daha fazla bilgi için i evet cevab›n› al›nca sizin
hakk›n›zda daha fazla bilmek gibi olacak ben senin iyi friend olmak istiyorum, sizden çok fley ö¤renmek, i, Bu benim resmi gönderecek E¤er ok benim posta ceSIRA benim
S‹ZDE kiflisel e-posta adresi (nancyaliyu36@yahoo.com)’dir.
vap verecektir
Senin yeni arkadafl,
Nancy.

N N

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON
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Genel Öneriler
Gerek sosyal a¤lar gerekse genel güvenlik konular›nda Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu taraf›ndan haz›rlanan güvenli web sitesine http://www.guvenliweb.org.tr/ adresinden baflvurulabilir.
Resim 7.1
Güvenli Web
‹nternet Sitesinden
Bir Görüntü

Bu konuda ülkemizde haz›rlanm›fl sitelerden birisi de Güvenli ‹nternet Maceras› ad› ile adland›r›lmaktad›r. Hem çocuklar›n hem de büyüklerin oyun oynayarak
güvenlik konusunda bilgilenebilece¤i bu siteye http://www.simkent.com/gip/ adresi üzerinden ulafl›labilir.
Resim 7.2
Simkent ‹nternet
Sitesinden Bir
Görüntü
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Özet
Bilgisayar güvenli¤i temel anlam›yla bilgisayarlar› ve
onlar›n içindeki bilgileri yetkisiz eriflime karfl› koruma
anlam›na gelir.
Bilgisayar güvenli¤i uygulamas› ayr›ca bilgisayarlar taraf›ndan ifllenmifl ve saklanan bilgilerin gizlilik, bütünlük ve kullan›labilirli¤ini sa¤lamak için gerekli önlem ve kontrolleri içerir.
Virüsler bulaflt›¤› bilgisayarda kendisini h›zl› bir flekilde
kopyalayabilen ve h›zl› bir flekilde yay›lan kötü niyetli
yaz›l›mlar olarak adland›r›l›r.
Antivirüs yaz›l›mlar› bilgisayardaki hard diski ve haf›zay› virüslere karfl› tarayarak buldu¤u virüsleri bilgisayardan silmeye çal›flan yaz›l›mlard›r.
Güvenlik duvar› (ing. firewall), ‹nternet üzerinden kullan›c›n›n bilgisayar›na aktar›lan belirli verilerin durdurulmas›n› sa¤layan bir güvenlik yaz›l›m›d›r.
fiifreleme, sadece gönderen ve al›c›n›n okuyabilmesi
amac›yla mesajlar› ve sinyalleri kar›flt›rma ifllemidir.
‹nternet Explorer® web sitelerini s›n›fland›rabilmek
amac›yla 4 güvenlik bölgesi sunmaktad›r: ‹nternet, Yerel ‹ntranet, Güvenilen Siteler ve Yasak Siteler.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Etkili bir bilgisayar güvenli¤i için gerekli olan 3 kavram hangisinde tam ve do¤ru olarak verilmifltir?
a. Eriflilebilirlik- Gizlilik- Bütünlük
b. Gizlilik-Saydaml›k-Bütünlük
c. Gizlilik-Bütünlük-Kullan›labilirlik
d. Eriflilebirlik-Kullan›labilirlik-Bütünlük
e. Gizlilik-Eriflilebirlik-Kullan›labilirlik
2. Afla¤›dakilerden hangisi kötü niyetli yaz›l›m olarak
adland›r›lamaz?
a. Virüs
b. Bilgisayar kurdu
c. Truva at›
d. Bilgisayar korsan›
e. Casus yaz›l›m
3. Bulaflt›¤› bilgisayarda kendisini h›zl› bir flekilde kopyalayabilen ve h›zl› bir flekilde yay›lan kötü niyetli yaz›l›mlar olarak adland›r›l›r. Kullan›c› herhangi bir uygulamay› çal›flt›rd›¤›nda, bir belgeyi açt›¤›nda ya da bir epostay› okudu¤unda bulaflabilir.
Yukar›da tan›m› verilen kavram afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Virüs
b. Bilgisayar kurdu
c. Truva at›
d. Casus Yaz›l›m
e. Çöp e-posta
4. Afla¤›dakilerden hangisi virüs tarama tekniklerinden
birisi de¤ildir?
a. Dosya taramas›
b. Aktif tarama
c. ‹ndirilenleri tarama
d. Buluflsal tarama
e. E-posta ve eklerinin taranmas›
5. Arka planda çal›flan ve sürekli olarak herhangi bir
virüs bulaflma olas›l›¤›na karfl› bilgisayar› kontrol etmeyi ifade eden tarama terimi afla¤›dakilerden hangisinde
do¤ru olarak verilmifltir?
a. Dosya temelindeki tarama
b. ‹ndirme temelindeki tarama
c. ‹zlemekte olan temelindeki tarama
d. Talep edilen temelindeki tarama
e. Sürmekte olan temelindeki tarama

6. ‹nternet üzerinden kullan›c›n›n bilgisayar›na aktar›lan belirli verilerin durdurulmas›n› sa¤layan bir güvenlik yaz›l›m›d›r. Di¤er bir ifadeyle d›fl dünya olarak ifade
edilen ‹nternet ortam› ile bilgisayar›n›z aras›nda bariyer
görevi yapar.
Yukar›da tan›m› verilen kavram afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Casus yaz›l›m
b. Antivirüs yaz›l›m›
c. Antispyware yaz›l›m›
d. Güvenlik duvar›
e. Korunma duvar›
7. Afla¤›dakilerden hangisi ‹nternet Explorer’›n sundu¤u 4 güvenlik bölgesinden biri de¤ildir?
a. ‹nternet
b. Genifl alan intranet
c. Yerel intranet
d. Güvenilen siteler
e. Yasak siteler
8. Afla¤›dakilerden hangisinde ‹nternet’ten güvenli al›flverifl ile ilgili al›nmas› gereken önlem yanl›fl ifade edilmifltir?
a. Adres çubu¤undaki web sitesinin adresi
http://www... ile bafllamal›d›r.
b. ‹nternet Explorer 7.0 ve üzeri bir taray›c› için
adres çubu¤u firma bilgisiyle birlikte yeflil renkte görünmelidir.
c. ‹nternet explorer’in adres çubu¤unda kilitli duran asma kilit simgesi bulunmal›d›r.
d. Firma bilgisinin üzerine t›klanarak Sertifika bilgileri gözden geçirilmeli ve ayn› flirket taraf›ndan sertifikand›r›ld›¤›na dikkat edilmelidir.
e. Kullan›c› ödeme sayfas›na eriflirken flu anda güvenilir bir web sitesine yönlendiriliyorsunuz
benzeri bir mesaj ile karfl›laflmal›d›r.
9. Afla¤›dakilerden hangisi sosyal a¤larda yap›lmas› gerekenlerden biri de¤ildir?
a. Gizlilik ayarlar›n› üst seviyede tutmak
b. Kiflisel iletiflim bilgilerini paylaflmamak
c. Gelen mesajlar› düzenli olarak silmek
d. ‹yi tan›mad›¤›m›z kiflileri listemize eklememek
e. Ticari içerikli iletileri t›klamamak
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“

10. Sanal doland›r›c›l›k ya da kand›rmaca amaçl› mesajlar› gerçek mesajlardan nas›l ay›rabiliriz?
a. Gelen mesaj›n hangi adresten gönderildi¤ini
kontrol ederek
b. Gönderen adresi ile Yan›t adresi birbirinden
farkl› ise
c. Mesaj içeri¤inin yaz›m dilini kontrol ederek
d. Herhangi bir çaba göstermeden bir kazanç elde
edece¤imizi söylüyorsa
e. Yukar›dakilerin tümü

Yaflam›n ‹çinden
19 Nisan 2011 tarihinde dünyaca ünlü ‹nternet güvenlik yaz›l›m› firmas›n›n sahibi Eugene Kaspersky’in çocu¤u ‹van Kaspersky Moskova’da kaç›r›lm›flt›. Kaç›ran
kifliler ‹van’› serbest b›rakmak için 4.4 milyon dolar talep ettiler. Daha sonraki günlerde güvenlik kuvvetlerince yap›lan çal›flmalar sonucu ‹van kurtar›ld›. Daha sonra yap›lan inceleme sonucu ‹van’›n kendisi ile ilgili çok
önemli bilgileri sosyal a¤ üzerinde paylaflt›¤› anlafl›ld›.
Foto¤raf›, adresi, telefon numaras›, flört etti¤i kifli ve çal›flt›¤› yerle ilgili bilgiler profilinde sunulmaktayd›. Suçlular aç›s›ndan bu tür bilgiler bir hazine de¤erinde bulunmaktad›r. Ayr›ca, son zamanlarda özellikle yaz aylar›nda ev soyguncular›n›n sosyal a¤ üzerinden insanlar›n
paylafl›mlar›n› takip edip evlerinden uzak olduklar›n›
belirten mesajlar› üzerine ev soygunlar›n› gerçeklefltirdikleri de raporlanmaktad›r.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. c
2. d
3. a
4. b
5. e
6. d
7. b
8. a
9. c

10. e

”

Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilgisayar Güvenli¤i” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kötü Niyetli Yaz›l›mlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Virüs” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Virüs Tarama Teknikleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Virüs Tarama Teknikleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Güvenlik Duvar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Güvenlik Bölgelerinin Kullan›lmas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹nternet’ten Güvenli Al›flverifl” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sosyal A¤larda Olumsuzluklar ve Güvenlik” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sanal Doland›r›c›l›k ve Kand›rmaca” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

Yararlan›lan Kaynaklar

S›ra Sizde 1
Mesaj dikkatle incelenirse gelen adresin ve yan›t adresinin hem birbirlerinden farkl› oldu¤u hem de yahoo
adresinden geldi¤i görülür. Mesaj içeri¤i de çok kötü
bir Türkçe ile yaz›lm›flt›r. Bu tür kand›rma mesajlar› genellikle otomatik çeviri programlar› ile haz›rland›¤› için
gerçek bir mesaj gibi yaz›lmamaktad›r. Son olarak içerik olarak da hiç tan›mad›¤›n›z bir kiflinin sizinle birden
bire arkadafl olmak istemesi (ünlü bir y›ld›z olmad›¤›n›z
sürece) pek gerçekçi de¤ildir. Tüm bu de¤erlendirmeler sonucunda bu mesaj›n kand›rma amaçl› yolland›¤›
kesindir. Mesaj hemen silinmeli ve bu adresten ileride
gelecek mesajlar da filtrelenmelidir.

ITL Education Solutions Limited (2011). Ch. 19. Computer Security in Introduction to Information Technology, Pearson Education India.
Easttom, Chuck., (2011). Computer Security Fundamentals, Second Edition, Pearson Certification, Indiana,
U.S.A.
Rowlingson, R., R. (2011). The essential guide to home
computer security, British Informatics Society Limited, UK.
Muir, N. (2008). Ch. 15. Computer Security in Teach Yourself VisuallyTM Laptops, Wiley Publishing, Inc.,
Indianapolis, Indiana.
EU Kids Online Türkiye Projesi (2012). http://eukidsonline.metu.edu.tr
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Amaçlar›m›z

N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Zaman içinde olgunlaflan biliflimin zorluklar› ve f›rsatlar›n› aç›klayabilecek,
Kullan›c› odakl› biliflimin ipuçlar›n› fark edebilecek,
Y›¤›lmakta olan bilgilerin getirdi¤i f›rsatlar› öngörebilecek,
Gelece¤inizi etkileyebilecek fikirler ve öneriler üretebilecek bilgi ve becerilere
sahip olacaks›n›z.

Anahtar Kavramlar
• Bulut Biliflim (Cloud Computing)
• Mobil Uygulamalar (Mobile
Applications)

• Büyük Veri (Big Data)
• ‹fl Dünyas›
• Teknoloji

‹çindekiler

Temel Bilgi
Teknolojileri-II

Günümüzde
Biliflimin Stratejik
Teknolojileri

• TEKNOLOJ‹Y‹ SÜRÜKLEYEN
FAKTÖRLER
• GÜNÜMÜZÜN STRATEJ‹K
TEKNOLOJ‹LER‹
• BULUT B‹L‹fi‹M ÇEfi‹TLER‹ VE
ÇÖZÜMLER
• MOB‹L B‹L‹fi‹M VE UYGULAMALAR
• BÜYÜK VER‹

Günümüzde Biliflimin
Stratejik Teknolojileri
TEKNOLOJ‹Y‹ SÜRÜKLEYEN FAKTÖRLER
Biliflim Teknolojisinin geçmifline bakt›¤›m›z zaman ortaya ç›k›fl›n›, geliflimi ve kullan›mdan uzaklaflmas›n› etkileyen tek faktörün teknolojik bulufllar veya fikirler olmad›¤›n› görürüz. Bu yaflam döngüsünün en büyük etkileyicisinin teknoloji olmas›na karfl›n geri dönüp bakt›¤›m›zda teknoloji kadar baflka faktörlerin
de önem kaSIRA S‹ZDE
zand›¤›n› ve gün geçtikçe daha da belirgin rol ald›klar›n› görüyoruz.

Teknolojik Bulufllar

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Yap›lmakta olan bir araflt›rman›n yan ürünü olarak ya da geliflmekte olan teknolojilerin Biliflim Teknolojisi (BT) alan›nda kullan›lmas› sonucu ortaya
bulufllaS O R ç›kan
U
r›n biliflim teknolojisinin geliflimine etkisi büyük olmufltur. Bunun en önemli örne¤i Optik ve Elektronik teknolojisindeki geliflmelerin bilgi saklama teknolojilerine
‹KKAT
olan etkisidir. ‹lk haf›za teknolojisi manyetik nüvelere sar›lm›fl Dtellerden
oluflmufl
ve kapasitesi sadece birkaç yüz bayt seviyesindeydi. Daha sonra transistörlerden
SIRA S‹ZDE
ve ard›ndan entegrelerden oluflan haf›zalar kullan›lmaya baflland›.
Art›k dizüstü
bilgisayarlarda bile Gigabyte büyüklü¤ünde haf›zalar kullanabiliyoruz. Tabii sadece elektronik de¤il optik teknolojisi de saklama çözümlerini çok de¤ifltirdi. Optik
AMAÇLARIMIZ
teknolojinin temel olarak kulland›¤› CDROM’lar ilk ortaya ç›kt›¤›nda
51/4 boyutundayd› ve sadece bir flark› s›¤d›r›labiliyordu. Bugün ise Bluray teknolojisi ile binlerce flark› ayn› boyuttaki ortama s›¤abiliyor.
K ‹ T A P
Saklama teknolojileri ile ilgili son örne¤imizi de manyetik teknolojiden verebiliriz. Verilerin uzun vadeli ve ucuz olarak saklanabilmesi için manyetik teyp teknolojileri kullan›l›yordu. Bu teknolojide 1 santim manyetik banta 50 bayt civar›nda
TELEV‹ZYON
bilgi saklanabiliyordu. Bugün ise ayn› uzunluktaki manyetik banta 5 Milyon bayt
s›¤abilmektedir.

Bluray disklerin saklama
kapasitesi 100 GB gibi çok
S O R U
büyük kapasitelere
ulaflm›flt›r.

Veri boyutlar› ile ilgili bilgi için http://www.birimcevir.com/bilgisayar-birimleri/bilgisa‹NTERNET
yar-birimleri.aspx adresi size yard›mc› olacakt›r.

‹NTERNET

N N

Kullan›c› ‹htiyaçlar›
Günümüzde teknolojinin ortaya ç›kmas›nda olmasa bile geliflim ve kullan›mdan
uzaklaflmas›ndaki en büyük etkenin kullan›c› ihtiyaçlar› oldu¤unu çok rahat bir flekilde görebiliyoruz. Yeri geldi¤inde ihtiyaçlar›m›z›n kolay bir flekilde karfl›lanmas›
da teknolojinin önünü açabiliyor. ATM veya cep telefonunun geliflmesinin en bü-

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

166

Temel Bilgi Teknolojileri-II

yük nedenleri kullan›c›ya getirdi¤i rahatl›kt›. Örne¤in, yan çevirince ekran görüntüsünün dönmesi bir kullan›c› ihtiyac›yd› ama hayata geçebilmesi için teknolojik
geliflimin beklenmesi gerekti. Zira ilk ortaya ç›kt›¤›nda çok büyük ve pahal› olan
e¤im ölçen alg›lay›c›lar art›k çok küçülüp ucuzlay›nca dizüstü bilgisayarlar›m›zda
da kullan›l›r oldu.

Piyasa Koflullar›
Firmalar›n varl›¤›n› sürdürebilmeleri için piyasa koflullar›na uymak zorunlulu¤u ve
bunun sonucu olarak BT’den daha fazla yararlanma ihtiyac› do¤mufltur. Asl›nda
kullan›c› ihtiyaçlar›n›n bir bölümü de piyasa koflullar›na ayak uydurabilmek fleklinde de ortaya ç›kabiliyor. Yak›n bir geçmifle kadar sadece dönemsel sat›fl raporlar›n› görmek ve bunun sonucu olarak kurumun planlar›n› yapmak yeterli oluyordu. Ancak, piyasa koflullar›na ayak uydurabilmek için art›k kurumlar daha verimli
olmak zorundalar. Örne¤in, mobil personelin daha etkin olmas› için en büyük yard›mc›lar› tafl›nabilir cihazlar (dizüstü bilgisayarlar) olarak geliflti. Ancak geliflen iletiflim altyap›s› (özellikle GSM teknolojisi) bu cihazlar›n kullan›m›n› bir ad›m daha
öteye tafl›d›. Kaynaklar›n etkin kullan›lmas› ve masraflar›n düflürülmesi konusundaki bir baflka örnek de ‹nternet dükkân ve flubeleridir. Çünkü ‹nternet flubeleri
çok daha az masraf ile daha h›zl› hizmet verebilmektedirler.
SIRA S‹ZDE

1

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M
GÜNÜMÜZÜN
STRATEJ‹K TEKNOLOJ‹LER‹

Bu geliflim Gordon Moore
taraf›ndan 1965’te tahmin
S O R U
edilip Moore yasas› olarak
bilinmektedir.

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

Bilgisayar›m›zda
seyretti¤imiz videolar›n görüntü kalitesi ile teknolojinin geliflimi aras›nSIRA S‹ZDE
da bir paralellik görüyor musunuz?

Daha önce de¤indi¤imiz gibi teknolojik geliflim/ihtiyaç ve piyasa koflullar› biliflim
teknolojilerinin
girmesine ve ne süre ile kullanaca¤›m›z› belirlemesine
S O Rhayat›m›za
U
neden olmufltur. Bugün ise kullan›c› istekleri ve piyasa koflullar› karfl›m›za baz›
teknolojileri ç›karm›flt›r. Bu teknolojiler;
D‹KKAT
• Bulut Biliflim (Cloud Computing)
• Mobil Cihaz ve Mobil uygulamalar
SIRA
S‹ZDE
• Büyük
Veri
(Big Data)
• Ak›ll› Biliflim (Smart Computing)
Afla¤›daki bölümlerde bu teknolojilerden detayl› olarak bahsedilecek olsa da
AMAÇLARIMIZ
bu teknolojilerin neden hayat›m›zda stratejik bir öneme sahip olduklar›na k›saca
de¤inmekte fayda var.
Günümüzde
geliflimi sonucu BT oldukça ucuzlamakta olsa da piyaK ‹ T teknolojinin
A P
sa rekabeti sonucu kurumlar ellerindeki donan›m kaynaklar›n› daha verimli kullanmay› tercih etmektedirler. Örne¤in sunucu sistemleri, ifllemcileri mümkün oldu¤unca yüksekTbir
E L Eyüzdede
V ‹ Z Y O N kullanmaktad›rlar. Bunun yan› s›ra yap›lan araflt›rmalar, sistemin sürdürülebilirli¤inin (elektrik, ›s›tma, yedek al›nmas›, sistemin izlenmesi vb.)
sistemin sat›n al›nma maliyetine göre daha pahal›ya geldi¤ini göstermektedir. Kurumlar hem verimlili¤i artt›rmak hem de sistemleri çal›flt›rma maliyetlerini en aza inN T E Rçareler
NET
direbilmek ‹ için
aramaya bafllam›fllard›. Bu ihtiyac›n sonucu olarak gelifltirilen teknolojiler “Bulut Biliflim” (Cloud Computing) teknolojisini gündeme getirdi.
Kurumlar›n ve son kullan›c›lar›n bilgiye eriflimde belli s›n›rlar içinde kalmas›
uzun zamand›r al›flt›¤›m›z bir konuydu. Yani banka hesap bilgilerimize ulaflmak
için geçmiflte banka flubesine gitmek gerekirken gelifltirilen ‹nternet bankac›l›¤› çözümleri evimizdeki bilgisayar›m›zda da bu ifllemleri yapmam›za izin verdi. Ancak
kullan›c› talepleri ihtiyaç duyduklar› anda ve nerede olursa olsun bankac›l›k iflle-

N N
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mi yapabilmek yönündeydi. Ayr›ca sosyal medyan›n ortaya ç›k›fl› yerden ve zamandan ba¤›ms›z bilgiye ulafl›m iste¤ini bugünkü noktalara tafl›d›. Geliflen mobil
uygulama ile donan›m teknolojisi ve iletiflim teknolojisi art›k mobil uygulamalar›
hayat›m›z›n ayr›lmaz bir parças› hâline getirdi.
Yine piyasadaki rekabetçi olma ihtiyac›n›n bir sonucu olarak kurumlar sadece
basit raporlar›n (ma¤aza günlük sat›fl raporu gibi) veya araflt›rma sonuçlar›n›n (örne¤in kredi baflvuru sahibi ile ilgili araflt›rma) daha da ötesinde bilgi sahibi olmak
istemektedirler. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda geçmifle yönelik veriler (örne¤in, ma¤azan›n 5 y›l geriye giden raporlar›) daha isabetli fiyat/stok stratejisi gelifltirilmesinde
büyük fayda sa¤layabilmektedir. Ayr›ca daha karmafl›k analizler (örne¤in, müflterinin sadece geçmifl kredi ödemelerinin yan› s›ra kredi kart› kulan›m al›flkanl›klar› ve
di¤er bankalara olan borçlar›, banka hesap hareketlerinin analizleri) verilecek olan
kredinin riskini düflürece¤i için banka kârl›l›¤›n› artt›rabilmektedir. Kurumlar›n bu
ihtiyaçlar›n› yerine getirebilmek çok büyük depolama alanlar› ve bilgi ifllem gücü
gerektirdi¤i için hayata geçirilemiyordu ama teknolojinin ucuzlamas› sonucu art›k
mümkün say›labiliyor ve Büyük Veri (Big Data) teknolojileri günümüzdeki stratejik bir baflka teknoloji olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Son olarak da geliflmifl alg›lay›c› (sensör) ve iletiflim teknolojileri, biliflim dünyas›na daha önce hiç düflünemeyece¤imiz f›rsatlar yaratm›flt›r. Örne¤in, bir flehirdeki trafik ak›fl› sadece belli noktalara alg›lay›c›lar yerlefltirilerek ölçülebilirken çok
ucuzlayan bu alg›lay›c›lar sayesinde pek çok noktada ölçüm yap›labiliyor ve yine
oldukça makul düzeylere gelen iletiflim maliyeti ile merkeze tafl›nabiliyor.
Bunun sonucu olarak da merkezî olarak belirli bölgelerde trafik yo¤unlu¤u yafland›¤› zaman
an›nda fark edilerek önlemler
al›nmas›na olanak sa¤layabiliyor.
Sonuç olarak biliflim d›fl›ndaki
teknolojik geliflmelerin de biliflim dünyas›n›n kullan›m›na sunulmas› sonucu ak›ll› biliflim
(smart computing) gelecek vaat
eden bir teknoloji olarak günümüz çözümlerinin bir parças› hâline gelmifl durumdad›r.

BULUT B‹L‹fi‹M ÇEfi‹TLER‹ VE ÇÖZÜMLER
Bilgi Teknolojileri (BT) dünyas›n›n son y›llardaki gözde kavramlar›ndan biri bulut
biliflimdir. Günümüzde daha iyi biliflim hizmetlerini daha ucuza sunabilme becerisi
kiflilerin ve iflletmelerin amaçlar›yla do¤rudan örtüflmektedir. Buna paralel olarak biliflim dünyas›n› yönlendiren kifliler aras›nda yap›lan araflt›rmalarda biliflim teknolojilerinde önceli¤i olan alanlardan birinin bulut biliflim oldu¤u ortaya ç›km›flt›r.
Bulut biliflimle ilgili ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nün (NIST)
tan›m› afla¤›daki gibidir.
“Bulut biliflim, düflük yönetim çabas› ya da servis sa¤lay›c› etkileflimi ile h›zla
devreye al›n›p sal›verilebilen iste¤e göre ayarlanabilir biliflim kaynaklar› paylafl›m
havuzuna istendi¤inde ve uygun bir flekilde a¤ eriflimi sa¤layan bir modeldir.”

Resim 8.1
Trafik durumunu
cep
telefonunuzdan
izleyebilirsiniz
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fiekil 8.1
Bulut Biliflim ile
ihtiyac›m›z kadar
biliflim
hizmetimizdedir

VM: Sanal Makine ‹flletim
Sistemi, MainFrame
sunucular üzerinde çal›flan
iflletim sistemidir. ‹lk
versiyonu 1972 y›l›nda
VM/370 ad› ile kullan›ma
sunulmufltu.

BT dünyas›n›n 1960’l› y›llarda merkezî bilgi sistemlerinden olufltu¤unu görmekteyiz. Merkezî olan bu sistemlerde bilgisayarlar MainFrame ya da Supercomputer
olarak adland›r›l›yordu. Oldukça pahal› olan bu bilgisayarlar terminal ekranlar›
üzerinden çok say›da kullan›c› taraf›ndan kullan›lmaktayd›. 1980’li y›llara geldi¤imizde ise kiflisel bilgisayarlar›n ortaya ç›kmas›yla birlikte üreticilerin kiflisel bilgisayar yani Personel Computer (PC) üretmesi ile h›zl› bir dönüflüm bafllad›. Bilgisayar
herkes taraf›ndan eriflilebilir oldu ve PC’lerin gücü artarken maliyetler her geçen
gün düfltü. MainFrame’ler yerine daha düflük ifllem gücüne sahip genel olarak tek
bir ifle odakl› sunucu bilgisayarlar üretildi. Bu zamanlarda odak noktas› do¤rudan
uygulaman›n kendisi oldu¤undan kaynaklar›n verimlili¤i göz ard› edildi. Kullan›c›
ve uygulama say›s› milyonlar› hatta milyarlar› buldu. Günümüze geldi¤imizde ise
mobil teknolojilerin ucuzlamas› ve h›zl› iletiflimin de itici etkisiyle BT yaflam›m›z›n
her alan›na girdi. ‹nan›lmaz büyüklükteki bilgiler üretilip tüketilmeye baflland›. Bilginin sunumu ve eriflimi de¤iflti ve kolaylaflt›. Art›k dijital dünyada yaflamaya bafllad›k. Yaflam›n her alan›na entegre olan bu yeni dünya düzeninde daha önce arka
planda olan güvenlik, devaml›l›k, verimlilik ve ulafl›labilirlik gibi kavramlar ön plana yerleflti. ‹flletim maliyetlerinin de h›zla artmas› ve iletiflim maliyetlerinin düflmesi ile merkezî sistemlerin y›ld›z› tekrar parlamaya bafllad›.
BT olan her alanda ad›n› duydu¤umuz bulut biliflim asl›nda hem eski hem de
yeni bir kavramd›r. Eski bir kavram olarak bulut biliflimi geçmiflte yapt›¤›m›z fleylerin geliflen günümüz teknolojisi ile tekrar ön plana ç›kmas› olarak adland›rabili-
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riz. Ayn› zamanda günümüzün bilgi teknolojisinin gerektirdi¤i ihtiyaçlar›n sa¤lanmas›na yönelik yeni bir model olarak da bulut biliflimi görebiliriz.
Daha fazla detaya girmeden önce ço¤u yerde bulut biliflimle ad› beraber an›lan
sanallaflt›rma kavram›na göz atal›m.
Sanallaflt›rma ilk IBM taraf›ndan günümüzde de kullan›lan ve en güvenli BT
hizmet ortam› olan MainFrame sistemlerinde Sanal Makine kavram› ile hayata geçmifltir. Bu sistemle ana bilgisayar belirli bir yaz›l›m ile bölünerek birden fazla kullan›c›ya ayn› anda hizmet sa¤layabilmektedir.
IBM çözümünde kullan›lan sanal makinenin tan›m›n› ise ilk defa Popek ve
Goldberg yapm›flt›r. Onlara göre sanal makine gerçek makinenin etkili ve soyutlanm›fl bir kopyas›yd›. Sanallaflt›rman›n temelindeki sanal makineler ifllevlerine göre iki temel gruba ayr›lmaktad›r.
Sistem Sanal Makineleri: Bu tip sanal makinelerde bir arayüz yard›m› ile
ayarlanan gerçek makine kaynaklar› paylafl›ml› olarak kullan›l›r. Her bir sanal makine kendi iflletim sistemine sahiptir. Bu tip sanal makineler donan›m seviyesinde
çal›flabilece¤i gibi mevcut bir iflletim sisteminin üzerindeki özel yaz›l›mlarla iflletim
sistemi kaynaklar› üzerinden de çal›flabilir.
Proses Sanal Makinesi: Herhangi bir konak iflletim sistemi üzerinde modül
olarak çal›flan ve kendi içinde çal›flacak program bileflenlerinin üzerinde çal›fl›lan
donan›m ya da iflletim sisteminden ba¤›ms›z olmas›n› sa¤layan sanal makine tipidir. Bu sanal makineyi asl›nda kiflisel bilgisayarlar›m›zdan yak›ndan tan›d›¤›m›z JAVA ve .NET platformlar›ndan biliyoruz. Java uygulamalar› JVM (Java Virtual Machine), .NET uygulamalar› ise CLR (Common Language Runtime) kullan›rlar. Özellikle JVM hemen hemen tüm iflletim sistemlerinde desteklenmektedir. Bu da onun
popüleritesini artt›rmaktad›r. Bir Java kodu derlendikten sonra JVM bulunan herhangi bir iflletim sisteminde çal›flt›r›labilir. Bu sayede Linux, Windows veya di¤er
JVM destekli sistemlerde ayr› ayr› uygulamalar yazmak zorunda kalmay›z.
Sanallaflt›rma bunun d›fl›nda kullan›m alan›na göre de birçok çeflide ayr›l›r. Örnek olarak A¤ Sanallaflt›rma, Yedekleme Sanallaflt›rma ve Sunucu Sanallaflt›rmay›
verebiliriz. Bunlar›n her birinde temel amaç ilgili fiziksel kayna¤›n mant›ksal olarak çok daha fazla noktada kulland›r›lmas›d›r.
Sanallaflt›rma evimizde kulland›¤›m›z kiflisel bilgisayarlar veya kurumsal ifl yüklerinin çal›flt›¤› sunucu olarak tabir edilen çok büyük bilgisayarlarda, sanallaflt›rma
yaz›l›mlar› ile kullan›l›r. Sanallaflt›rma yaz›l›m›, üzerinde yüklü oldu¤u donan›m›,
sanal makinalar›n sanal kaynaklar› olarak organize eder ve paylaflt›r›r. Ücretsiz olarak kiflisel bilgisayar›m›zda kullanabilece¤imiz KVM, VirtualBox, Xen gibi sanallaflt›rma yaz›l›mlar›n› örnek olarak verebiliriz. Profesyonel ifl dünyas›nda kullan›lan
sanallaflt›rma yaz›l›mlar›na örnek olarak IBM’nin MainFrame teknolojisinin aç›k sistemler taraf›na aktar›lmas›yla oluflturdu¤u IBM PowerVM gösterilebilir.
Merkezî Bilgi ‹flleme, ‹stemci Sunucu, ‹nternet ve Sanallaflt›rma kavramlar›n› bir
DNA’y› oluflturan parçalar gibi bir araya gelip bulut biliflimi oluflturdu¤unu düflünebiliriz. Büyük bir h›zla geliflen iletiflim teknolojileri, ‹nternet’in günlük yaflant›m›za entegre olmas›na ve kaynaklar›n uzakta da olsa h›zla eriflimine olanak sa¤lamaktad›r. Günümüzün artan veri depolama, iflleme, güvenlik, iflletim ihtiyaçlar› s›radan bir kullan›c›y› bile etkilemektedir. Örnek olarak Bulut Biliflim hizmetlerinden biri olan Bulut Depoloma herkes taraf›ndan yayg›n olarak kullan›lmaya bafllanm›flt›r (Dropbox, Google Drive ve Yandex.Disk gibi). Yak›n gelecekte kullanaca¤›m›z cihazlarda bir iç depolama birimi olmamas› kuvvetle olas›d›r.
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Gerald John “Jerry” Popek
(Eylül 1946 - Temmuz 2008)
iflletim sistemi ve
sanallaflt›rma konusundaki
araflt›rmalar› ile tan›nan
Amerikan bilim adam›d›r.
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Bulut biliflimde bulut bizi donan›m kaynaklar›ndan ve altyap› uygulama servislerinden soyutlar. Bu kaynaklara eriflim mobil bir cihaz veya kiflisel bilgisayar›m›zdaki arayüz uygulamalarla sa¤lan›r. Örnek olarak Web Taray›c› üzerinden kulland›¤›m›z bir e-posta servisinde bu servisin nerede ve nas›l verildi¤i gibi detaylar bulut sayesinde otomatik olarak sa¤lan›r.
Bulut biliflimin anahtar özellikleri flunlard›r:
• Self servis hizmet sunumu
• Genifl a¤ eriflimi ile konumdan ba¤›ms›z kaynak havuzu
• ‹zlenebilen ve ölçülebilen hizmet sunumu
• Otomatik servis kurulumu
Bulut biliflimin yukar›daki anahtar özelliklerinin kullan›c›lara sa¤lad›¤› faydalara göz atal›m.
Maliyetlerdeki Düflüfl: Yüksek standartdaki donan›m bileflenlerini ve profesyonel hizmet kalitesindeki iflletim deste¤ini makul fiyatlarla kullanma imkân› sa¤lanmaktad›r. Ayr›ca merkezî sistemlerde donan›mlar›n kulland›¤› enerji maliyetlerinin düflürülmesi çok daha kolayd›r.
Esneklik: Bulut biliflim sayesinde BT kaynaklar›n›n iflletmelerin günlük ortalama
yüklerine göre planlanmas› mümkün olmaktad›r. ‹flletmenin ihtiyaç duyabilece¤i daha yüksek kaynaklar, bulut servis sa¤lay›c›s› taraf›ndan h›zla karfl›lanabilmektedir.
Yönetim Kolayl›¤›: Günümüz BT sistemlerini oluflturan donan›m ve yaz›l›mlar›n›n çal›flt›¤› yap›lar oldukça karmafl›k ve iflletimi zor yap›lard›r. Verimli ve güvenli bir iflletim için yetkin BT uzmanlar›n›n deste¤i gerekmektedir. Bulut biliflim
bu noktada da devreye girmektedir. Bu modelde tüm bu karmafl›k iflletim bulut
servis sa¤lay›c›s› uzmanlar› taraf›ndan sa¤lanmaktad›r. ‹flletmelerin istemci taraf›nda kulland›¤› BT cihazlar› da daha basit yap›l› cihazlar oldu¤undan düflük uzmanl›k ile iflletilmesi mümkün olmaktad›r.
Tafl›nabilirlik: Herhangi bir sebeple bulut servis sa¤lay›c›s›n›n de¤ifltirilmesi
istedi¤inde benzer servisi verebilen di¤er bir servis sa¤lay›c›ya geçmek ço¤u zaman iflletmenin verisinin aktar›lmas› ve a¤ eriflim ayarlar›n›n tekrar düzenlenmesi
kadar kolay olmaktad›r.
Üstün Devaml›l›k ve Güvenlik: Bulut servis sa¤lay›c›lar› sistemlerini yüksek devaml›l›k prensibi ile yedekli yap›da ve sanal güvenlik tehditlerine karfl›
savunacak yetenekte BT teknolojisinin güncel imkânlar›na göre tasarlay›p kurmufl ve sürekli yenilemektedir. Ayr›ca uzman sistem yöneticileri ile sürekli sistemleri izlemektedirler.
Bulut biliflimin sistemleri merkezî yap›larda tasarlanmakta ve uzman BT personelleri taraf›ndan kurulup iflletilmektedir.
Bulut yap›s›ndaki BT ‹fl Modellerini üç seviyede gruplayabiliriz. Bu seviyeler biri di¤erinin üzerinde olacak flekilde ve hizmet sunum seviyesi aç›s›ndan alttan yukar› ç›kt›kça artan yap›dad›r.
• Altyap› Bulut Servisi (IaaS): Bu en temel bulut modelidir. Bu modelde donan›m seviyesindeki kaynaklar›n sunumu gerçekleflmektedir. Bu model bulut denince akla ilk gelen servis modelidir. Günümüzde birçok yerli ve yabanc› altyap› servis sa¤lay›c›s› faaliyete geçmifltir.
• Platform Bulut Servisi (PaaS): Bu modelde son kullan›c› yaz›l›mlar›n›n
üzerinde çal›flt›¤› orta katman yaz›l›mlar›, veritaban› yönetim sistemi yaz›l›mlar› ve Java Runtime gibi bileflenlerin sunumu gerçekleflmektedir. Örnek
olarak Google Maps verilebilir. Google Maps üzerinde kendi uygulaman›z›
gelifltirip, uygulaman›z›n gerektirdi¤i harita altyap›s›n› haz›r hizmet olarak
Google’dan alabilirsiniz.
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• Yaz›l›m/Uygulama Bulut Servisi (SaaS): Bu modelde ise as›l iflin yap›ld›¤› yaz›l›m›n kendisi servis olarak verilmektedir. Örnek olarak hemen hepimizin kulland›¤› ve Web taray›c› üzerinden eriflti¤imiz e-posta hizmetlerini
verebiliriz.
fiekil 8.2
Bulut biliflim ifl
hizmet modelleri

SaaS
PaaS
laaS
Bulut Biliflimde di¤er önemli bir nokta da Bulut destekli BT yap›lar›n›n kurulum modelleridir. Küçük bir iflletme di¤er iflletmelerle ortak kullanaca¤› ve ‹nternet üzerinden eriflebilece¤i genel bir bulut servis sa¤lay›c›s› seçerken büyük BT
sistemlerine sahip bir iflletme kendine ait bulut hizmeti oluflturup departmanlar›na
kendi ‹nternet a¤› üzerinden bu hizmeti sa¤layabilir.
Kurulum modelleri aç›s›ndan bulut biliflimde üç temel model vard›r.
Genel bulut (public cloud): Bu modelde ‹nternet üzerinden eriflilen ve servis
olarak al›nan BT ifllemleri söz konusudur. Ço¤u ticari iflletme bu modeli kullanarak çal›flmaktad›r.
Özel bulut (private cloud): Bu modelde BT servisleri ilgili kurum veya iflletme kendi Veri Merkezinde Bulut Hizmetini sa¤layacak bileflenleri kurup tipik olarak kendi özel a¤› içinde yer alan iç kullan›c›lar›n›n hizmetine sunmaktad›r. Bu
model de özel ifllevlere sahip kamu kurulufllar› taraf›ndan tercih edilmektedir.
Karma bulut (hybrid cloud): Bu model ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi yukar›daki iki modelin ortak kullan›ld›¤› modeldir.
Bulut yap›s›n›n sa¤lad›¤› birçok faydan›n yan›nda tafl›d›¤› riskleri de unutmamak gerekir. Bu riskler, servisi talep eden kifli veya kurumlar›n kendilerine ait özel
flartlara göre de¤ifliklik içerir. Bulut yap›s›n›n en büyük risk noktas› veri gizlili¤i ve
buna paralel olarak veri güvenli¤i ile hizmet devaml›l›¤›d›r. Bir banka için Genel
Bulut yap›s›n›n kullan›lmas› söz konusu olamaz. Bulut biliflim dünyas›na ad›m atmadan önce hangi ifl modelinin kullan›laca¤› ve hangi kurulum modelinin uygun
oldu¤unun belirlenmesi bu risklerin azalt›lmas›na yard›mc› olacakt›r. Genel olarak
bak›ld›¤›nda ço¤u iflletme veya kurum için bulut biliflimin yararlar› getirdi¤i risklere göre çok daha yüksektir. Araflt›rma kurulufllar›n›n yapt›¤› inceleme sonuçlar› gelece¤in bilgi teknolojisinin bulut biliflim üzerine oturaca¤›n› göstermektedir. Bununla beraber her türlü ifl yükünün bulut mimarisine aktar›lamayaca¤›n› da unutmamam›z gerekir.
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SIRA S‹ZDE
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D Ü fi Ü N E L ‹ M

Kiflisel bilgisayar›m›zda
SIRA S‹ZDE çevrimd›fl› kulland›¤›m›z kelime editör uygulamas›n›n bulut biliflim hizmeti olarak benzerine örnek nedir?
Ü fi Ü N E L ‹ M
MOB‹L DB‹L‹fi‹M
VE UYGULAMALAR

Mobil cihazlar›n BT dünyas›ndaki yerini almas› farkl› teknolojilerin geliflimi, piyasa flartlar›n›nS ihtiyaçlar›
ve sosyal geliflimin bir sonucu olarak karfl›m›za ç›kt› ve en
O R U
parlak günlerini yaflamaya bafllad›. Daha önce hiç de gerçekçi görünmeyen tahminler bu geliflimin sonucu art›k do¤rulu¤unu ispatlamaya bafllad›lar.

S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT

Resim 8.2

N N

SIRA
S‹ZDE
Mobil
cihaz

örnekleri

AMAÇLARIMIZ

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET

Resim 8.3
‹lk tafl›nabilir
bilgisayara bir
örnek

Bu yüzy›l›n bafllar›nda tafl›nabilir bilgisayarlar›n say›s›n›n masaüstü bilgisayar
say›s›n› geçece¤i öngörüsü gerçekçi bulunmam›flt›. Ayn› flekilde geçen yüzy›l›n
sonlar›na do¤ru cep telefonu ile yap›lan konuflmalar, sabit hatl› telefonla yap›lanlardan çok olaca¤› öngörülmüfl ve bu da gerçekçi bulunmam›flt›. Ayr›ca cebimizde
4 Core CPU’ya ve XVGA (1024×768 pixel) çözünürlü¤e sahip güçlü bir cep telefonu tafl›yaca¤›m›z befl y›l önce hangimize inand›r›c› gelirdi?
Tabii ki bu tahminlerin gerçekçi görünmemesinin arkas›nda çok mant›kl› nedenler var. Örne¤in, ilk tafl›nabilir bilgisayar ortaya ç›kt›¤› zaman kelimenin tam
anlam›yla tafl›nabiliyordu.
Ama sadece “tafl›nabiliyor” tafl›n›rken “kullan›lam›yordu.” Çünkü çal›flabilmek için normal flehir flebekesi elektri¤e ihtiyaç duyuyordu. Ayr›ca
de¤il dizinizin üstüne koyup çal›flt›rman›z, tafl›mak için bile oldukça a¤›r
cihazlard›. Bu cihazlar›n
ortaya ç›kmaya bafllad›¤›nda tarih 1980’lere do¤ru yaklafl›yordu. Bu cihazlar zaman içinde geliflmeye devam etti. Önce laptop daha sonra notebook bilgisayar olarak isimlendirildi. Yayg›nlaflmaya bafllad›¤›nda ise tafl›nabilir bilgisayar ya da dizüstü bilgisayar olarak
Türkçe isimlendirildi. Bu cihazlar önce göreceli olarak makul boyutlara ve a¤›rl›¤a
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indi ve bu arada teknolojik kabiliyetleri s›n›rl›yd›. Ama art›k bir yere tafl›yabiliyorD Ü fi Ü N E L ‹ Mra¤men fidunuz ve dizinizin üstünde kullanabiliyordunuz. Tüm bu geliflmelere
yatlar› çok yüksek oldu¤undan yayg›n olarak kullan›lamad›lar.
Geçen bu yüzy›l›n bafl›na gelindi¤i zaman ise kritik teknolojiS art›k
O R U oldukça kü1/4
çülmüfltü. Örne¤in daha önce 5 inch disketler kullan›l›rken (kapasitesi 140KB)
bugün 1 inch disklerde GB boyutunda bilgi tafl›nabiliyor.
D‹KKAT
Ekran çözünürlü¤ü daha önce karakter tabanl› ve sadece birkaç
yüz harfi gösterebilirken bugün HDMI kalitesinde (1920×1280) ekranl› tafl›nabilir bilgisayar saSIRA S‹ZDEgeliflmelere
t›n al›nabiliyor. Makinelerin bilgi ifllem gücü de yukar›da belirtti¤imiz
paralel olarak büyük geliflme gösterdi. Bu geliflimin yaz›l›m aç›s›ndan en büyük
yenilikçi yaklafl›m› ise tafl›nabilir bilgisayar ile masaüstü bilgisayarlar›n yaz›l›mlar›
AMAÇLARIMIZ
aras›nda bir fark kalmamas›d›r. Zira yak›n geçmifle kadar bu bilgisayarlar›n iflletim
sistemleri daha düflük güce sahip bilgisayarlar›n etkin kullan›labilmesi için tafl›nabilir (mobile) sürümler ile çal›fl›yordu. Bugün ise böyle bir fark yok.
K ‹ T A P
Tafl›nabilir bilgisayarlar›n ilk ortaya ç›kt›¤› dönemlerde, iletiflim yetenekleri de
çok masum s›n›rlar içinde kal›yordu. Bilgisayarlar›n birbirlerine ba¤lanarak bilgi
al›flveriflinde bulunmas› henüz standartlar›n›n tart›fl›lmas› aflamas›ndayd›. Bu bilgiTELEV‹ZYON
sayarlar›n ‹nternet’e ba¤lanmas› konusu ise zaten ülkemizde ‹nternet’in kullan›lmas›n›n 1990’lar›n ortalar›nda mümkün olmas›yla ancak sa¤lanabildi.

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

N N

http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/75619.asp ülkemiz ‹nternet ile 1987’de
‹ N T E tan›flt›.
RNET
Bugün tafl›nabilir bilgisayarlar›n ço¤unun içinde bulunan 3G modem arac›l›¤›yla istedi¤iniz yerden ‹nternet’e girerek çal›flabiliyorsunuz. Tabii bu olanak sadece
BT teknolojisinde de¤il ayn› zamanda iletiflim teknolojisinde de yaflad›¤›m›z göz
al›c› gelifliminin bir sonucu olarak karfl›m›za ç›k›yor.
Bir taraftan tafl›nabilir bilgisayarlar (önce mobile computer daha sonra laptop
computer ve en güncel olarak da notebook olarak adland›r›lan) olarak geliflimine devam ederken teknolojisi ve kullan›m› son derece farkl› olan avuç içi (palm)
ve nispeten ak›ll› cep telefonlar› da kendini göstermeye bafllam›fl ve geliflimlerini
bir süre ayr› kulvarlarda sürdürmüfllerdi. Tabii bu cihazlar›n ilk örneklerinin karfl›m›za ç›kmas› daha öncelere dayan›r ama bu ürünler maalesef baflar›l› olamad›lar.
Bunun nedeni de gelinen teknolojik noktan›n avuç içi büyüklü¤ünde nispeten
kullan›labilir ak›ll› ajandalar›n makul fiyata imalat›na izin verecek düzeyde geliflmifl
olmas›yd› ama iletiflim teknolojisi daha yeni yeni cep telefonu ile ancak konuflulabilecek olgunlu¤a gelmiflti.
Bu y›llarda, cep telefonu ile konuflma yapabilmek inan›lmaz bir geliflmeydi ve
hatta (birkaç sene daha geçmesi gerekse de) k›sa mesaj (SMS) bile yollayabiliyordunuz. Cep telefonlar› üzerinden veri iletiflimi ise hayal bile edilemiyordu. Hayalin ötesine geçip de kullan›labildi¤i (WAP teknolojisi ile) zaman ise baflka engellerle karfl›lafl›ld›.
Zaten GSM üzerinden iletiflimin çok pahal› olmas› yan›nda WAP özelli¤ine sahip cep telefonlar›n›n fiyatlar› da çok yüksekti. Ancak bu telefonlar zaman içinde
yavafl yavafl ucuzlamaya ve GSM üzerinden haberleflmenin maliyeti makul seviyelere inmeye bafllay›nca avuç içi bilgisayarlar ile cep telefonlar› geliflimlerini tek bir
araç olarak devam ettirdi yani ak›ll› cep telefonlar› (smartphone) ile tan›flm›fl olduk. Bugün ak›ll› cep telefonlar› HDMI kalitesinde görüntü iflleyebilen, video çekebilen, birden fazla CPU bar›nd›ran ve 32 GB gibi saklama kapasitesi olan cihazlar olarak karfl›m›za ç›k›yor. Günümüz piyasas›na göz att›¤›m›zda ise ortaya bir

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

WAP: kablosuz Uygulama
Protokolü (Wireless
Application Protocol) cep
telefonu, avuç içi bilgisayar
gibi “yetenekleri” (ekran
boyutu, ifllem gücü) s›n›rl›
cihazlar›n ‹nternet
uygulamalar›na
ba¤lanabilmesi için
gelifltirilmifl bir protokoldur.
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baflka cihaz›n ç›kt›¤›n› görüyoruz. Bu cihazlar tablet bilgisayarlar olarak adland›rd›¤›m›z cihazlar ve GSM teknolojisi ile bilgi haberleflmesi kabiliyeti olan avuç içi
bilgisayarlar›n büyütülmüfl, güçlendirilmifl ve telefon konuflmas› için tasarlanmam›fl(!) hâlidir. Sonuç olarak avuç içi/ak›ll› telefon/tablet cihazlar son 15 y›l içinde
hayat›m›za giren (avuç içi cihazda oldu¤u gibi hayat›m›zdan ç›kan) ve kaderleri
teknoloji d›fl›nda etkenler ile belirlenen teknolojilerdir ve tafl›nabilir bilgisayarlar
ile paralel geliflimlerine her gün devam etmektedirler.
Bu noktaya kadar konuya teknoloji aç›s›ndan yaklaflt›k. Asl›nda bu teknolojik
geliflimi yönlendiren (en az›ndan geliflim h›z›n› artt›ran) bir baflka etken de piyasa
ve sosyal etkenlerdir. Bu teknolojiler bazen prestij için bazen sat›fllar›n artt›r›lmas›
bazen de masraflar›n azalt›lmas› için kullan›ld›lar. Müflteriler ise teknolojinin faydalar›na al›fl›p daha fazlas›n› ister oldular. Günümüzde ise mobil teknoloji kullan›lmamas› söz konusu bile olamayacak noktalara geldi. Örnekler ile bu kullan›m›
aç›klamak gerekirse;
• Mobil telefonlar› telefon konuflmas› için kullanmaya bafllamam›z›n hemen
arkas›ndan tan›t›lan WAP özellikli olan telefonlar ile WAP bankac›l›¤› bir
model hâline gelmiflti. Reklamlarda hep WAP bankac›l›¤›n›n ne kadar kolay
oldu¤u ve hayat› kolaylaflt›rd›¤› vurgulan›yordu. Ancak ifle bir de kullan›m
taraf›ndan bakt›¤›n›z zaman nerede ise hiç kullanan yoktu. Ama bankalar bu
projeleri prestij aç›s›ndan hayata geçirdiler. Hatta kay›tl› kullan›c› say›s›
uzun süre dört haneli rakamlar› bile göremedi. Bunun nedenleri ise WAP
özellikli telefonlar›n ve iletiflimin pahal› olmas›yd›.
• Bugün ise ‹nternet bankac›l›¤› hayat›m›z›n bir parças› olmufltur ve ‹nternet
flubelerine mobil cihazlardan eriflim her gün artmaktad›r. Yani daha önce
banka flubesine gitmek müflterilere zor geldi¤i için masaüstü bilgisayarlar›m›zdan bankac›l›k ifllemi yapmak isterken art›k masam›za bile gitmeden elimizdeki mobil cihaz ile (dizüstü bilgisayar, ak›ll› telefon ya da tablet ile) ifllemleri yap›yoruz. Bu geliflimin bir nedeni önceden aç›klad›¤›m›z gibi müflteri istekleridir.
• Ancak bu geliflime bankac›l›k sektörünün olumlu olarak yaklaflmas›n›n ve
yat›r›m yapmas›n›n en önemli nedeni ise finansal kayg›lard›r. Zira müflterinin banka flubesine gitmek yerine ‹nternet bankac›l›¤› ile ifllem yapmas›
bankaya on kat daha ucuza mal oluyor. Yani geliflmenin bir nedeni de masraflar›n azalt›lmas›d›r.
• Bilgiye ulaflmada, kurumlar bizlere sunduklar› uygulamalar ile hayat›m›z›
kolaylaflt›r›yorlar. Örne¤in, bekledi¤iniz uça¤›n havaalan›na inip inmedi¤ini
ö¤renmek için ak›ll› cep telefonunuzu kullanman›z yeterli oluyor.
• Yaflant›m›za son zamanda giren bir kullan›m flekli de sosyal medya uygulamalar›d›r (facebook, twitter gibi). Bu uygulamalar sayesinde duygu ve düflüncelerimizi dostlar›m›z ile paylaflabiliyor, yorumlarda bulunabiliyor ya da
gördü¤ümüz güzel bir makaleyi paylaflabiliyoruz.
Art›k geçmifli bir yana b›rak›p konumuz olan mobil teknolojinin neden bu kadar
popüler oldu¤unu anlamak istersek günümüz koflullar›na göz atmakta fayda var.
• Art›k tafl›nabilir bilgisayarlar (inan›lmas› çok güç gelse de) yaklafl›k ayn› güce sahip masaüstü bilgisayarlar ile ayn› fiyata sat›lmaya baflland›lar.
• Dizüstü ve tablet bilgisayarlar art›k masaüstü bilgisayarlar ile benzer bilgi ifllem gücüne ve ekran kalitesine sahipler. Hatta ak›ll› telefonlar bile bu yar›fla kat›lmaya çal›fl›yorlar. Mobil cihazlar›n ekran teknolojisinde ise her gün
bir yenilik ile karfl›lafl›yoruz.
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• Daha önce büyük problem olan veri saklama da art›k problem olmaktan
ç›km›flt›r. Mobil cihazlarda iki temel teknolojik problem vard›. Öncelikle
saklama kapasitesi. Zira yak›n zamana kadar 51/4 ya da 31/2 inch boyutundaki disk sürücülerin yerini 2 inch ya da 1 inch diskler alm›flt›r. Art›k inan›lmas› güç saklama kapasiteleri oldukça makul fiyatlara sat›n al›nabiliyor. Mobil cihazlardaki en büyük tehlike ise cihaz›n darbe görmesi (yere düflmesi
ya da h›zl›ca hareket ettirilmesi) sonucu döner diskli disk sürücülerdeki bilgilerin kaybedilmesiydi. Teknoloji buna ilk çözüm olarak art›k iyice küçülüp ucuzlayan ivme alg›lay›c› (sensör) teknolojisi ile anormal bir hareket
an›nda diskin motorunu durdurarak ve disk kafas›n› disk plakalar›ndan
uzaklaflt›r›yordu. En son geliflme ise fiyatlar› çok makul düzeylere inen ve
hareketli parça içermeyen SSD (Solid State Disk) diskler ile bu problem tümüyle afl›lm›fl oluyordu. Ayr›ca SSD disklerin çok daha az enerji harcamas›
nedeni ile pil ömrü problemi de nispeten çözülmüfltür.
• Çok yak›n zamanda ortaya ç›kan netbook türü tafl›nabilir (nispeten daha düflük kapasiteli) bilgisayarlar son derece makul fiyatlara sat›l›yorlar (masaüstü bilgisayarlardan çok daha ucuza).
• Ülkemizde bilgisayar okur-yazarl›¤›n›n artmas›n›n yan› s›ra devletin biliflim
sektörüne ve özellikle e¤itim alan›nda biliflimden daha çok yararlanma yaklafl›m› sonucu tafl›nabilir bilgisayar ve tablet bilgisayarlar›n kullan›m› büyük
bir art›fl göstermektedir. Bunun en iyi örne¤i Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n Fatih
projesidir.
• Mobil iletiflim teknolojisi çok ucuzlad›. Art›k neredeyse ADSL fiyat›na rakip
olabilecek kullan›m paketleri ile 3G iletiflimden yararlanabiliyoruz. Dolay›s›yla daha önce fiyat› nedeniyle kullanmaktan çekindi¤imiz
ak›ll› telefonlaSIRA S‹ZDE
r›m›zdaki GSM veri özelli¤inden daha çok yararlan›r olduk.
• Teknolojik geliflmeler sonucunda art›k ‹nternet’e her yerden makul fiyatlarla
D Ü fi Ü N E L ‹ M (Faceboba¤lan›lmaktad›r. Bunun sonucu olarak da sosyal a¤ uygulamalar›n›n
ok, Twitter ve Foursquare gibi) kullan›m›nda gözle görülür bir art›fl olmufltur.
• Piyasa rekabetinin gittikçe a¤›rlaflt›¤› günümüzde kurumlar
azaltS O masraflar›
R U
man›n yan› s›ra kurumun itibar›n› sosyal medya üzerinden de takip etmeye
bafllad›lar. Zira kurumlar kendileri ile ilgili görüfl ve düflüncelere sosyal
D‹KKAT
medya paylafl›mlar› üzerinden eriflebiliyorlar.
Mobil teknoloji kullan›m›n artmas›n›n en büyük nedeninin mobil veri iletiflimiSIRA bir
S‹ZDE
nin ucuzlamas› oldu¤unu daha önce örnekler ile belirttik. Ancak
de mobil veri iletiflimin neden ucuzlad›¤› konusuna bir göz atmakta yarar var. Mobile telefon
iletiflimi (yani telefon konuflmas›) ilk kullan›ma aç›ld›¤› zaman (23 fiubat 1994) tekAMAÇLARIMIZ
noloji ve GSM firmalar›n›n kazançlar› ile bugünkü kazanç yap›lar› oldukça farkl›d›r. Teknoloji ilk kullan›lmaya baflland›¤›nda cep telefonlar› (ak›ll› telefon özellikleri söz konusu de¤ildi) oldukça pahal›yd›. GSM görüflmelerine
olanak sa¤layan
K ‹ T A P
GSM altyap› cihazlar› da az üretiliyordu (yani telefon santrallerine benzetebiliriz)
ve hiç te ucuz de¤ildi. Son olarak da hem GSM altyap›s›n›n pahal› olmas› hem de
GSM hizmeti sa¤layan firmalar aras›ndaki rekabet nispeten az oldu¤u için GSM ile
TELEV‹ZYON
telefon görüflmesi müflteri aç›s›ndan pahal› bir teknoloji ama GSM hizmet sa¤lay›c› firmalar› aç›s›ndan çok kârl› bir hizmetti.

3G: Cep telefonlar›ndan
‹nternet’e “eriflim h›z›” bafl
döndürücü bir h›zla art›yor.
Bu teknolojinin ilk ürünleri
“GPRS” ile 8 kbit/s
h›z›ndayd›. Daha sonra 59
kbit/s h›z›na kadar ç›kabilen
EDGE teknolojisi ile tan›flt›k.
Bugün ise 3G teknolojisi ile
10 Mbit/s h›z›nSIRA
üstüneS‹ZDE
ç›k›labiliyor.

N N

E R N Ewww.milliyet.
T
Ülkemizde iletiflim teknolojisinde bir dönüm noktas› haberi‹ N Tiçin
com.tr/2004/02/27/pazar/paz05.html adresine bakabilirsiniz.

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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Ancak cep telefonu imalat sektöründe rekabet art›nca cep telefonlar› (ak›ll›
olanlar da dâhil) çok ucuzlad› ve cep telefonu üretimi eskisi kadar kârl› olmaktan
ç›kt›. Benzer rekabet ve düflük kâr ortam› hem GSM altyap›s› üreten firmalar hem
de GSM hizmet sa¤layan firmalar için de söz konusu oldu. Art›k GSM hizmet sa¤lay›c› firmalar, hem görüflme fiyatlar›n› her gün daha da düflürüyorlar hem de geliflmifl özellikte cep telefonlar›n› uzun vadeli abonelik taahhüdü karfl›l›¤› nerede ise
ücretsiz sahip olma olana¤› sa¤l›yorlar.
GSM firmalar›n›n telefon konuflmas›ndan dolay› düflen kârl›l›klar›n› artt›rmak
için veri kullan›m›n›n özendirilmesi yoluna gidildi. GSM firmalar›n›n ilk y›llardaki
en büyük problemi mobil cihazlardan eriflilerek kullan›labilecek içerik olmamas›
ya da az olmas›yd›. Bu durumda da cep telefonu sahibinin ak›ll› telefonunun veri
özelli¤ini kullanmas› için bir neden yoktu. Bunun önüne geçmek için GSM servis
sa¤lay›c› firmalar ilk önlem olarak kendi mobil uygulamalar›n› ve web sitelerini
kurmak yoluna gittiler. Ancak bu konuda uzman olmad›klar› için ürettikleri uygulamalar ilgi çekici olmad› ve fazla kullan›lmad›lar. Daha sonraki yaklafl›m ise mobil teknolojiler üzerine çal›flmak isteyen firmalara destek olunmas› fleklinde gerçekleflti ve nispeten baflar›l› da oldu. Ancak günümüzde sosyal medya kullan›m›
bu problemi nerede ise tümüyle çözmüfltür.
Art›k mobil biliflim yaflam›m›z›n ayr›lmaz bir parças› hâline gelen teknolojik altyap›/ürünler makul maliyetler ile al›nabilir/kullan›labilir hâle geldi. Rekabetçi bir
piyasada öne ç›kman›n yolu ise art›k yenilikçi çözümler, kampanyalar ya da kullan›mlar ortaya ç›kartmakt›r. Yani ticari dünya haz›r olan bu ortam› kullanmak için
çok farkl› çözümler ile karfl›m›za ç›k›yor.
Kurumlar, müflterilerinin mümkün olan her türlü teknolojik olanaklar› kullanarak hizmetlerinden yararlanmas›na önem veriyorlar. Ve tabii ki mobil biliflim en
büyük öneme sahip olan (di¤erleri ise ‹nternet, ça¤r› merkezleri ve kiosklar) hizmetlerin bafl›nda gelmektedir.
Kurumlar, müflterilerinin her türlü yorumunu/flikayetini/dileklerini ve önerilerini
teknoloji arac›l›¤›yla almak istiyorlar. Bu nedenle hem web sitelerinde hem de sosyal
medya da kendilerine ulafl›lmas› için her türlü kolayl›¤› sa¤l›yorlar. ‹lginçtir ama büyük bütün firmalar›n (sadece teknoloji firmalar› de¤il) sosyal paylafl›m için kurulmufl
olan Facebook’da hesaplar›n›n olmas› bu de¤iflimi çok aç›k bir flekilde gösteriyor.
Tüketicinin de¤iflmekte olan sat›n alma al›flkanl›klar›na paralel olarak mobil dünya ile birleflen yarat›c› pazarlama/bilgilendirme teknikleri de karfl›m›za ç›k›yor. Örne¤in sabah ‹nternet’te özelliklerini inceledi¤iniz cep telefonu ile ilgili bir kampanya
mesaj›n›n, bu ürünün sat›ld›¤› bir ma¤azan›n önünden geçerken cep telefonunuza
gelmesi gibi uygulamalar çok da uzak olmayan bir gelecekte karfl›m›za ç›kacakt›r.
Tüketici aç›s›ndan da mobil uygulamalar büyük kolayl›klar sa¤l›yor. Örne¤in,
ayn› uygulamay› (Foursquare) kullanan arkadafllar›n›z›n çevresinde olanlar› görebiliyor, karfl›laflt›¤›n›z güzel bir manzaray›, be¤endi¤iniz bir yaz›y› veya konu hakk›ndaki düflüncelerinizi sizi izleyen arkadafllar›n›zla an›nda (Facebook/Twitter)
paylaflabiliyorsunuz.
Mobil uygulamalar›n belki de en pratik ve kolay kullan›m›, al›flverifl için ma¤azalar› gezerken bilgi ve yorum almak için kullan›lmas›. Genelde bir ürünü sat›n almadan önce ‹nternet’te bilgi toplamak art›k al›flkanl›k hâline geldi. Ancak sokakta
gezerken daha önce görmedi¤iniz ve be¤endi¤iniz ürünü sat›n almak ise her zaman karfl›laflabilece¤iniz bir durumdur. Bu durumda cep telefonunuzdan ya da
tabletinizden yapaca¤›n›z h›zl› bir araflt›rma hem ürün ile ilgili ilave bilgi sa¤layacak hem yorumlara ulaflabilecek hem de fiyatlar hakk›nda bilgi sahibi oldu¤unuz
için pazarl›k flans›n›z artacakt›r.
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BÜYÜK VER‹
‹sminden de anlafl›labilece¤i gibi çok büyük miktarda veri ile çal›flmak olarak aç›klanabilir. Ad›nda belirtilmese de veriler ile daha da yo¤un çal›flmak ve farkl› bak›fl
aç›lar›yla analizler yapmak da büyük veri kavram›n›n tan›m› içinde yer almaktad›r.
Büyük veri deyince akl›m›za Biliflim sektöründe daha önce “büyük miktarda
veri kullan›lm›yor muydu?” ve “neden bugün Büyük Veri” gibi bir konsept üzerinde çal›fl›l›yor?” sorular› gelmektedir.
Tabii ki Biliflim sektöründe daha önce büyük miktarda verilerle u¤rafl›l›yordu.
Örne¤in, kurumlar mali ve stratejik durumlar›n› izlemek zorunda olduklar› için ilgili olabilecek bütün verileri gözden geçirmeleri yani milyarlarca farkl› türdeki veriyi bilgiye çevirmeleri ve bu bilgileri bir araya getirmeleri gerekmekteydi ya da
bütün borçlar›, alacaklar› sahip oldu¤u tafl›nabilir/tafl›namaz varl›klar› gibi bilgileri
önce kendi içinde gruplayarak daha sonra da bunu bilanço gibi bir yap›da özet hâle getirerek bir sonuca varabiliyorlard›. Ancak bu bilgilerin hepsi yap›s› belirli
(structured) bir formdayd›. Sonuç olarak diyebiliriz ki “evet, kurumlar uzun zamand›r, büyük veriler ile u¤rafl›yorlar ve bilgisayar›n en yayg›n kullan›m alanlar›ndan biri budur.”
Di¤er sorumuzun cevab› ise teknolojiden oldukça uzakt›r. Bugün etkisini her
geçen gün daha da artt›ran bir sosyal medya gerçe¤i ile karfl› karfl›yay›z.
Resim 8.4
Sosyal medya,
kifliler aras›ndaki
bilgi paylafl›m›nda
ç›¤›r açt›

Sosyal medyada kurumlar için hayati say›labilecek bilgiler de bar›n›yor. Örne¤in kiflilerin/müflterilerin kurum hakk›nda fikir/flikayet/yorumlar›n› en çok sosyal
medyada paylaflt›klar› bilinen bir gerçek ve bu bilgi kurumlar aç›s›ndan hayati
önem tafl›maktad›r. Bir baflka gerçek de rekabetin gün geçtikçe sertleflti¤i piyasa
koflullar›nda daha isabetli stratejik ve riskleri en aza indiren kararlar verilmesi gerekiyor. Bu aç›dan da sadece al›fl›lm›fl raporlar›n ötesine geçmek ve iki yeni yakla-
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Yap›sal Veriler: Kay›tlar›n
belli bir düzen içinde oldu¤u
bilgilerdir. Örne¤in, kredi
kart› harcama kay›tlar› gibi.
Yap›sal Olmayan Veriler:
Herhangi bir düzeni
olmayan, gelifligüzel
yap›daki bilgilerdir. Örne¤in,
gazetede okudu¤unuz bir
makale gibi.

Aç›k kaynak olan hadoop
projesi, makul fiyatl›
sistemler ile büyük verileri
ifllemek konusuna çözüm
getirmektedir.
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fl›m› hayata geçirmek kabul görmektedir. Bu yaklafl›mlardan ilki daha da eski verileri hesaba katmak ve tabii çok daha büyük veriler ile çal›flmay› gerektirmesi; di¤er yaklafl›m ise veriler aras›ndaki karmafl›k iliflkileri bulmaya çal›flmakt›r. Bu da
veriler aras›nda daha yo¤un çal›flmay› gerektirmektedir.
K›saca, yukar›da belirtti¤imiz (sosyal medyada oluflan veriler ve rekabetçi olabilmek için eldeki bilgilerden daha fazla yararlanma ihtiyac›) nedenlerden dolay›
bugün Büyük Veri son derece stratejik bir yaklafl›m olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
‹htiyac› tan›mlad›¤›m›z bu noktada teknik ayr›nt›lar› da belirtmekte fayda var.
• Bu kadar büyük miktardaki bilgi (al›fl›lm›fl›n ötesindeki miktarda geçmifl bilgiler) ve bilgi iflleme gücü (karmafl›k iliflkilerin bulunmas›) geçmiflte Biliflim
Teknolojisinin kapasite ve yeteneklerinin ötesindeydi.
• Sosyal medyadan elde edebilece¤imiz veriler art›k al›flt›¤›m›z gibi yap›sal
(structured) de¤il yap›s›z (unstructured) formdad›r. Bu tür bilgileri ifllemek
de oldukça al›fl›lm›fl›n ötesinde yo¤un bilgi iflleme gücü gerektiriyor.
Büyük Veri konusunun Biliflim Teknolojisi aç›s›ndan detay›na inecek olursak
biliflim çözümlerinin günlük hayat›m›za girmesi ile yaflant›m›z›n ciddi bir flekilde
kolaylaflt›¤› ve ifl yap›fl fleklimizde yeni ufuklar açt›¤› çok belirgin bir gerçektir. Biliflim Teknolojisi sayesinde bankac›l›k ifllemleri çok daha h›zl› ve kolay yapabiliyor, uçaklar zaman›nda kalkabiliyor ve güvenle gökyüzünde uçabiliyor. Ayr›ca para kullanmadan al›flverifl yapabiliyor, istedi¤imiz her yerden iletiflim kurabiliyor
(telefon ya da mesajlaflma ile) sa¤l›k kay›tlar›m›za h›zl›ca eriflilebiliyoruz.
Y›llard›r kullan›lmakta olan Biliflim teknolojisi, bizlere büyük bir f›rsat da haz›rlam›fl oldu. Bu f›rsat y›llar›n biriktirdi¤i ve inan›lmaz boyutlara ulaflan verilerdir.
Buna, kurumun haf›zas› da diyebiliriz. Y›llard›r yönetmekte oldu¤umuz finansal
verilerin birikmesi sonucu dev bir haf›za ya da y›llard›r ölçümlemekte oldu¤umuz
trafik durumu ve bunun sonucu olarak dev bir flehrin trafik haf›zas›n› bunlara örnek verebiliriz. Bir baflka çok önemli örnek de y›llard›r sa¤l›k konusundaki “tetkik/bulgu/tan›/tedavi/baflar›” yaklafl›mlarda elde etti¤imiz istatistiklerdir.
Yukar›da da de¤indi¤imiz gibi y›llar›n sonucu olarak biriken bu haf›zan›n saklanmas› ve ifllenmesi çok ciddi BT kapasitesi gerektirdi¤i için bu bilgilerden geçmiflte yeteri kadar çok yararlan›lam›yordu. Ancak,
• depolama kapasitelerindeki art›fl ve fiyatlar›n›n ucuzlamas›
• kullan›lan sunucu türü bilgisayarlar›n çok güçlenerek bu verileri iflleyebilecek güce eriflmesi
• tek makinada yap›lamayacak büyüklükteki ifllemler için yeni paralel bilgi ifllem teknolojilerinin geliflmesi
art›k bu kurumsal haf›zay› gün yüzüne ç›kartmam›za, yap›s›z olan bilgilerden yararlanmam›za olanak vermeye bafllad›.
Yanl›fl anlamalar›n önüne geçmek için Büyük Veri kavram› konusundaki baz›
noktalar› da vurgulamakta yarar var. Büyük Veri kavram›,
• Sadece “büyük miktardaki” verinin ifllenmesi
• Sadece “yap›s›z” verinin ifllenmesi
• Sadece “teknolojik” bir yaklafl›m
anlam›na gelmemektedir. Büyük Veri kavram› asl›nda,
• Olgunlaflmakta olan Biliflim Teknolojisinin kullan›m›n›n do¤al bir sonucudur.
• Piyasa koflullar› kurumlar› bir yerde kullanmaya mecbur etti¤i bir kavramd›r.
• Sadece teknolojik geliflim ya da piyasa koflullar› de¤il, ayn› zamanda sosyal
bir geliflimin sonucudur.
• Veriye çok farkl› bir perspektif ile bakabilmek bir yerde biliflimi çok yo¤un
kullanan sosyal mühendislik bak›fl aç›s› gerektirir.
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Büyük Veri kavram› hayata geçirilmesi söz konusu oldu¤unda göz önünde bulundurmam›z gereken üç temel nokta söz konusu:
• ‹lgi duyulan veri iflleme h›z›
• ‹fllenecek olan veri miktar› ve kullan›labilirli¤i
• Kaynak çesitlili¤i
Bu temel noktalar, elimizde bulunan ya da toplayaca¤›m›z verileri Büyük Veri
kavram› kapsam›nda nas›l kullanaca¤›m›z›, hangi teknolojileri kullanmam›z gerekti¤ini belirlemektedir. Bu noktalar›n, ihtiyaçlara göre dikkatle incelenmesi ve çözümün buna uygun olarak tasarlanmas› gerekmektedir.

‹lgi Duyulan Veri ‹flleme H›z›
Burada belirtilen, elimizdeki veriyi “hangi h›zla” iflleyece¤imizdir.
Resim 8.5
Bu kadar çok
veriden
yararlanmak
istiyorsak elimizi
çabuk tutmal›y›z

Bu h›z, ifllememiz gereken veri miktar› ve elimizdeki bilgi ifllem gücü ile ilgilidir ama bafllang›ç noktas› ihtiyac›n ne oldu¤udur. Örnek olarak bir GSM operatörüne bakarsak kurum görüflme s›ras›nda kesinti olursa bunu en k›sa zamanda fark
etmek ve müflteri memnuniyetini artt›rmak için gerekli önlemleri almak zorundad›r. Ancak bu örnek bile var›lmak istenen hedefi ve izin verdi¤i rapor süresini yeteri kadar belirleyememektedir. Bir baflka soruyu sormak gerekirse kesinti oldu¤u
zaman, önlem al›nd›¤›nda ne elde edilmek istenmektedir? Olas›l›klar, müflteriye
derhal bir promosyon sunarak memnuniyetsizli¤ini gidermek veya GSM flebekesinde iyilefltirme yaparak, tekrarlanmas›n›n önüne geçmek yolu ile müflteri memnuniyetini artt›rmakt›r.
Bu senaryolar birbirine çok benzese de aralar›nda ciddi bir fark vard›r. Bu fark
“oluflan bu kesintiyi ne kadar h›zl› fark etmek gerekiyor?” Birinci senaryoda kesintiyi hemen fark etmek ve hemen eyleme geçmek (belki de bir özür mesaj› yollamak ya da indirim yap›ld›¤›n› bildirmek) çok önemlidir. Zira bu amaç için iki gün
sonra yap›lacak bir eylem müflteriyi daha da çok k›zd›rabilecektir. ‹kinci senaryoda ise kesintiyi fark etmek için nispeten daha fazla zaman mevcuttur.
Yukar›da da belirtti¤imiz gibi veriyi iflleme h›z› ihtiyaca göre büyük de¤iflim
göstermektedir. Do¤al olarak veriyi iflleme h›z› teknolojik olarak çok farkl› çözümler taraf›ndan hayata geçirilebilir.

Streaming teknolojisinde
verileri çok h›zl› bir flekilde
iflleyebilmeniz gerekir. Bu
nedenle streaming ifllemi
“çok basit” olmal›d›r.
Örne¤in yar›da kesilen
telefon konuflmalar›n›n
yakalanmas› gibi. Konu ile
ilgili olmasa da ‹nternet’ten
filmin tamam›n› indirmeden
“izlemeye bafllama”
yaklafl›m› da ayn› adla
an›l›r.
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• E¤er çok h›zl› bir flekilde eyleme geçmek gerekiyor ise veri olufltu¤u zaman
bu veriyi yakalamak gerekir. Streaming olarak adland›r›lan bir teknoloji bu
amaca yönelik olarak gelifltirilmifltir. Bu teknolojide veriler (bu örne¤imizde
cep telefonu konuflma kayd› - CDR) saklanmadan önce iflleme tabii tutularak, eylem al›nmas› gereken kay›tlar yakalan›r. Bu teknolojide çok h›zl› bilgi iflleme yetene¤i önemlidir. Zira sisteme konuflma verileri y›¤›nlarca akarken bu veriyi yakalamak gerekmektedir.
• E¤er h›zl› bir flekilde eyleme geçmek gerekmiyor ise daha kolay bir flekilde
yap›labilir. Bu durumda veri sakland›ktan sonra üzerinde yap›lacak analiz
ile eylem al›nmas› gereken kay›tlar yakalanabilir. Hadoop isimli teknoloji
verilerin paralel olarak ifllenmesi için gelifltirilmifl bir çözümdür ve büyük
veri y›¤›nlar› aras›nda veri yakalamak için kullan›l›r. Ancak bu ifllem de çok
yavafl yap›lamaz. Bunun nedeni e¤er 24 saatlik veriyi, 24 saatin alt›ndaki bir
sürede iflleyemezseniz devaml› veri birikmesi olaca¤› ve çözümün kullan›lamayaca¤› ortadad›r.

‹fllenecek Olan Veri Miktar›
‹fllenecek olan verinin miktar› da çok önemlidir. Çünkü ifllenecek olan verinin
miktar› oluflturulacak çözümün yap›s›n› da belirler. Veri miktar›n›n büyük olmas›
bize zaman içinde ne kadar geriye gidebilece¤imiz konusunda fikir verecektir. Tabii ki sektörüne ba¤l› olmak kayd›yla ne kadar geçmifl zamana ait kay›tlar› elden
geçirebilirsek o kadar faydal› olaca¤› ortadad›r. Örne¤in, bankac›l›k sektörünü göz
önüne alacak olursak kurum kay›tlar›nda 40 y›ll›k bir geriye gidifl çok büyük ip uçlar› verecektir. Zira bu zaman diliminde bankac›l›k sektörü, ülkemizin dünyan›n
ekonomik ve siyasal koflullardan nas›l etkilendi¤ini ve al›nan kararlar›n ne kadar
do¤ru ya da yanl›fl oldu¤unu net bir flekilde görebilir ve bunun sonucu olarak gelece¤e ait kararlar› daha isabetli alabilir.
Bu yaklafl›m› tekstil sektörü için de kullanabiliriz. Tekstil sektöründe piyasa koflullar›, hava flartlar›n›n etkisi ve yeni moda ak›mlar›n›n sat›fllara olan etkisini görebiliriz. Daha aç›k bir ifade ile oldukça ›l›k geçen k›fl dönemlerinin sat›fllar› nas›l etkiledi¤ini inceleyecek olursak nispeten hafif ve renkli giysilerin popüler oldu¤u
gerçe¤i ile karfl›laflabiliriz. Bu bulgunun bir sonucu olarak e¤er meteoroloji raporlar› oldukça hafif bir k›fl mevsimini gösteriyor ise kal›n, siyah renkli paltolar›n popüler olmayaca¤› ortadad›r ve bu tür giysilere yat›r›m yapmamak oldukça mant›kl› olacakt›r. Senaryoyu biraz daha kar›fl›k hâle getirmek için sto¤unuza göz att›¤›n›zda bol miktarda kal›n, siyah palto görüyorsan›z en az›ndan bir önlem alman›zda (ciddi bir indirim ya da reklam kampanyas› gibi) büyük fayda oldu¤u ortadad›r. Önlem alamasan›z bile sezona bu giysilerin sat›lamayaca¤›n› bilerek girmek bile önemlidir.
Zaman içinde ne kadar geriye gidece¤inizin sektörel aç›dan da de¤erlendirilmesi önemli demifltik. GSM sektörünü göz önüne ald›¤›m›z zaman 18 y›ldan daha
geriye gitme olana¤›n›z›n olamayaca¤› da ortadad›r. Çünkü ülkemizdeki ilk GSM
telefon konuflmas› 1994 y›l›nda gerçeklefltirilmifltir.
Çal›flmalar›m›zda dikkat etmemiz gereken baflka bir nokta ise bu verilerin kullan›ma ne kadar haz›r oldu¤udur. Zira haz›r olmayan (örne¤in kendi içinde tekrarlanan, hatal› bilgileri bar›nd›ran veya yap›sal olmayan veriler) verilerin elden geçirilmesi ve ifllenebilir hâle getirilmesi de çok ciddi bir konudur. Bu konuda da iki
farkl› yöntem vard›r. ‹lki, hatalar›n daha kayna¤›nda (yani veri kayd› oluflurken
sa¤l›kl› olmas›) kullan›labilir hâle getirilmesi di¤eri ise veriler sakland›ktan sonra
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bu ifllemin yap›lmas›d›r. ‹lk yaklafl›m, çal›flmakta olan uygulamalar ya da ortam
üzerinde de¤ifliklik gerektirece¤i için dikkatle ele al›nmal› ve hayata geçirilmelidir.
Di¤er yaklafl›m ise daha fazla ifl gücü gerektirir.
Teknolojik aç›dan, büyük miktardaki verilerin ifllenmesi için hadoop teknolojisi gündeme gelmifltir. Bu teknoloji “aç›k kaynakl›” bir yaklafl›m olup büyük veri y›¤›nlar›n›n, çok pahal› olmayan ve gücü makul s›n›rlar içinde olan sistemler üzerine da¤›t›lmas› ve ifllenmesi üzerine dayanmaktad›r. Bu veya benzer bir teknoloji
kullanarak büyük verileri çok da masraf gerektirmeden eldeki makinalar ile iflleyebiliriz. Alternatif yaklafl›m ise bu büyük veri y›¤›nlar›n›n çok güçlü sistemler üzerinde ifllenmesidir. Do¤al olarak bu sistemler oldukça pahal› olacaklar› için geçici
ifl gücü kiralamak bir yöntemdir. Yani sistemleri sat›n almak yerine geçici olarak
kullanmak bulut teknolojisinin en ak›lc› kullan›m yöntemlerinden biridir.

Verilerin Aras›ndaki Karmafl›k ‹liflkilerin Analizi
Yukar›daki bankac›l›k veya tekstil sektörü örneklerinde ne kadar uzun zaman geriye (mesela 40 y›l) gidersek o kadar de¤erli ve do¤ruya yak›n “tahminlerde” bulunabilece¤imize de¤inmifltik. Ayr›ca GSM sektöründe ise 40 y›l önce böyle bir
kullan›m (ve hatta teknoloji) söz konusu olmad›¤› için verilerde uzun zaman geriye gitmemizin mümkün olmad›¤›n› belirtmifltik.
Ancak GSM operatörü için de verilerdeki karmafl›k iliflkiler daha büyük önem
kazanmaktad›r. Buradaki ihtiyaca örnek olarak karmafl›k iliflkileri verebiliriz. Bir
GSM operatörü, yap›lan konuflmalar› CDR (Call Detail Record-Konuflma Detay›
Kayd›) denilen sabit bir yap›daki veriler ile takip eder (ya da faturaland›r›r). Ancak
bu kay›tlar çok ciddi çapraz iliflki (cross relationship) bilgileri de bar›nd›r›r. GSM
operatörleri kendisi için önemli olan müflterilere indirim yapmak için eskiden fatura miktar› yüksek olan müflterileri hedefliyordu. Zaman geçtikçe anlafl›ld› ki
müflteriler genelde gelir düzeyi yüksek oldu¤u için telefon faturas›n›n miktar›ndan
haberdar olmuyordu. Günümüzdeki yaklafl›mlardan biri ise müflterilerinin en s›k
arad›klar› kiflinin (örne¤in bir arkadafl grubunun lideri ya da aile büyükleri gibi)
önemli oldu¤udur. Dolay›s›yla bu kifliye yap›lacak indirimin daha etkin olaca¤›
aç›kt›r. Bu tür analizlerin yap›lmas› ciddi BT ifllem gücü gerektirecektir.

Kaynak Çeflitlili¤i
Yak›n geçmifle kadar kurumun için kulland›¤›m›z bilginin tamam› kurumun içinde
elde edilirken (sat›fl raporlar›, kifli performans de¤erlendirmeleri ve kârl›l›k analizleri gibi) günümüz rekabetçi koflullar›nda art›k bunun önüne geçmek hedefleniyor. Art›k kurum ile ilgili olarak d›fl dünyadan al›nabilen bilgiler de (yaz›l› veya
sosyal medya) büyük önem kazanmaya bafllad›. Daha önce de belirtildi¤i gibi sosyal medya müflterilerin kurum ile ilgili görüfl ve düflünceleri konusunda çok önemli bilgiler bar›nd›rmaktad›r. Ayr›ca bir kurumun itibar›n› izlemenin en etkin yönlerinden biri de sosyal medya veya yaz›l› bas›n› izlemektir. Müflteri memnuniyetsizli¤ini izlemek kurumlar için gittikçe önem kazanan bir hâl ald›. Zira son derece
a¤›r piyasa koflullar›nda firmalar›n en son isteyece¤i fley mevcut müflterilerini kaybetmektir. Yani memnuniyetsiz olan müflterilerinin flikayetlerini gidererek müflteri
kayb›n› en aza indirmek gibi. Tek tek memnuniyetsizli¤in yan› s›ra firman›n piyasadaki bilinirli¤i de çok önemlidir. Örne¤in bir firma ça¤r› merkezinin kullan›labilirli¤inin zor olmas› ile biliniyorsa bir fleyleri yanl›fl yapt›klar›n› anlayabilirler ve kurum maliyetlerini düflürmek için ça¤r› merkezinin geliflmesi konusunda harekete
geçebilirler. Güzel olan ise Facebook ve Twitter gibi kaynaklar›n bu bilgileri bar›n-
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d›r›yor olmas›d›r. Dikkat edecek olursan›z yukar›daki konularda haz›r bilgi merkezleri oldu¤u görülebilir. Örne¤in ‹nternet veya sosyal medya üzerinde kurumunuzla ilgili olarak “bu ne biçim flirket” fleklinde bir cümle ile karfl›lafl›yorsan›z konuyu incelemenizde büyük yarar vard›r.
Ancak problem, bu yap›s›z olan verilerin ifllenmesi ve anlaml› bilgiler hâline
getirilmesidir. Teknolojik olarak BT dünyas›n›n al›flmad›¤› bu veri türünü (yap›s›z
veri) önce ciddi bir ifllemden geçirerek al›flt›¤›m›z yap›daki (yap›sal veriler) veri türü hâline getirmek ve daha sonra bu verilerden yararlanmak gerekmektedir. Bu çal›flma da ciddi bilgi ifllem gücü gerektirecektir. Yine, hadoop türü bir teknolojik altyap› ile verileri ifllemek art›k mümkündür. Ancak bu teknolojik altyap› verilerin paralel olarak ifllenmesi konusunda temeli oluflturur. Buna ek olarak bu bilgileri iflleyecek uygulamaya da ihtiyaç vard›r ki bu ürünler ve yaklafl›m ile ilgili bilgiye ‹nternet’ten eriflebilirsiniz. Bu uygulamalar arac›l›¤› ile büyük veri y›¤›nlar›n›n içinden ihtiyac›m›z olan bilgilerin ortaya ç›kar›lmas› ve özet rapor hâline getirmek
mümkündür.
Yukar›da örnekler ile ne oldu¤unu ve nas›l kullan›lmas› gerekti¤ini aç›klad›¤›m›z Büyük Veri kavram›, BT için en stratejik konulardan biri say›lmaktad›r. Özet
olarak bu kavram›n teknolojik karar noktalar›n› ve dikkat edilecek hususlar›n› listeleyecek olursak;
• Zaman önemli bir faktördür ve ihtiyac›m›z olan zaman aral›¤›na uygun teknoloji seçilmelidir.
• Veriler ile çal›fl›rken verilerin kullan›ma uygun oldu¤una dikkat edilmelidir.
Gerekti¤inde hatal› verilerin temizlenmesinin ciddi bir konu oldu¤u unutulmamal›d›r.
• Büyük miktardaki verilerle çal›flaca¤›m›z zaman bu verileri iflleyebilecek bilgi ifllem gücünün de büyük olaca¤› unutulmamal›d›r.
• Veriler aras›ndaki iliflki çok önemli olabilir. Bu iliflkileri saptamak çok kolay
olmad›¤› gibi ciddi bilgi ifllem gücü gerekti¤i bilinmelidir.
• Hayat›m›za yeni giren ve çok önem kazanan sosyal medya ya da yaz›l› medyadan veri toplan›lacak ise öncelikle bu verilerin bilgi ifllem teknolojisine
uygun hâle getirilmesi gerekti¤i unutulmamal›d›r.
• Büyük miktarda bilgi ifllem gücü gerekti¤inde ise hadoop ya da Bulut teknolojileri incelenmelidir. Çünkü elde edilecek finansal yarara eriflebilmek için
kullan›lacak donan›m/yaz›l›m maliyetinin de makul seviyede olmas› gerekir.
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Özet
Teknolojik geliflmeler ve sosyal flartlar sonucunda teknolojinin yaflam›m›zdaki yeri çok de¤iflmifltir. Örne¤in,
çok yak›n zamana kadar “Sosyal Medya” diye bir kavram yoktu. Ayr›ca biliflim dünyas›n›n haf›zas› olan y›llar›n bilgi birikimi ifl dünyas›n›n hizmetindedir ve “Büyük Veri” olarak adland›r›lan bir yaklafl›m söz konusudur. Hem bilgisayar teknolojisi hem de iletiflim tecrübesi bir araya geldi¤inde hayat›m›z› kolaylaflt›ran çözümler de “Mobil Uygulamalar” olarak hizmetimizdedirler. Son olarak bu kadar büyük veri ve çeflitli uygulamalar›n üzerinde çal›flaca¤› platform olan ihtiyac›n kadar kullan yap›s›ndaki “Bulut Biliflim” de makul flartlar ile teknolojiyi kullanmam›za izin vermektedirler.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi Bulut Biliflim anahtar özelliklerinden de¤ildir?
a. Konumdan ba¤›ms›z kaynaklara eriflim sa¤lamas›
b. Otomatik servis kurulumu
c. Self servis hizmet sunumu
d. Hizmet sunumunun kolay izlenebilmesi ve ölçülebilmesi
e. Yüksek iflletim maliyeti olmas›
2. Bulut Biliflimin kullan›c›lara sa¤lad›¤› fayda afla¤›dakilerden hangisi de¤ildir?
a. Maliyetlerdeki Düflüfl
b. Esneklik
c. Tafl›nabilirlik
d. Yönetim Kolayl›¤›
e. Veri Gizlili¤i
3. Web Taray›c›m›z üzerinden ulaflt›¤›m›z elektronik
posta uygulamalar› hangi Bulut ‹fl Modeli hizmet sunumuna örnektir?
a. Altyap› Bulut Servisi (IaaS)
b. Platform Bulut Servisi (PaaS)
c. Yaz›l›m/Uygulama Bulut Servisi (SaaS)
d. Otomasyon Bulut Servisi (AaaS)
e. Karma Bulut Servisi
4. Sizce Mobil uygulamalar›n geliflmesinde afla¤›dakilerden hangisi etkili de¤ildir?
a. Teknolojideki geliflim
b. Kullan›c›lar›n “her yerden bilgiye eriflim” istekleri
c. Masaüstü bilgisayarlar›n ucuzlamas›
d. GSM a¤›nda veri kullan›m›n›n ucuzlamas›
e. Firmalar›n, müflterilerine uzaklaflmas› için bir
“f›rsat” olarak görmeleri
5. Afla¤›dakilerden hangisi Yap›sal olmayan veriye örnek de¤ildir?
a. Telefon görüflme kay›tlar›
b. Facebook’da yap›lan yorumlar
c. Askerî harekât yönergeleri
d. Anadolu Üniversitesi’nin web sayfas›
e. Ehliyet s›nav sorular›

6. SSD disklerin kullan›m› ile hangi teknik problem çözülmüfltür?
a. Bilgisayarlar›n ekran kalitesinin HDMI kalitesine
ç›kabilmesi
b. Masaüstü bilgisayarlar› da “tafl›nabilir” olarak
kullanabilmemize olanak sa¤lamas›
c. Bilgisayarlar›n belleklerinin daha h›zl› çal›flmas›na olanak sa¤lamas›
d. Disk fiyatlar›n›n düflmesine neden olmas›
e. Diskimizin “darbelere” karfl› dayan›kl›l›¤›n›n artt›r›lmas›
7. Türkiye’deki ilk GSM konuflmas› hangi tarihte yap›lm›flt›r?
a. 23 fiubat 1994
b. 18 May›s 2001
c. 29 Ekim 1991
d. 12 Nisan 1991
e. Bu tarih net bir flekilde tespit edilememifltir
8. Büyük Veri yaklafl›m›nda afla¤›dakilerden hangisinin önemi yoktur?
a. Verilerin yap›s›
b. Verilerin ne kadar eski oldu¤u
c. Verilerin ifllenme h›z›
d. Kurumun bu verilerden elde etmek istedi¤i fayda
e. Verilerin büyüklü¤ü
9. Afla¤›dakilerden hangisi Büyük Veri ifllemeden kullan›lan bir teknolojidir?
a. HDMI yüksek görüntü teknolojisi
b. Alg›lay›c› (sensör) teknolojisi
c. Hadoop
d. RISC türü CPU
e. CPU so¤utma teknolojisi
10. Afla¤›daki geliflmelerden hangisi Büyük Veri kavram›na katk› sa¤lamam›flt›r?
a. Depolama kapasitelerinin art›fl› ve fiyatlar›ndaki
düflüfl
b. Mobil teknolojilerin geliflimi
c. Hadoop, Bulut gibi teknolojik altyap›lar›n ortaya ç›k›fl›
d. Sistemlerin bilgi ifllem gücündeki dramatik art›fl
e. Y›llard›r biriken “kurumsal” haf›zan›n piyasa rekabeti sonucu gerekli olmas›
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Çözümler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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Çözümler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bulut Biliflim, Çeflitleri ve
Çözümler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mobil Biliflim ve Uygulamalar” konusunu gözden yeniden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Büyük Veri” konusunu gözden yeniden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mobil Biliflim ve Uygulamalar” konusunu gözden yeniden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mobil Biliflim ve Uygulamalar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mobil Biliflim ve Uygulamalar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Büyük Veri” yeniden konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Büyük Veri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Video görüntü kalitesi ile teknoloji paralel geliflmifltir.
Zira görüntü kalitesinde en önemli unsur video kameran›n kalitesi olsa da yüksek kalitedeki bir video çok
büyük saklama alan› gerektirmektedir. Bu nedenle
CD’ler kullan›mdayken VCD kalitesi, DVD’ler kullan›mdayken DVD kalitesi ve blurayler ile birlikte de HD Video kalitesini evimize getirmek mümkün oldu. Analog
olan VHS/Betamax kasetler ise zaten görüntü kalitesi
olarak çok gerideydi.
S›ra Sizde 2
Google taraf›ndan sa¤lanan http://docs.google.com adresinden ulafl›labilen Google Docs hizmeti bulut üzerindeki bir Yaz›l›m Bulut Servisidir (Saas).

