










Son y›llarda bilgi sistemlerinde yaflanan
h›zl› geliflim ve de¤iflim süreci yaln›zca
bireyleri, iflletmeleri, sektörleri de¤il ayn›
zamanda tüm bu aktörlere bak›fl aç›lar›n›
ve alg›lay›fllar› da kökünden de¤ifltirmifl-
tir. Art›k bireyler için e¤itim ve bilgiye
ulaflma, sektörler için rekabet anlay›fl›, ifl-
letmeler için üretim, pazarlama ve ulus-
lararas› ticari iliflkiler farkl› bir boyuta ta-
fl›nm›flt›r. Bu de¤iflim yaflan›rken bilgi,
iletiflim ve bilgisayar teknolojilerindeki
geliflimin sonucu olarak hayat›m›z›n her
alan›na giren internetin flüphesiz rolü
büyük olmufltur. 

Günümüzde ülkelerin geliflmifllik düzeyi
bile bilgiye sahip olma, onu iflleyebilme
ve koruma düzeylerine göre ölçülmekte
ve toplumlar› sahip olduklar› bilgiler di-
¤erlerinden farkl› bir yere tafl›maktad›r.
Lester Thurow’un flu sözü bu gerçe¤i
aç›kça ortaya koymaktad›r; “Eskiden
hammadde kaynaklar›na ve sermaye biri-
kimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol
sahibi ülkelerdi. Bugün ise bilgiye sahip
olan ve onu kontrol eden ülkeler güçlü
ülkeler konumundad›rlar.”  
Bilgiye sahip olmak kadar, o bilgiye h›zl›
eriflerek en h›zl› zamanda karar almak da
bir o kadar önemli hale gelmifltir. Bu sü-
rece ayak uydurma yolunda teknolojik

altyap›s›n› kurmayan firmalar; üretim ka-
pasitesi, sat›fl ve pazarlama, müflteri istek
ve talepleri gibi birçok konuda ‘güncel
ve do¤ru bilgiye’ anl›k olarak sahip ola-
mayarak zaman›nda do¤ru kararlar› ala-
mamak gibi ciddi sorunlarla karfl›laflmak-
tad›rlar.  ‹flletme içerisindeki bilgiyi yö-
netmeyen firmalar, rekabetin gerisinde
kalmaktad›r. Bunu engellemek için ise
yöneticilerin bilgi yönetiminin bir süreç
oldu¤unun ve bu süreç içerisinde belirli
aflamalar bulundu¤unun fark›nda olma-
lar› gerekmektedir. Bilgi sistemleri tek-
nolojik altyap›s›n› kuran KOB‹’ler, ‘iste-
dikleri do¤ru ve güncel veriye’ saniyeler
içinde ulaflmakta ve k›yas›ya yaflanan glo-
bal rekabette ayakta kalmaktad›rlar. 

Bununla birlikte yak›n gelecekte ifl zekâ-
s› süreci gündeme gelecek ve ayakta ka-
lacak olan iflletmeler, ‘bir ad›m geriden
gelen de¤il, bir ad›m önde giden’ ifllet-
meler olacakt›r. De¤iflimleri fark etme-
nin ve bu de¤iflimleri uygulaman›n çok
ötesinde biran önce de¤iflime öncülük
edilmesi önemlidir. Art›k günümüz reka-
betinde üretim ve iflçilik maliyetlerini
azaltmak de¤il, da¤›t›m kanallar›n› birlefl-
tirerek, sat›fl ve pazarlamada stratejik ifl-
birlikleri tesis edecek alt ve üst yap›lara
sahip olmak önemli olacakt›r. 

Günümüzde teknolojideki geliflme bafl-
ka hiçbir sektörde yaflanmamaktad›r. Bu
de¤iflim h›z›n›n do¤al bir sonucu olarak,
teknoloji dünyadaki alg›lamalar› h›zla de-
¤ifltirmektedir. Bilgi teknolojilerinde bil-
ginin üretilmesi aflamas› da son derece
kritik bir efliktir. Bu amaç do¤rultusunda
tüm dünyada ve uluslar aras› iflletmeler
bünyesinde son derece yüksek miktar-
larda AR-GE harcamalar› yap›lmaktad›r.
Dünyadaki AR-GE harcamalar› ile k›yas-
land›¤›nda ülkemiz son derece geri s›ra-
larda yer almaktad›r. Geliflmifl ülkeler
araflt›rma ve gelifltirme bütçeler için gay-
risafi milli hâs›lalar›n›n %3’ü gibi bir ora-
n› ay›rmaktad›rlar. ABD’de bu oran 2003
y›l›nda %2,76 iken Japonya’da ise 2002
y›l›nda %3,12 olarak gerçekleflmifltir. AB
ise GSY‹H’s›n›n yaklafl›k %‘2’sini AR-GE
harcamalar›na ay›rmaktad›r. AB, Lizbon
Stratejisi ile bu oran›n 2010 y›l›nda %3’e
ç›kar›lmas›n› hedeflemektedir. 

Ülkemiz için bu tablo pek iç aç›c› de¤il-
dir. Son y›llarda bütçeden baflta TÜB‹-
TAK bünyesinde AR-GE destekleri için
ayr›lan pay›n art›r›lmas›na, özel stratejik
planlar›n oluflturulup kampanyalar yürü-
tülmesine ra¤men bütçeden AR-GE’ye
ayr›lan pay halen %1’in (2005 y›l› % 0,67)
alt›ndad›r. Türkiye’nin 2010 hedefi %
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2’dir. Türkiye’nin bu alandaki planlar› ve
sürdürülebilir hedefleri, Türkiye için
stratejik teknolojiler ile öncelikli AR-GE
alanlar›n›n belirlenmesi, bilgi teknolojile-
rinin ülke gündemine girmesi, fark›nda-
l›¤›n artt›r›lmas› ve sürece etkin kat›l›m›n
sa¤lanmas› için 2023 Vizyon Program›n-
da belirtilmifltir. Türkiye’nin ilk ulusal
teknoloji öngörü çal›flmas› olan bu viz-
yon program› önümüzdeki 20 y›l› kapsa-
yacak bilim ve teknoloji politikalar›n›n,
toplumun genifl kesimlerinin talepleri
do¤rultusunda ve bu kesimlerin birikim-
lerini yans›tacak flekilde oluflturulmufl-
tur. Bu do¤rultuda belirlenen: 

• bilim ve teknolojiye hakim,

• teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni 
teknolojiler üretebilen,

• teknolojik geliflmeleri toplum-
sal/ekonomik faydaya dönüfltürme yete-
ne¤i kazanm›fl bir refah toplumu olufltur-
mak hedeflerinin toplumsal ve siyasal
deste¤e sahip olarak pratikte de uygula-
maya konmas› beklenmektedir.

Türkiye böylece 2023 Vizyon Program›n-
da yer vermek suretiyle gelecek sektörle-
rini belirlemifltir. Bu hedeflere ulaflmak
elbette kolay gerçekleflmeyecektir. Dün-
yada yaflanan teknoloji gelifltirme yar›fl›
içerisinde bu hedefler anlaml› gözük-
mekle beraber, hedeflere ulaflmak ama-
c›yla at›lacak yasal ve idari ad›mlar çok
daha fazla önem tafl›maktad›r. Bilgi üre-
ten, yaz›l›mc› gençlerimize ifl ve program
gelifltirme imkân› sa¤layan teknoparklar

konusu bir an önce yeniden yap›land›r›-
larak ciddi flekilde ifller bir konuma geti-
rilmelidir.     

Di¤er taraftan, bilgi teknolojilerindeki
bafl döndürücü geliflmeler; ifl, aile, sosyal
hayat gibi yaflam flekillerimizi de h›zla de-
¤ifltirmektedir. Hayat›m›z›n h›zl›, sanal
yaflanmas›na sebep olan bu süreç yeni
tehdit flekillerini de beraberinde getir-
mektedir. Fert olarak ve toplum olarak
sanal ortamdan yay›lan birçok zararl› bil-
giyle yüz yüze gelmek zorunda kal›yo-
ruz. Bilgiye ulaflmak amac›yla gelifltirilen
tüm bilgi edinme yollar› insanlar› ve top-
lumu çok yo¤un bir bilgi bombard›man›
alt›nda b›rakmaktad›r. ‹yi bilgi ile birlikte
istenmeyen ve zararl› bilgiler internet ve
bilgisayar vas›tas›yla evlerimize kadar gir-
mektedir. Özellikle gençlerin ve çocukla-
r›m›z›n maruz kald›¤› bu tehlikelerle bafl
etmemiz ve tedbir almam›z gerekmekte-
dir. Bu sebeple iflletmelerde oldu¤u ka-
dar kendi yaflant›m›zda ve hatta evleri-
mizde bilginin do¤ru yönetilmesi de son
derece önemlidir. Bizler hayat›m›z› ko-
laylaflt›ran, ticaretimizi gelifltiren, bilgi bi-
rikimimizi art›ran bu nimetlerin külfetini
öderken tüm bu kazan›mlardan, ileride
piflmanl›k duymam›za sebep olacak fle-
kilde vurdumduymaz olmamal›y›z.

Sonuçta MÜS‹AD olarak, bilgi teknoloji-
lerinin sa¤lad›¤› imkanlar›n ve bu sektö-
re yat›r›m›n ne denli gerekli oldu¤unun
fark›nday›z. Bir ifl adamlar› derne¤i s›fa-
t›yla tüm KOB‹’lerimizin bu alanda ifllet-
melerini gelifltirmelerini, mümkün oldu-
¤u kadar AR-GE yat›r›mlar›na pay ay›rma-

lar›n› önermekteyiz. Son tahlilde ülkemi-
zin geliflmesi bizim küçük ve orta büyük-
lükteki iflletmelerimizin büyümesi ile
gerçekleflecektir. Küresel rekabette ra-
kiplerimizle teknolojik altyap› noktas›n-
da bir farkl›l›k oluflturarak bu yar›flta öne
do¤ru s›yr›lmal›y›z. 

Ülkemizde bugün 25 bine yak›n genç ya-
z›l›m uzman›m›z mevcuttur. Eminiz ki
Türkiye do¤ru yönlendirildi¤i takdirde
komflu ülkelerin, Avrupa’n›n ve dünya-
n›n say›l› yaz›l›m üslerinden birisi olacak-
t›r. 2,3 trilyon Euro hacime sahip dünya
biliflim sektörünün yaklafl›k yüzde 25’ini
yaz›l›m sektörü oluflturmaktad›r. 2007 y›-
l›nda dünyadaki yaz›l›m harcamalar›n›n
740 milyar dolar› aflaca¤› tahmin edil-
mektedir. Türkiye’de yaz›l›m sektörü-
nün hacmi 2005 y›l›nda 540 milyon dola-
ra, 2006 y›l›nda ise yüzde 20 büyüyerek
650 milyon dolara ulaflmakla birlikte,
dünya yaz›l›m hacmi karfl›s›nda oldukça
düflük seyretmektedir. Genç nüfus po-
tansiyelimizin mesleki e¤itim eksikli¤i-
nin giderilmesi, beyin göçünü engelleyi-
ci politikalar›n gelifltirilmesi aradaki bu
uçurumun kapanmas›n› sa¤layacakt›r.
Stratejik bilgilerin üretildi¤i önemli bir
sektör olan bilgi teknolojileri alan›nda
Türkiye’nin topyekûn olarak son derece
h›zl› bir Bilgi Toplumu ve e-dönüflüm uy-
gulamas› içine girmesi kaç›n›lmazd›r. Bil-
gi teknolojilerinin sebep olaca¤› tüm
sosyolojik ve psikolojik tahribatlara karfl›
haz›rl›kl› ve de¤erlerini yitirmeyen bir
Türkiye’nin, gelecek y›llarda bilgi ça¤›n›
en etkin bir biçimde geçirece¤ine inan›-
yoruz. 
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Genel De¤erlendirme
Türkiye ekonomisinde aral›ks›z büyüme
2006 y›l› Eylül ay› sonu itibariyle
2003’den bu yana taplamda 19. çeyrekte
de  devam etmifltir. Ancak y›l›n ilk yar›s›
sonucunda ekonomide bir türbülans ya-
flanm›flt›r. Yaflanan dalgalanmaya paralel
olarak borsa y›l›n en düflük de¤eri-
ni görürken, dolar 1.76 YTL'yi, avro
ise 2.1 YTL'yi aflt›. Ayn› süreçte ge-
celik borçlanma faizleri yüzde
13.25'ten 17.50'ye kadar ç›karken,
iç borçlanma faizleri de yüzde
23'lerin üzerini gördü. Enflasyon
da % 10’a ç›kt›. 

Sars›nt›n›n benzer ülkelere nazaran Tür-
kiye’de daha derinden hissedilmesinin
nedeni, bir yandan enflasyonun belirle-
nen isabetsizce konulan hedef de¤erlere
göre yüksek oranda  sapmas›, di¤er yan-
dan da cari aç›¤›n oldukça yüksek seyret-
mifl olmas› idi. Enflasyondaki sapman›n
temel nedeni içeride hareketlenen tüke-

tim ve arz esnekli¤i düflük mallardaki fi-
yat kat›l›klar›, d›fl etkenlerin bafl›nda ise
petrol ve emtia fiyatlar›ndaki büyük art›fl-
lar nedeniyle girdi maliyetlerinin artm›fl
olmas› vard›. Kur art›fl›n›n nedeni ise içe-
ride aç›k d›flar›da ise ABD enflasyonunun
kontrol alt›na al›nmas› için FED’in faiz ar-

t›r›mlar›n› fas›las›z sürdürmesi sonucu
uluslararas› sermayenin geri çekilme sü-
recine girmifl olmas›d›r. 
Bu geliflmelere para ve maliye cephesin-
de bir tak›m tepkiler verilmifltir. Mali ted-
birlerin bafl›nda FDF, parasal tedbirler
içinde ise faiz ve likiditenin çekilmesi gi-
bi araçlar önde gelmifltir. Al›nan tedbirle-
rin y›l›n sonuna do¤ru etkisi gösterdi¤i
görülüyor. Bunu üretim, büyüme, tüke-

tim ve d›fl denge rakamlar›nda görmek
mümkün. Örne¤in s›nai üretimi Eylül
ay›nda % 4 art›fl gösterirken, ilk dokuz
aydaki ortalama art›fl % 6,3 oldu. Sanayi
sektörünün genel ekonomideki so¤uma-
n›n üzerinde kalmas›nda ihracata yöne-
lik sektörler etkili olmaktad›r. Bu neden-

ledir ki s›nai üretim verileri, üretim-
de ve iç talepte bir yavafllaman›n ol-
du¤unu ancak bu yavafllaman›n çok
sert olmad›¤›n› göstermektedir. 
Tüketimdeki keskin yavafllama ne-
deniyle üçüncü çeyrekteki büyüme
%3 seviyesinde kalm›flt›r. Buna ra¤-

men ilk dokuz ayl›k veriler, y›l›n tama-
m›nda y›ll›k % 5’lik büyüme hedefinin ra-
hatl›kla tutturulaca¤›n› göstermektedir.

Makroekonomik Geliflmeler
Büyüme
2006 y›l›n›n 9 ayl›k büyüme h›z› sabit fi-
yatlarla % 5,7, üçüncü çeyrek büyüme h›-
z›n ise % 3 olarak gerçekleflti. Büyüme
h›z› 2005 y›l›nda % 7,6, 2006 y›l›n›n ilk 
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2001 krizinden beri uygulanmakta olan istikrar program›n›n ve hükümetin acil eylem plan›n›n bir
gere¤i olarak, bütçe aç›¤›n›n, enflasyonun ve borç stokunun kontrol alt›na al›nmas› hedefleri bafla-
r›yla gerçeklefltirilmifl, yaflanmakta olan birtak›m iç ve d›fl sars›nt›lara ra¤men bu iyimser ortam mu-
hafaza edilmifltir. Gelinen aflamada ise ekonominin orta vadeli kalk›nmas› art›k daha etkin bir flekil-
de merkeze yerleflmeye bafllam›flt›r.

Türkiye’nin en büyük sorunlar›ndan bi-
ri olan iflsizlik 2006 y›l›nda ilk defa dü-
flüfl trendine girmifl üstelik bu ekono-
mide k›smi bir yavafllaman›n gerçek-
leflti¤i bir döneme denk gelmifltir. 



çeyre¤inde ise % 6,4, ikinci çeyre¤inde
de % 8,8 olarak gerçekleflmiflti.
Buna göre, bu y›l›n üçüncü çeyre¤inde
GSMH art›fl› sabit fiyatlarla yüzde
3,GSYH art›fl› ise yüzde 3,4 oldu.
Bu y›l›n üçüncü çeyre¤inde yarat›lan
Türkiye'nin GSMH'si cari fiyatlarla yüzde
5,7'lik art›flla 117,7 milyar dolar, 9 ayl›k
GSMH'si de yüzde 10,3'lük art›flla 290,1
milyar dolar› buldu. Geçen y›l GSMH
360,8 milyar dolar, GSYH de 361,4 milyar
dolar seviyesindeydi. 

Kamu Maliyesi
2006 y›l›n›n ilk yar›s› itibariyle bak›ld›¤›n-
da bütçenin 1984 y›l›ndan bu yana ilk de-
fa fazla verdi¤i görülüyor. Bu arada eko-
nomide yaflanan çalkant› sonras›ndan
FDF hedefi de % 6.7'ye ç›kar›lm›flt›r. Bu-
na göre y›l sonunda bütçe aç›¤›n›n %1
dolay›nda gerçekleflmesi beklenmekte-
dir. Ancak 2007 y›l›nda faiz ödemelerinin
de etkisiyle bütçe aç›¤›n›n bir miktar bo-
zulmas›, ancak geliflmelere paralel olarak
%2’nin alt›nda kalmas› 

Kas›m ay›n›n sonu itibariyle merkezi Yö-
netim toplam borç stoku 348,5 milyar
YTL olarak gerçekleflmifltir. Toplam borç
stokunun 216,9 milyar YTL’si Türk Liras›
cinsinden, 129,8 milyar YTL tutar›ndaki
k›sm› da döviz cinsindendir. Borç stoku-
nun yüzde 52’si iç piyasaya, yüzde 20,6’s›
ise kamu kesimine olan iç borçlardan
oluflurken, d›fl borçlar›n a¤›rl›¤› yüzde
27,4 olarak gerçekleflmifltir.

Enflasyon
2005 y›l›n› % 7,7 oran›nda
kapatan TÜFE enflasyonu
2006 y›l›nda yönünü yu-
kar› çevirmifl, bir ara
%11’leri bulmufl, ard›n-
dan al›nan tedbirlerin et-
kisiyle gerileme sürecine
girmifltir. Kas›m’da bir ön-
ceki aya göre TÜFE %1,29

artarken ÜFE %0,29 gerilemifltir. Kas›m
ay›nda TÜFE’de mevsimsel faktörler et-
kili olmaya devam etmifltir. Nitekim, en
yüksek ayl›k art›fllar›n yafland›¤› sektörler
giyim, g›da ve konut sektörleridir. 
Öte yandan, y›ll›k bazdaki fiyat art›fllar›
incelendi¤inde, konut ve lokanta grupla-
r›nda yüksek art›fl oranlar› hizmet sektö-
ründeki fiyat kat›l›¤›n›n enflasyon üzerin-
de bask› oluflturmaya devam etti¤ini gös-
termektedir. Kurlardaki ve enerji fiyatla-
r›ndaki düflüflün gecikmeli etkileri sonu-
cu Kas›m ay›nda ÜFE ayl›k bazda % 0,29

gerilemifltir. Giyim eflyas›, kok kömürü
ve rafine edilmifl petrol ürünleri ile ana
metal sanayi en h›zl› fiyat düflüfllerinin
yafland›¤› sektörler olmufltur. 

Beklentilere gelince, Aral›k ay›nda mev-
simsel faktörlerin etkisiyle giyim sektö-
ründe fiyatlar›n gerileme e¤ilimi göster-
mesine, g›da sektöründe fiyat art›fllar›n-
da yaflanabilecek yavafllamaya ve konut
sektörünün katk›s›n›n azalmas›na ba¤l›
olarak TÜFE’nin ivme kaybetmesini bek-
lenmektedir. TÜFE’nin y›l› tek hanede
bitirmesi kuvvetle muhtemeldir. ÜFE’de
ise mevsimsel nedenlerle tar›m sektö-
ründe yaflanmas› muhtemel fiyat art›flla-
r›n›n yan› s›ra kurlardaki geliflmeler ile
do¤algaz fiyatlar›nda yaflanan art›fl›n da
etkisiyle enerji fiyatlar›n›n belirleyici ola-
ca¤› tahmin ediliyor.
TÜFE enflasyonunun %10’un alt›na sar-
kaca¤› bir ortamda kamu sektörünün fa-
iz oran›n›n (D‹BS) hala %22 düzeyinde
kalm›fl olmas› yanl›fl bir gidiflata iflaret et-
mektedir. Hele 2007 y›l›nda %4’lük enf-
lasyon hedefinin korundu¤u bir ortamda
bu kabul edilmesi imkans›z bir reel faiz
makas›na iflaret etmektedir. Zira bu du-
rumda ya konulan enflasyon hedefine
inan›lmamaktad›r, ya da piyasalara teslim
olunmufl görüntüsü verilmektedir. 

‹flsizlik ve ‹stihdam
Türkiye’nin en büyük sorunlar›ndan biri
olan iflsizlik 2006 y›l›nda ilk defa düflüfl
trendine girmifltir. Üstelik bu ekonomi-
de k›smi bir yavafllaman›n gerçekleflti¤i
bir döneme denk gelmifltir. En son aç›k-
lanan TÜ‹K verilerine göre, iflsizlik oran›
Eylül ay›nda % 9.1 oldu. 2005’in ayn› dö-
neminde iflsizlik oran› yüzde 9.7 düze-
yindeydi. Böylece iflsizlik oran›n›n fiubat
ay›ndan bu yana yükselifl göstermedi¤i,

Ocak 2007 7

makro ekonomi /Ekonomide 2006 De¤erlendirmesi, 2007 Beklentileri

Konsolide Bütçe ve Merkezi Yönetim Bütçesi  

2005 2006           2007
Y›l sonu (Ocak- Ekim)   Program

Gelirler (Milyar YTL) 134,8 140,5 188,2
Harcamalar 144,5 144,3 204,9

Faiz Hariç Harcama 98,8 103,5 152
Faiz Harcamalar› 45,6 40,8 52,9

Bütçe Dengesi -9.743 -3,7 -16,7
B.aç›¤›/GSMH(%) -1,9 -1,2 -2,5
Faiz D›fl› Denge 35,9 37,0 36,2



iflsizlikteki düflüflün mevsimlik etkilerin
ötesine geçti¤i görülmektedir.  
Türkiye genelinde iflsiz say›s› geçen y›l›n
ayn› dönemine göre 107 bin kifli azalarak
2 milyon 316 bin kifliye düfltü. ‹flgücüne
kat›lma oran› yüzde 49.1’e yükseldi. Ey-
lül döneminde istihdam edilenlerin say›-
s›, geçen y›l›n ayn› dönemine göre 562
bin kifli artarak, 23 milyon 128 bin kifliye
ulaflm›flt›r. Bu dönemde tar›m sektörün-
de çal›flan say›s› 98 bin kifli azal›rken, bu-
na karfl›n tar›m d›fl› sektörlerde çal›flan
say›s› 660 bin kifli artm›flt›r.
Türkiye’de tar›m d›fl› iflsizlik oran› geçen
y›l›n ayn› dönemine göre 0.9 puanl›k bir
düflüflle yüzde 12 olarak gerçekle-
flirken, kentsel iflsizlik oran› 0.8
puanl›k azal›flla yüzde 11.6, k›rsal
yerlerde 0.4 puanl›k azal›flla yüzde
5.5’e gerilemifltir. Eylül dönemin-
de istihdam edilenlerin yüzde
28.4’ü tar›m, yüzde 19.6’s› sanayi,
yüzde 6.1’i inflaat, yüzde 46’s› ise
hizmetler sektöründe yer ald›. Önceki y›-
l›n ayn› dönemi ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
tar›m sektöründeki istihdam pay›n›n 1.1
puan azald›¤›, buna karfl›l›k hizmetler
sektörünün pay›n›n ise 0.5 puan artt›¤›
görülüyor.
Yabanc› Sermaye
Ekonomide 2006, özellikle yabanc› yat›-
r›mc›n›n Türkiye'ye ilgisinin artt›¤› bir y›l
oldu. Aral›k bafl› itibar›yla Türkiye'ye
do¤rudan yabanc› sermaye girifli, tarihi
rekor k›rarak 17,5 milyar dolar› buldu.
Yabanc› sermayeni girifl kanallar› ise
özellefltirme ve sat›n alma/birleflmeler
fleklinde olmufltur. 2007 y›l›n›n seçim y›-
l› olmas› nedeniyle özellefltirme çal›flma-
lar›nda bir aksama olaca¤› anlafl›l›yor. Bu
ba¤lamda kamu bankalar› ile elektrik da-
¤›t›m ihalelerinin seçim sonras›na sarka-
ca¤› tahmin edilebilir. 

Özellefltirme
Özellefltirmede bu y›l büyük kurulufllar›n
devri tamamlanm›flt›r. TÜPRAfi'›n yüzde
51'i Koç Holding'e, Erdemir'in de yüzde
46.12'lik kamu pay› OYAK'a devredildi. 
Dan›fltay 13'üncü Dairesi, Halk Banka-
s›'n›n sermayesinde bulunan Hazine'ye
ait hisselerin özellefltirme kapsam ve
program›na al›nmas›n› durdurmufltur.
Ödeme süresi bir çok tart›flmalara neden
olan Galataport ihalesi iptal edilirken,
yenisi için Ö‹B'de çal›flmalar hala devam
ediyor. Önümüzdeki dönemde gündem-
de büyük yer bulacak olan elektrik da¤›-
t›m özellefltirmeleri de görücüye ç›kt›.

Üç bölge için ihale ilan›na ç›k›lan ve yo-
¤un ilgi gören da¤›t›m özellefltirmeleri-
nin gelecek y›l start almas› bekleniyor.

Sonuç
2001 krizinden beri uygulanmakta olan
istikrar program›n›n ve hükümetin acil
eylem plan›n›n bir gere¤i olarak, bütçe
aç›¤›n›n, enflasyonun ve borç stokunun
kontrol alt›na al›nmas› hedefleri baflar›y-
la gerçeklefltirilmifl, yaflanmakta olan bir-
tak›m iç ve d›fl sars›nt›lara ra¤men bu
iyimser ortam muhafaza edilmifltir. Geli-
nen aflamada ise ekonominin orta vadeli
kalk›nmas› art›k daha etkin bir flekilde
merkeze yerleflmeye bafllam›flt›r. Bu me-
yanda k›sa vadeli iktisat politikalar› arac›-
l›¤› ile dengelerin kurulmas› ve devam›n-
da baz› ince ayarlar yap›labilir. Ancak ca-
ri aç›k ve art›k yap›sal nitelik arz etmeye

bafllayan enflasyonun  yüzde 10’lardan
yüzde 4 gibi bir çizgiye çekilebilmesinde
kur ve toplam talebe yönelik daralt›c› po-
litikalar›n kal›c› tesir üretmesi zorlaflm›fl-
t›r. 

Bir baflka gözlem, ekonomide tasarruf-
yat›r›m aç›klar›na paralel olarak net d›fl
kaynak girifli gere¤inin artm›fl olmas›d›r.
Kamu sektörü aç›klar› azal›rken, bunun
yerini flirketlerin ve hane halk›n›n tasar-
ruf aç›¤› almaktad›r. Yüksek reel faiz or-
tam›n›n ise halk› tasarrufa teflvik etmedi-
¤i gibi son derece ilginç bir netice ç›k-
maktad›r. Türkiye’nin sosyo-ekonomik

ortam›nda faiz zaten yap›lmakta olan
tasarrufun bileflimini de¤ifltirebilir-
ken, tasarruf oran›n›n artmas›na an-
laml› bir katk› yapmamaktad›r. 

Geldi¤imiz aflamada Türkiye’nin is-
tihdam art›fl› ve dezenflasyon süreci-
ni sürdürmesi gerekmektedir. Ancak

bu ikisinin birbirine olan duyarl›l›¤›n›n
oldukça yükseldi¤i görülüyor. Bu ba¤-
lamda ekonomiyi so¤utmak üzere faiz
seçene¤inin kullan›m alan› daral›rken, is-
tihdam› art›rmak için de harcama art›r›c›
yöntemlerin sonuna gelindi¤i görülmek-
tedir. Hem istihdam hem de enflasyo-
nun birada çözümü için üretim hamlesi-
nin ve verimlilik ata¤›n›n derinlefltirilme-
si gere¤i tek seçenek olarak karfl›m›za ç›-
k›yor. Eldeki ekonomi modeline buna
göre yön vermek gerekmektedir. 

Bundan sonra hedef ulusal tasarruflar›n
art›r›lmas›, etkin bir yabanc› sermaye
stratejisinin ikamesi, nitelikli yat›r›mc›
sektörlerin öne ç›kart›lmas›, verimlili¤e
yönelik teflvik ve programlar›n kamu ve
özel sektör iflbirli¤inde güçlendirilmesi
olmal›d›r. 
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Cari aç›k ve art›k yap›sal nitelik arz
etmeye bafllayan enflasyonun  yüzde
10’lardan yüzde 4 gibi bir çizgiye çek-
ilebilmesinde kur ve toplam talebe
yönelik daralt›c› politikalar›n kal›c›
tesir üretmesi zorlaflm›flt›r. 



Türkiye'nin uzunca bir süreden beri sü-
rekli tart›flma konusu olan meselelerin-
den biri, bilindi¤i gibi, cari aç›k sorunu-
dur. Hattâ birçok kifli cari aç›k rakamlar›-
na bakarak kriz senaryolar› yazmay› tea-
mül haline getirmifl durumdad›r. Bas›n›n
baz› h›zl› kalemflörleri ve dehfletengiz yo-
rumcular› gerek yaz›l› gerekse görsel
medyada s›k s›k arz› endam ederek, cari
aç›¤›n ne denli ürkütücü boyutlara eriflti-
¤i, bunun ne kadar önemli bir sorun ol-
du¤u, hatta bir ekonomik krizin kap›da
oldu¤u yönünde yorumlar yapmaktad›r-
lar. Oldukça dinamik bir iktisadi ve top-
lumsal yap›ya sahip olan Türkiye'de
makroekonomik göstergeleri do¤ru
okumak ve, nemalanmak umuduyla bir
kriz ç›kmas›ndan medet umanlar›n ek-
me¤ine ya¤ sürmemek için, cari aç›k da-
hil birçok ekonomik sorunun daha sakin
bir haleti ruhiye ile de¤erlendirilmesine
ihtiyaç vard›r. Bu çerçevede bu yaz› cari
aç›k sorununu daha so¤ukkanl› bir de-
¤erlendirmeye tâbi tutmak amac›ndad›r. 

Cari aç›k rakamlar›n›n son y›llarda gide-
rek büyüme e¤iliminde oldu¤u bir ger-
çektir. Nitekim Merkez Bankas›’n›n aç›k-
lad›¤› en son verilere göre 2006 y›l›
Ocak-Ekim dönemi itibariyle cari ifllem-
ler aç›¤›, 2005 y›l›n›n tamam›ndaki 23
milyar dolar› bir hayli aflarak, 28 milyar
dolara ulaflm›fl durumdad›r. Bu duruma
bak›p, baz› kriz senaristlerinin korosuna
kat›larak, “eyvah kriz kap›da” denebilir.
Ancak daha sa¤l›kl› olan yol, cari aç›¤›n
ne oldu¤u, nereden kaynakland›¤› ve na-
s›l afl›labilece¤i üzerine kafa yormakt›r.

Her fleyden önce belirtilmelidir ki cari
aç›k, kuflkusuz dikkat edilmesi gereken

önemli bir ekonomik gösterge olmakla
birlikte, tek bafl›na bir kriz sebebi de¤il-
dir. Daha önemlisi, bugünkü koflullarda
Türkiye’nin cari aç›k vermesi kaç›n›lmaz-
d›r. Cari aç›¤›n k›sa vadede (ithalat yasa-
¤› vb. gibi) zorlama yöntemlerle daralt›l-
maya çal›fl›lmas›n›n önemli sak›ncalar›
vard›r. Cari aç›¤›n uzun dönemde sürdü-
rülebilir düzeylere indirilmesi ise ciddi
yap›sal önlemleri gerekli k›lmaktad›r. Bu
ba¤lamda cari aç›¤›n ne oldu¤u, Türki-
ye’nin neden sürekli cari aç›k verdi¤i ve
bunun hangi yollarla kapat›labilece¤i ko-
nusunun irdelenmesinde yarar vard›r.

Türkiye’nin son y›llarda bafl etmekte zor-
land›¤› sorunlar›n bafl›nda cari aç›¤›n gel-
di¤i do¤rudur. Türkiye 2002 y›l›ndan bu
yana sürekli cari aç›k vermekte, daha
önemlisi bu aç›k Gayrisafi Yurtiçi Has›la-
n›n (GSYH) yüzdesi olarak giderek büyü-
mektedir. 2005 y›l› itibariyle GSYH’n›n
%6’s›na ulaflm›fl olan cari aç›¤›n 2006 ve
2007’de daha da büyüyerek 2007’de
%7’ye eriflece¤i tahmin edilmektedir. 

Merkez Bankas›’n›n 2006 y›l›n›n on ayl›k
dönemi itibariyle en son aç›klad›¤› veri-
ler de bu e¤ilimi teyit eder niteliktedir.
2006 y›l› Ocak-Ekim dönemi ödemeler
dengesi rakamlar›
2005 y›l›n›n ayn› dö-
nemiyle karfl›laflt›r-
mal› olarak Tablo
1’de verilmifltir.

Tablo 1’in incelen-
mesinden de anlafl›-
laca¤› üzere, 2006 y›-
l›n›n on ayl›k döne-
minde ihracat 71.4,

ithalat 107.0, dolay›s›yla (sadece mal tica-
retini içeren) d›fl ticaret aç›¤› 35.6 milyar
dolar olarak gerçekleflmifltir. Baflta tu-
rizm ve d›fl müteahhitlik hizmetleri ol-
mak üzere hizmet ticaretinde sa¤lanan
yaklafl›k 11.2 milyar dolarl›k fazla dikkate
al›nd›¤›nda toplam mal ve hizmet denge-
si 24.4 milyar dolarl›k aç›k vermektedir.
Buna cari ifllemler dengesinin üçüncü alt
kalemi olan yat›r›m gelir-gider dengesini
de ekledi¤imizde, cari ifllemler hesab›n›n
28.0 milyar dolarl›k aç›k verdi¤i sonucu-
na ulafl›lmaktad›r. Söz konusu aç›k 2005
y›l›n›n ayn› dönemine k›yasla %66.7’lik,
2005 y›l›n›n tamam›na k›yasla %21.7’lik
bir art›fl anlam›na gelmektedir. Neresin-
den bak›l›rsa bak›ls›n, bu art›fl üzerinde
durulmas› gereken ciddi bir art›flt›r. K›sa-
ca cari aç›k, gerek mutlak rakam ve ge-
rekse milli gelirin yüzdesi olarak, h›zla
artmaktad›r. Bu manzara karfl›s›nda pani-
¤e kap›l›p krizin ne zaman kap›y› çalaca-
¤› sorusunu sorarak “kendi kendini ger-

çeklefltiren kehanet”1 sürecine katk›da
bulunmak yerine, so¤ukkanl› bir analiz
her zaman daha tercihe de¤er bir tutum-
dur. Bu çerçevede bu rakamlar›n do¤ru
okunabilmesi ve Türkiye’nin neden sü-
rekli cari aç›k verdi¤inin anlafl›labilmesi
için, cari aç›¤›n nedenlerine inilmesi ve
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Kaynak: TCMB.

Ya Tasarruf Edeceksin, Ya Büyümekten  Vazgeçeceksin;

fiimdilik Üçüncü Yol Cari Aç›k!

Tablo1: Cari ‹fllemler Dengesi (2005-2006)

Doç. Dr. Mustafa Acar



Türkiye’nin kamu aç›klar› ve özel sektör
aç›klar› ile cari aç›k ba¤lant›s›n›n kurul-
mas› gerekmektedir.

Cari Aç›k Nedir?
Cari aç›k daha genifl kapsaml› bir kavram
olan “ödemeler dengesi”nin bir parças›-
d›r. Genifl anlam›yla ödemeler dengesi,
bir ekonomide yerleflik kiflilerin (hükü-
met, bankalar, gerçek ve tüzel kifli veya
kurulufllar), di¤er ekonomilerde (yurtd›-
fl›nda) yerleflik kiflilerle belirli bir dönem-
de yapm›fl olduklar› ekonomik ifllemle-
rin sistematik kay›tlar›n› elde etmek üze-

re haz›rlanan istatistiksel bir rapordur.2

Ödemeler dengesinin dört ana kalemi
vard›r: 1) Cari ifllemler hesab›, 2) Serma-
ye hesab›, 3) Rezervlerde de¤iflme, 4)
Net hata ve noksan. D›fl dünya ile al›fl-ve-
rifl ba¤lam›nda as›l kalemler ilk ikidir; di-
¤er kalemler öncekilerin sonucu olarak
devreye giren “denklefltirici” kalemler-
dir. fiirket bilânçolar›nda oldu¤u gibi, çif-
te kay›t sisteminin do¤al bir sonucu ola-
rak, normal flartlarda (muhasebe kay›tla-
r›n›n tam tutuldu¤u ve rezervlerde net
bir de¤iflme olmad›¤› varsay›m› alt›nda)
cari dengenin aç›¤› sermaye hesab›n›n
fazlas›na, cari dengenin aç›¤› ise sermaye
hesab›n›n fazlas›na eflittir; yani bu ikisi-
nin toplam bakiyesi s›f›rd›r. Bu bakiye s›-
f›r olmad›¤› zaman, cari aç›ktan daha faz-
la ülkeye sermaye girerse bu fazlal›k re-

zervleri art›r›r; aksine cari aç›¤› ka-
patmaya yetecek sermaye girifli ol-
mam›flsa bu kez rezervler azal›r.
Net hata ve noksan muhasebe ka-
y›tlar›n›n tam olmamas›ndan (ka-
y›td›fl› döviz girifl ve ç›k›fl›ndan)
kaynaklanan fark› muhasebelefltir-
mek üzere kullan›lan bir denklefl-
tirici kalemdir. Net hata ve noksa-
n›n negatif bakiyesi kay›td›fl› net
döviz ç›k›fl›na, pozitif bakiyesi ise

kay›td›fl› döviz girifline iflaret eder.
Bu kapsamda cari aç›k, bir ülkenin belir-
li bir dönemde d›fl dünya ile yapt›¤› mal,
hizmet ve yat›r›m al›fl-veriflinin döviz cin-
sinden bakiyesidir. Baflka bir deyiflle cari
aç›k toplam döviz gelirlerinin döviz gi-
derlerinden daha az olmas›n› ifade et-
mektedir. Türkiye’nin, örne¤in, 1 y›l bo-
yunca (d›flar›ya satt›¤› mal ve hizmetler
ile d›flar›ya yapt›¤› yat›r›mlardan) elde et-
ti¤i toplam döviz gelirinden,  ayn› dö-
nemde (d›flar›dan sat›n ald›¤› mal ve hiz-
metler ile yabanc›lar›n Türkiye'de yapt›¤›
yat›r›mlar için) ödemesi gereken toplam
döviz giderinin ç›kar›lmas›yla elde edilen
negatif bakiye, Türkiye’nin o dönemdeki
cari aç›¤›n› oluflturmaktad›r. Cari ifllemle-
rin s›f›r bakiye vermesi demek, döviz ge-
liri döviz giderine eflit, dolay›s›yla cari ifl-
lemler hesab› dengede demektir. fiayet
Türkiye 1 y›lda d›flar›dan sat›n ald›¤›ndan
daha fazla d›flar›ya mal ve hizmet satabil-
seydi, bu kez cari aç›k de¤il, cari fazlas›
olacakt›. 

Oysa Türkiye’nin mal ve hizmet ithalat›-
n›n de¤eri sürekli olarak mal ve hizmet
ihracat›n›n de¤erini aflt›¤›ndan (bunun
istisnas› genellikle ekonomik kriz y›llar›-
d›r!) ülke sürekli bir cari aç›k sorunuyla
karfl› karfl›ya bulunmaktad›r. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda cari aç›¤›n nedeni, Türki-

ye’nin d›flar›dan ald›¤› kadar d›flar›ya sa-
tacak mal ve hizmet üretememesidir;
toplam ihracat›n›n toplam ithalat›na gö-
re zay›f kalmas›d›r. Nitekim 2006 Ocak-
Ekim dönemi verilerine bak›ld›¤›nda,
Türkiye’nin toplam mal ihracat›n›n 71.4
milyar dolar olmas›na karfl›l›k ithalat›n›n
107 milyar dolar olmas›n›n sonucu ola-
rak mal ticareti dengesinin 35.6 milyar
dolar aç›k verdi¤i görülmektedir. Buna
(ulaflt›rma, bankac›l›k, müteahhitlik, tu-
rizm gibi alanlar› içeren) hizmet ticare-
tinde verilen fazla ilave edildi¤inde mal
ve hizmetler dengesi -24.4 milyar dolar
düzeyinde oluflmaktad›r. Yat›r›m denge-
si de yaklafl›k 4 milyar dolarl›k negatif ba-
kiye vermekte, dolay›s›yla cari ifllemler
dengesi -28 milyar dolara yükselmekte-
dir. 

Temel Sorun: ‹ç Tasarruflar›n 
Yetersizli¤i ve Kamu Mali Disiplini
Öte yandan meslekten iktisatç›lar›n ya-
k›ndan bildi¤i, “Makroekonominin Te-
mel Dengesi” ad› verilen bir denklem,
bir özdefllik vard›r: (S-I)_(G-T)+(X-M).
Bu denklemin bileflenleri üzerinde yap›-
lacak k›sa bir gezinti, esasen Türkiye’nin
cari aç›k sorununun nereden kaynaklan-
d›¤› ve bu sorunun ortadan kalkmas› için
neler yap›lmas› gerekti¤i konusunda çok
yararl› bilgiler verecektir. Bu ba¤lamda
denklemin sol taraf›ndaki S özel sektö-
rün tasarruflar›n›, I ise yat›r›mlar›n› gös-
termektedir. Sa¤ taraftaki terimlerden G
kamu harcamalar›n›, T kamu gelirlerini,
X ihracat gelirlerini, M ise ithalat harca-
malar›n› temsil etmektedir. Terimlere
parantezler olarak birlikte bak›ld›¤›nda,
denklemin solundaki terim özel kesim
(tasarruf-yat›r›m) dengesini, sa¤ taraftaki
ilk terim kamu kesimi dengesini, en sa¤-
daki terim ise d›fl dengeyi, yani cari ifl-
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Her fleyden önce belirtilmelidir ki
cari aç›k, kuflkusuz dikkat edilmesi
gereken önemli bir ekonomik
gösterge olmakla birlikte, tek
bafl›na bir kriz sebebi de¤ildir. Cari
aç›¤›n uzun dönemde sürdürülebilir
düzeylere indirilmesi ise ciddi
yap›sal önlemleri gerekli k›lmak-
tad›r.





lemler dengesini göstermektedir. Bu
denklem esasen özel kesim ve kamu ke-
simi dengesi ile d›fl dengenin birbirine
nas›l kopmaz ba¤larla ba¤l› oldu¤unu
aç›kça ortaya koymaktad›r. Buna göre
örne¤in, özel kesimin “kendi ya¤›yla kav-
ruldu¤u” (kendi yat›r›mlar›n› kendi ta-
sarruflar›yla finanse etti¤i) bir durumda,
kamu kesimi ne kadar aç›k verirse, cari
aç›k da o kadar olacak, kamunun tasarruf
aç›¤› d›fl dünyan›n tasarruflar›yla kapat›-
lacakt›r. Hem özel kesimin, hem de ka-
mu kesiminin aç›k verdi¤i bir ekonomi-
de ise cari aç›k, kaç›n›lmaz flekilde, kamu
aç›¤› ile özel sektör aç›¤›n›n toplam› ka-
dar olacakt›r. Baflka bir deyiflle cari aç›k,
iç tasarruflar› yat›r›mlar›n› finanse etme-
ye yetmeyen, devlet bütçesi de aç›k ve-
ren ülkelerin bu aç›klar›n› finanse etmek
için d›fl dünyan›n tasarruflar›n› kullan-
malar›ndan baflka bir fley de¤ildir. Tür-
kiye uzun y›llard›r (ekonominin büyük
bir krize girdi¤i ve darald›¤› 2001 hariç)
hem özel kesimin hem de kamu kesi-
minin aç›k verdi¤i bir ülkedir; ülkenin
iç tasarruflar› yat›r›m harcamalar›n› fi-
nanse etmeye yetmemektedir; devlet
sürekli bütçe aç›¤› vermektedir. Cari
aç›k, özel sektör ve kamu sektörünün
verdi¤i bu aç›klar›n kaç›n›lmaz sonucu-
dur. O halde sorulmas› gereken as›l so-
ru, hem kamu kesiminin, hem de özel
kesimin Türkiye’de neden sürekli aç›k
verdi¤idir.

Kamu kesiminin sürekli aç›k vermesinin
sebebi, devletin harcamalar›n› yeterince
k›samamas›, gelirlerini de yeterince art›-
ramamas›d›r. Kamunun tek sa¤lam gelir
kayna¤› olan vergiler uzun y›llar boyunca
kay›td›fl› ekonominin varl›¤›, vergi kay›p
ve kaçaklar›n›n fazla olmas›, vergi adaleti
konusundaki sorunlar gibi nedenlerle is-
tenen oranda art›r›lamam›flt›r. Kamu har-

camalar›n›n en önemli kalemlerinden
olan savunma harcamalar›n›n k›s›lmas›
tart›flma konusu bile yap›lamamakta,
memur ve iflçi azalt›m›na sendikalar di-
renmekte, K‹T’lerin tümüyle tasfiyesi bü-
rokratik direnifl nedeniyle çok gecikmeli
olarak ve a¤›r-aksak yap›labilmektedir.
2001 sonras› dönemde AB ve IMF talep-
lerinin de etkisiyle mali disipline büyük
önem verilmesine, vergi aflar› vb. teflvik
edici araçlarla vergilerin art›r›lmas› ve
harcamalar›n k›s›lmas› çabalar›na ra¤-
men 2005 y›l›nda bütçe, sosyal güvenlik
sistemindeki büyük aç›klar yüzünden,
GSYH’n›n %2’si kadar aç›k vermifl, yani
kamu maliyesinde son y›llardaki ciddi iyi-
leflmeye ra¤men, as›l hedef olmas› gere-
ken “denk bütçe” noktas›na henüz geli-

nememifltir.3

Öte yandan Türkiye kalk›nma, geliflmifl
ülkelerle aras›ndaki aç›¤› daraltma ve
zenginleflme ihtiyac›nda olan bir ülkedir.
Bunun sa¤laman›n yolu ise reel büyüme-
dir. Büyümek için ekonominin üretim
kapasitesini art›rmak, bunun için de yük-
sek oranda yat›r›m yapmak gerekir. Yat›-
r›mlar›n finansman kayna¤› ise tasarruf-
lard›r. 2005 y›l› itibariyle iç tasarruflar›n
yetmedi¤i yerde d›fl tasarruflara sar›lmak
kaç›n›lmazd›r. Nitekim Türkiye’nin iç ta-
sarruflar›n›n GSYH’ya oran› %19-20, bu-
na karfl›l›k yat›r›mlar›n›n GSYH’ya oran›

%25-26’d›r; aradaki fark %6-7’dir. Tesa-
düfe bak›n ki (!) cari aç›¤›n GSYH’ya ora-
n› da %6-7 aras›ndad›r. Sözün k›sas›, Tür-
kiye’nin cari aç›k sorununun temelinde,
kendi iç tasarruflar›n›n, büyüme ihtiyac›-
n›n gerekli k›ld›¤› yat›r›mlar› finanse et-
meye yetmemesi sorunu yatmaktad›r.
Cari aç›k bu anlamda iç tasarruf aç›¤›n›n
d›fl tasarruflarla kapat›lmas›ndan baflka
bir fley de¤ildir.

Cari Aç›k Sorunu Sadece 
Türkiye'nin Sorunu mu?
Cari aç›k sorununun sadece Türkiye'nin
sorunu oldu¤u san›lmamal›d›r. H›zl› bü-
yüme ihtiyac›ndaki birçok ülkenin de ca-
ri aç›k sorunu oldu¤u bilinen bir gerçek-
tir. Nitekim çok fazla elefltiri konusu olan
cari aç›k düzeyi bak›m›ndan Türkiye, 1

Ocak 2007 itibariyle Avrupa Birli¤i'ne
giren Romanya ve Bulgaristan'a göre
daha iyi durumdad›r. Uluslararas›
Ödemeler Bankas›’n›n (Bank For In-
ternational Settlements) 2005 verile-
rine göre Türkiye'de %6.4 olan cari
aç›¤›n GSYH’ya oran› Estonya, Maca-
ristan, Litvanya ve Slovakya gibi AB
üyesi ülkelerde daha yüksektir. 2005
y›l›nda Estonya'n›n cari aç›¤›n›n
GSYH'ya oran› %9.9, Macaristan'da
%8.4, Litvanya'da %7.4, Slovakya'da

ise %6.6 olmufltur. 2004 y›l›nda AB'ye
üye olan di¤er ülkelere bak›ld›¤›nda cari
aç›¤› oransal olarak Türkiye'den daha
düflük olan ülkeler aras›nda Polonya
(%3.2), Çek Cumhuriyeti (%2.9) ve Slo-
venya (%1.6) bulunmaktad›r. Halen mü-
zakere sürecinde olan H›rvatistan'da ise
bu oran %4.8’tür. AB’nin en genç üyeleri
Romanya ve Bulgaristan'la k›yasland›¤›n-
da Türkiye’nin daha iyi durumda oldu-
¤u; cari aç›¤›n GSYH'ya oran›n›n Bulga-
ristan'da %9 iken, Romanya'da %7.9 ola-

rak gerçekleflti¤i görülmektedir.4 Baflka
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Demokratikleflen, sivilleflen, baflör-
tüsü ve Kürt sorunu gibi kangren ol-
mufl sorunlar›na bar›flç› çözümler
bulmufl bir Türkiye'de reel faizler
de, kaynak maliyetleri de düflecek,
verimlilik yükselecek, rant kavgas›
sona erecek; böyle bir ekonomik-si-
yasi ortamda ürkütücü boyutlarda
bir cari aç›k sorunu da olmayacak-
t›r.



bir deyiflle, cari aç›¤›n hangi ülkelerde
yüksek, hangisinde düflük oldu¤u konu-
sunda bir genelleme yapmak do¤ru de-
¤ildir; geliflmekte olan ülkeler aras›nda
cari aç›¤› yüksek olanlar da düflük olanlar
da vard›r. Sorun yaln›zca Türkiye'nin so-
runu de¤ildir. Sorun kamu aç›klar›n›n ve
özel sektör yat›r›m-tasarruf aç›¤›n›n bu-
lunup bulunmamas›yla, iç tasarruflar›n
yerli yat›r›mlar› finanse etmeye yetip yet-
memesiyle ve bununla iç-içe olarak, yat›-
r›m yapabilmek için gereken hammad-
de, aramal› ve makine-teçhizat›n (serma-
ye mallar›n›n) yurtiçinden temin edilip
edilememesi ile ba¤lant›l›d›r.

Cari Aç›k Sorununun Çözümü: 
Ya tasarruf et, ya büyümeden 
vazgeç, yoksa cari aç›¤a raz› ol!
Yukar›da söylenenler ›fl›¤›nda denebilir
ki, cari aç›k sorununa, k›sa vadede hiçbir
yan tesir yapmadan çözüm getirecek bir
sihirli araç yoktur. Ciddi yan etkileri de
beraberinde getirecek bir önlem, büyü-
me hedefinden vazgeçmektir. 
Reel ekonomik büyümeden vazgeçmek
demek, zenginleflme idealinden vazgeç-
mek demektir; geliflmifl dünyan›n bir
parças› haline gelme (veya güçlü ülkele-
rin “flamar o¤lan›” olmaktan kurtulma)
hedefini bir kenara b›rakmak demektir.
Nitekim ekonominin büyümedi¤i, tersi-
ne küçüldü¤ü kriz y›llar›na (1994, 1999,
2001) bak›l›rsa an›lan y›llarda cari denge-
nin aç›k de¤il, fazla verdi¤i görülecektir.
Yat›r›m yapmad›¤›n›z, buna ba¤l› olarak
da yat›r›m mal› ithal etmedi¤iniz zaman
cari aç›k da vermedi¤iniz anlafl›lmakta-
d›r.

Büyüme hedefinden vazgeçmeden cari
aç›¤› ortadan kald›rman›n veya azaltma-
n›n en garantili yolu, tasarruf oran›n›n ar-
t›r›lmas›d›r. Japonya gibi 2. dünya savafl›

sonras› dönemde onlarca y›l h›zla büyü-
müfl ve bat›l› ülkelerle boy ölçüflür hale
gelmifl, Çin gibi 1978 y›l›ndan bu yana d›-
fla aç›lma politikas› sayesinde aral›ks›z
%10 dolay›nda bir y›ll›k ortalama reel bü-
yüme h›z› tutturabilmifl ülkelerde tasar-
ruf oran› %35-40’t›r. Türkiye’nin tasarruf
oran› ise bunun sadece yar›s› kadard›r. O
halde büyümeyi cari aç›k vermeden fi-
nanse etmek isteyen Türkiye’nin en bafl-
ta yapmas› gereken fley tasarruf, oran›n›
art›rmak, yani Türk halk›n› daha az tüke-
tip daha çok tasarruf etmeye ikna etmek-
tir. Oysa Türkiye bu konuda hiç de bafla-
r›l› bir deneyime sahip de¤ildir. ‹ç tasar-
ruflar›n yetersizli¤i sorununu “zorunlu
tasarruf” uygulamas›yla aflmaya çal›flan
rahmetli Özal’›n bu çabalar› sonuç ver-
memifl, hatta zamanla anapara ve nema
ödemeleri kamunun bafl›na bela olan
kangren bir soruna dönüflmüfltür. 

‹ç tasarruflar›n düflük oldu¤u, büyüme
hedefinden de vazgeçmeyen bir ülkenin,
yapabilece¤i baflka bir fley de, devleti kü-
çültüp kamu harcamalar›n› k›sarak tasar-
ruf fazlas› vermeye zorlamak, böylece
özel kesim tasarruf aç›¤›n› kamu tasarruf
fazlas›yla kapatmakt›r.  Kamu kesimi ile
özel kesimin birbirinin yaras›na merhem
oldu¤u bir ekonomide d›fl tasarruflara
olan gereksinim azalacak, cari aç›k soru-
nu da h›zla sorun olmaktan ç›kacakt›r. 
Cari aç›¤a (X-M), yani “ihracat eksi itha-
lat” yönünden bak›ld›¤›nda bu aç›¤› ka-
paman›n yolu bellidir: ya ihracat› art›r-
mak, ya ithalat› azaltmak, ya da ikisini
birden yapmak. Oysa Türkiye’nin duru-
munda ithalat› azaltmak kolay de¤ildir;
zira ihracat› ve iç talebi karfl›lamaya yö-
nelik üretimi art›rman›n yolu, ithalat› da
art›rmaktan geçmektedir.   Türkiye’nin
ithalat›n›n kompozisyonuna bakmak bu
konuda yeterince fikir vericidir: toplam

ithalat›n %85-87’si hammadde, aramal›
ve yat›r›m mallar›ndan (yani üretimi art›-
rabilmek ve büyümek için yap›lmas› ge-
reken ithalattan) oluflmaktad›r. K›sacas›
ithalat›n çok büyük bir bölümü, gerek iç
talebi karfl›lamak, gerekse ihracata yöne-
lik mal ve hizmet üretebilmek için ihti-
yaç duyulan maddelerden müteflekkil-
dir. Bu mallar›n ithal edilmesinin temel
nedeni ise iç piyasada söz konusu malla-
r›n ya hiç üretilmiyor olmas›, ya çok pa-
hal› olmas›, ya da istenen kalitede olma-
mas›d›r. Bu durumda ithalattan vazgeç-
mek demek, kaç›n›lmaz flekilde üretim
ve büyümeden, ihracattan da vazgeçmek
demektir. 

O halde ihracata ve büyümeye zarar ver-
meden ithalat› azaltman›n yolu, ithalata
konu olan hammadde, aramal› ve yat›r›m
mallar›n› yurt içinde rekabetçi fiyatlar-
dan üretilebilir hale getirmektir. Bu ise
akflamdan sabaha yap›labilecek bir fley
de¤ildir; ekonominin üretim yap›s›nda
de¤ifliklik yaratan ciddi önlemler gerek-
tirmektedir. Bir baflka deyiflle cari aç›¤›n
sürdürülebilir düzeye çekilmesini sa¤la-
yacak kal›c› çözüm, ihracat art›fl›n› sürek-
li k›lacak, ithalat art›fl›n› ise yavafllatacak,
böylece ihracat ile ithalat aras›ndaki den-
gesizli¤in zamanla daralmas›n› sa¤laya-
cak yap›sal önlemler almak ve bunlar› ka-
rarl›l›kla uygulamaktan geçmektedir. Bu
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önlemler aras›nda en baflta flunlar› s›rala-
mak mümkündür: 1) Enerji maliyetleri-
nin azalt›lmas›, yak›n gelecekte ortaya ç›-
kacak enerji aç›¤›n›n (nükleer santral ve
rüzgar enerjisi dahil) yeni yat›r›mlarla sü-
ratle kapat›lmas›, 2) ‹stihdam maliyetleri-
nin azalt›lmas›, 3) Kay›td›fl› ekonomiyle
mücadele, 4) Sosyal güvenlik reformu,
5) Aramal› ve yat›r›m mallar›n›n iç piyasa-
da üretilmesini cayd›ran baflka engellerin
(afl›r› de¤erli Türk paras›, veya afl›r› dü-
flük döviz kuru) ortadan kald›r›lmas›.
Her halinden kaynaklar›n› etkin kullana-
mad›¤› anlafl›lan bir kurum olan TRT’nin
harcamalar›n› k›smen finanse etmek için
elektrik faturalar›n›n kabart›lmas›, nükle-
er santraller kurulmas› konusunda sü-
rekli zikzaklar çizilmesi, Türkmen do-
¤algaz›n› çok daha ucuza getirebilecek
iken Rusya üzerinden getirerek do¤al-
gaz maliyetinin katlanmas›, seçim kay-
g›lar›yla kay›td›fl› ekonomiye göz yu-
mulmas›, vergi sisteminde köklü re-
formlar›n göze al›namamas›, istihdam
üzerindeki a¤›r vergi yükünün devam
ettirilmesi ve sosyal güvenlik reformu-
nun geciktirilmesi gibi sorunlar çözül-
medi¤i sürece bu konuda pek bir me-
safe al›namayaca¤› aflikard›r. 

En az bu tür ekonomik önlemler kadar
önemli olan bir konu da, siyasi gerginli-
¤in azalt›lmas› ve istikrar›n korunmas›-
d›r. Bas›n›n yang›na körükle gider tavr›-
n›n da teflvik etmesiyle TSK üst düzey
komutanlar›yla siyasi liderler aras›nda za-
man zaman yaflanan polemikler, irtica-la-
iklik ekseninde piyasaya sürülen abart›l›
senaryolar, 301. madde ve Gümrük Birli-
¤inin kapsam›n›n geniflletilmesi (Rum
mallar›na Türk limanlar›n›n aç›lmas›)
ba¤lam›nda AB ile yaflanan gerginlik,
YÖK-Yarg›-Hükümet aras›nda zaman za-
man nükseden kavgalar ve yak›n geçmifl-

te pekçok örne¤ine rastlad›¤›m›z üzere,
flehit cenazeleri istismar edilerek yürütü-
len içe kapanma ve reformlara direnifl
süreci Türkiye’ye “yol, su ve elektrik”
olarak de¤il, k›s›lamayan savunma harca-
malar›, yükselen reel faizler, artan faiz
yükü, dalgalanan piyasalar, ürken yat›-
r›mc› ve artan kaynak maliyetleri olarak
geri dönmektedir. Ülkeyi çok sevdi¤ini,
hatta en çok kendisinin sevdi¤ini düflü-
nen “devletlü”lerimizin demokrasinin
mant›¤›yla ba¤daflmayan, seçilmifl siyasi-
lere meydan okuyan beyanatlar verirken
birkaç puanl›k bir reel faiz art›fl›n›n bu ül-
kenin iç ve d›fl borç faiz yükünü kaç mil-
yar dolar artmas›na sebep oldu¤unu he-

saba katmas›nda yarar bulunmaktad›r.
Türkiye gibi iç tasarruflar› yetmeyen,
ama h›zl› büyüme ihtiyac›ndaki bir ülke-
de yüksek cari aç›¤›n sürdürülebilmesi-
nin (kalk›nman›n finansman›n› d›fl tasar-
ruflarla yapman›n) en önemli yolu, istik-
rar›n sürmesi ve d›fl dünyan›n, Türki-
ye’ye tasarruflar›n› daha düflük maliyetle
ödünç vermeye raz› olmas›d›r. AB pers-
pektifi bunun için hayati bir önem tafl›-
maktad›r. Hükümet bu konuda kendisi
için kurulan tuzaklara düflmemeli, AB’ye
meydan okuyan ve reformlar› erteleyen
bir rotaya girmemelidir. Böyle bir yola
girmenin, hükümetin kendi kaderiyle ve

bu ülkenin gelece¤iyle kumar oynamak
anlam›na geldi¤i idrak edilmelidir. De-
mokratikleflen, sivilleflen, baflörtüsü ve
Kürt sorunu gibi kangren olmufl sorunla-
r›na bar›flç› çözümler bulmufl bir Türki-
ye'de reel faizler de, kaynak maliyetleri
de düflecek, verimlilik yükselecek, rant
kavgas› sona erecek; böyle bir ekono-
mik-siyasi ortamda ürkütücü boyutlarda
bir cari aç›k sorunu da olmayacakt›r.

Dipnotlar

1 Kendi kendini gerçeklefltiren kehanet; asl›nda
ortada ciddi bir sebep yokken, belirli kuruntular,
vehimler veya temelsiz korkular yüzünden sürü
psikolojisiyle topluca hareket edilmesi sonucu
tam da korkulan fleyin bafla gelmesini ifade eden

bir kavramd›r. Basit bir örnek vermek gerekir-
se, “kriz kap›daym›fl” söylentisiyle insanlar pa-
ni¤e kap›l›p da topluca döviz büfelerine ve
bankalara dolar almaya koflarsa, ortaya ç›kan
ani ve afl›r› talep nedeniyle döviz kurlar› bir-
den f›rlayabilir, bu da en baflta döviz borçlula-
r›n› a¤›r bir maliyet yükünün alt›na sokarak
korkulan krizin gerçekten de kap›y› çalmas›
anlam›na gelir. 
2 Ödemeler dengesinin tan›m›, unsurlar›,
ödemeler dengesi istatistiklerinin derlenme
metodolojisi ve Türkiye uygulamas› konusun-
da daha genifl bilgi için bkz. Ödemeler Denge-
si Metodolojisi ve Türkiye Uygulamas›, T.C.
Merkez Bankas›, ‹statistik Genel Müdürlü ¤ü, 

Ödemeler Dengesi Müdürlü¤ü 
(http://www.tcmb.gov.tr/).
3 Bu konuda bir iyi bir kötü haberden söz etmek
mümkündür: Olumlu haber, 2006 Kas›m ay›nda
uzun y›llardan sonra ilk defa bütçenin aç›k de¤il,
fazla vermifl olmas›d›r. Kötü haber ise, bütçe den-
gesinde uzun dönemli kal›c› iyileflme sa¤layacak
ciddi bir ad›m olan Sosyal Güvenlik Reform’unun
Cumhurbaflkanl›¤› ve Yarg› engeline tak›lm›fl ol-
mas›d›r. Kesintiler ve emeklilik yafl›nda de¤ifliklik
öngören maddelerin “memurlar yönünden” iptal
edilmesinin anlam›, sosyal güvenlik reformunun
gecikmesi, dolay›s›yla sosyal güvenlik aç›klar›n›n
daha uzun bir süre bütçeden finanse edilmeye
devam edilmesidir. 
4 Zaman

(03.01.0007)http://www.zaman.com.tr/webapp-
tr/haber.do?haberno=482008 
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Cari aç›k sorununun sadece Türki-
ye'nin sorunu oldu¤u san›lmamal›-
d›r. H›zl› büyüme ihtiyac›ndaki bir-
çok ülkenin de cari aç›k sorunu ol-
du¤u bilinen bir gerçektir. Nitekim
çok fazla elefltiri konusu olan cari
aç›k düzeyi bak›m›ndan Türkiye, 1
Ocak 2007 itibariyle Avrupa Birli-
¤i'ne giren Romanya ve Bulgaris-
tan'a göre daha iyi durumdad›r.



Bilgi sistemleri gelifltikçe ve bizim onlara
olan ihtiyac›m›z artt›kça, bilginin ve üze-
rinde akt›¤› veya bekledi¤i bilgi sistemle-
rinin güvenli¤i de üzerinde düflünülmesi
gereken bir konu haline geliyor. Bu ne
çok abart›lacak, ne de hiç önemsenme-
yecek bir konu. Bilgi güvenli¤i firma yö-
neticileri, mühendisleri ve uzmanla-
r›, "bilgi güvenli¤i problemi" ile için-
de timsahlar›n yüzdü¤ü bir nehirde
sörf yapmak aras›nda bir benzerlik
kurarlar.
D›flar›da timsahlar var ve firman›z›n
de¤erlerine sald›r›yor, bundan dola-
y› bizim üretti¤imiz güvenlik ürünle-
rine ihtiyac›n›z var! Bu analoji asl›n-
da ulaflmak istedi¤imiz amaca, yani gü-
venli veya güvenilir bilgisayar ve a¤ sis-
temleri kurmam›za pek yard›mc› olmu-
yor. Gereksiz bir korku yarat›p, potansi-
yel kullan›c›lar› bilgi teknolojilerinden
uzak tutuyor. Sonuçta en güvenli bilgisa-
yar, kapal› bir bilgisayar veya hiç sat›n
al›nmam›fl bir bilgisayar de¤il midir?

Bilgi güvenli¤i üzerinde elektronik tica-
retin akt›¤› bilgi teknolojisi sistemlerinin
ve yarat›lan sanal ortamlar›n hukuki ge-
çerli¤e sahip olmas›n› sa¤layarak, kat›-
l›mc›lar›n mahremiyet, kimlik, eser sa-
hipli¤ini ve tüketici haklar›n› korur. Be-
nim faydal› buldu¤um analoji iflte bu ana

teman›n üzerine kurulu. Bilgi güvenli¤i
ile yapt›¤›m›z fley asl›nda sanal bir orta-
ma hukuki bir elbise giydirmek ve fizik-
sel bir ortam gibi çal›flmas›n› sa¤lamak.
Fiziksel bir ma¤azadan içeri giren müflte-
ri ödemeyi yapt›¤› zaman mal› alaca¤›n›
ve onunla ç›kabilece¤ini bilir. Ödemeyi
nakit veya kredi kart› ile yapt›¤› zaman,

firma çal›flanlar› gereken noktalarda “fi-
ziksel bütünlük” veya kimlik do¤rulama-
s› yaparak ödemenin hukuki olmas›n›
sa¤lar. Ürünlerin tesliminden envanter
kontrolüne, sat›n almadan ödemeye ka-
dar yürüyen prosedürler, bu ortam› bü-
tün kat›l›mc›lar için hukuki olarak güve-

nilir bir hale getirmifltir. Bütün ha-
yat›m›z boyunca al›fl›k oldu¤umuz
bu fiziksel süreçler flimdi sanal or-
tamlar için kurulmal›d›r. 

Örne¤in fiziksel bir tatl›c› ma¤aza-
s›n›n sahte olmad›¤›n›, y›llard›r ay-
n› noktada var olmaya devam et-
mesi yüzünden ve bizim de un ku-

rabiyelerimizi oradan ald›¤›m›z için “fi-
ziksel bütünlük” nedeni ile biliriz. Sanal
ma¤aza ise “gerçekli¤ini” bize Elektronik
Sertifika Servis Sa¤lay›c›s›ndan ald›¤› sa-
y›sal sertifikas›n›n bizim bilgisayar›m›zda
kimlik do¤rulanmas› ile ispatlamak zo-
rundad›r. Örnekler ço¤alt›labilir. H›rs›zl›-
¤a veya vandalizme karfl› koruma da da-
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Bilgi güvenli¤i teknolojileri ticaret hayat›n› bir çok noktadan kucaklayarak, hukuki ve gerçek anlam-
da gereken güvenlik mekanizmalar›n› iflletir ve yap›lan ifllemlerin do¤ru, eksiksiz, güvenilir ve
denetlenebilir olmas›n› sa¤lar. Örne¤in, Türkiye’nin dört bir taraf›na da¤›lm›fl bürolar›n›z, fab-
rikalar›n›z ve tasar›m merkezleriniz varsa, bunlar› birbirlerine VPN (virtual private network) denilen
yaz›l›m ve donan›m elemanlar›ndan oluflmufl sistemlerle ‹nternet üzerinden ba¤lars›n›z ve bütün
bürolar sanki fiziksel güvenli¤e sahip bir bina içindeymifl gibi çal›flmalar›na devam eder. 

Bilgi Teknolojileri ve Güvenlik
Problemleri

Bilgi güvenli¤i firma yöneticileri, mü-
hendisleri, ve uzmanlar›, "bilgi güven-
li¤i problemi" ile içinde timsahlar›n
yüzdü¤ü bir nehirde sörf yapmak ara-
s›nda bir benzerlik kurarlar. D›flar›da
timsahlar vard›r ve firman›z›n de¤erle-
rine sald›rmaktad›rlar.



hil olmak üzere, bir çok bilgi güvenli¤i
kavram ve tekniklerini bu  analoji yard›-
m› ile anlamak ve üzerlerinde yorum
yapmak mümkündür.

Bilgi güvenli¤i teknolojileri, ticaret haya-
t›n› bir çok noktadan kucaklayarak, hu-
kuki ve gerçek anlamda gereken güven-
lik mekanizmalar›n› iflletir ve yap›lan ifl-
lemlerin do¤ru, eksiksiz, güvenilir ve de-
netlenebilir olmas›n› sa¤lar. Örne¤in,
Türkiye’nin dört bir taraf›na da¤›lm›fl bü-
rolar›n›z, fabrikalar›n›z ve tasar›m mer-
kezleriniz varsa, bunlar› birbirlerine VPN
(virtual private network) denilen yaz›l›m
ve donan›m elemanlar›ndan oluflmufl sis-
temlerle internet üzerinden ba¤lars›n›z
ve bütün bürolar sanki fiziksel güvenli¤e
sahip bir bina içindeymifl gibi çal›flmalar›-
n›za devam ederseniz. ‹nternet üzerinde
akan bilgilerinizin rakip firmalar veya
baflka nedenlerle istismarc› kifli veya ku-
rumlar taraf›ndan görülmesi veya de¤iflti-
rilmesi derdiniz olmaz. Di¤er bilgi gü-
venli¤i ürünleri, örne¤in güvenli e-posta
yaz›l›mlar›, noktadan noktaya flifreleme
sistemleri bize farkl› tehditlere karfl› fark-
l› çözümler sunar ve onlar›n yard›m›yla
ifllerimiz güvenli yürür.

Sanki bütün bilgi güvenli¤i problemleri
çözülmüfltür veya çözülebilir türdendir
diye bir izlenim vermem do¤ru olmaz.
Bilgi güvenli¤i, problemlerin ve çözüm-
lerin sürekli bir flekilde dinamik bir etki-
leflme için oldu¤u bir bilimsel alan. Gü-
venli sistemler tasarlan›r, üretilir ve uy-
gulamaya konulur, ama bir süre bunlar›n
aç›klar›n› keflfederiz ve tamir etmeye ça-
l›fl›r›z. Ancak çok da arkadaflca bir çal›fl-
ma de¤il bu, çünkü sistem tasarlay›c›lar›

ve uygulay›c›lar› ile bu sistemlere sald›-
ran kifliler hem ayn› kifliler de¤il ve hem-
de dost de¤iller! Çünkü sald›r› amaçlar›
farkl› olabilir. Rakibiniz yerli veya yaban-
c› firma sizin yeni tasarlad›¤›n›z mutfak
robotunun tasar›m dokümanlar›n› elde
etmeye veya iyi e¤itilmifl bir “hacker” si-
zin ‹nternet bankac›l›¤› flifrenizi ö¤renip
hesab›n›zdan para çalmaya veya 15 yafl›n-
da bir çocuk birtak›m yanl›fl yönlendir-
meler ile sadece arkadafllar›na böbürle-
nebilmek için web sitenizi göçertmeye
çal›fl›yor olabilir. Tek bir sald›rgan profili
olmad›¤› gibi tek bir sald›r› yöntemi de
yoktur. Bu da bilgi güvenli¤i problemi-
nin teorik olarak “kolay” bir problem ol-
sa da uygulama da çok zor bir problem
olmas›na neden oluyor. Bütün bu çal›fl-
malar› bir örnek üzerinde anlat›p, hem
problemlerin ne kadar çeflitli ve karma-
fl›k ve hemde çözümlerin henüz mükem-
mellikten ne kadar uzak oldu¤u size an-
latmak isterim. Seçti¤im örnek teknoloji
RFID dedi¤imiz ve bu gün çok kulland›-
¤›m›z barkod teknolojisinin yerini almak
üzere tasar›mlanm›fl ve yavafl yavafl uygu-
lamaya giren bir teknoloji.

RFID Teknolojileri
RFID (Radio Frequ-
ency Identification)
etiketi bir anten ve
içerisinde birazc›k
haf›za ve basit bir
ifllemcinin bulun-

du¤u bir yongadan
ibaret. Perakende

sat›fl dünyas› için dizayn edilenlerde ifl-
lemci bile yok, sadece bir kaç yüz bitlik
haf›za var. Birim maliyetinin bir kaç ku-
rufl (5 sent’den daha az) olmas› gerekti¤i

için, pilleri de yok. Etiket üzerine do¤ru
tutulan okuyucudan gelen elektromag-
netik dalgadan gelen enerjiyi kullan›p,
haf›zas›nda tuttu¤u ürün numaras›n› an-
teni vas›tas› ile zay›f bir elektromagnetik
dalga olarak yay›yor ve okuyucuda bu
dalgay› alg›lay›p, ürünü tan›yor. Ayn› an-
da birden fazla ürün ayn› frekans üzerin-
den yay›n yapt›¤› için, okuyucu bunlar›
ay›rtedebilmeli tabii. Mobil telefonlarda
da kullan›lan benzer bir algoritma ile bu
çak›flmalar önleniyor.
RFID etiketleri ve arka plandaki enterpri-
se bilgisayar sunucu sistemleri ile birlik-
te bu modern etiketleme sistemi önü-
müzdeki y›llarda tüketiciye dönük çok
önemli geliflmeler olacak. Bir çok RFID
etiketleme sistemi üretim, depolama ve
da¤›t›mda kullan›l›yor zaten. Market içi
sistemler ise pilot projeler halinde de-
vam etmekte. Maliyet ve güvenlik prob-
lemlerinin afl›lmas› ile birlikte RFID eti-
ketleri günlük hayat›m›za girecekler.
RFID etiketleri art›k “elektronik ürün ko-
du” denilen ve ürünleri kategorik olarak
de¤il, her bir ürünü ayr› bir flekilde seri
numaras› vererek barkodlardan çok da-
ha ileri ve faydal› bir ürün tan›ma sistemi
oluflturacaklar.

fiimdi size RFID güvenlik sorunlar›ndan
biraz bahsetmek istiyorum. Birinci gü-
venlik problemi tüketiciyi ilgilendiriyor:
mahremiyet. RFID etiketi bir mal sat›l
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RFID Yongas›
ve Anteni

Barkod  RFID Etiketi ve
Elekronik 

Ürün Kodu



d›ktan, tüketicinin sepetinde marketi
terketten sonra da yaflam›na devam edi-
yor. Bir okuyucuyu elde eden herhangi
bir üçüncü flah›s, kolayl›kla sizin hangi
ürünleri ald›¤›n›z› ö¤renebilir, dolay›s›yla
e¤ilimleriniz, yaflam tarz›n›z hakk›nda
bilgiler elde edebilir. Bu sorun dikkatli
bir flekilde adreslenmeden ve tatmin edi-
ci çözümler bulunmadan RFID etiketleri-
nin yayg›nlaflmas› söz konusu olamaz.

‹kinci güvenlik problemi ise market sahi-
bi olan firmay› ilgilendiriyor: sistem. Ör-
ne¤in RFID etiketleri üzerinde ürün nu-
maralari baflkalar› taraf›ndan de¤ifltirile-
bilmesi durumunda, firman›n zarara u¤-
ramas› söz konusu. E¤er RFID yongalar›
kolayl›kla klonlanabilirse, perakende sa-
t›fl sistemlerinde kaos yaflan›r. Klonlama 

d›fl›nda bafl-
ka sistemik

problemleri de
var, örne¤in RFID virusleri! Bu ka-

dar küçük bir cihaz›n virüsü de olur-
muymufl demeyin. Bir RFID etiketi sade-
ce haf›zadan ibaret, yani virusun bulafla-
ca¤› bir (iflletim) sistemi yok; peki nas›l
oluyorda virus da¤›t›m›nda rol alabilir?
Bilimsel çal›flmalar bize bunun mümkün
olabilece¤ini gösteriyor. RFID etiketleri
evcil hayvanlar› tan›mak ve bulmak ama-
c› ile kullan›ld›¤›ndan, kediniz için kul-
land›¤›n›z RFID etiketine virus bulaflma-
s›, daha do¤rusu bu etiketin tafl›y›c› ola-
rak kullan›lmas› mümkün! Bu durumda
kedinizin bir bilgisayar virusu tafl›y›c›s›
oldu¤unu düflünmeniz gerekecek. Zaten
kedinin biyolojik virusleri ve di¤er iç has-
tal›klar› (detaylar›n› verip, ifltah›n›z› ka-
ç›rmak istemiyorum) yetmezmifl gibi
flimdi birde onun bilgisayar virusünü te-
davi ettirmek zorundas›n›z. Semtimize
art›k bir “bilgisayar veterineri” gerekiyor
galiba. 
Virus asl›nda RFID etiketinde de¤il ar-
kaplan enterprise sistemine bulaflm›fl ve
baflka bir arkaplan sistemine RFID etike-
tini kullanarak bulafl›yor. Örne¤in bir ar-
kaplan yaz›l›m› bir veritaban›na istekleri-
ni RFID etiketinden okudu¤u veri yar-

d›m› iletiyor olsun.
E¤er sistem veri

format›n› kon-
trol etmiyorsa,

RFID etiketine
ilave veritaban›

komutlar› yerlefltirmek
ve arkaplan sunucu sistemini istismar et-
mek mümkün. Nas›l bir iflletim sistemi
email ile gelen ve kayna¤› belirsiz bir

program› koflturmamal› ise ayn› flekilde
bir RFID arkaplan sistemi de kayna¤› be-
lirsiz bir RFID etiketinden ald›¤› veri ile
bir veritaban› iste¤i oluflturmamal›. RFID
arkaplan sistemi ald›¤› verinin format›-
n›n do¤ru oldu¤unu da kontrol etmeli.
Yani problem ve çözümü RFID etiketin-
de de¤il, arkaplan sisteminde. Ancak
RFID etiketleri çok h›zl› yerde¤ifltirebil-
di¤i için (özellikle RFID etiketli kedinizi
komflunun zalim köpe¤i koval›yorsa!)
bunlar› kullanarak virus bulaflt›rmak ko-
lay bir hale geliyor.

RFID Klonlama Problemi
RFID etiketlerinin güvenlik problemle-
rinden bir tanesi de klonlama. Basit bir
RFID etiketi, prensip olarak haf›zas›nda
tuttu¤u kimlik belirleyici say›y› yaymak-
tan baflka bir ifl yapmad›¤› için, onun bir
kopyas›n› yapmak çok kolay. Baflka bir
RFID etiketine bu bu say›y› yazmam›z ye-
terli. RFID etiketlerinin eriflim kontrolu
uygulamalar›nda, özellikle tek ad›m kim-
lik do¤rulama metodu kullan›l›yorsa,
klonlama olas›l›¤› bir güvenlik tehlikesi
arzediyor. Klon etiket asl› san›laca¤› için,
kap›dan içeri girecektir. Evcil hayvanlar›
ve hatta insanlar› etiketlemek için RFID
kullan›laca¤› için, otomatik kontrollu ka-
p›dan sizin kedinizin yerine bir h›rs›z bir
kedinin girmesi söz konusu!

Peki bunu nas›l önleyece¤iz. Bir fikir
klonlamay› zorlaflt›rmak. Örne¤in, kar-
mafl›k bir protokol yard›m›yla, RFID ci-
haz›, içindeki gizli bilgiyi vermeden o bil-
giye sahip oldu¤unu ispat edebilir. An-
cak böyle protokoller aç›k-anahtarl› flifre-
leme sistemlerine, say›lar ve karmafl›kl›k
teorilerine dayan›yor. Bunlar› RFID yon-
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galar›na s›¤d›rmak, RFID etiket teknolo-
jisinin prensiplerine, yani ucuz ve küçük
olma ve az enerji kullanma özelliklerine
ayk›r›. Üstelik klonlaman›n zorlaflt›r›lma-
s› sald›rgan›n fiziksel olarak RFID etiketi-
ni ele geçirmesine engel de¤il. Yani kedi-
nizi ele geçirip, boynundan RFID etiketi-
ni alabilirler. RFID etiketinin deri alt›na
implantasyonu durumunda ise daha va-
him sonuçlar ç›kabilir. Biyometrik sis-
temlere yap›lan fiziksel sald›r›lar gibi (ör-
ne¤in, sald›rgan›n kullan›c›n›n parma¤›n›
kesip kullanmas› gibi), implantasyon ha-
lindeki RFID etiketini almak için kedinizi
yaralamalar› ve hatta öldürmeleri söz ko-
nusu. 

Baflka bir çözüm var m›, diye soracaks›-
n›z. Öyle gözüküyor ki en iyi çözüm
klonlamaya izin vermek. Yani klonlamay›
zorlaflt›rmayacaks›n›z. RFID etiketi kim-
lik belirleyici say›y› tutacak ve arzu eden
herkes bu etiketin klonunu kolayl›kla el-
de edebilecek. Ancak arkaplandaki pro-
tokol, iki ad›ml› bir kimlik do¤rulama
metodu yard›m›yla sizin kedinizin kap›-
dan girmek istedi¤ini anlayacak.

RFID Mahremiyet Problemleri
Bir RFID etiketini sadece konuflland›r›l-
d›¤› yerde, mesela market içindeki raf›n-

da de¤il, baflka yerlerde de okumak
mümkün. Bu problem bir mahremiyet
sorunu demek ve bunu iyi bir flekilde
halletmeden RFID etiketlerinin tüketici-
ye veya çok say›da kullan›c›ya dönük uy-
gulamalar› pek olas› görülmüyor. Bu sa-
dece benim flahsi görüflüm de¤il; bir çok
mühendis, sosyal bilimci, ekonomist ve
tüketici haklar› uzman›da ayn› görüflde.

Problemi aç›klayabilmek için tipik senar-
yo ortaya koyal›m: Market içinde RFID
etiketlenmifl bir ürün (daha önce arka
planda yürüyen çok karmafl›k envanter
kontrol sistemleri ve süreçleri yard›m›y-
la) flimdi usluca raf›nda müflteriyi (ad›na
Ali diyelim) bekliyor. Ali gelip ürünü se-
petine koyuyor ve di¤er ürünlerinde yer
ald›¤› sepeti ile kasiyer noktas›na ilerli-
yor. Elektronik kasiyer, sepetteki ürünle-
rin RFID etiketlerini gönderdi¤i elektro-
magnetik dalgalarla enerjileyerek, her bi-
risinin içindeki ürün kodunu okuyor ve
ç›k›fl ve ödeme ifllemini tamaml›yor. 

Ali flimdi otoparkdaki arabas›na veya so-
ka¤›n köflesindeki otobüsüne do¤ru yü-
rürken, al›flveriflini etmifl olman›n gönül
rahatl›¤› içinde. 

Ancak evine varana kadar ve hatta evinde
bile, Ali’yi bir tak›m
hofl olmayan durum-
lar bekliyor. Ne yaz›k
ki kötü kalpli “Hac-
ker”, elektronik kasa-
n›n benzeri bir oku-
yucu ile Ali’nin sepe-
tindeki,  al›flverifl çan-
tas›ndaki, arabas›n›n
arkas›ndaki ve hatta

evinin içindeki RFID etiketleri kolayl›kla
okuyabilir. Etiketi okumak için onun bir
kaç metre yak›n›na kadar sokulmak ye-
terli. Fazla kal›n olmayan duvarlar›n arka-
s›ndan Hacker sinsice Ali’nin al›flverifl
al›flkanl›klar› ve ald›¤› ürünler hakk›nda
bilgiler topluyor. Yedi¤i bisküviler, kul-
land›¤› ilaçlar, ve daha neler. Bu bilgile-
rin baflkalar›n›n eline geçmesi, mahremi-
yet ihlali demek.

Üstelik bu sorun “dokunma istemeyen”
türünden kredi kartlar› içinde geçerli
(mesela KGS kartlar›). Zarf›n içinde evi-
nize gelen bu tip kartlar, e¤er içlerinde
bilgiler tamam› ile flifrelenmemifl ise,
posta da¤›t›m merkezlerinde ve hatta
apartman girifllerinde kolayl›kla (zarf› aç-
madan) okunabilir ve bizim haberimiz
bile olmadan, baz› flahsi bilgiler Hacker
çetelerinin eline geçebilir.

Çözümler Hakk›nda
RFID etiketlerinin mahremiyet sorunlar›-
na önerilen çözümleri anlatmaya baflla-
yal›m ama gerçekten de çözümlerin çok
yetersiz. Mahremiyet problemi tüketici
haklar›n› savunanlar taraf›ndan çok iyi di-
le getiriliyor ve hatta RFID etiketlerini
ürünlerinde kullanan firmalara karfl› boy-
kotlar bile bafllat›lm›fl (örne¤in,
Spychips.com, BoycottGillette.com,
BoycottBenetton.com). Problem iyi dile
getirildi¤i halde çözümün henüz uzakta
durdu¤u ender durumlardan birisiyle
karfl› karfl›yay›z.

‹lk akla gelen fikir RFID etiketini, sat›fl›n
yap›ld›¤› noktada “öldürmek”. Böylece
müflteri evine gönül rahatl›¤› içinde gi-
debilir. RFID etiketi hayatta olmad›¤›

Ocak 200718

dosya bilgi teknolojileri /Bilgi Teknolojileri ve Güvenlik Problemleri



için, bundan sonra herhangi bir okuma
ifllemine de cevap vermez. Müflteri aç›-
s›nda çözüm olarak gözükse bile, asl›nda
öldürmek iyi bir fikir de¤il. Ürün geri ve-
rilmek istenirse ve de¤ifltirilmek istenir-
se, referans noktas› yani ürün kodu kay-
bedilmifl oldu¤undan zorluklar ç›kar. 

Ayr›ca RFID etiketini öldürmek onun
market d›fl›ndaki kullan›mlar›na da engel
olur. Bizim amac›m›z RFID etiketli süt fli-
flesinin buzdolab› ile konuflmas› ve buz-
dolab›n›n ise sütün sat›n al›nd›¤› gün ve
son kullanma tarihi gibi bilgilerini
kullanarak ev sahibine yard›mc› ol-
mas› idi. 

Bu iflleri ölü bir RFID etiketi ile nas›l
yapaca¤›z? Özet olarak RFID etiketi
içindeki bir sürü faydal› bilgi ve
fonksiyonlar yüzünden öldürülme-
mesi, tam tersi hayatta tutulmas› ge-
reken bir araç.

‹kinci fikir RFID etiketini gölgelemek.
Yani etiketi koruyucu bir tabaka içinde
tutarak genel ortamlarda okunmas›na
engel olmak. Ancak bu çözüm de hare-
ket k›s›tlamas› getirdi¤i için iyi bir çözüm
de¤il.
Ayr›ca marketler, h›rs›zlar›n bu kap›y› is-
tismar etmesinden endifle ettiklerinden,
bu çözümü pek be¤enmediler. Baflka bir
fikir ise çok iyi yaz›lm›fl kanun ve kural-
larla kanun d›fl› okumalar› cezaland›r-
mak. Ancak bunun etiketlerin yasad›fl›
okunmalar›na engel olaca¤›n› beklemek
hayal olur.

RFID etiketlerinin yayg›n kullan›lmas›
önündeki temel engel sadece mahremi-

yet problemi de¤il. Etiketlerin maliyetle-
ri çok düflük olmal›. Bu yüzden minima-
list bir yaklafl›mla dizayn edilmeleri ve
üretilmeleri gerekir. ‹çinde kuvvetli flifre-
lemenin oldu¤u bir RFID etiketi, mahre-
miyet sorunlar›n› ileri düzey protokoller-
le çözebilir, ancak maliyeti etiket bafl›na
40 dolar ise, proje laboratuarda hapis
kalmaya devam edecek demektir.

RFID etiketlerinin üretilmesi ve kullan›l-
mas› ile birlikte hayat›m›zda baz› de¤iflik-
likler olmas› kaç›n›lmaz. Mahremiyet

problemlerinden kirlili¤e kadar baz› so-
runlar›m›z olabilece¤i gibi, RFID etiketle-
ri ma¤aza h›rs›zl›klar›na da yeni boyutlar
getirecek, üstelik dikkatle planlanm›fl
RFID sald›r›lar› zaman ve para kay›plar›-
na neden olacak. E¤er bir RFID etiketli
DVD diski cebinize koyup ç›karsan›z, ç›-
k›fla kurulmus Elektronik Eflya Gözetim
Sistemi (EEGS) uyar› verecektir. EEGS
sistemini devreden ç›karmak için  50 ku-
rufl verip bir RFID etiketi sat›n al›n. Son-
ra DVD üzerindeki RFID etikeni okuyup,
ürün kodunu bu ucuz RFID etiketinize
aktar›n. 

Sonra bu etiketi gidip ç›k›fl kap›s›nda faz-
la gözle görülmeyen bir yere yap›flt›r›n.
EEGS sistemi alarm verecek ve bu alarm-
lar› belli aral›klarla vermeye devam ede-

cektir.  Bilin bakal›m, bir süre sonra ma-
¤aza çal›flan› ne yapacak? Tabi-
i EEGS sistemini devre d›fl› b›rakmak zo-
runda kalacakt›r!

Son Sözler
Barkodlar›n ma¤aza iflleyifline ve getirdi-
¤i kolayl›klar› saymakla bitiremeyiz. Bar-
kodlar› elektronik, dinamik ve kablosuz
hale getirelim ve onlar› daha faydal› hale
getirelim derken, bir pandora kutusu aç-
t›k galiba. Amac›m›z bir örnek üzerinde
bilgi teknolojisi ürününün, tasar›mdan

uygulamaya ve oradanda günlük ha-
yat›m›za girerken ne kadar karmafl›k
bilgi güvenli¤i problemleri yaratabi-
lece¤ini anlatmakt›. Amac›m›za ulafl-
t›k galiba.

Bir kaç ad›m daha at›p, RFID gibi
henüz hayat›m›za tam girmemifl bir
bilgi teknolojisi ürünü yerine, haya-

t›m›za girmifl ve bir ço¤umuzun endifle
ile dokunmakta karars›z kald›¤› ‹nternet
bankac›l›¤›n› ele alal›m. Burada potansi-
yel kay›plar›m›z çok daha yüksek ve fark-
l›lar, örne¤in bak›n›z: www.sanalbanka-
magdurlari.com. Hem sald›rgan ve hem-
de bizim için risklerin çok yüksek oldu-
¤u bir ortam söz konusu. 

Önerilen sistemler ve onlar›n güvenlik
dereceleri bizi çok yak›nda ilgilendiriyor.
Bilgi teknolojileri bir yandan hayat›m›za
çok büyük kolayl›klar getirip, iflimizin ka-
pasite ve yay›l›m alan›n› geniflletirken, di-
¤er yandan bu yeni dünya içinde daha
önce hayal etmedi¤imiz riskler ve tehli-
keler var. Bilgi güvenli¤i mühendislerine
ne kadar ihtiyac›m›z oldu¤unu takdir
edersiniz art›k.
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Bilgi teknolojileri bir yandan hayat›m›-
za çok büyük kolayl›klar getirip, iflimi-
zin kapasite ve yay›l›m alan›n› genifl-
letirken, di¤er yandan bu yeni dünya
içinde daha önce hayal etmedi¤imiz
riskler ve tehlikeleri de beraberinde
getirir. 







AR-GE için bütçeden ayr›lan pay her
y›l art›r›l›yor. Bu gerçekten büyük
ve sürdürülebilirli¤i önemli bir
ad›m olarak görülüyor. Kaynaklar
planlamas› yap›l›rken öncelikli ve
rekabetçi olunmas› hedeflenen sek-
törlere göre mi yönlendiriliyor? 

Araflt›rma- Gelifltirme için öncelikle kay-
nak bulunmas› çok önemli. Yan›lm›yor-
sam 1993 y›l›nda da Ar-Ge harcamalar›
GSMH'n›n %0,6's›yd›. 2003 y›l›nda bunu
%2 ye ç›kartmak üzere hedef konuldu.
2004 rakamlar›na göre bu oran
GSMH'n›n %0,66 seviyesinde gerçeklefl-
ti. Bunu %2'ye ç›karmam›z laz›m dedik.
Ancak bununla birlikte bu art›fl› hayata
geçirmek için ortaya “kaynak” gibi
önemli bir enstrüman› koymam›z gere-
kir. Kalk›nma h›z›m›z ortalama %5 ve bu
h›z›n %5'lik artaca¤›n› varsayarak, 2010
y›l›nda toplam 8,5 milyar $ bir Ar-Ge har-
camas› yapmam›z gerekti¤ini öngördük.

Siyasi irade de bunu kabul etti, çok s›k›n-
t›l› olmas›na ra¤men 2005 bütçesinden
Ar-Ge harcamalar›na destek için 450 mil-
yon YTL kaynak ayr›ld›. Bu da ilk defa ol-
du. Her y›l bu kayna¤› %5 daha artt›rarak
büyütmeyi düflünüyoruz. Bu çok önem-
liydi, olay›n vahametini görmek ve tedbi-
ri önermek önemli ama o tedbirin haya-
ta geçirilmesi çok daha önemli. Kaynak-
lar›n planlanmas› ile ilgili olarak “Bilim ve
Teknoloji Yüksek Kurulu”nun (BTYK)
toplant›lar›nda Türkiye'nin hangi sektör-
lere öncelik vermesi gerekti¤i ortaya ko-
nuyor. Tabi di¤er sektörlere de destek
verilecek ama öncelikli olan sektörlere
daha fazla maddi katk›da bulunaca¤›z.
Bu toplant›larda Türkiye'nin bilim ve
teknoloji stratejileri belirlenerek AR-GE
deste¤inin da¤›t›m flekli ve usulü netlefl-
tiriliyor.

AR-GE deyince art›k akla Tekno-
kentler geliyor ancak hala kaynak

yetersizli¤i engel olmaya devam
ediyor. Devletin teknoparklar ko-
nusuna yaklafl›m›, hedefleri ve te-
mel amaçlar› nelerdir?

2002 öncesi  yaflanan ekonomik kriz ve
istikrars›zl›k sebebiyle bilgi teknolojileri
sektörüne ciddi anlamda girifller yaflana-
mam›flt›. 2002 seçimlerinin ard›ndan AK
Partinin tek bafl›na gelmesi ile birlikte ya-
flanan istikrar döneminde teknoparklar
tekrar canland›r›lm›flt›r. Biz devlet olarak
kurallar› koyan, sektörün geliflimi ile ilgi-
li yasal düzenlemeleri yapan ve kollay›c›
bir rol üstleniyoruz. Bu anlamda giriflim-
lerin desteklenmesi konusunda vergi
muafiyeti gibi teflvikleri de uyguluyoruz.
Ancak burada önemli olan özel sektörün
de yat›r›m ve giriflimde bulunmas›d›r.

Bugün Teknokent uygulamalar›ndan en
iyisi ve en büyü¤ü ODTÜ'dür. 135 civar›
firma var bünyesinde. Üniversitenin ken-
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di gücü yetmedi¤inde firmalar kendi bi-
nalar›n› infla eder hale geldiler. Özellikle
1 Ocak 2004'ten sonra teknoparklardaki
teflviklerin 5 y›ldan 10 y›la uzat›lmas›n›n
da buna etkisi oldu. Giriflimciler daha
uza¤› görüp, yat›r›m yapabiliyorlar. Tabi
Türkiye'de teknoloji anlam›nda faaliyet
gösterebilecek firma say›s› k›s›tl›. Burada
sa¤lanan teflvikler çok cazip görünüyor
ama gelecek firmalar›n da iyi seçilmesi
laz›m. ODTÜ bu seçimi de iyi yapt›. Yani
ticari amaç d›fl›nda gerçek anlamda bir
fleyler üretebilecek, ortaya yenilikler ç›-
kartabilecek firmalar›n burada yer almas›
laz›m. Ama bu firma teknoloji gelifltirme-
ye bir katk›da bulunmazsa hedef yerini
bulmufl olmaz. Onun için firma seçimi
çok önemli. Tabi bunu Türkiye'nin her
yerinde yapmak da mümkün de¤il. Fir-
malar büyük flehirlerde yo¤unlaflm›fl du-
rumda. Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, Adana gi-
bi iller, teknoparklar konusunda potansi-
yeli olan iller. Belki ek olarak bir Do¤u
Anadolu'da ve bir de Karadeniz'de olabi-
lir. Ayn› imkân› ‹stanbul, Ankara, ‹zmir,
veriyorsa, teknoloji gelifltirecek firmala-
r›n buralardan di¤er bölgelere gitmesi
zor. Ancak Teknoparklar›n da bu serü-
vende bir anlamda katalizör görevi üstle-
nece¤ini düflünüyorum. Bu sayede dev-
let, özel sektör ve üniversite ara-
s›nda ortak çal›flma kültürü geli-
flecek bu iflbirli¤i de hem tekno-
lojik geliflim hem de makro eko-
nomik kalk›nmaya h›z verecek-
tir. 

fiimdi burada bir uyar› yapmak
istiyorum. Teknoparklar yefler-

mekte olan ileri tek-
nolojiler üretebilecek
firmalara uygun or-
tam sa¤lamak ama-
c›yla kurulmufltur.
Üniversitelerin teorik
bilgisinin ve yetiflmifl
insan gücünün de
buradaki firmalarda
sanayi ile iç içe çal›fl-
mas›n› sa¤layacak bir
ortamlard›r. Teknoparklar üniversitelere
do¤rudan maddi katk› sa¤lamak maksa-
d›yla kurulmad›. Ama baz› yerlerde görü-
yoruz, olay› ticari boyuta kayd›r›p “tek-
nopark konsepti size vergi indirimleri
sa¤l›yor, bunlardan biz de yararlanma
durumunday›z” diyerek metre kare kira
ücretini çok yukar›lara ç›kart›yor ve bu
teflvi¤i üniversiteye kanalize etmeye çal›-
fl›yorlar. Tabi üniversitelerimize de bir
katk›s› olacakt›r ama amac›m›z direkt
üniversiteleri desteklemek de¤il. Biz tek-
nopark ortam›nda, üniversite ve sanayi
aras› sinerjiyi ortaya ç›kartmay› istiyoruz.
Teknoparklar ve orada verilen destekler-
le ilgili resmi, yanl›fl alg›layanlar olabili-
yor.
Türkiye teknoparklar konusunda
dünya genelinde hangi modeli ör-

nek almaktad›r? Bölgemizde rakip-
lerimiz kimlerdir? Teknoparklar
konusunda dünyadaki örnekleriyle
Türkiye'yi karfl›laflt›rabilir misiniz?
Ne tür farklar söz konusu?

Türkiye'de teknoparklarla ilgili yaklafl›m
di¤er ülkelerden farkl›. Üniversite ve
özel sektör ayr› ayr› fleyler gelifltiriyor,
ama ikisi de birbirinin yapt›¤›n› be¤enmi-
yor ve bir araya gelmiyorlar. ‹kisi aras›n-
daki iflleyifl fark› da birlikte çal›flmalar›na
engel oluyor. Bu nedenle en uygun yap›-
n›n teknoparklar oldu¤u düflünüldü.
Teknoparklar üniversitelerin içinde ol-
du¤u için üniversite hocalar› da firmalara
rahatl›kla ifl yapabiliyor. Ayr›ca Gelir Ver-
gisi ve Kurumlar Vergisi için avantajlar da
bulunuyor. Üniversitelerin içindeki fir-

malar, makul ücretlerle çok
kaliteli, üniversite üçüncü-dör-
düncü s›n›f ya da master veya
doktora ö¤rencilerini ifl gücü
olarak kullanabiliyor. Ayr›ca
cazip hale gelmesi için yaz›l›m
KDV'sini s›f›ra indirdik. Talep
o kadar artt› ki art›k üniversite-
lerin teknoparklar› taleplere
yetiflemez oldu. Ama baz› üni-
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Türkiye'de teknoparklarla ilgili yaklafl›m di-
¤er ülkelerden farkl›. Üniversite ve özel sek-
tör ayr› ayr› fleyler gelifltiriyor, ama ikisi de
birbirinin yapt›¤›n› be¤enmiyor ve bir araya
gelmiyorlar. ‹kisi aras›ndaki iflleyifl fark› da
birlikte çal›flmalar›na engel oluyor. Bu ne-
denle en uygun yap›n›n teknoparklar oldu¤u
düflünüldü. 



versiteler, bizim giriflimciler için verdi¤i-
miz destek teflviklerini, yüksek tekno-
park kira ücretleri ile üniversitelerine
aktarmaya bafllad›. Bu nedenle flu anda
bir aray›fl içindeyiz. Önümüzdeki dö-
nemde ‹stanbul'da hayata geçirmeyi
planlad›¤›m›z bir teknopark projesi var.
Türkiye flartlar› içinde flöyle bir sorunla
karfl› karfl›yay›z: Teknoparklardaki firma-
lar, yenilikçi anlamda potansiyelleri ol-
mas›na karfl›n, genellikle küçük bütçeli.
Bildi¤iniz gibi, teknoparklar ilk olarak
Amerika'daki Silikon Vadisi ile ortaya ç›k-
t›. Giriflimci ruh ile destekleyici sermaye
gücü orada bulunuyor. Yap›lan icatlar bir
anda piyasada yerini bulabiliyor. 

Finanse edildi¤inde hem finansman› sa¤-
layan flirket hem de desteklenen flirket
büyüyor. Asl›nda bu bir kültür meselesi;
örne¤in, Avrupa'da da böyle bir kültür
yok. Risk sermayesine yaklafl›m,
Türkiye'de ve Avrupa'da daha
muhafazakâr. En büyük sorun da
bu. Do¤ru konseptleri destekle-
yip, firmalar›n önünü açabilece-
¤iniz finansal imkânlar Türki-
ye'de k›s›tl›. ‹flin bir de flu yönü
var: 
Teknoparklardaki firmalar›n gü-
zel icatlar› var ama büyük piyasa-
lara hitap etmiyor.

Teknoparklar›n bir di¤er unsuru da
istihdam edilecek insan gücüdür.
Bilgi Teknolojileri ve e¤itim aras›n-
daki iliflkiyi nas›l de¤erlendirmek-
tesiniz? 

Bilgi teknolojilerinde elbette en önemli
unsur e¤itim. Zira bu sektör gerçekten
iyi yetiflmifl elemanlarla geliflecektir. Biz
bu anlamda iktidara geldi¤imizden beri
çok çaba sarf ederek e¤itim müfredat›n-
da çok köklü de¤ifliklikler gerçeklefltir-
dik. Ezbercilik sitemi yerine daha çok uy-
gulamaya ve pratik anlay›flla sürdürülebi-
lir bir e¤itim program› getirdik.

Bununla birlikte genifl bant internet ba¤-
lant›s› olmayan okul kalmams› için proje-
ler gelifltirmek suretiyle her okulun in-
ternet eriflimi sa¤land›. 2003 y›l›ndan be-
ri her y›l bütçede e¤itime ayr›lan pay› yu-

kar›lara çekerek bu konuya verdi¤imiz
önemi bir anlamda uygulamaya koyarak
gösterdik. Okuma yazma oran›n› yüzde
yüze yükseltilme çal›flmalar›na devam
edildi. Haydi k›zlar okula kampanyas› bu
çal›flmalar›n bir eseri olarak ortaya ç›kt›.
Biz sürekli olarak e¤itim konusunda da-
ha iyi neler yapabiliriz diye düflünmeye
devam ediyoruz. Bilgi teknolojileri süre-
cinin geliflmesinde üniversitelerin olum-
lu katk›lar›yla olumlu sonuçlar al›nacak-
t›r.     

Türkiye’nin sektördeki geri kalm›fl-
l›¤›n› giderecek tedbirler nelerdir?
Türkiye’nin 2023 Vizyon Program›
ile Teknokent projelerine kadar
uyumludur? 

TÜB‹TAK taraf›ndan haz›rlanan Türki-
ye’nin 2020 Vizyonu’nu gelifltirerek Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin 100. y›l› olmas› se-
bebiyle 2023 Vizyonu’nu oluflturduk. Bu
vizyonumuzda Bilgi Teknolojileri alan›n-
da AR-GE derinleflmesini sa¤lam›fl, tek-
nolojiyi kullanan ülke olman›n yan› s›ra
teknoloji üreten ve pazarlayan ülke olma
hedefleri ortaya konmufltur. Türkiye bu
süreci en baflar›l› bir flekilde geçirmek
için tüm imkanlar›n› kullanmaktad›r.

Özellikle Avrupa Birli¤i süre-
cinde 7. Çerçeve Programlar›-
na da kat›larak geliflim düzeyi-
ne h›z vermeyi hedeflemekte-
dir. Kamunun bilinçlenmesi,
özel giriflimlerin artmas› ve
yaflanan ekonomik istikrarla
birlikte bilgi teknoloji sektörü
ülkemize flüphesiz katma de-
¤er sa¤layacakt›r.
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2002 öncesi  yaflanan ekonomik kriz ve istik-
rars›zl›k sebebiyle bilgi teknolojileri sektörü-
ne ciddi anlamda girifller yaflanamam›flt›.
2002 seçimlerinin ard›ndan AK Partinin tek
bafl›na iktidara gelmesi ile birlikte yaflanan
istikrar döneminde teknoparklar tekrar can-
land›r›lm›flt›r. Biz devlet olarak kurallar› ko-
yan, sektörün geliflimi ile ilgili yasal düzenle-
meleri yapan ve kollay›c› bir rol üstleniyoruz.





TÜB‹TAK’›n Bilgi Teknolojileri ala-
n›nda yürüttü¤ü çal›flmalar neler-
dir?
Öncelikle TÜB‹TAK’›n bilgi güvenli¤i ile
alakal›, ulusal teknoloji ve araflt›rma ens-
titüsü, UEKAE dedi¤imiz Gebze’ de yer-
leflkesi olan enstitüden bahsederek bafl-
lamak gerekir. Bu enstitü özellikle elek-
tronik bilgi güvenli¤i üzerine hem ulusal,
hem uluslar aras› düzeyde, askeri amaçl›
çok önemli projeler gerçeklefltiriyor. Ay-
n› zamanda elektronik imza alan›nda ka-
mu sertifikasyon makam› haline de gel-
di.  
Tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de
teknoloji alan›nda birtak›m giriflimler
özel sektörü teflvik etmek için önce dev-
let taraf›ndan yap›lmaktad›r. Bu projede
bunun güzel örneklerinden biridir. Bu
projenin sonucu olarak da 2005 y›l›nda
TÜB‹TAK kamu sertifikasyon sistemine
geçmifl oldu. 

Tüm kamu çal›flanlar›n› düflünürsek,
yaklafl›k 1 milyon kullan›c›y› kapsayan
büyük bir projeden söz etmifl oluyoruz.
Bu 1 milyon kullan›c›n›n elektronik imza
sistemine geçmesinin alt yap›s› olufltu-
ruldu. Ayr›ca bunun bir backup (yedek-
leme) sistemi de kuruldu. Dolay›s›yla bil-
gi güvenli¤i aç›s›ndan, TÜB‹TAK’›n böyle
bir öncülü¤ü oldu.

TÜB‹TAK’›n, akademik araflt›rma destek
program›ndan da burada söz etmek ge-
rekir. (Grafik-1) O enstrümanla da üni-
versitelerde yap›lan ve önerilen projeleri
destekleyici fonlar oluflturuluyor. fiuan-
da biliflim konusunda baz› üniversiteleri-
miz oldukça güçlü durumdalar. 
Mesela ODTÜ, Bilkent, Hacettepe, bun-
lar BT konusunda ciddi çal›flmalar yürü-
tüyorlar ve özellikle çerçeve projelerinde
de gayet iyi durumdalar. Bu sayede 6. ÇP
bünyesinde, ülke olarak en çok bu alan-

daki projelerde kendimizi gösterebildik.
(Grafik-2)

Bunun d›fl›nda TÜB‹TAK’›n kamu araflt›r-
ma programlar› bulunuyor. Belki bu
programlar özel olarak bilgi teknolojile-
rini kapsamamakla birlikte kamu, sanayi
ve üniversite bir araya gelerek kamunun
sorunlar›n› çözmeye yönelik projelere
destek sa¤l›yor. Bu programla, TÜB‹TAK
bünyesinde k›sa ad› KAMAD (Kamu Arafl-
t›rma Deste¤i) olan grup ilgileniyor. 

dosya B‹LG‹ TEKNOLOJ‹LER‹

Ocak 200726

Prof. Dr. Ahmet Ademo¤lu

Prof. Dr. Ahmet Ademo¤lu
Tübitak Bilim Kur. Üyesi
Bo¤aziçi Üniversitesi 

Grafik-1

Bilgi Teknolojileri Alan›nda
TÜB‹TAK Destekleri

Tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de teknoloji alan›nda birtak›m giriflimlere özel
sektörü teflvik etmek için devlet taraf›ndan öncülük edilmektedir.  Asl›nda bu tam bir
tak›m oyunudur. Burada herkesin kendine düflen görevi yapmas› laz›m. Üniver-
sitelerin, sanayinin ihtiyaçlar›n›n fark›nda olabilmesi, yapt›¤› araflt›rmalar›n toplumun
refah düzeyini gelifltirebilecek bir tak›m ç›kt›lar› üretebilecek araflt›rmalar›n temelini
oluflturdu¤unu bilmesi gerekir.



Bilgi teknolojileri ba¤lam›nda TÜB‹-
TAK’›n bir de Marmara Araflt›rma Merke-
zi içerisinde ayr› bir enstitü olarak, bili-
flim enstitüsü var. 

Bütün bu çal›flmalar›n yan›nda bir di¤er
önemli çal›flmada özellikle baflbakan›m›-
z›n talimat› do¤rultusunda yeniden dü-
zenlenen ve eskiden Bilten ad› verilen
flimdi uzay enstitüsü dedi¤imiz Anka-
ra’da ODTÜ kampüsü içerisinde TÜB‹-
TAK’›n bir bilgi teknolojileri enstitüsü
bulunuyor. 

Burada daha çok uzay çal›flmalar›na,
özellikle de uydu çal›flmalar›na öncelik
verilerek bizzat Türkiye’nin kendi uydu-
sunu gelifltirebilecek teknolojiyi üretme-
si için enstitü yeniden yap›land›r›ld› ve
uzay enstitüsü haline getirildi.

TÜB‹TAK’›n teknokentlere yönelik
çal›flmalar› nelerdir? 
Teknokent daha çok üniversitelerin ilgi
alan› içerisinde yer al›yor. Çünkü Tekno-
kent denilen merkezler üniversitenin,
sanayiciyle buluflabilece¤i bir alan›n yara-
t›lmas›d›r. Dolay›s›yla teknokent meka-
nizmas› büyük ölçüde bu flekilde yürü-
yor. Ülkemiz insan›n›n yaflam kalitesini
yükseltmek, toplumsal sorunlara çözüm

bulmak, ülkemizin rekabet gücünü art›r-
mak, BTY kültürünü topluma mal etmek
ve yayg›nlaflt›rmak, AR-GE harcamalar›-
n›n GSYIH içindeki pay›n› art›rmak, Ar-
Ge’ye olan talebi art›rmak ve bilim insan›
say›s›n› ve niteli¤ini art›rmak hedefiyle
oluflturulan TARAL’da (Türkiye Araflt›r-
ma Alan›) sanayi, üniversite, kamu kuru-
lufllar›, TÜB‹TAK, DPT, Hazine D›fl Tica-
ret Müsteflarl›¤› ve araflt›rmac›lar yer al›-
yor. Tabi TÜB‹TAK -belki çok merkezi-
çok önemli bir kurulufl ama DPT’nin de,
TTGV’nin de hatta flimdi Sanayi Bakanl›-
¤›’n›n da desteklerinden söz etmek ye-
rinde olacakt›r. (Grafik-3)

TÜB‹TAK’›n Marmara Araflt›rma Merkezi
sekiz bin dönümlük büyük bir arazide
kurulmufl ve bölgedeki teknoloji geliflimi
için oldukça önemli bir merkez olarak fa-
aliyetlerini sürdürüyor. TÜB‹TAK bir ka-
mu kuruluflu olmas› sebebiyle bir flirket
üzerinden sanayicilerin kullan›m›na açt›-
¤› ve bu flirketlerin araflt›rma merkezle-
rinden yararlanmalar›n› sa¤layacak, MAR-
TEK ad›nda bir Teknokent A.fi alan› bu-
lunuyor.

Teknokentlerde kiralar›n çok yük-
sek oldu¤u biliniyor, bu konuda siz
ne düflünüyorsunuz?
Bu konu bana kal›rsa biraz merkezlerin

bulundu¤u mevkie göre de¤ifliyor. An-
cak fiyatlar›n çok yüksek oldu¤unu san-
m›yorum. Gebze ile Ayaza¤a aras›nda el-
bette bir fark olacakt›r. ‹TÜ’deki merkez-
de araziyle alakal›, lojistikle alakal› bu fi-
yatlar çok yükselebiliyor. Öyle olunca da
ifl biraz zorlafl›yor. Mesela öyle ucuz tek-
nokentler var ki, fakat oraya da flirket git-
mek istemiyor. fiirketler, Ayaza¤a gibi, ifl
merkezlerine çok yak›n olan bir yeri
Gebze’ye tercih ediyorlar.
Elbette çok fazla izole olmamak, net-
work’ten kopmamak gerekir. ‹yi örnek-
leri incelemek laz›m bu aç›dan. Örne¤in,
ODTÜ ve Bilkent’in bu konuda oldukça
güzel örnekler. Çok odakl› araflt›rma
alanlar› bulunuyor ve ayr›ca flehre de çok
uzak, çok kopuk de¤iller. Ama tabi de¤i-
flik dinamikleri hesaba katmak gerekir,
her Teknokent de baflar›l› olacak diye bir
fley yok. 
Bugün baz› araflt›rmac›lar ve akademis-
yenler ise Teknokent kavram›na karfl›lar.
Fakat kan›mca lojistik aç›dan makul olan,
arkas›nda iyi bir üniversite deste¤i olan,
araflt›rmac›s›n›n da var olabildi¤i, iflin içi-
ne girebildi¤i, flirketler aç›s›ndan da çeki-
ci olabilen yerler sanki bu iflte daha çok
baflar›l› olabiliyorlar. Bütün bu bileflenler
bir araya gelirse ancak teknokentlerden
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baflar›l› sonuçlar ç›k›yor. 
fiimdi bir üniversitede araflt›rma- gelifltir-
meye yönelik bir bölümü olabilir. Ancak
önemli gerçekten o ifli becerebilen nite-
likte, yetiflmifl insanlar, gençler olmas›-
d›r. Sanayi bölgesinin olmad›¤› bir bölge-
de, araflt›rmac›n›n olmad›¤› bir üniversi-
tede Teknokent düflünün. Buralarda ba-
flar›l› sonuçlar ç›kmayacakt›r. Bugün bü-
tün dünyada herkes zihnin peflinde, ak›l-
l› insanlar›n peflindedir. Art›k, ABD’ de
dâhil herkes bunun avc›l›¤›n› yapmakta-
d›r. 

Fakat her yerde bu potansiyel var m›?  Bu
olay›n çok ayr› bir aç›s›d›r. Yoksa binalar›
kurduk illa teknoloji üretece¤iz diye bir
durum ç›km›yor ortaya, neticede bu ifli
yürütecek olan insan unsurudur. Sonuç
olarak, aç›k konuflmak gerekirse Tekno-
parklar, TÜB‹TAK’›n, çok iddial› oldu¤u
bir alan olarak öne ç›kmamaktad›r. 

TÜB‹TAK’›n biliflim alan›ndaki so-
mut çal›flmalar›ndan bahsedebilir
miyiz?
Biliflim teknolojileri TÜB‹TAK’›n da ön-
celikli alanlar› içerisinde yer almaktad›r.
Ayr›ca 2023 Vizyon Program›nda da bu
konu önemli bir yer tutmaktad›r. Avrupa
Birli¤i Çerçeve Programlar›n›n da koor-
dinatörlü¤ünü TÜB‹TAK yürütmektedir
ve bu bünyede biliflimle alakal› olarak ay-
r› bir araflt›rma grubu oluflturuldu. Bilgi
güvenli¤i gibi araflt›rma gelifltirme gibi
birçok alanda yürütülen projeler de bu-
lunmaktad›r. 

Bu konu TÜB‹TAK’›n yo¤un çal›flmalar
yapt›¤› bir alan olmaya devam etmekte-
dir. Yine ayr›ca, savunma sanayinde kul-

lan›lan biliflim teknolojisine iliflkin gelifl-
meler yap›l›yor. Özellikle savunma sana-
yisinde son y›llarda bilgi teknolojileri en
üst düzeyde kullan›l›yor. Bugün dünyada
konuflulan savafl uçaklar›n›n bedeli yak-
lafl›k 120 milyon dolard›r ve  yaz›l›m ol-
madan bu uçaklar›n maliyeti belki de 20
ile 50 milyon dolar civar›nda kalmakta-
d›r. Yaz›l›mlar sayesinde uçaklar, uçufl
alanlar›na girebilmekte, silahlar›n› kulla-
nabilmekte, çeflitli harekâtlar yapabil-
mektedir. 

Çerçeve Programlar›ndaki durumu-
muzu nas›l görüyorsunuz? Bu ko-
nuda TÜB‹TAK’›n katk›lar› neler ol-
du?
Alt›nc› çerçevede bizim performans›m›z,
proje yazma iflini ö¤rendikçe artmaya
bafllad›. Bu sebeple 2005 ve 2006 daha
verimli geçirilen y›llar oldu. Fakat sanayi-
nin kat›l›m›nda ciddi aksakl›klar görüldü.
Bu sebeple TÜB‹TAK’›n önümüzdeki dö-
nem içerisindeki stratejisi, sanayinin çer-
çeve programlar›na daha fazla yönlendi-
rilmesi üzerine olacakt›r. Bu konuda TÜ-
B‹TAK’ta ciddi bir stratejik haz›rl›k yürü-
tülmektedir. Öyle tahmin ediyoruz ki ye-
dinci çerçeve, alt›nc›ya göre çok daha iyi
olacak, bunu umut ediyoruz.

Asl›nda bu tam bir tak›m oyunudur. Bu-
rada herkesin kendine düflen görevi yap-
mas› laz›m. Üniversitelerin, sanayinin ih-
tiyaçlar›n›n fark›nda olabilmesi, yapt›¤›
araflt›rmalar›n toplumun refah düzeyini
gelifltirebilecek bir tak›m ç›kt›lar› ürete-
bilecek araflt›rmalar›n temelini olufltur-
du¤unu bilmesi gerekir. Sanayicinin AR-
GE yapmadan veya katma de¤eri yüksek
ürünler gelifltirmeden, yenilikçilik kültü-

rünü benimsemeden, uzun vadede pek
varolamayaca¤›n› bilmesi ve buna yöne-
lik olarak üniversiteyle daha fazla iliflki
kurabilmesi flartt›r. Üniversitede ki hoca-
n›n da fildifli kulede araflt›rma yapmak
anlay›fl›ndan ç›k›p, bizzat gündelik haya-
ta, güncel sorunlara, toplumun önünde-
ki sorunlara çözüm arayan, sosyal so-
rumluluk içeren bir yaklafl›mla sorunlara
çözüm arayan araflt›rmalar yapmas› gere-
kir. Öte taraftan da tabi kamu kuruluflla-
r›n›n gerekli hukuki, mali, idari konular-
da bu sürece destek vermesi sonuca
ulaflmak için kaç›n›lmazd›r. Biz flu anda
halen nitelikli araflt›rmac› konusunda
ciddi s›k›nt›s› olan bir ülkeyiz. ‹yi araflt›r-
ma yapabilen mühendisler, doktorlar, te-
mel bilimciler hala Türkiye’de az say›da-
d›r. Bizim yaklafl›k 30- 35 bin civar›nda
tam zamanl› araflt›rmac›m›z oldu¤u söy-
leniyor, bu rakam Almanya’da ise yakla-
fl›k 480 bindir. Aram›zda neredeyse 15-
20 kat fark bulunuyor. Tabi bu da ekono-
miye do¤rudan yans›yor. Dolay›s›yla bu-
rada bütün taraflar›n koordineli olarak,
kendi üzerine düflen görevleri yapmas›y-
la fark kapat›lacakt›r. Art›k Türkiye’de
bunun izlerini, iflaretlerini görmeye bafl-
lad›k, hükümet bu konuda ciddi bir ka-
rarl›l›k gösteriyor, özel sektör de art›k
bunun fark›nda ve daha da önemlisi pa-
rametreler bunu iflaret ediyor. (Grafik- 4)
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Öncelikle, MÜS‹AD’a ve Çerçeve Dergisi-

ne bu konuyu gündeme tafl›d›¤› için te-

flekkür etmek istiyorum. Malumunuz, ül-

kemizde olumlu geliflmeler gündemde

pek fazla yer alma f›rsat› bulam›yor, olay-

lara genellikle negatif boyutuyla, barda-

¤›n bofl taraf›ndan bak›yoruz. Ancak,

Türkiye’de bilgi toplumuna dönüflümün

k›sa geçmifline göz att›¤›m›zda birçok so-

mut ve önemli ad›mlar›n at›ld›¤›n› göz-

lemliyoruz. Bize bu geliflmeleri aktarma

f›rsat› sa¤lad›¤›n›z için teflekkür ederim.

E-Dönüflüm Türkiye Projesinin te-

mel özellikleri nelerdir? Bu proje

vatandafllar› nas›l etkileyecek ve ne

gibi yenilikler getirecek?

58 ve 59 uncu hükümetler taraf›ndan uy-

gulanan Acil Eylem Plan›nda “Kamu Yö-

netimi Reformu” bafll›¤› alt›nda yer alan

22 numaral› eylemde e-Dönüflüm Türki-

ye Projesinin gerçeklefltirilmesi öngörü-

lüyordu. Proje ile Türkiye’de özellikle

90’l› y›llar›n ikinci yar›s›ndan itibaren yo-

¤unlaflan ve farkl› kurumlar taraf›ndan

yürütülen bilgi toplumuna dönüflüm fa-

aliyetleri tek çat› alt›nda toplanm›fl oldu. 

Proje bafllang›c›nda bir bilgi toplumu

stratejisi haz›rlanmas› öngörülmüfltü.

Bilgi Toplumu Stratejisi, bugüne kadar

Proje kapsam›nda haz›rlanan iki eylem

plan›na benzer flekilde yedi stratejik alan

etraf›nda flekillendirildi. Bunlar sosyal

dönüflüm, bilgi ve iletiflim teknolojileri-

nin ifl dünyas›na nüfuzu, vatandafl odakl›

hizmet dönüflümü, kamu yönetiminde

modernizasyon, küresel rekabetçi bilgi

teknolojileri sektörü, rekabetçi, yayg›n

ve ucuz iletiflim altyap› ve hizmetleri, Ar-

Ge ve yenilikçili¤in gelifltirilmesi. fiimdi

hem eylem planlar›n›n bafll›klar›na hem

stratejinin temel strateji alanlar›na bakt›-

¤›m›zda e-Dönüflüm Türkiye Projesinin

ülkemizde bilgi toplumu ad›na akla gele-

bilecek her alana e¤ildi¤ini, son derece

kapsaml› bir proje olarak tasarland›¤›n›

görüyoruz.

Bu projeyi tan›mlayabilecek pek çok ni-

telik sayabiliriz. Çok say›da amac› arka ar-

kaya sayabiliriz. Ancak, hepsini bir tek

amaç etraf›nda flekillendirdi¤imizi ifade

etmek istiyorum. O da ülkemizin bilgi

toplumuna dönüflümünü sa¤layacak ka-

nallar› açmak, bilginin etkin kullan›m›na

imkân tan›yan bilgi ve iletiflim teknoloji-

leri vas›tas›yla vatandafl›n hayat›na kolay-

l›k getirmek, kalite getirmek, iflletmeleri-

mizde etkinli¤i ve verimlili¤i art›rarak ül-

kemizin rekabet gücünü art›rmakt›r. Bu-

nun alt›nda kamu hizmetinin kalitesinin

art›r›lmas›, kamu yönetiminin fleffaf ve

hesap verebilir hale getirilmesi, toplu-

mumuzun bilgi ve iletiflim teknolojilerini

benimsemesinin sa¤lanmas›, özel sektö-

rün tüm unsurlar›yla bu teknolojileri ifl

süreçlerine entegre etmelerine yard›mc›
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E-Dönüflüm Türkiye Projesinin ülkemizde bilgi toplumu ad›na akla gelebilecek her
alana e¤ilecek, son derece kapsaml› bir proje olarak tasarlanm›flt›r. Bu projenin temel
amac›, ülkemizin bilgi toplumuna dönüflümünü sa¤layacak kanallar› açmak, bilginin
etkin kullan›m›na imkân tan›yan bilgi ve iletiflim teknolojileri vas›tas›yla vatandafl›n
hayat›na kolayl›k getirmek, kalite getirmek, iflletmelerimizde etkinli¤i ve verimlili¤i
art›rarak ülkemizin rekabet gücünü art›rmakt›r.

DPT Bilgi Toplumu
Dairesi Baflkan› 

Recep ÇAKAL

E-Dönüflüm Vatandafl›m›z›n
Yaflam Kalitesini, ‹flletmelerimizin
Verimlili¤ini Art›racakt›r



olarak verimlilik art›fl›na katk› sa¤lanma-
s›, rekabetin tesis edildi¤i güçlü bir bilgi

ve iletiflim teknolojileri sektörü ve altya-
p›s› tesis edilmesi; teknoloji üreten, üret-
ti¤i teknolojiyi ürüne dönüfltürebilme ve
pazarlayabilme kabiliyetine sahip özel
sektör kurulufllar›n›n say›s›n›n art›r›lma-
s›, bunun bir modele dönüfltürülmesi gi-
bi bir dizi amaç var. 
S›kl›kla düflülen bir yanl›fla iflaret etmek
istiyorum. e-Dönüflüm Türkiye Projesi
denince süresi, girdileri, ç›kt›lar›, maliye-
ti, taraflar› keskin çizgilerle belirlenmifl
bir çal›flma alg›lan›yor genelde. Oysa
proje ile kastedilen Türkiye’nin bilgi top-
lumuna dönüflümü denince akla gelen
hemen her aland›r.
Evet, Acil Eylem Plan›nda yer alan bu
proje 2003 fiubat›nda bir Baflbakanl›k
Genelgesiyle kamuoyuna duyuruldu.
Neredeyse dört y›la yak›n bir zaman geç-
ti. Hedeflerini bu kadar iddial› koyabilen
proje kapsam›nda bugüne kadar ne ya-
p›ld›. Hemen flunu belirtmem gerekiyor.
Bu bir koordinasyon ve yönlendirme
projesidir. Biraz önce ifade etti¤im çapta
ifllerin ve hedeflerin yükü tek bafl›na be-
nim teflkilat›m›n omuzlar›nda de¤il. Bu,
bütün kurumlar›yla devletin, bütün sek-
törleriyle özel kesimin ve her bir ferdine
kadar tüm toplumun ilgi alan›na girmesi
gereken bir projedir. ‹lgisiz kalanlar var-
sa onlar edilgen bir biçimde bu dönü-
flümle muhatap oluyor, onun sonuçlar›-
na maruz kal›yorlar zaten.
Önce uluslararas› arenada katetti¤imiz
aflamay› ifade edeyim. Türkiye, Dünya
Ekonomik Forumu’nun her y›l yapt›¤› e-
Haz›rl›k Araflt›rmas›nda 2003 y›l›nda 56.
s›rada iken, 2004 y›l›nda 52. ve 2005’te
48. s›raya yükseldi. OECD taraf›ndan ha-
z›rlanan ve bundan bir kaç hafta önce ka-
muoyuyla paylafl›lan e-Devlet Türkiye
Raporunda da Türkiye’nin, e-devlet ko-
nusundaki uygulamalar aç›s›ndan önem-
li ölçüde geliflme sa¤lad›¤› vurgulanmak-

tad›r. Rapora göre; Avrupa Birli¤inin be-
lirledi¤i 20 temel kamu hizmetinin elek-
tronik sunumundaki olgunluk seviyesi
bak›m›ndan Türkiye’nin ulaflt›¤› düzey
yüzde 66 iken, AB 28 ortalamas› yüzde
75, Avrupa Birli¤ine son dönemde kat›-
lan 10 üye aç›s›ndansa yüzde 69’dur. Bu
20 temel kamu hizmeti kendi içinde va-
tandafla ve ifl dünyas›na sunulan hizmet-
ler fleklinde ikili bir ayr›ma tabi tutulmak-
tad›r. Vatandafllara yönelik hizmetlerde
Türkiye ile Avrupa Birli¤i aras›nda bir
fark olmakla birlikte; ifl dünyas›na yöne-
lik hizmetlerde Türkiye yüzde 84 olgun-
luk seviyesi ile, AB 27’in yüzde 86 seviye-
sine çok yak›n, yüzde 81 olgunluk sevi-
yesine sahip olan Avrupa Birli¤inin 10 ye-
ni üyesinin ise önündedir.  
Biz bu projenin koordinasyonu ile gö-
revlendirildi¤imizde, derhal bu iflin so-
rumlulu¤unu do¤rudan üstlenecek bir
birim oluflturduk. 2003 fiubat›nda bir
Baflbakanl›k Genelgesiyle k›sa vadede
hangi ad›mlar› ataca¤›m›z› ortaya koy-
duk. Burada orta vadeli bir bilgi toplumu
stratejisi haz›rlama gere¤ini vurgulad›k.
Strateji haz›rlanana kadar uygulanmak
üzere ülkemizin bu alanda geçmifl biri-
kimlerinden de azami seviyede istifade
ederek 73 eylemden oluflan K›sa Dönem
Eylem Plan›n› haz›rlad›k. Onun 2004 y›-
l›nda tamamlanmas›n›n ard›ndan henüz
stratejimizi tamamlayamad›¤›m›z için 1
y›l süreli ve 50 eylemli 2005 Eylem Plan›-
n› haz›rlad›k. 
Bu eylemler bilgi toplumuna dönüflümü
sa¤layacak kanallar› açmaya yönelik ey-
lemlerdi. Yani iflin teknik ve hukuki alt-
yap›s›n›n oluflturulmas› amaçland›. Za-
manla ülkemizin gündemine girecek hu-
suslar ilerici bir ad›mla düzenlenmeye
çal›fl›ld›. Örne¤in, kamu kurumlar›n›n ifl-
lerini h›zla elektronik ortama tafl›d›klar›
bir dönemde bilgi güvenli¤i ile ilgili ön-
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lemler al›nmas›na yönelik eylemler vard›
burada. Bugün üzülerek takip etti¤imiz
biliflim yoluyla ifllenen suçlar›n mevzuat›-
m›zda düzenlenmesi gere¤ine iliflkin ey-
lemler vard›. Türk Ceza Kanununda bu
hususlar›n düzenlenmesi, biliflim suçlar›-
na yönelik ayr› bir yasal düzenleme çal›fl-
mas› yap›lmas› gibi. Bugün görüyoruz ki
birtak›m olumsuzluklar›n gün yüzüne
ç›kmas›yla bu alanlarda düzenleme yap›l-
mas› yönünde toplumsal bir bask› oluflu-
yor. Hükümet bu ifle daha bir dikkatle ve
kararl›l›kla yaklafl›yor. 
Nitelikli insan kayna¤› bir toplumun en
önemli zenginli¤idir. Onun temini için
okullar›m›z›n bilgi teknolojisi s›n›flar›yla
donat›lmas›, geniflbant internet eriflimi
sa¤lanmas› bu eylemler aras›nda
yer ald›. Bugün itibariyle 25 bine
yak›n okulumuzda geniflbant in-
ternet ba¤lant›s› imkan› bulun-
maktad›r. 10 milyon ö¤rencimiz
internete eriflebiliyor. Lise ve den-
gi okullar›n yüzde 86's›n›n, ki ö¤-
rencilerin yüzde 95’ine tekabül
eder, ilkö¤retim okullar›n›n da
yüzde 45'inin, bu da ö¤rencilerin
yüzde 82’sine karfl›l›k gelir, genifl-
bant internet ba¤lant›lar› yap›lm›fl
durumda. 
T.C Kimlik Numaras› vatandafllar için ta-
n›mlay›c› tek numara olarak kabul edildi.
Vatandafllara farkl› kurumlar taraf›ndan
farkl› numaralar verilerek bir numara
enflasyonu yarat›lmas›n›n önüne geçildi.
Kurumlar›m›z›n hizmet almak için kendi-
lerine gelen vatandafllardan her defas›n-
da kimlik bilgisi istemesinin önüne geç-
mek için MERN‹S çerçevesinde Kimlik
Paylafl›m Sistemi hayata geçirildi. Art›k
kamu kurumlar› do¤rudan kimlik bilgile-
rini elektronik ortamda alabiliyorlar. Va-
tandafl›n ayr›ca kimlik bilgisini sunma zo-
runlulu¤u teknik olarak gerekmiyor.

Mevzuattan kaynaklanan sorunlar varsa
ilgili düzenlemeler yap›larak bunun önü-
ne geçilmesi gerekir. 

Örnek olarak veriyorum. VEDOP projesi
ile vergi beyannameleri internet üzerin-
den verilir hale geldi, ödemeler internet
bankac›l›¤› üzerinden yap›labiliyor. e-Bil-
dirge ile sosyal güvenlik primleri inter-
net üzerinden düzenlenerek ödenebili-
yor. Kurumlar›m›z›n burada say›labilecek
daha pek çok projeleri ve hizmetleri var. 
Kamu kurumlar› 2002 y›l›nda 233 milyon
dolarl›k bilgi ve iletiflim teknolojisi yat›r›-
m› yaparken bu rakam 2006 y›l›nda 534
milyon dolara ç›kt›. Giderek artan bir ya-
t›r›m e¤ilimi var. Kamu kurumlar›n›n bil-

gi ve iletiflim teknolojisi yat›r›mlar›n› di-
siplin alt›na alarak bu alanda oluflabile-
cek at›l yat›r›mlar›n ve mükerrerliklerin
önüne geçmek ve bu harcamalar›n bir
de¤ere dönüflebilmesini temin etmek
ad›na bir k›lavuz haz›rlad›k. Kurumlar›-
m›zdan proje tekliflerini bu k›lavuz do¤-
rultusunda haz›rlamalar›n› istiyoruz. 
‹lk haz›rlad›¤›m›z eylem plan›nda yer
alan Elektronik ‹mza Kanunu ç›kar›ld› ve
uygulamaya geçti. Elektronik ortamdaki
belgeler ›slak imzal› belgelerle ayn› hu-
kuki sonucu do¤uruyor art›k. Sertifika
hizmet sa¤lay›c›lar faaliyete geçtiler ve

elektronik imza almak isteyen vatandafl-
lar alabiliyorlar. Bilgi edinme hakk› kanu-
nu ç›kar›larak bilgi edinmenin yasal bir
hak oldu¤u hüküm alt›na al›nd›. Zaman-
la etkilerini görece¤iz, kamunun fleffaf-
laflmas›na, hesap verebilir hale gelmesi-
ne çok önemli katk›lar› olacak bu düzen-
lemenin. 
Yap›lanlar içerisinden seçerek ifade et-
meye çal›fl›yorum, e-Dönüflüm Türkiye
Projesi çerçevesinde hakikaten günlük
yaflama do¤rudan etkileri olan, hem k›sa
vadede hem de zamanla etkilerini daha
iyi hissedebilece¤imiz pek çok çal›flma
yap›ld›, sonuçland›r›ld› ve gelecek için
de planland›. Burada özellikle zikretmek
istedi¤im iki çal›flma var. Birisi e-Devlet

Ana Kap›s›. Önümüzdeki dönemde
e-Devlet Ana Kap›s› faaliyete geçe-
cek. Bu sayede vatandafl ve ifllet-
melere tek noktadan bütünleflik
hizmet sunumuna geçilmifl olacak.
Bizim vatandafl odakl› dedi¤imiz,
kullan›m› kolay, kullan›c› ihtiyaçlar›
do¤rultusunda flekillenmifl, yerine
göre kiflisellefltirilmifl hizmet sunu-
munu hedefliyoruz. Bir anlamda
kamu kurumlar› hizmetin olufltu-
rulmas›na iliflkin süreçleri elektro-
nik ortamda kendi aralar›nda ta-

mamlayacaklar. Halen TÜRKSAT taraf›n-
dan yürütülen çal›flmalar neticesinde Ka-
p›n›n 2007 y›l›n›n ilk çeyre¤inde pilot
olarak uygulamaya konmas› bekleniyor.
‹kinci önemli husus da Bilgi Toplumu
Stratejisi’dir. Bildi¤iniz gibi strateji çal›fl-
malar›n› Haziran 2006’da tamamlad›k ve
Temmuz ay›n›n sonunda Yüksek Planla-
ma Kurulu Karar› olarak Resmi Gazetede
yay›mlad›k. Stratejide; sosyal dönüflüm-
den ifl dünyas›nda bilgi ve iletiflim tekno-
lojileri kullan›m›na, e-devletten kamu
yönetiminde modernizasyona, rekabetçi
bir bilgi ve iletiflim sektörü oluflturulma-
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Türkiye’de bilgi teknolojilerine iliflkin
hedefler ilk kez 5 inci Kalk›nma Plan›nda
yerini alm›flt›r. Bilgi teknolojileri sektö-
rüne yönelik olarak, 2006-2010 dönemini
kapsayan Bilgi Toplumu Stratejisi ve
2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzun-
cu Kalk›nma Plan›nda ilk kez bir vizyon
belirlenmifltir. Bu vizyon bilgi teknoloji-
leri sektörünün “ihracat odakl›, küresel
rekabetçi” konuma getirilmesidir.



s›ndan stratejinin uygulanmas›na yönelik
kurumsal yap›lanma modeli oluflturul-
mas›na kadar uzanan bir çizgide stratejik
yön ve hedef tayini yap›ld› ve ülkemiz
için 2010 y›l› hedefleri ortaya kondu. Söz
konusu hedeflerin gerçeklefltirilmesi için
önümüzdeki 5 y›l için uygulanacak olan
ve 111 eylemi içeren bir de eylem plan›
haz›rland›.
Stratejinin odak noktas›n›n a¤ etkisini
ortaya ç›karmak oldu¤unu vurgulamak
istiyorum. A¤ etkisiyle kamu kurumlar›,
vatandafllar ve ifl dünyas› olarak toplu-
mun tüm unsurlar›n›n oluflacak yeni yap›
içerisinde yerini almas›n› kast ediyoruz.
Kamu kurumlar› hizmetlerini elektronik
ortama tafl›rken, iflletmelerimizin
bilgi ve iletiflim teknolojilerini ifl
süreçlerine entegre ederek verim-
liliklerini art›rmalar› ve vatandafl-
lar›n da bu teknolojilere sahip ola-
rak kullanabilmeleri, bu etkinin
ortaya ç›kmas› için önem arz edi-
yor. Bu sayd›¤›m›z üçlü yap›n›n,
yani vatandafl, ifl dünyas›, kamu
kurumlar› üçgeninin birbirleriyle
karfl›l›kl› iliflkilerinde bu de¤iflimi
›skalam›fl, özümsememifl bir un-
surun olmamas› gerekiyor. 
Vatandafllar›n yüzde 14’ünün internet
eriflimine sahip oldu¤u, geniflbant eriflim
oran›n›n yüzde 2 oldu¤u ülkemizde,
2010 y›l› için koydu¤umuz hedef yüzde
51 internet eriflimini yakalamak. Ayn› fle-
kilde 10 ve üzerinde çal›flan› bulunan ifl-
letmelerimizdeki bilgisayar sahipli¤ini
yüzde 61’den yüzde 95’e, geniflbant in-
ternet eriflimi oran›n› da yüzde 20’den
yüzde 70’e ç›karmay› öngörüyoruz. 
Bu eylemlerin hayata geçmesiyle önü-
müzdeki dönemde kamu internet eriflim
merkezlerini kuraca¤›z. Kimliklerimizin
de¤iflti¤ini, elektronik vatandafll›k kart›
kullanmaya bafllad›¤›m›z› görece¤iz. Ka-

mu olarak hizmetlerimizin yüzde 70’ini
elektronik ortama tafl›yaca¤›z. AB taraf›n-
dan kabul edilen 20 temel elektronik ka-
mu hizmetinin tamam›n› elektronik or-
tamda sunuyor olaca¤›z.
2006 y›l› itibar›yla 12,5 milyar ABD dolar›
büyüklü¤ünde bir telekomünikasyon
sektörüne 3,5 milyar ABD dolar› seviye-
sinde de bilgi teknolojileri sektörüne sa-
hip oldu¤umuzu görüyoruz. Stratejinin
üzerinde durdu¤u en önemli hususlar-
dan biri de bilgi toplumunun temel yap›-
tafl› olan bilgi ve iletiflim teknolojileri
sektöründe rekabetçi bir piyasa ortam›
oluflturmak. Vatandafl›n bu teknolojilere
ve hizmetlere kaliteli ve ucuz bir flekilde

ulaflmalar›n› temin için temel yaklafl›m›-
m›z rekabet. Di¤er taraftan, biz stratejide
veri ve internet hizmetlerinde vergi indi-
rimini öngördük. Vergi yükünün azalt›l-
mas›ndaki amac›m›z hem bireysel, hem
de kurumsal kullan›c›lar›n bu hizmetler-
den daha fazla yararlanmalar›n› sa¤lamak
ve a¤ etkisini ortaya ç›kararak bilgi toplu-
muna dönüflümü h›zland›rmakt›r.
Neticede, a¤ etkisinin yakalanmas› duru-
munda bilgi ve iletiflim teknolojilerinin
ekonomimize katk›s›n›n, önümüzdeki
otuz sene için y›ll›k ortalama yüzde 0,6
istihdam art›fl› ve yüzde 1,4 iflgücü verim-
lili¤i art›fl› ile yüzde 2 seviyelerinde ilave

GSMH büyümesi olarak ortaya ç›kaca¤›
tahmin ediliyor. 
Bu proje vatandafla ne getirecek sorunu-
za Projenin kapsam›yla da orant›l› olarak
bir çerçeve çizmeye çal›flt›m. Stratejinin
gündelik yaflama yans›malar›n›n nas›l
olaca¤›, Bir Dönüflüm Hikayesi ad›yla
stratejinin sonunda resmedildi.  ‹lgilile-
rin bu bölümü okumalar›n› özellikle tav-
siye ederim.

Türkiye’de insanlar›n bilgi teknolo-
jilerini kullanmalar›n›n yo¤unlaflt›-
r›lmas› için ne gibi çal›flmalar yap›-
l›yor? Bu say›n›n art›r›lmas› için
üretilen projeler mevcut mu?

Bilgi ve iletiflim teknolojileri alan›n-
da kamu ve özel sektörde yap›lan
yat›r›mlara yönelik talebin vatandafl
taraf›nda yarat›lmas›, Türkiye’nin
genç nüfusunun bilgi ekonomisine
haz›r hale getirilmesi ve toplumsal
bir dönüflüm olarak nitelendirdi¤i-
miz bilgi toplumuna dönüflüm sü-
recinin gerçeklefltirilebilmesi için
vatandafllar›n bilgi ve iletiflim tek-
nolojilerine erifliminin art›r›lmas›,
bunun yan›s›ra vatandafllara bu tür
teknolojileri kullanma yetkinli¤inin

kazand›r›lmas› gerekmektedir. Bu do¤-
rultuda, bir k›sm›na önceki sorunuzda
da temas etti¤im gibi 2006- 2010 Bilgi
Toplumu Stratejisi eki Eylem Plan›nda
tasarlanm›fl eylemler mevcuttur.
Gelir durumundaki yetersizlikler gibi ne-
denlerden ötürü bilgisayar ve internet
eriflimi olmayan vatandafllar›n bu tekno-
lojilerden faydalanabilmeleri amac›yla
4500 adet Kamu ‹nternet Eriflim Merkezi
(K‹EM)’nin kurulmas› hedeflenmifltir.
Ayr›ca, okullarda ö¤rencilerin kullan›-
m›ndaki biliflim altyap›s›n›n ö¤rencilerin
kulland›¤› saatler d›fl›nda vatandafl kulla-
n›m›na aç›larak Kamu ‹nternet Eriflim
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Vatandafllar›n yüzde 14’ünün internet
eriflimine sahip oldu¤u, genifl bant eri-
flim oran›n›n yüzde 2 oldu¤u ülkemizde,
2010 y›l› için koydu¤umuz hedef yüzde
51 internet eriflimini yakalamak. Ayn› fle-
kilde 10 ve üzerinde çal›flan› bulunan ifl-
letmelerimizdeki bilgisayar sahipli¤ini
yüzde 61’den yüzde 95’e, genifl bant in-
ternet eriflimi oran›n› da yüzde 20’den
yüzde 70’e ç›karmay› öngörüyoruz. 



Merkezi olarak hizmet vermesi düflünül-
mektedir. K‹EM’ler, vatandafllar›n temel
B‹T yetkinli¤i kazanmak üzere e¤itim
alabilecekleri merkezler olup e¤itim sa-
atleri d›fl›nda genel internet kullan›m›na
aç›k olacak ve isteyenlere internet kulla-
n›mlar› s›ras›nda görevli personel taraf›n-
dan rehberlik de verilebilecektir. Bu
merkezlerde vatandafllar›n özellikle e-
devlet, e-bankac›l›k ve e-ticaret hizmetle-
rini kullanabilmeleri için dan›flmanl›k
sa¤lanacakt›r. Ayr›ca, evlerde bilgisayar
ve internet ba¤lant›s› sahipli¤inin art›r›l-
mas› amac›yla “bilgisayar ve internet sa-
hipli¤i kampanyalar›”n›n düzenlenmesi
öngörülmüfltür. 
Bilgi Toplumu Stratejisinde öncelikli
gruplar olarak seçilen ö¤renciler, çal›flan-
lar ve iflsizler baflta olmak üzere, vatan-
dafllara verilecek temel B‹T e¤i-
timinin kapsam›n›n belirlenme-
si ve sertifikasyon sisteminin
gelifltirilmesi hedeflenmekte-
dir. Temel B‹T e¤itimi içeri¤i
okullardaki derslerde ö¤renci-
lere ve ayr›ca K‹EM’lerdeki e¤i-
tim programlar›nda vatandaflla-
ra verilecektir. Bu kapsamda,
çal›flan kesim içinde yer alan
kamuda görevli personel ile
çok farkl› kesimlerden genç nü-
fusa k›sa sürede eriflebilmek amac›yla as-
kerlik hizmetini yapan er ve erbafllara K‹-
EM’lerde e¤itim verilmesi özel önemi ha-
iz projelerdir. Çal›flan ve iflsiz genç nüfu-
sa ulafl›labilmesini sa¤lamak için K‹-
EM’lerin yer seçimlerinde özellikle bu
gruplar›n kolay eriflimleri gözönüne al›-
nacakt›r. Burada dile getirilen eriflim sa¤-
lama ve yetkinlik kazand›rmaya iliflkin
projelerdeki çal›flmalar, ilgili kurumlar-
dan destek al›narak Milli E¤itim Bakanl›-
¤› taraf›ndan yürütülecektir. 
Bilgi ve iletiflim teknolojileri sektöründe

mal ve hizmet al›m›n› etkileyen temel
unsurlardan bir tanesi de elbetteki fiyat-
lar. Bizim temel stratejimiz sektörde re-
kabeti tesis etmek ve rekabetin fiyatlara
düflüfl yönünde yans›mas›d›r. Bunun d›-
fl›nda, özellikle iletiflim hizmetlerinde
göze çarpan afl›r› vergi yükünün azalt›l-
mas› suretiyle kamu ad›na fiyat düflüflü-
ne katk› sa¤lamak da amaçlan›yor. Piya-
san›n genel iflleyifli ve hizmetlerdeki ver-
gi yüküne müdahaleler d›fl›nda, imkan
bulunan alanlarda flartlar› kolaylaflt›racak
kampanyalar düzenlenmesi de eylem
plan›nda de¤erlendirildi. Bugüne kadar,
karfl›laflt›¤›m›z yayg›n kampanyalara ye-
nilerinin eklenece¤ini söyleyebiliriz. 
Bilgi ve iletiflim teknolojilerinin çal›flma
hayat›nda kullan›m› için tasarlad›¤›m›z
eylemler de insan›m›z›n bu alandaki yet-

kinli¤inin geliflmesine katk› sa¤layacak-
t›r. Esas›nda as›l katk›y› da buradan elde
etmifl olaca¤›z. Burada iflletmelerimizin
bu teknolojilerin kullan›m›n› art›rmak
üzere yapacaklar› faaliyetlerde altyap›
maliyetlerinin bir k›sm›n›n karfl›lanma-
s›ndan, Kurumsal Kaynak Planlamas›,
Müflteri ‹liflkileri Yönetimi gibi özellikli
elektronik ifl uygulamalar›n›n yayg›nlaflt›-
r›lmas›na kadar bir dizi eylem var. ‹fl çev-
relerinin yak›ndan takip edece¤ini um-
du¤umuz çal›flmalar bunlar.
Vatandafllar›n bilgi ve iletiflim teknoloji-

lerine ilgi göstermeleri ve kendilerine
sunulan imkanlardan faydalanmalar› ise
ancak bu konuda etkili tan›t›m›n yap›l-
mas›, kiflisel bilgilerin mahremiyetine
sayg›l› ve güvenilir internet ortam›n›n
sa¤lanmas› ve vatandafl›n elektronik hiz-
metleri kolayca kullanabilmesine yönelik
önlemlerin kamu kurumlar›nda al›nmas›
ile mümkün olacakt›r. Bu do¤rultuda,
gerekli yasal düzenlemelerin yap›lmas›na
yönelik eylemler tasarlanm›flt›r. Ayr›ca,
kamuda vatandafllar›n ihtiyaçlar›n› göze-
ten ve vatandafl memnuniyetini esas alan
elektronik hizmetlerin gelifltirilmesi veya
iyilefltirilmesi, yine kamu internet sitele-
rinin özürlü gruplar›n da kullan›m›na im-
kan veren belirlenmifl standartlara göre
tasarlanmas› Eylem Plan›ndaki çeflitli ey-
lemlerde amaçlanmaktad›r. Bir di¤er hu-

sus ise, yak›n zaman içinde hayata
geçirilmesi planlanan ve vatandaflla-
r› bu teknolojiler konusunda bilgi-
lendirerek elektronik hizmetleri
kullanmalar›n› sa¤lamak amaçl› ile-
tiflim stratejisinin haz›rlanm›fl olma-
s›d›r.

Dünya geneline bakt›¤›m›zda
“Bilgi Teknolojilerinin” gelifli-
minde Türkiye’nin yeri nere-
dir?

Bilgi ve iletiflim teknolojilerin ekonomik
ve sosyal hayat›n her alan›na girmesiyle
dünya bilgi toplumu, bilgi ekonomisi, a¤
ekonomisi gibi kavramlarla aç›klanmaya
çal›flan bir dönüflüm süreci yaflamakta-
d›r. 
Bu dönüflüme uygun flekilde bilgi tekno-
lojileri sektörünün dünya ekonomisin-
den ald›¤› pay h›zl› bir geliflim göster-
mektedir. EITO ve IDC verilerine göre
Dünya bilgi teknolojileri pazar›n›n 2005
y›l› sonunda bir önceki y›la göre yüzde
4,9 büyüyerek 1,2 trilyon dolar düzeyine
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ulaflt›¤› tahmin edilmektedir. Bu pazar›n
yaklafl›k yüzde 40’›n› ABD, yüzde 34’ünü
AB ve yüzde 15’ini Japonya oluflturmak-
tad›r. Her ne kadar 2005 y›l› sonu için ül-
kemizdeki bilgi teknolojileri pazar› 3 mil-
yar dolar düzeyinde olsa da pazar›n y›ll›k
büyüme h›z›n›n yüzde 20 oran›nda olma-
s› dikkat çekicidir. Önümüzdeki dönem-
de bu geliflim sürecinin devam edece¤ini
öngörmekteyiz.
Dünya bilgi teknolojileri sektöründe
Türkiye, daha çok kullan›c› pozisyonun-
da olmas›na ra¤men son y›llarda tekno-
lojinin en ileri noktas› olarak kabul edi-
len baz› alanlarda önemli ihracat gelirleri
elde etmeye bafllam›flt›r. Örne¤in, henüz
resmi istatistiklerle teyit edilmese de fir-
ma baz›nda elde edilen verilere göre,
Türkiye’nin yaz›l›m alan›ndaki 2005 y›l›
ihracat›n›n 250 milyon dolar düzeyinde
oldu¤u tahmin edilmektedir. Bunda
2002 y›l›ndan itibaren 4691 say›l› Kanun-
da yer alan teflviklerle desteklenen ve
h›zla geliflen Teknoloji Gelifltirme Bölge-
lerinin (TGB) önemli pay›n›n oldu¤u gö-
rülmektedir. Türkiye’de 2002 y›l›nda 5
TGB bulunmaktayken, Nisan 2006 itiba-
r›yla bu say› 22’ye yükselmifltir. TGB’ler-
den 10’u halen aktif haldedir. 2007 bafl›
itibar›yla, Erciyes Teknopark’›n faaliyete
geçmesi ile bu say› 11’e yükselecektir.
Temmuz 2005’te 10 teknoparkta 382
olan firma say›s›, Eylül 2006 sonu itibar›y-
la yüzde 71 artarak 653'e yükselmifltir.
Ayn› dönemde, TGB’lerdeki toplam
4.715 olan Ar-Ge ve destek personeli de
yüzde 71 artarak 8.041 olmufltur. TGB’le-
rimizdeki bu h›zl› de¤iflimin bafll›ca kay-
na¤› yaz›l›m ve bilgi teknolojileri sektö-
rüdür. Özellikle, yaz›l›m alan›nda sa¤la-
nan ihracat baflar›s›n›n alt›nda, ileri tek-
noloji firmalar›n›n yo¤unlaflt›¤› ODTÜ

Teknokent, Bilkent Cyberpark ve Hacet-
tepe Üniversitesi Teknoloji Gelifltirme
Bölgelerinden oluflan Ankara Teknoloji
Kümesinin önemli pay›n›n oldu¤u görül-
mektedir. Ankara Teknoloji Kümesinde
yüzde 65’i yaz›l›m alan›nda olmak üzere
ileri teknoloji alan›nda faaliyet gösteren
Ar-Ge’ye yo¤unlaflm›fl toplam 363 firma
ve 5.289 araflt›rma personeli bulunmak-
tad›r. 
Teknoparklar›m›zda sa¤lanan geliflimin
süreklili¤inin sa¤lanmas› halinde, dünya
bilgi teknolojileri pazar›ndan Türkiye’nin
alaca¤› pay›n giderek artaca¤›n› düflün-
mekteyiz. Bu geliflimi destekleyecek fle-
kilde Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem
Plan›nda sektörün küresel rekabetçi bir
vizyonla ihracat odakl› olarak yap›land›-
r›lmas› hedeflenerek çeflitli politikalar
belirlenmifltir.e-Dönüflüm Türkiye Proje-
si çerçevesinde e-devlet projelerine yap›-
lan yat›r›mlar da Türkiye’de bilgi tekno-
lojileri sektörünün gelifliminde önemli
rol oynamaktad›r. Örne¤in, kamu bilgi
ve iletiflim teknolojileri yat›r›m projeleri-
nin y›ll›k ödene¤i 2002 y›l›ndaki 233 mil-
yon dolar düzeyinden 2006 y›l›nda 534
milyon dolar düzeyine eriflmifltir. Top-
lam kamu yat›r›mlar› içinde bilgi ve ileti-
flim teknolojilerinin pay› 2002 y›l›ndaki
yüzde 2,9 seviyesinden, 2006 y›l›nda yüz-
de 4,3 seviyesine yükselmifltir. 

Bilgi Teknolojileri alan›nda özellik-
le hangi ülkeler öne ç›kmaktad›r.
Güney Kore, Hindistan, ‹rlanda, Ma-
lezya gibi ülkelerin sektördeki 10
y›ll›k geliflimleri incelendi¤inde ül-
kemizin durumunu nas›l de¤erlen-
diriyorsunuz?
Bu konu asl›nda çok genifl, yine de k›sa-
ca özetlemeye çal›flaca¤›m. Dünyada bil-

gi teknolojileri alan›nda ABD ve Japonya
liderli¤ini sürdürmekte, Almanya, ‹ngil-
tere ve Fransa güçlü küresel oyuncular
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Ancak, son
y›llarda sektör spesifik politikalar uygula-
yan ülkelerden bu alanda küresel reka-
bet gücüne sahip olanlar›n ortaya ç›kt›¤›
görülmektedir. Geliflmekte olan ülkeler-
den Asya’daki Çin, Hindistan, Güney Ko-
re, Malezya, Endonezya ve Singapur d›-
fl›nda Avrupa’dan ‹rlanda ve Orta-Do-
¤u’dan da ‹srail bu alanda öne ç›kmakta-
d›r. Bu ülkelerin küresel rekabette öne
ç›kt›¤› temel alanlar flu flekilde özetlene-
bilir. Çin, her alanda oldu¤u gibi dünya-
n›n üretim üssü olarak 2004 y›l› itibar›yla
dünyada bilgi ve iletiflim teknolojileri ih-
racat›nda ABD’yi geçerek ilk s›raya yer-
leflmifltir. Bilgi teknolojileri alan›nda da
önemli mesafeler kat etmifl, yaz›l›m ala-
n›nda Hindistan’›n güçlü oldu¤u pazar-
larda önemli ihracat gelirleri elde etmeyi
hedeflemektedir. 

Hindistan, bol ve nitelikli insan kaynakla-
r›n› do¤ru politikalar ile gelifltirip yaz›l›m
alan›nda cazibe merkezi olmufltur. Bu ül-
kenin 2008 y›l› sonunda 50 milyar dolar
yaz›l›m ihracat› hedefi bulunmaktad›r.
Hint yaz›l›m endüstrisinin 2006 y›l› sonu
itibar›yla, 23,4 milyar dolar› ihracat ol-
mak üzere toplam 29,5 milyar dolarl›k
büyüklü¤e ulaflt›¤› tahmin edilmektedir.
‹rlanda, AB ve ABD aras›ndaki co¤rafi ko-
numunu iyi de¤erlendirmifl, ABD mer-
kezli bilgi teknolojileri firmalar›n›n Avru-
pa üssü konumuna gelmifltir. Yabanc› ya-
t›r›mc›lara sunulan cazip imkanlar, vergi
kolayl›klar› ve ‹ngilizce bilen nitelikli in-
san kaynaklar› sayesinde 2005 sonu itiba-
r›yla yaklafl›k 30 milyar dolarl›k yaz›l›m
ihracat› geliri elde etmifltir. ‹srail, Ar-Ge
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ve yenilik alan›ndaki nitelikli insan kay-
naklar› ile daha çok teknoloji lisanslama
alan›nda önemli getiriler elde etmekte-
dir. Dünyada istihdam içindeki Ar-Ge ça-
l›flan› ve GSY‹H içinde Ar-Ge’ye ayr›lan
kaynaklar konusunda ilk s›rada gelmek-
tedir. Bunun yan›nda ileri teknoloji ala-
n›nda giriflimcileri desteklemenin en
önemli unsuru olan Risk Sermayesi fon-
lar›nda da dünyada ilk s›ralarda yer al-
maktad›r. Güney Kore’nin, Ulusal Bilgi
Toplumu stratejisi alt›nda bilgi ve ileti-
flim teknolojilerine iliflkin sektöre özel
stratejisi bulunmaktad›r. 

Güney Kore’nin 2003 y›l›na kadar
görüntü teknolojileri, teknoloji li-
sanslama ve donan›m teknolojile-
rine Ar-Ge yo¤un yat›r›mlar yapt›-
¤› görülürken, 2003 y›l›nda itiba-
ren yaz›l›m alan›nda da önemli
ad›mlar att›¤› görülmektedir.
Özellikle, kamu taraf›ndan belirle-
nen politikalarda bilgi teknolojile-
ri firmalar›nda yaz›l›m kalite mo-
deli CMM’in yayg›nlaflt›r›lmas› ve
bu alanda küresel ölçekte ihracat-
ç› konuma gelme hedefinin konuldu¤u
bilinmektedir.
Türkiye’nin sürekli geliflen ve ürün de¤i-
flim süreci oldukça k›sa olan bu sektör-
deki h›zl› de¤iflime ayak uydurabilecek
insan kaynaklar›n› yetifltirmesi, do¤ru
politika ad›mlar› atmas› halinde di¤er ül-
kelerde oldu¤u gibi küresel baflar›ya ula-
flabilece¤ine inan›yorum.

2023 y›l› için Türkiye’nin bilgi tek-
nolojileri alan›ndaki hedefi nedir?
Bu alanda daha iyi bir konumda ol-
mak için neler yap›lmal›d›r?
Bildi¤iniz gibi bilgi ve iletiflim teknoloji-

leri dünyada en h›zl› geliflen ve de¤iflen
sektörlerin bafl›nda gelmektedir. Bu ne-
denle, gerek daha önce haz›rlanan Kal-
k›nma Planlar›nda gerekse bu y›l uygula-
maya konulan Bilgi Toplumu Stratejisin-
de 2023 y›l› için uzun soluklu bir hedef
belirlenmemifltir. Ancak, bu konudaki
yaklafl›m›m›z belirli bir gelecek vizyonu
içeriyor. Önümüzdeki dönemde Strateji-
mizde neler öngörülüyor k›saca özetle-
mek istiyorum.

Türkiye’de bilgi teknolojilerine iliflkin
hedefler ilk kez 5 inci Kalk›nma Plan›nda
yerini alm›flt›r. Bilgi teknolojileri sektö-

rüne yönelik olarak, 2006-2010 dönemi-
ni kapsayan Bilgi Toplumu Stratejisi ve
2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzun-
cu Kalk›nma Plan›nda ilk kez bir vizyon
belirlenmifltir. Bu vizyon bilgi teknoloji-
leri sektörünün “ihracat odakl›, küresel
rekabetçi” konuma getirilmesidir. Eylem
plan›nda “Küresel Rekabetçi Bilgi Tekno-
lojileri Sektörü” bafll›¤› alt›nda, insan
kaynaklar›n›n gelifltirilmesine iliflkin befl
eylem, sektör yap›lanmas› dört eylem,
sektör yetkinliklerinin gelifltirilmesi iki
eylem, ihracat›n art›r›lmas› bir eylem, ta-
lebin gelifltirilmesi bir eylem olmak üze-
re toplam 13 adet eylem tan›mlanm›flt›r.

Bu eylemler ile; sektöre yönelik orta ve
uzun dönemli insan kayna¤› planlamas›-
n›n yap›lmas›, ö¤retim üyesi yetifltirilme-
si, lisans düzeyindeki e¤itim müfredat›-
n›n sektörün ihtiyaçlar› dikkate al›narak
gelifltirilmesi, sektöre iliflkin mesleki ta-
n›mlar›n yap›lmas›, B‹T sektör birli¤inin
oluflturulmas›, teknoparklarda ihtisaslafl-
man›n desteklenmesi, Ar-Ge’den daha
çok üretim, operasyon ve ticarete yöne-
lik Biliflim Vadisinin kurulmas›, Ar-Ge ve
teknik yetenekler d›fl›nda pazarlama, sa-
t›fl, ifl plan› haz›rlama gibi sektörün ihti-
yac› olan alanlarda da yetkinliklerin gelifl-
tirilmesi, yaz›l›ma yönelik CMMi ve ISO

15504 kalite sertifikasyonlar›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas›, firmalar›m›z›n
d›fla aç›l›m›n›n desteklenmesi, ka-
mu bilgi teknolojileri al›mlar›nda
etkinlik sa¤lanmas› öngörülmekte-
dir. 

Bilgi Toplumu Stratejisinde yaz›l›m
endüstrisinin geliflimine do¤rudan
katk›da bulunabilecek di¤er bir
alan da Ar-Ge ve Yenilikçiliktir.
Strateji Eylem Plan›nda; üniversite-

ler ve TÜB‹TAK’a ba¤l› enstitülerde bulu-
nan birikimin sanayiye aktar›lmas›n› sa¤-
lamak üzere üniversite-sanayi-kamu ifl-
birli¤inin gelifltirilmesi; Ar-Ge yo¤un ve
yenilikçi firmalara finansman imkanlar›
ve teknik dan›flmanl›k destekleri sa¤lan-
mas›n›, teknoloji gelifltirme bölgelerinde
kuluçka merkezleri ve üsler kurulmas›
ile bafllang›ç sermayesi uygulamalar›n›n
gelifltirilmesini içeren B‹T alan›nda yeni-
likçili¤in desteklenmesi eylemlerine yer
verilmifltir. 
Çerçeve Dergisine bizce do¤ru zamanda
yap›lm›fl bu mülakat için tekrar teflekkür
etmek istiyorum...
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Çin, her alanda oldu¤u gibi dünyan›n üre-
tim üssü olarak 2004 y›l› itibar›yla dün-
yada bilgi ve iletiflim teknolojileri ihraca-
t›nda ABD’yi geçerek ilk s›raya yerlefl-
mifltir. Bilgi teknolojileri alan›nda da
önemli mesafeler kat etmifl, yaz›l›m ala-
n›nda Hindistan’›n güçlü oldu¤u pazar-
larda önemli ihracat gelirleri elde etmeyi
hedeflemektedir.



“Bilgi sistemlerindeki h›zl› geliflim ve de-
¤iflim; iflletme, sektör veya uluslararas› ti-
cari iliflkileri farkl› bir boyuta tafl›m›flt›r.
Günümüzde firmalar yerine, e-portal
üzerinde güçlerini birlefltiren sektörler
veya ülkeler, ticari arenada rekabet et-
mektedir. Özellikle geliflmifl ülkelerde
B2B ve B2C’yi yo¤un olarak kullanan fir-
malar; ortak sat›n alma, ortak pazarlama,
ortak ihracat, ortak da¤›t›m gibi iflbirlik-
lerine gitmektedir. Bu iflletmeler, b›rak›n
bulundu¤u co¤rafyada rekabet etmeyi,
bir dünya markas› haline h›zla dönüfle-
rek global pazarlarda rekabet etmekte-
dir. 

Rekabetin önemli anahtarlar›ndan biri
olan bilgi teknolojilerini kullanmayan ve
kardefl iflletme anlay›fl›na girmeyen ifllet-
meleri ise önümüzdeki y›llar içerisinde
zor günler beklemektedir. Karl›l›klar›n
yüzde 5 ile yüzde 10 oranlar›na indi¤i bir
süreçte, firmalar›n ayakta kalarak büyü-

meleri ve rekabet etmeleri, ciddi anlam-
da zordur. Burada, uluslararas› iflletmele-
rin gitti¤i yolu izlemek, büyük bir ipucu
verecektir. Global pazarlar, sektörler ara-
s› iflbirliklerini yap›ld›¤› bir arenaya dö-
nüflmüfltür. 

Dünya global bir köy haline gelmifltir ve
iflletmeler, bugün kap› komflusu olan fir-
malar ile de¤il dünyadaki herhangi bir
firma ile rekabet etmektedir. Rekabetin
her geçen gün zorlaflt›¤› günümüzde,
ayakta kalmak için uluslararas› firmalar›n
geldi¤i noktan›n yak›ndan takip edilmesi
gerekmektedir. Bilim ve teknolojideki
de¤iflimin ve geliflimin gerisinde kalan
firmalar› ise, kapanma veya sat›n al›nma
tehlikesi beklemektedir. 

‹flletmeler; rekabet, sat›fl ve pazarlama,
üretim gibi süreçlerde, globalleflmenin
getirdi¤i politikalar› uygulamaya baflla-
mal›d›r. ‹flletme içerisindeki bilgi biriki-

miyle; eldeki f›rsatlar ve tehditler, rakip-
lerle olan iliflkiler, müflterinin davran›flla-
r›, dünyayla entegrasyonun yak›ndan ta-
kip edilmesi önemlidir. Pazardaki tüke-
tim hacmi, maliyetlerin kontrolü, hangi
üründen daha fazla kar elde edildi¤i gibi
süreçlere hâkim olunmal›d›r. 

Global pazarlarda yaflanan bu de¤iflim ve
geliflim karfl›s›nda iflletme, kendi kültürü
ve vizyonu ile belli bir noktaya kadar ula-
flabilir

E-portallar›n› oluflturarak, ortak sat›fl, or-
tak sat›n alma, ortak da¤›t›m politikalar›,
müflteri memnuniyeti ve hizmet kalite-
sinde iflbirli¤ine giden iflletmeler; mali-
yetlerini afla¤›ya çekece¤i için, rakipleri-
ne karfl› ciddi bir fiyat avantaj› yakalaya-
rak, öne geçecektir. Örne¤in ayn› sektör-
de bulunan bin tane g›da toptanc›s›,
tekstil toptanc›s› veya h›rdavat toptanc›-
s›; e-portal yap›lanmas› alt›nda bir araya
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Bir sektörde veya sektörler aras›nda oluflturulacak ‘e-portal’ yönetimi son derece eko-
nomiktir ve çok az kifliyle gerçekleflebilmektedir. 100 metrekarelik bir ofisten, bir sek-
tördeki onlarca veya yüzlerce firma aras›ndaki koordinasyon, idare, sat›n alma, sat›fl,
pazarlama, sevkiyat, ihracat, gibi tüm süreçler, ortak olarak yönetilebilmektedir. Bu-
rada ortaya ç›kan sonuçlara göre de, pazarda o sektöre yönelik yaflanan geliflmeler
h›zl› flekilde görüldü¤ü için an›nda al›nacak stratejik kararlar, yine an›nda tek nokta-
dan uygulamaya al›nacakt›r. Uyum Soft Genel

Müdürü
Mehmet Önder

‹fl Hayat› ‘e-portal’dan
Yönetilecek



gelerek, tüm sat›fllar›, pazarlamay› ve
stoklar› tek bir a¤ üzerinden anl›k ve
do¤ru olarak online yönetebilir. Yap›la-
cak bu iflbirli¤i, firmalar›n ayakta kalmas›-
n› ve rekabet etmesini sa¤layacakt›r.
Çünkü global bir köy haline gelen dün-
yada, özellikle uluslararas› büyük firma-
lar, herhangi bir ülke pazar›na girerek,
k›sa zamanda pazardan ciddi bir pay ala-
bilmektedir. 
O pazardaki yerel üreticiler kendi arala-
r›nda iflbirli¤i yapmad›klar› sürece
büyüme ve rekabet etme imkanla-
r›n› ortadan kald›rmaktad›rlar.
Sektörlerin veya firmalar›n ayakta
kalabilmesi için gerekli olan ar-ge
çal›flmalar› yine bu güç birli¤i ile
daha h›zl› yap›l›rken, maliyetler sektör-
deki firmalar aras›nda paylafl›laca¤›ndan,
uzun çal›flmalar için uygulanabilir bir ha-
le dönüflecektir. 

Bir sektörde veya sektörler aras›nda
oluflturulacak ‘e-portal’ yönetimi ise son
derece ekonomiktir ve çok az kifliyle ger-
çekleflebilmektedir. 100 metrekarelik bir
ofisten, bir sektördeki onlarca veya yüz-
lerce firma aras›ndaki koordinasyon, ida-
re, sat›n alma, sat›fl, pazarlama, sevkiyat,
ihracat, gibi tüm süreçler, ortak olarak
yönetilebilmektedir. Burada ortaya ç›kan
sonuçlara göre de, pazarda o sektöre yö-
nelik yaflanan geliflmeler h›zl› flekilde gö-
rüldü¤ü için an›nda al›nacak stratejik ka-
rarlar, yine an›nda tek noktadan uygula-
maya al›nacakt›r. Sektördeki ayl›k veya
mevsimsel dalgalanmalar yak›ndan takip

edildi¤i için, tüketim de¤iflimleri karfl›-
s›nda her zaman A, B veya C planlar› ha-
z›r oldu¤undan, olaylar  karfl›s›nda en et-
kin plan k›sa sürede hayata geçirilecek-
tir. Bu sistemlerin müflterilerden gelen
talep ve istekleri an›nda cevapland›rmas›
da müflteri memnuniyetini ve dolay›s›yla
da müflteri ba¤›ml›l›¤›n› artt›rarak, mar-
kalaflma yolunda önemli bir ad›m› olufl-
turacakt›r. 

Bilgi teknolojileri ve internetteki h›zl› ge-
liflim, asl›nda flirketler aras›ndaki iflbirlik-
lerini daha büyük ölçeklere tafl›yarak,
sektör veya sektörler aras› iflbirli¤ine dö-

nüflerek, ülkeler aras› rekabet etme du-
rumuna dönüflmektedir. Özellikle B2B
ve B2C uygulamalar›n›n yayg›nlaflmas› ile
mesleki ve ticari örgütlerin sanal ortam-
da oluflturaca¤› güç birli¤i, dünya reka-
betinde ayakta kalman›n yol haritas›n›
oluflturmaktad›r.  

Tabi bu süreçlerin hayata geçmesi için,
öncelikle firmalar›n kendi e-portal yap›-
lar›n› oluflturmalar› önemlidir. ‹flletme
içinde sat›fl, sat›n alma, da¤›t›m, lojistik,
stok, finans gibi tüm süreçlerin online
olarak takip edilmesi gerekmektedir. ‹fl-
letmede gerçekleflen teknolojik geliflim,
finansal takipler, nakit ak›m› gibi süreç-
ler online takip edilece¤inden, iflletme-
nin farkl› süreçler hakk›nda alaca¤› stra-
tejik kararlara ›fl›k tutacakt›r. Art›k günü-
müz iflletmeleri, stok, tedarik zinciri, sa-

t›fl sonras› hizmetler gibi tüm süreçlerini
bilgi teknolojileriyle h›zl› bir flekilde gö-
rerek yönetti¤i için, hem rekabet eder-
ken hem de en üst seviyede müflteri
memnuniyeti sa¤lamaktad›r. Mesela bu
sistemler sayesinde minimum stok ile ça-
l›flan bir iflletmede stok maliyeti ciddi an-
lamda düflerken, ayn› anda 100 ürün ye-
rine binlerce ürün kolay flekilde takip
edilebilecektir. Hatta dünyan›n herhangi
bir noktas›na sat›fl yapan bir firma, yine
dünyan›n herhangi bir noktas›ndaki
müflterisinin stoklar› hakk›nda bilgi sahi-
bi olabilmesi imkan›n› bile verecektir. 

K›saca, sürekli artan maliyetler ve
azalan karlar karfl›s›nda ayakta kal-
mak için iflletmeler aras›nda iflbirli-
¤i ve di¤er bir ifadeyle kardefl ifllet-
meler oluflturma, süreci bafllam›fl-
t›r. Yukar›da da ifade etti¤im gibi

sat›fl, sat›n alma, da¤›t›m, pazarlama gibi
birçok süreçte birlikte hareket ederek
maliyetlerini afla¤›ya çeken bir iflletme,
zaman ve enerjisini ürünün kalite stan-
dartlar›n›n yükseltilmesi veya yeni ürün-
leri piyasaya sunma fleklinde harcayacak-
t›r. 

Birçok geliflmifl ülkede firmalar aras› ifl-
birli¤i yap›lmaya bafllanm›flt›r. Mesela
Çin, dünya borsalar›nda bunu devlet dü-
zeyinde uygulamaktad›r. Ülkemizde ise
yeni yeni konuflulmaya bafllanan iflbirli¤i
süreci ve e-portal uygulamalar› yak›n za-
manda sanayi ve ticaret odalar›, sivil top-
lum örgütlerinin büyük katk›s› ile hayata
geçirilecektir. Aksi taktirde iflletmeleri-
miz ve sektörlerimiz rekabetin gerisinde
kalarak, rakipleri ile aras›ndaki uçurum
her geçen gün artacakt›r” 
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Dünya global bir köy haline gelmifltir ve
iflletmeler, bugün kap› komflusu olan fir-
malar ile de¤il dünyadaki herhangi bir
firma ile rekabet etmektedir. 



Internet tüm dünyada ve elbette Türki-
ye'de hayat›n önemli bir parças› oldu. In-
ternet ile do¤rudan muhatap olmayanlar
bile ondan etkileniyorlar, çünkü ald›klar›
servisin sunufl fleklini, mal›n üretim yön-
temini büyük ihtimalle Internet önemli
bir flekilde etkilemifl oluyor. Internet ile
do¤rudan muhatap olanlar için ise yep-
yeni imkânlar ve sorunlar söz konusu.
‹nternetin ezber bozucu (disruptive) bir
teknoloji oldu¤unu söyleyebiliriz,
daha evvel yapt›¤›m›z birçok fleyin
yap›lma fleklini de¤ifltirdi¤i gibi,
daha evvel mümkün olmayan iliflki
biçimleri ortaya ç›kard›.

Dünü
Internet teknolojisinin do¤uflu 21
Kas›m 1969'da ABD'de UCLA (University
of California, Los Angeles) ile SRI (Stan-
ford Research Institute) aras›nda paket
tabanl› bir iletiflim ba¤lant›s›n›n kurulma-
s› olarak kabul edilebilir. H›zla yayg›nla-
flan bu flebeke ARPANET olarak bilinir.
ARPA (Advanced Research Projects

Agency) ABD Savunma Bakanl›¤›n›n So-
¤uk Savafl y›llar›nda yaratt›¤› bir yüksek
teknoloji ofisi idi. Bu ofis üniversitelerde
ve özel flirketlerde ucu aç›k araflt›rma
projelerini destekleyip koordine ediyor-
du, ARPANET'in pratik faydas› da büyük
projelerin parças› olan üniversitelerin ve
flirketlerin bilgi al›flverifllerini çok kolay-
laflt›rmas›yd›.

ARPANET yayg›nlaflmaya devam eder-
ken, Avrupa ve Asya'da akademik ve
araflt›rma kurumlar›n› birbirlerine ba¤la-
yan baflka paket tabanl› flebekeler kurul-
du. 1979'da kiflisel bilgisayar (PC) sahip-
lerine telefon ba¤lant›s› ile hizmet veren
ilk özel flebekeler kuruldu. Ama bu çeflit-

li flebekeler (networkler) ancak kendi iç-
lerinde konuflabiliyorlard›. Bu flebeklerin
baz›lar›n›n birbirlerine ba¤lanmas›
1974'de baflar›yla denendi. 1984'te art›k
de¤iflik flebekelerin birbirleriyle ba¤lan-
mas› için iletiflim protokolü "Internet
Protocol" (IP) ARPANET taraf›ndan stan-
dartlaflt›r›ld›, "flebekeler aras›" demek
olan Internet ismi de böylece do¤mufl
oldu.

Bu k›sa bafllang›ç hikâyesinden
görüldü¤ü gibi Internet tamamen
devlet destekli bir ar-ge projesi
olarak bafllay›p geliflti. 1980'lerin
sonlar›na kadar ‹nternetin ticari
amaçlarla kullan›lmas›na da izin
verilmiyordu. ARPA fonlar›yla, ya-
ni vergilerle, kurulmufl olan üni-

versite ve araflt›rma kurumlar›na ait fle-
bekelerden geçen trafikten üçüncü fla-
h›slar›n/flirketlerin para kazanmas› prob-
lemli görülüyordu.
1993 senesinde ‹nternetin yönetimi
(alan adlar›, adres numaralar›) ticari kul-
lan›m› da destekleyecek bir flekilde orga-
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Geçti¤imiz günlerde, inernetin sebep oldu¤u sorunlara önlem amac›yla, Internete ba¤lan›rken
vatandafll›k numaras›n› kullanmas› önerildi. Bu eskiden Demirperde ülkelerinde daktilo ve teksir
makinelerinin kaydedilmesi ile ayn› yönteme benzemektedir. Böyle denetim mekanizmalar›n›n ucunun
nerelere varabilece¤ini, geçmifl tecrübelerin ›fl›¤›nda, düflünüp sivil toplum olarak tavr›m›z› dikkatle
belirlemeliyiz.

‹nternetin Geçmifli 
ve Gelece¤i

Her fleye ra¤men Internet bugün küçük
büyük her iflletme için çal›flanlar› ile
tedarikçi ve müflterileri ile, devlet kurum-
lar› ile olan iliflkilerinin düzgün ve verim-
li çal›flmas› için olmazsa olmaz hale
gelmifl durumdad›r.



nize edildi. Bu arada 1991'de Avrupa'da-
ki CERN araflt›rma merkezinde Internet
üzerinden de¤iflik bilgi sayarlardaki do-
kümanlar› (metin, resim vs.) birbirleriyle
iliflkilendirip kullan›c›ya gösterebilecek
bir teknoloji yani "World Wide Web
(WWW)" standard› ve bunun kullan›c›ya
bakan önyüzü olan ilk "web browser"
(web taray›c›) gelifltirildi. ‹nternetin en
ön plandaki bu uygulamas› da yine dev-
letlerin destekledi¤i bir araflt›rma kuru-
munda, ticari gayelerden tamamen uzak
bir ortamda gerçekleflti.

Bugünü
Internetin geçmifli hem hasletlerini hem
de zaaflar›n› belirliyor. Kooperasyona da-
yal› akademik bir ortamda do¤du¤u için
standartlar› aç›kt›, h›zla geliflmeye müsa-
itti. Bu flebekede çal›flacak cihazlar›n ya-
p›m› patent haklar› gerektirmeyen, ima-
lat› görece ucuz teknolojilerle mümkün
oldu. Yayg›nlaflt›kça daha da ucuzlayan
IP teknolojisi sonunda di¤er paket ta-
banl› iletiflim teknolojilerini silip süpür-
dü.
Ama üyelerinin kurumsal kimlikleriyle
(araflt›rmac›, akademisyen, ö¤renci) gel-
dikleri kooperatif bir ortam için gelifltiri-
len standartlar, herkesin ba¤lanabildi¤i
flebekelerde uygulan›nca güvenlik, per-
formans ayarlar› gibi hususlardaki zaaflar
ortaya ç›kt›. fiebeke çok büyüdü¤ü için
çal›flmas›n› etkilemeden temel iflleyifl bi-

çiminde h›zl› bir de¤ifliklik yapmak art›k
mümkün de¤ildir.
Halen birçok kullan›c› için Internet www
ile özdeflleflmifl durumdad›r. Ama bu In-
ternet üzerindeki uygulamalardan sade-
ce birisidir, mesela e-mail ve chat uygula-
malar› di¤er görünürlü¤ü yüksek uygula-
malard›r. Arka planda ise telekom flirket-
leri flebekelerini IP üzerine birlefltirmede
büyük mesafeler kaydetmektedirler. Sesi
IP üzerinden tafl›mak (VoIP), televizyon
servisini IP ile son kullan›c›ya erifltirmek
(IPTV) büyük yat›r›m konular›n›n bafl›n-
da gelmektedir.
Internet di¤er iletiflim teknolojileri kitap,
gazete, dergi, radyo, televizyonda oldu-
¤u gibi de¤il, herkese sesini eflit duyur-
ma f›rsat› tan›makta ve zaten ezber bozu-
culu¤u da bundan kaynaklanmaktad›r.
Türkiye'nin bir kasabas›ndaki marangoz
atölyesinin web sitesi de, çok uluslu bir
ev eflyalar› flirketinin sitesi de ayn› görü-

nürlükte olabilir. En az›ndan prensip ola-
rak bu Türk marangozu da uygun haz›r-
lanm›fl sitesiyle dünya pazar›na mal sata-
bilir. Böylece bir çeflit f›rsat eflitli¤i sa¤-
lanm›fl olmaktad›r. 
‹nternet'e ulafl›m› olan herkes bir web
güncesi (weblog ya da blog) arac›l›¤› ile
en büyük gazetelerle boy ölçüflmeye kal-
k›flabilir. Bunlar fantazi de de¤il: ABD'de
son iki seçim döneminde merkez med-
yan›n üzerine gitmedi¤i konular› bir
avuç kararl› web güncesi gündeme oturt-
may› baflard›. Dünyan›n her taraf›ndan
milyonlarca insan Ba¤dat'tan yaz›lan
bloglar arac›l›¤› ile CNN'nin, BBC'nin an-
latmad›¤› olaylar› takip etme imkan› bul-
du.
Bu hasletlerin yan›nda elbette zaaflar da
bulundurmaktad›rlar. Mesela e-mail ad-
resi olan herkesi bezdiren istenmeyen
emailler (SPAM) Internetin safiyane gün-
lerinde gelifltirilmifl email haberleflme
protokolünün iyi niyetli yönlerini istis-
mar ederek yay›l›yor. fiebekeden flebe-
keye atlayarak vs. iz silebilme imkanlar›
çocuk pornografisi gibi fleylerin yay›lma-
s›na da f›rsat veriyor. Tek bir kiflinin kul-
lanaca¤› düflünülen bilgisayarlar Interne-
te de ba¤lan›nca, tasarland›klar› zaman
düflünülmemifl kötü niyetli müdahelele-
re (virüs gibi) kurban olabiliyorlar. 
Internetin yap›s› gere¤i ulusal s›n›rlar›n
pek bir anlam› kalm›yor. Bir bilgi paketi
size gelene kadar birçok ülkenin s›n›rla-
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r›ndan dolaflabilir. Bazen ayn› ülkedeki
iki nokta aras›ndaki paketler flebekeler
aras›ndaki iliflkiler gere¤i baflka ülkeler-
den dolaflarak gidip gelebiliyor. Mesela
bir TTNet kullan›c›s› Türkye'deki bir
gmail kullan›c›s› arkadafl›na mesaj yolla-
d›¤› zaman, mesaj› Türkiye'deki flebeke-
lerden (Türk Telekom ve di¤er ISP'ler)
dolafl›p, Google'›n dünyan›n herhangi
bir yerindeki bir sunucusuna ulafl›p ora-
da depolan›yor, mesaj›n al›c›s› yine Tür-
kiye'deki ISP'si üzerinden arada birçok
ülkedeki ISP'lerden dolaflarak Google'›n
sunucusuna ulafl›p mesaj› Türkiye'deki
PC'sine çekiyor. Bu mesajla ilgili bir hu-
kuki sorun ç›karsa Türkiye'deki, Goog-
le'›n sunucusunun bulundu¤u ülkedeki
ve belki transit geçilen ülkelerdeki hu-
kuk sistemlerinin konuyla ilgili kurallar›
çözümün ya da çözümsüzlü¤ün parças›
olmak zorundalar.
Ama her fleye ra¤men Internet bugün
küçük büyük her iflletme için çal›flanlar›
ile, tedarikçi ve müflterileri ile, devlet ku-
rumlar› ile olan iliflkilerinin düzgün ve
verimli çal›flmas› için olmazsa olmaz hale
gelmifl durumdad›r.
2006 sonu itibariyle dünyada bir milyar›n
üzerinde Internet kullan›c›s› oldu¤u tah-
min ediliyor. Internet ulafl›m konusunda
geliflmifl ve geliflmekte olan ülkeler ara-
s›ndaki say›sal uçurum ("digital divide")
tüm ülkelerin gayretleri ile azalmaya de-

vam ediyor. Art›k Asya'n›n geliflmekte
olan ülkeleri dünya Internet nüfusunun
en kalabal›k kesimini oluflturuyorlar.
2005 sonundaki Dünya Bilgi Toplumu
Zirvesinde (WSIS) tüm ülkeler kendi iç-
lerindeki say›sal uçurumu da azaltma ko-
nusunda politikalar uygulamay› taahhüt
etmifllerdir. 

Yar›n›
Teknolojik olarak son kullan›c›lar aç›s›n-
dan beklenti daha genifl kapasiteli erifli-
min her yerde (kablolu ve kablosuz) ola-
rak mevcut olmas›, Internet ba¤lanacak
cihazlar›n çeflitlili¤inin artmas› yönünde-
dir. Her yerde, her zaman on-line olmak
mümkün olacak ve bunun iyi mi kötü
mü oldu¤u konusu ise elbette tart›fl›lma-
ya devam edecektir.
Türkiye'deki genifl bant Internet eriflim
hamlesinin devam etmesi ve alternatif
ulafl›m metodlar›n›n da kullan›lmas› (ha-
vadan Wi-Max, GSM'de 3G, kablo-tv fle-
bekesinin güçlenmesi) Türk insan›n›n
‹nternetteki mevcudiyetini art›racakt›r.

Kat›lanlar artt›kça Türkçe
içerik de zenginleflip, daha
cazip hale gelecektir. Bafl-
ka ülkelerde oldu¤u gibi,
bu içeri¤i de yine bireyler
haz›rlayacak. Çok zaman
geçmeden bloglar›n bü-
yük medya ile boy ölçüfltü-

¤ü, YouTube gibi ortamlarda mütevaz›
bütçelerle "hit" videolar›n sunuldu¤u bir
Türkiye ortaya ç›kacakt›r. ‹fl dünyam›z
zaten büyük bir ifltahla on-line oldu. Hü-
kümetin e-dönüflüme verdi¤i önemle
on-line devlet olma yolunda daha da bü-
yük mesafeler kaydedilecek.
Devletler hizmetleri aç›s›ndan on-line ol-
mak isterken, di¤er yandan da güvenlik-
çi refleksleriyle de bu on-line dünyay›,
Interneti, denetim alt›na almak istiyorlar.
Yukar›da belirtti¤im gibi, teknolojik yap›-
s› gere¤i Internet ulusal s›n›rlar› pek tan›-
m›yor. Üstelik Internet üzerindeki iletifli-
mi takip etmek ("telekulak") oldukça
masrafl›, hele toplanan malumattan ifle
yarar bilgi üretmek daha da masrafl› bir
ifl. Kiflisel güvenlik ile korkular kullan›la-
rak (mesela çocuklar›n güvenli¤i, pro-
nografiyle, terörle savafl vs.) insanlara bir
tak›m yapt›r›mlar kabul ettirilmeye çal›fl›-
lacakt›r. Geçti¤imiz günlerde, çocuk por-
nografisiyle mücadele nam›na, polisten
birisinin herkesin Internete ba¤lan›rken
vatandafll›k numaras›n› kullanmas› öner-
di¤ini gazeteler yazd›, bu eskiden Demir-
perde ülkelerinde daktilo ve teksir maki-
nelerinin kaydedilmesi ile ayn› yöntem.
Böyle denetim mekanizmalar›n›n ucu-
nun nerelere varabilece¤ini, geçmifl tec-
rübelerin ›fl›¤›nda, düflünüp sivil toplum
olarak tavr›m›z› dikkatle belirlemeliyiz.
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Türkiye'deki genifl bant Internet eriflim
hamlesinin devam etmesi ve alternatif
ulafl›m metotlar›n›n da kullan›lmas› Türk
insan›n›n ‹nternetteki mevcudiyetini art›-
racakt›r. Kat›lanlar artt›kça Türkçe içerik
de zenginleflip, daha cazip hale gelecek-
tir.





K›saca Telekomünikasyon Kuru-
mundan bahseder misiniz, amaçlar›
ve temel görevleri nelerdir? 
Telekomünikasyon Kurumu, 2813 say›l›
Telsiz Kanunu, 406 say›l› Telgraf ve Tele-
fon Kanununda belirtilen genel esaslar
çerçevesinde kanunlarda öngörülen yet-
ki ve sorumluluklar› uygulamak ve veri-
len di¤er görevleri yapmak üzere 2813
say›l› Telsiz Kanununun de¤iflik 5 inci
maddesi uyar›nca, kamu tüzel kiflili¤ini
ve idari ve mali özerkli¤i haiz özel bütçe-
li bir kamu Kurumu olarak kurulmufltur. 

Kurumun temel amac› ve görevlerini;
Türkiye’deki telekomünikasyon hizmet-
lerinin h›zl›, kaliteli ve ucuz sa¤lanmas›
amac›yla yönlendirme, düzenleme ve
denetleme yoluyla sektörde yasalara uy-
gunlu¤un sa¤lanmas›, ilgili kurumlarla
iliflkilerin yürütülmesi, teknolojik gelifl-
melerin izlenmesi, rekabetin korunmas›,
uluslararas› normlara uygunlu¤un sa¤-

lanmas›, tüketicinin korunmas›, kalk›n-
ma ve güvenlik politikalar›n›n gözetilme-
si gibi konularda çal›flmalar yapmakt›r.
Bunun yan›nda Türkiye’deki telekomü-
nikasyon sektörünün uluslararas› stan-
dartlara ulaflmas›n› sa¤layan, araflt›rma
gelifltirme faaliyetleriyle dünyadaki gelifl-
melere katk›da bulunmak, sektöre yön
vermek, uygulamalar› izlemek ve denet-
lemek, toplumun telekomünikasyon hiz-
metlerinden en üst düzeyde, sorunsuz,
en uygun fiyatlarla  yararlanmas›n› sa¤la-
mak ve devletin telekomünikasyon poli-
tikalar›n›n oluflturulmas›nda etkin rol
üstlenmek fleklinde ifade edebiliriz.

Son y›llarda internette çocuklar›n
geliflimini olumsuz etkileyen sitele-
re (mafya Türk, benzeri online
oyunlar, çocuklar›n cinsel istismar›
ve gayri-ahlaki siteler gibi)  aç›k eri-
flimin mevcut olmas› ile birlikte bu
etkiler iyice artt›. Bu konuda Ülke-

mizde yap›lan çal›flmalar 
nelerdir? 
Biliflim Suçlar› ile mücadele kapsam›nda
dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de bir-
çok s›k›nt› ile karfl›lafl›lmaktad›r. Özellik-
le iflin içerisinde insan faktörünün bu-
lunmas› ve çocuklar› kapsamas› aç›s›n-
dan biliflim suçlar› ile mücadele ayr› bir
hassasiyet ve önem kazanmaktad›r. Ül-
kemizde internet vas›tas›yla ifllenen suç-
lar ve çocuk pornografisi suçlar› yönün-
den; suç yerinin tespiti, yer itibariyle yet-
kili adli merciin tayini, internet servis
sa¤lay›c› flirketlerin suçun failine ve fiilin
ispat›na yönelik delillere ulaflma nokta-
s›ndaki sorumluluklar› gibi alanlarda her-
hangi bir yasal düzenleme bulunmamak-
tad›r ve bu durum bu suçlar›n takibi ve
kovuflturulmas›n› güçlefltirmektedir. 
Ne yaz›k ki ülkemizde Internet konusun-
da geçmiflten beri çok ciddi bir boflluk
var ve bu konuda önemli say›labilecek
bir düzenleme de yok. K›smen baz› alan-
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lar baz› yasalarla düzenlenmifl olsa da
bunlar yeterli de¤il. 

Oysa Internet konusu günümüzün en
önemli konular›ndan birisidir. Birçoklar›
taraf›ndan asr›n icad› olarak kabul edilen
internet, yine birçoklar› taraf›ndan yeni
ça¤›n internet ça¤› oldu¤u iddialar›n› da
göz önünde bulundurdu¤umuzda, inter-
net konusunun ne denli önemli oldu¤u
aflikard›r. Yine bilgi ça¤›n› yakalama yada
Bilgi toplumu olma yolunda büyük capa
sarfeden ve bunu tarihi bir f›rsat olarak
de¤erlendiren ülkemiz, yada bir baflka
ifadeyle de¤erlendirmesi gereken ülke-
miz de internet konusunun yeterince
önemsenmemesi çok ciddi anlamda
olumsuz sonuçlar do¤urabilecek
bir konudur. Bir baflka önemli
mesele ise, internet bütün dünya-
da oldu¤u gibi bizim toplumu-
muzda da hayat›m›z›n önemli bir
parças› haline gelmifltir. Bilgiye
eriflti¤imiz, bilgiyi paylaflt›¤›m›z ve bilgiyi
üretti¤imiz en önemli araç ve ortamd›r.
K›saca flunu söylemek istiyorum. Türkiye
de internetten, internet düzenlemelerin-
den yada internet içerik denetiminden
sorumlu bir kurum yada kurulufl mevcut
de¤il. Bundan dolay› da internet konu-
sunda önemli say›lacak düzenlemeler ve
denetlemeler ne yaz›k ki mevcut de¤il
olanlarda yeterli de¤il.

Bu alanda yap›lm›fl yasal düzenle-
meler nelerdir? 
Bu alanda yap›lm›fl bir tak›m düzenleme-
ler var. Bu düzenlemelerden k›saca bah-
setmek gerekirse: 5237 say›l› Yeni Türk
Ceza Kanunun 26.09.2004 tarihinde ka-
bulüyle birlikte çocuk pornografisi ve

bunun ticaretini yapanlara yönelik hürri-
yeti ba¤lay›c› yapt›r›mlar› olan yeni mad-
deler “müstehcenlik” bafll›¤› alt›nda ceza
kanununda yer alm›flt›r. Söz konusu 226
nc› maddenin özellikle 3 üncü f›kras› “
Müstehcen görüntü, yaz› veya sözleri içe-
ren ürünlerin üretiminde çocuklar› kul-
lanan kifli, befl y›ldan on y›la kadar hapis
ve befl bin güne kadar adlî para cezas› ile
cezaland›r›l›r. Bu ürünleri ülkeye sokan,
ço¤altan, sat›fla arz eden, satan, nakle-
den, depolayan, ihraç eden, bulunduran
ya da baflkalar›n›n kullan›m›na sunan ki-
fli, iki y›ldan befl y›la kadar hapis ve befl
bin güne kadar adlî para cezas› ile ceza-
land›r›l›r” fleklindedir. 

Görüldü¤ü üzere bu f›kra,  çocuk por-
nografisi üretenleri içine almaktad›r. Ay-
n› zamanda “bas›n ve yay›n yolu ile yay›n-
layan”, “yay›nlanmas›na arac›l›k eden”,
“baflkalar›n›n kullan›m›na sunan” gibi ifa-
deler de çocuk pornografisinin ne flekil-
de olursa olsun da¤›t›m›n› yasaklamakta-
d›r. 
Yine, Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan 2006 y›-
l› içerisinde “Biliflim A¤› Hizmetlerinin
Düzenlenmesi ve Biliflim Suçlar› Hakk›n-
da Kanun Tasar›s›” haz›rlanm›fl ve Baflba-
kanl›¤a gönderilmifltir. Söz konusu tasa-
r›n›n ‹çerik Ba¤lant›l› Suçlar ve ‹dari Yap-
t›r›mlar Bafll›kl› Beflinci Bölümünde Ço-
cuk Pornografisi ba¤lant›l› suçlar 23 ün-
cü maddede flu flekilde düzenlenmifltir; 
“(1) Biliflim ortam›nda, bir çocu¤a veya

çocuk gibi görünen veya çocuk oldu¤u
izlenimi veren bir kifliye ait gerçek ya da
temsili görüntü, yaz› veya sesleri içeren
pornografik ürünleri tan›tan, sunan, kira-
ya veren veya sat›fla arz eden kifliye alt›
y›ldan oniki y›la kadar hapis ve bin güne
kadar adlî para cezas› verilir.(2) Birinci
f›kra kapsam›na giren ürünleri, biliflim
ortam›nda kendisi veya baflkalar› için te-
min eden veya bulunduran kifliye iki y›l-
dan befl y›la kadar hapis ve beflbin güne
kadar adlî para cezas› verilir.”

Görüldü¤ü üzere, mevcut Tasar› ile, ço-
cuk pornografisi alan›nda a¤›r yapt›r›m-
lar getirilmesi planlanmaktad›r. Tasar›-
n›n mevcut haliyle yasalaflmas› duru-

munda biliflim ortam›nda çocuk
pornografisi ile ilgili suçlar› iflleyen
kiflilere alt›  y›ldan oniki y›la kadar
hapis cezalar› öngörülmüfltür. 

Dünyada Internet konusunda
bu anlamda yap›lan çal›flmalar ne-
lerdir? Geliflmifl ülkeler bu konuda
ne tür düzenlemeler ve denetleme-
ler yapmaktad›r?
Internet konusunda iki tür düzenleme
yaklafl›m› var. Bunlardan birincisi; Genel
anlamdaki düzenleme yaklafl›mlar›d›r.
Bu kapsamda, Internet Servis Sa¤lay›c›la-
r› gibi Eriflim sa¤lay›c›lar›, Bar›nd›r›c›lar,
‹çerik Sa¤lay›c›lar› ile ilgili düzenlemeler,
yani internetin teknik ve hukuki alt yap›-
s› ile ilgili yap›lan düzenlemeler yer al-
maktad›r. ‹kinci kapsamda ise ‹çerik Re-
gülâsyonu var. Yani ‹nternet içeri¤i ile il-
gili düzenlemelerdir. Bizim burada üze-
rinde durmam›z gereken konuda budur.
Dünyada da üzerinde en çok durulan ve
tart›fl›lan konuda budur. Çünkü Internet
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Gerek ebeveynlerin, gerek çocuklar›n ge-
rekse de toplumun tüm kesimlerinin bil-
gilendirilmesi bilinçlenmesi yönünde Bi-
liflim Güvenli¤i Baflkanl›¤›na ve Baz› ku-
rulufllara görevler verilmektedir. 



içerik kontrolü ve denetlenmesi oldukça
zor bir konudur. Bir o kadar da istisma-
ra, suiistimallere ve toplumsal zararlara
aç›k olan da bir konudur.

‹çerik Regülâsyonu nedir? Biraz
açabilir misiniz? 
Oldukça genifl bir konu, ancak mümkün
oldu¤unca özetlemeye çal›flarak aç›kla-
yay›m. ‹nternette içerik regülâsyonu,
devletler taraf›ndan; ‹nternet üzerideki
bilgilerin ve iletiflimin konusuna göre
sansürlenmesi. Konular›na göre ‹nternet
sitelerine eriflimin kontrol edilmesi ya da
kontrol edilmeye çal›fl›lmas› gibi husus-
larda uygulanan her türlü mevzuat› kap-
samaktad›r.

Dünya çap›nda birçok ülke, ‹nternet
üzerinde, sanal olmayan dünyaya göre
haz›rlanm›fl yasalara göre yasal olmayan
ya da çocuklar için zararl› ya da uygunsuz
olan materyalden kaynaklanan problem-
lere çözüm aramaktad›r. ‹lgi konusu
olan bu materyal, politik konuflmalar,
›rkç› nefreti k›flk›rtan ya da destekleyen
içerik, ya da pornografik içerik olabil-
mektedir. 

Dünyada ‹nternet içerik izleme ve inter-
net içerik denetimi ile ilgili devlet politi-
kalar› farkl›l›k göstermektedir. Ülke yak-
lafl›mlar›na bakt›¤›m›zda genelde dört
tür yaklafl›m oldu¤unu görüyoruz.

1. ‹nternet endüstrisinde öz-denetimi
(self-regulation) ve son kullan›c›n›n ken-
di iste¤iyle filtreleme/bloklama teknolo-
jilerini kullanmas›n› destekleyen devlet
politikalar›. Bu yaklafl›m, ‹ngiltere, Kana-
da, Yeni Zelanda, Finlandiya ve birçok

Bat› Avrupa ülkesi taraf›ndan benimsen-
mifltir. Bu ülkelerde, çocuk pornografisi
ve ›rkç› nefretin k›flk›rt›lmas› gibi yasal
olmayan ‹nternet içeri¤i konusunda ge-
nel kanun hükümleri uygulanmaktad›r.
‹nternet üzerinde “ergen olmayanlar için
uygunsuz” içerik oluflturmak yasald›r.
Baz› ülkeler, ‹nternet kullan›c›lar›n›n
kendilerinin ve çocuklar›n›n ‹nternet
içeri¤ine eriflimini kontrol etmesini sa¤-
layacak teknolojilerin gönüllü olarak kul-
lan›m›n› ve bu teknolojilerin geliflimini
teflvik etmektedirler.

2. ‹nternet üzerinde “ergen olmayanlar
için uygunsuz” içeri¤in online olarak su-
nulmas›n› sa¤layan içerik sa¤lay›c›lara ce-
za kanunlar›nda geçen para cezalar›n›n
uygulanmas›. Bu yaklafl›m, baz› Avustral-
ya devletlerinin mevzuat›ndan seçilmifltir
ve ABD’de de kullan›lmaya çal›fl›lm›flt›r.
Ayr›ca, bu ülkelerde, çocuk pornografisi
gibi çocuklar için uygun olmama nedeni
d›fl›nda sebeplerle yasal olmayan içerik
için de genel kanun hükümleri geçerli-
dir.

3. Devlet taraf›ndan yetiflkinler için uy-
gunsuz say›lan içeri¤e eriflimin bloke
edilmesinin zorunlu tutulmas›. Bu yakla-
fl›m Federal Avustralya, Çin, Suudi Ara-
bistan, Singapur, Vietnam ve Birleflik
Arap Emirli¤i gibi ülkeler taraf›ndan be-
nimsenmifltir. Baz› ülkeler ‹nternet Eri-
flim Sa¤lay›c›lar›n›n içeri¤e eriflimi bloke
etmesini isterken, baz› ülkeler sadece
devlet taraf›ndan kontrol alt›nda tutulan
eriflim noktalar› üzerinden k›s›tl› ‹nter-
net eriflimine izin vermektedir. 

4. ‹nternete eriflimin devlet taraf›ndan

yasaklanmas›. Çin gibi baz› ülkeler ise,
‹nternet’e genel kamu eriflimini engelle-
mekte, ya da kullan›c›lar›n›n, k›s›tl› ‹nter-
net eriflimine izin verilmeden önce,  bir
devlet otoritesi taraf›ndan kay›t alt›na
al›nmas›n› ya da lisans almalar›n› iste-
mektedir.

Geliflmifl ülkeler internet içeri¤ini düzen-
lemekte midir? Yani ‹çeri¤e müdahale
söz konusu mudur?

Evet. Birçok ülkede bu tür düzenlemeler
ve müdahaleler mevcuttur. Baz› örnekler
vermek gerekirse; Avustralya’da ‹nternet
sansür rejimi, hem federal seviyede hem
de bölgeler/ülkeler seviyesindeki mev-
zuattan oluflmaktad›r. Federal rejimde fli-
kayet-tabanl› bir sistem vard›r ve bu sis-
teme içerik bar›nd›r›c›lar (host) ve
ISP’ler için geçerlidir, içerik sa¤layan-
lar/oluflturanlar için geçerli de¤ildir. ‹çe-
rik bar›nd›ranlar, düzenleyici kurum (‹le-
tiflim ve Medya Otoritesi (ülkemizdeki
TK ve RTÜK muadili iki kurumun birlefl-
mesi sonucunda meydana gelmifltir)) ta-
raf›ndan içeri¤in uygun olmad›¤› yönün-
de bir uyar› ald›klar› zaman, Avustralya
içinde bar›nd›r›lan içeri¤i sunucular›n-
dan silmek zorundad›rlar. Kanuna göre
ISP’ler Avustralya d›fl›nda bar›nd›r›lan bir
içeri¤e eriflimi bloke etmek zorunda de-
¤illerdir. Ancak, ‹letiflim ve Medya Otori-
tesi, filtreleme/bloklama yaz›l›mlar›n›
sa¤layanlara, kara listelerine eklemeleri
için Avustralya s›n›rlar› d›fl›nda bar›nd›r›-
lan içerik hakk›nda bilgi gönderir. Avus-
tralya’daki internet kullan›c›lar› kanun
gere¤i bloklama yaz›l›m› kullanmak zo-
runda de¤illerdir. Ayr›ca, içerik olufltu-
ranlar/sa¤layanlar için genel ceza kanun-
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lar› uygulan›r. Bu kanunlar sayesinde il-
gili kifliler hakk›nda kovuflturma yap›labi-
lir. 

Fransa’da, yasal olmayan içerik ile ilgili
düzenleyici aktivitelerin odak noktas›
›rkç› nefretin önlenmesine iliflkindir. Ma-
y›s 2000’de, bir Frans›z hakim ABD flirke-
ti olan Yahoo’nun, Frans›z kullan›c›lar›n
aç›k artt›rma ile ›rkç› nefrete iliflkin an›
eflyalar› satan sitelere eriflimini engelle-
mesi zorunlu tutmufltur. Yahoo, ABD’de
bulunan web sitelerine Fransa’daki kul-
lan›c›lar›n eriflimini engellemenin teknik
olarak mümkün olmad›¤›n› belirtmifltir.
Kas›m 2001’de, ABD Bölge Mahkemesi
Yahoo’nun Frans›z mahkeme emrine uy-
mak zorunda olmad›¤›na ve ABD
flirketlerinin baflka ülkelerdeki ifa-
de özgürlü¤ünü k›s›tlayan kanun-
lardan ABD’deki bir yasayla ko-
rundu¤una karar vermifltir. 

1990’lar›n ortalar›nda, Alman
ISP’ler, Almanya d›fl›ndaki ve ge-
nel Alman kanunlar›na göre yasal
olmayan (özellikle çocuk pornog-
rafisi ve ›rkç› nefret propoganda-
s›)  baz› ‹nternet içeri¤ine eriflimi
bloke etmifltir. Temmuz 2000’de,
Alman devletinin Almanya d›fl›n-
daki içeri¤e eriflimi engellemeyi kesti¤i,
ancak polisin yasal olmayan “yerel” içeri-
¤i durdurmak için çal›flmaya devam ede-
ce¤i raporlanm›flt›r. 2001 ve 2002 y›l›nda,
Alman otoriteleri, uygun hareket etme-
yen ve ABD’de bar›nd›r›lan web siteleri-
ne uyar› göndermifltir. Aile, Kad›n ve Ço-
cuk Bakanl›¤›, yabanc› web bar›nd›r›c›la-
r›na uyar› göndermeye devam etmekte-
dir. Bu uyar›larda, web bar›nd›r›c›s›n›n

(web sitesi sahibi ya da içerik sa¤lay›c›
de¤il!), uygunsuz içeri¤i kald›rmas› ya da
yafl kontrolü sistemi (örne¤in kredi kart›
kontrolü) kurmas› istenmektedir. 

Bunlara benzer daha bir çok geliflmifl ül-
kelerde ciddi say›labilecek flekilde inter-
net içeri¤iyle ilgili düzenlemeler yap›l-
maktad›r. Yine biraz farkl›l›k gösterse de
‹ngiltere ve ABD’de de benzer uygula-
malar vard›r. Örnek olmas› aç›s›ndan k›-
saca bahsetmek gerekirse; ‹ngiltere’de,
sadece ‹nternet’e özgü bir sansür mev-
zuat›n› yürürlükte de¤ildir. 1996 y›l›nda,
devletten ba¤›ms›z olan bir kurum, In-
ternet Watch Foundation (IWF- ‹nternet
Gözlem Kurumu), ISP dernekleri taraf›n-

dan ‹nternet üzerindeki yasal olmayan
içerik (özellikle de çocuk pornografisi)
ile savaflmak için kurulmufltur. IWF, 1996
y›l›nda Londra Metropolitan Polisi tara-
f›ndan tüm ISP’lere, Usenet adl› gruplar›
sansürlemeleri aksi takdirde ISP’lerin ya-
sal olmayan içeri¤e eriflim sa¤lamaktan
kovuflturmaya u¤rayaca¤›n› bildiren bir
mektup göndermesini müteakip kurul-
mufltur.

IWF, ‹nternet üzerindeki çocuk pornog-
rafisi ve di¤er yasal olmayan materyalin
bireyler taraf›ndan ihbar edilmesini sa¤-
lamak için bir “hotline” (yard›m-dan›flma
hatt›) iflletmektedir. IWF bir ihbar ald›¤›
zaman, materyali incelemekte ve potan-
siyel olarak yasal olup olmad›¤›na karar
vermektedir. Daha sonra, materyalin ç›-
k›fl noktas›n› bulmaya çal›flmakta ve ‹ngi-
liz polisine ya da uygun uluslararas› ka-
nun yürütme kurumalar›na bildirim yap-
maktad›r. Ayn› zamanda, ‹ngiliz ISP’lere,
ilgili materyali sunucular›ndan kald›rma-
lar› aksi takdirde riske girecekleri yönün-
de bildirim yapmaktad›r.

fiubat 2002’de, IWF suç teflkil eden ›rkç›
içerikler ile de ilgilenece¤ini duyur-
mufltur ve ‹ç ‹flleri Bakanl›¤› IWF’e,
‹ngiliz kanunlar›n›n internet üze-
rindeki ›rkç›l›¤a nas›l uygulanaca¤›-
n› gösteren genifl bir klavuz sa¤la-
m›flt›r. 
1996 y›l›nda Amerika Birleflik Dev-
letleri hükümeti, ‹letiflim Ahlak Ya-
sas›n› yürürlü¤e koyarak ‹nternet
sansürünü uygulamak istemifltir.
Ancak, bu kanun ifade özgürlü¤ü
aç›s›ndan Anayasaya ayk›r› buluna-
rak iptal edilmifl ve mahkeme kara-
r›nda ‹nternetin düflüncelerin ser-

bestçe dolaflt›¤› bir yer oldu¤u, televiz-
yon gibi ele al›namayaca¤› ve devlet mü-
dahalesinden korunmay› hak etti¤i ifade
edilmifltir.

Bir di¤er baflar›s›zl›kla sonuçlanan regü-
lasyon mevzuat› da, 2000 y›l›nda yürürlü-
¤e giren Çocuklar› ‹nternetten Koruma
Yasas›’d›r. Bu yasada kamu kütüphanele-
rinde yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan
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Ülkemizde malesef halihaz›rda internet
içeri¤inin kontrolü ve düzenlenmesini
yapmak ile görevlendirilmifl bir yap›lan-
ma mevcut de¤ildir. Fakat, çal›flmalar›
devam etmekte olan “Biliflim A¤› Hizmet-
lerinin Düzenlenmesi ve Biliflim Suçlar›
Hakk›nda Kanun Tasar›s›”n›n yasalafl-
mas› ile özellikle internet sujeleri olan
içerik sa¤lay›c›lar, yer sa¤lay›c›lar ortam
sa¤lay›c›lar›n sorumluluklar› belirlene-
ce¤inden bu alandaki baz› eksikliklerin
giderilece¤i düflünülmektedir.



kullan›lan ‹nternet terminallerinde blok-

lama programlar›n›n kullan›lmas› zorun-

lu tutulmufltur. Federal mahkeme ise,

bloklama programlar›n›n etkin olarak ço-

cuklar için zararl› olan içeri¤e engel ola-

mayaca¤› gerekçesiyle bu kanunu red-

detmifltir.

New York ve Washington’daki 9/11 sald›-
r›lar› ve ‹nternetin teröristler taraf›ndan
birbirleriyle iletiflim ve olaylar› planla-
mak için kullan›ld›¤› tahminleri, sert gü-
venlik önlemlerinin ve ‹nternetin s›k› bir
flekilde regülasyonun dayat›lmas›na ne-
den olmufltur. 2001 y›l›nda, ‹nternet üze-
rindeki verilerin izlenmesi, ABD Yurtse-
verlik Yasas› ile yasal hale getirilmifltir.
Bu anti-terörist önlemi, ISP’lerin ekip-
manlar› üzerinde “Carnivore” program›-
n›n e-posta mesajlar›n› izlemek ve yaban-
c› bir güç ile ba¤lant› içinde oldu¤undan
flüphelenilen insanlar›n web üzerindeki
aktivitelerinin kay›tlar›n› tutmak için
yüklenmesi konusunda FBI’a çoktan ve-
rilmifl olan yetkiyi sa¤lama alm›flt›r. Bu
yaln›zca özel mahkeme emrinin iznini
gerektirmektedir. 
Sonuç olarak bütün bunlardan anlafl›la-
ca¤› gibi Internet içerik düzenlemeleri
bütün geliflmifl dünya ülkelerinde mev-
cuttur. Geliflmekte olan ülkelerden, Çin,
Singapur, Malezya, Tayvan, Suudi Arabis-
tan vb. birçok ülkede internet düzenle-
meleri oldu¤unu biliyoruz. Çok az say›da
ülkenin bu yönde düzenleme yapmad›-
¤›n› görüyoruz ki bunlar Kanada, Dani-
marka, Norveç gibi çok az say›da ki ülke-
lerdir.

Ülkemizde ‹nternetten sorumlu bir
kurulufl var m›d›r? ‹nternet düzen-

lemeleri ve internet içerik kontro-
lünden kimler sorumludur. Teleko-
münikasyon Kurumunun bu konu-
da düzenleme yetkisi var m›d›r? Ya
da bu konuda kimler neler yapmal›-
d›r? 
‹nternetin h›zl› geliflimi ve yay›lmas› ile
birlikte ülkemizde ‹nternet ile ilgili poli-
tikalar belirleyecek, uygulayacak ve bu
konuda çal›flmalar yaparak önerilerde
bulunacak bir yap›ya ihtiyaç duyulmufl-
tur. Bu itibarla, ana ifllevi Ulaflt›rma Ba-
kanl›¤›'na dan›flmanl›k olmak üzere; Tür-
kiye’de ‹nternet’in altyap›dan bafllayarak
tüm boyutlar› ile k›sa, orta ve uzun vade-
li hedeflerini belirlemek, bu hedeflere
eriflmek için gerekli stratejik ve taktik
ulusal kararlar›n al›nmas› ve uygulanma-
s› sürecinde dan›flmanl›k görevini yürüt-
mek, uygulamada gözlenen aksakl›klar›
belirlemek ve giderilmesi için öneriler
oluflturmak, konu ile ilgili birimler ara-
s›nda eflgüdüm sa¤lamak, geliflme, yay-
g›nlaflt›rma, hizmet üretimi konular›nda
düzenleyici öneriler oluflturmak, ve ulus-
lararas› geliflmeleri yak›ndan izleyerek
ülke ç›karlar›n› korumak amac›yla Ulafl-
t›rma Bakanl›¤› taraf›ndan Ocak 1998’de
“‹nternet Kurulu” oluflturulmufltur. An-
cak ‹nternet Kurulu bu verilen görevleri
yeterince yerine getirememifltir. Üstlen-
di¤i bu önemli görevi olmas› gerekti¤i gi-
bi yürütememifltir. San›r›m 8 y›ll›k bir ku-
rul olmas›na ra¤men ne yaz›k ki bu an-
lamda ülkenin 8 y›l› bofla gitmifl ve Aral›k
2006 tarihinde de feshedilmifltir. 

Ülkemizde maalesef halihaz›rda internet
içeri¤inin kontrolü ve düzenlenmesini
yapmak ile görevlendirilmifl bir yap›lan-
ma mevcut de¤ildir. Fakat, çal›flmalar›
devam etmekte olan “Biliflim A¤› Hiz-

metlerinin Düzenlenmesi ve Biliflim Suç-
lar› Hakk›nda Kanun Tasar›s›”n›n yasalafl-
mas› ile özellikle internet sujeleri olan
içerik sa¤lay›c›lar, yer sa¤lay›c›lar ortam
sa¤lay›c›lar›n sorumluluklar› belirlenece-
¤inden bu alandaki baz› eksikliklerin gi-
derilece¤i düflünülmektedir. Telekomü-
nikasyon Kurumu ‹nternet ile ilgili hu-
suslarda (ISP’ler, eriflim, vs) yetkili ku-
rumdur ve yeni tasar› ile Telekomünikas-
yon Kurumuna ‹nternete iliflkin yeni dü-
zenleme sorumluluklar› verilecektir. An-
cak, bugüne kadar içerik regülasyonu gi-
bi bir görevi bulunmamaktayd›. Ayr›ca,
Ulaflt›rma Bakanl›¤› taraf›ndan “‹nternet
Ortam›nda Yay›n Yoluyla ‹fllenen Suçlar-
la Mücadele Kanunu Tasar›s› Tasla¤›” ha-
z›rlanm›fl ve Meclise sevk edilmifltir. 

Bu tasar› neler içermektedir ve Te-
lekomünikasyon Kurumu’na ne tür
görevler verilmektedir? Bu kanun
yasalafl›rsa Türkiye de ‹nternet ko-
nusunda önemli bir bofllu¤un dol-
durulabilece¤ini söyleyebilir miyiz?
Söz konusu tasar› ile Telekomünikasyon
Kurumu bünyesinde ve do¤rudan Tele-
komünikasyon Kurumu Baflkan›na ba¤l›
Biliflim Güvenli¤i Baflkanl›¤› kurulmas›
planlanmaktad›r. Biliflim Güvenli¤i Bafl-
kanl›¤›na ‹lgili kamu kurum ve kuruluflla-
r› ile içerik, yer ve eriflim sa¤lay›c›lar› ve
ilgili sivil toplum kurulufllar› aras›nda ko-
ordinasyon oluflturarak internet orta-
m›nda yap›lan çocuk pornosu veya istis-
mar› gibi zararl› yay›nlar› önlemeye çal›fl-
mak, internet ortam›nda yap›lan yay›nla-
r›n içeriklerini izleyip, suç ifllendi¤inin
tespiti halinde bu yay›nlara eriflimin en-
gellenmesini sa¤lamak gibi birtak›m gö-
revler verilmesi planlanmaktad›r. Bu-
nunla birlikte, söz konusu yasa tasar›s›
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ile  ‹nternet’teki içerik regülasyonu ile il-
gili hususlarda di¤er ülkelerde de gözle-
nen ve mevcut yasal araçlara yard›mc› ni-
telikte bir internet içerik kontrolü birimi
(hotline) kurulaca¤› hüküm alt›na al›n-
maktad›r ve kurulacak olan internet içe-
rik kontrolü biriminin  özellikle çocuk
pornografisine iliflin problemlerin çözü-
münde faydal› olaca¤› de¤erlendirilmek-
tedir. Ayr›ca ‹lgili kamu kurum ve kuru-
lufllar›yla koordinasyon içerisinde top-
lumsal bilgilenme ve bilinçlenme nokta-
s›nda da önemli görevler üstlenmifl ola-
cakt›r. Gerek Milli E¤itim Bakanl›¤›yla
gerek Aileden sorumlu Devlet Bakan-
l›¤›yla gerek di¤er ilgili kurulufllarla
önemli toplumsal faaliyetler gerçeklefltir-
me imkân› sa¤lanm›fl olacakt›r. Kanun
yasalafl›rsa, ülkemizde hem internetten
sorumlu bir kurulufl olmufl olacak hem
de internet içerik izleme, denetleme ve
düzenleme noktas›nda önemli bir bofl-
luk doldurulmufl olacakt›r.

Bu konuda ebeveynlere düflen gö-
revler var m›d›r, varsa nelerdir? So-
runlara çözüm bulmak için velilerin
bilinçlendirilmesine yönelik olarak
ne gibi çal›flmalar yap›l›yor ve/veya
yap›lmal›d›r? Bu konuda bir flikâyet
merci var m›d›r? 

Sizlerinde bildi¤i gibi ülkemizde internet
içeri¤i tamamen kontrolsüz ve denetim-
sizdir. Bundan dolay› da gerek çocuklar›-
m›z gerekse yetiflkinlerimiz önemli bir
risk alt›ndad›r. Çünkü hepimiz biliyoruz
ki internette baflta pornografik siteler ve
içerik olmak üzere, uyuflturucu, kumar,
terör, fliddet vb. konularda ciddi anlam-
da zararl› içerikler mevcuttur. Bunlar hiç-
bir s›narlama, filtreleme ve bloklamaya

tabi tutulmadan da herkesin eriflimine
aç›kt›r. Bu içerikler, hem çocuklar, hem
de eriflkinler için ciddi zararlar ve tehli-
keler oluflturmaktad›r. Gerek kiflisel geli-
flim, gerek ruhsal geliflim, gerekse top-
lumsal geliflimimiz bu içeriklerden dola-
y› önemli derecede tehdit alt›ndad›r.
Bunlar kiflisel ve toplumsal buhran ve
bunal›mlar için zemin oluflturmakta,
genç nesillerimiz ve toplumsal de¤erleri-
miz ve gelece¤imiz aç›s›ndan büyük teh-
likeler içermektir. Ayr›ca ahlaki ailevi ve
toplumsal y›k›mlar›n zeminini olufltur-
maktad›r. Mevcut yasa tasar›s›yla bu tür
olumsuzluklar› giderecek tedbirlerin
al›nmas› ve çal›flmalar yap›lmas›na imkan
sa¤lanm›fl olacakt›r. Gerek ebeveynlerin,
gerek çocuklar›n gerekse de toplumun
tüm kesimlerinin bilgilendirilmesi bilinç-
lenmesi yönünde Biliflim Güvenli¤i Bafl-
kanl›¤›na ve Baz› kurulufllara görevler ve-
rilmektedir. 
Bu tür yasalarla verilen görevlerin yan› s›-
ra tabii ki anne babalara, ö¤retmenleri-
miz baflta olmak üzere toplumun tüm
kesimlerine, Baflta e¤itim kurumlar›m›z
olmak üzere di¤er tüm kurumlar›m›za
bu alanlarda önemli görevler düflmekte-
dir. Ayr›ca sivil toplum kurulufllar›m›zda
bu konuda yani toplumsal bilgilenme ve
bilinçlenme konusunda bir tak›m çal›fl-
malar yapma noktas›nda önemli görevler
düflmektedir. 
Bilgisayar sahipli¤inin h›zla artt›¤› ve in-
ternet erifliminin h›zla geliflti¤i ülkemiz-
de bu durum gün geçtikçe daha önemli
hale gelmekte internetin zararl› içeri¤in-
den etkilenecek insan say›s›n› her geçen
gün önemli oranda art›rmaktad›r. Bu
nokta da bilgisayar›n ve internetin bilinç-
li kullan›lmas› son derece önem arz et-
mektedir. 

Ayr›ca bu konuda sizin gördü¤ünüz
ve yaflad›¤›n›z en büyük s›k›nt›lar
ile eklemek istedi¤iniz noktalar ne-
lerdir?
Sonuç olarak söylemek istedi¤im fludur.
Ülkemiz dünyan›n en genç nüfusuna sa-
hip ülkelerin bafl›nda gelmektedir. Bu
durum günümüz flartlar›nda bizler için
hem önemli bir f›rsat hem de önemli bir
tehdit oluflturmaktad›r. Bilgi ça¤›nda ül-
kelerin zenginlikleri art›k, geliflmifl sana-
yi kurulufllar›yla ve geliflmifl teknolojileri
ile ölçülmüyor. Ne kadar bilgi miktar›na
ve ne kadar bilgili insan kaynaklar›na sa-
hip olduklar›yla ölçülüyor. Hal böyle
olunca bizim bilgi ça¤›n› yakalayabilme-
miz ve bilgi toplumu olman›n avantajlar›-
n› elde edebilmemiz için, bu genç ve di-
namik nüfus imkânlar›n› ve bilgili insan
kaynaklar›m›z› çok iyi de¤erlendirmemiz
gerekmektedir. Bilgiye eriflmek, bilgi sa-
hibi olmak, bilgiyi üretmek ve bu bilgiyi
ekonomik de¤ere dönüfltürebilmek için
en önemli arac›m›z olan baflta bilgisayar
ve internet olmak üzere tüm biliflim tek-
nolojilerini amac›na uygun kullanmakla
mümkündür.  Tüm gençlerimize ve in-
sanlar›m›za bu bilinci afl›lamak mecburi-
yetindeyiz. Sanal dünyan›n tüm olumsuz
flartlar›ndan baflta çocuklar›m›z olmak
üzere tüm gençlerimizi korumal›y›z. Ge-
liflen teknolojik tehditleri teknolojik f›r-
satlar haline dönüfltürmenin yollar›n› ve
çarelerini mutlaka bulmal›y›z. Toplumun
tüm kesimleri olarak bu anlamda görev
ve sorumluklar›m›z›n bilinci içerisinde
üzerimize düflen görevleri en do¤ru fle-
kilde yerine getirme çabas› içerisinde ol-
mal›y›z. 
Bu vesileyle bizlere bu f›rsat› verdi¤iniz
içinde sizlere teflekkür ediyor, baflar›lar›-
n›z›n devam›n› diliyorum. 
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Gerek say›sal büyüklükleri ve özellikleri,
gerekse her alanda meydana getirdikleri
etkileri itibariyle geliflmifl ülkelerin önü-
müzdeki dönemler için gelifltirdikleri
ekonomik ve sosyal politikalarda, k›saca
KOB‹ olarak adland›r›lan Küçük ve Orta
Ölçekli ‹flletmelerin çok önemli bir yeri
bulunmaktad›r. 

Global dünyadaki de¤iflim döngü-
sünde d›fl etkilere ba¤l› olarak yeni-
den yap›lanma zorunlulu¤u ve buna
ba¤l› olarak rekabetçi ortamda ifllet-
me içinde de¤iflim yaflanmas› kaç›-
n›lmazd›r. Rekabetin böylesine yo-
¤un yafland›¤› bir ortamda, iflletmelerin
baflar›lar›n› sürekli k›labilmek için eski
bilgiyi yenilemeleri, de¤iflen durumlara
karfl› haz›rl›kl› olmalar›,  sürekli geliflme-
yi sa¤lamalar›, ö¤renmeye ve yeniliklere
aç›k olmalar› gerekmektedir. Bu amaçla
KOSGEB, yeniden yap›lanarak bir vizyon
de¤iflikli¤ine gitmekte, oluflturulan yeni

“KOSGEB Modeli” ile Türkiye’nin strate-
jik öncelikleri do¤rultusunda küçük ve
orta ölçekli iflletmelerin küresel rekabet
yeteneklerini gelifltirecek destekleri ve
hizmetleri vermeyi planlamaktad›r.

1990 y›l›nda KOB‹’lere destek vermek
üzere KOSGEB ‹daresi Baflkanl›¤› 3624

say›l› Kanunla kurulmufltur. KOSGEB’in
temel amac› rekabet güçlerini ve düzey-
lerini yükseltmek, sanayide entegrasyo-
nu ekonomik geliflmelere uygun biçim-
de gerçeklefltirmek ve ülkemiz ekonomi-
sinde önemli bir pay› olan KOB‹lerin et-
kinli¤i ve verimli¤ini artt›rarak kalk›nma-
ya katk›da bulunmakt›r. KOSGEB, hiz-

metlerini Ankara’daki 7 Araflt›rma Mer-
kezi ile yurt sath›nda yayg›n 55 Uygula-
ma Merkezindeki 376 uzman› ile gerçek-
lefltirmektedir.  Kendi uzmanlar›n›n yan›
s›ra KOB‹’lere hizmet veren di¤er kuru-
lufllar›n hizmet kapasitesini de kullan-
mak amac›yla KOSGEB, bu kurulufllar›n
bünyesinde “Sinerji Oda¤›” ad› alt›nda

özel hizmet noktalar› oluflturmufltur.
Bugün itibariyle kurulan Sinerji Oda-
¤› say›s› 73’e ulaflm›fl, KOSGEB Mer-
kezi olmayan bölgelerde de “yerinde
hizmet” verilmesine imkân sa¤lan-
m›flt›r. Hizmet a¤›n›n genifllemesinin
yan› s›ra Sinerji Odaklar› kurmak ile

elde edilen bir di¤er kazan›m da KOS-
GEB hizmet kalitesinin gelifltirilmesinde
KOB‹’lere hizmet veren di¤er kuruluflla-
r›n kat›l›m›n›n sa¤lanmas›d›r.
KOSGEB KOB‹’lere hizmetlerinin daha
etkin verilebilmesi ve sonuçlar›n›n ölçü-
lebilmesi amac›yla son y›llarda yeni bir
anlay›fl› uygulamaya koymufl bulunmak-
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Kanunla kurulmufltur. KOSGEB’in temel amac› rekabet güçlerini ve düzeylerini yük-
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Ankara’daki 7 Araflt›rma Merkezi ile yurt sath›nda yayg›n 55 Uygulama Merkezindeki
376 uzman› ile gerçeklefltirmektedir.  KOSGEB ‹kitelli Müdürü

Mustafa Kaplan

“Güçlü Türkiye ‹çin Güçlü KOB‹’ler” Slogan›yla

KOSGEB’ten KOB‹’lere Biliflim Destekleri

2007 için 2 milyon YTL, 2008 için 2.7
milyon YTL ve 2009’da 3 milyon YTL
olmak üzere toplam 7.7 milyon YTL
yard›m ile 1900 KOB‹’nin desteklen-
mesi öngörülmektedir.   



tad›r. Buna göre, yak›n tarihte ülke gene-
linde bir çal›flma bafllatarak KOB‹’lerimi-
zin durumlar›n›n ve ihtiyaçlar›n›n tespiti-
ne yönelik çal›flma bafllat›lm›fl ve olufltu-
rulan envanterde yaklafl›k 60.000 KOB‹
KOSGEB kay›tlar› alt›na al›nm›flt›r. Bu ça-
l›flma sonuçlar›ndan yola ç›karak KOS-
GEB destek program›n›n içeri¤i ve uygu-
lamas›na iliflkin yeni yöntemler gelifltir-
mifltir.  

KOSGEB taraf›ndan verilen desteklerin
KOB‹’lere maksimum fayda sa¤layacak
flekilde planlanmas› ve kamu kaynaklar›-
n›n etkin kullan›lmas› için 2005 y›l›ndan
itibaren KOB‹’lere Stratejik Yol Haritalar›
haz›rlat›lmaya bafllanm›fl ve bugün itiba-
riyle 14.000 KOB‹’nin Stratejik Yol Hari-
tas› incelenerek onaylanm›flt›r. 

KOSGEB Destekleri; Dan›flmanl›k ve E¤i-
tim, Teknoloji Gelifltirme ve Yenilik, Bili-
flim, Kalite Gelifltirme, Pazar Araflt›rma ve
‹hracat› Gelifltirme, Uluslararas› ‹flbirli¤i
Gelifltirme, Bölgesel Kalk›nma ve Giri-
flimcili¤i Gelifltirme konular›nda veril-
mektedir. Son dört y›l içinde KOSGEB
Veritaban›na al›nan 60 Bin KOB‹’ye veri-
len destek tutar› 215 Milyon YTL’ye ulafl-
m›flt›r. Destekler, KOB‹’lerin ihtiyaçlar›
do¤rultusunda sürekli iyilefltirilerek her
geçen gün daha etkin olarak planlan-
maktad›r. 

KOSGEB’in sözü edilen tüm çal›flmalar›,
uzun vadeli bir plan dahilinde sa¤lam
ad›mlarla gerçeklefltirilmeye bafllanm›fl
bulunmaktad›r. Bu çal›flmalar›n sonu-
cunda ortaya daha güçlü ve rekabetçi ifl-
letmeler, bunun neticesinde de daha
güçlü bir Türkiye ç›kaca¤›na inanc›m›z
tamd›r.

Güçlü Türkiye ‹çin Güçlü KOB‹’ler sloga-
n›yla KOB‹’lere yönelik artarak devam
eden desteklerin baz›lar› da özel olarak
“Bilgi Teknolojileri” alan›nda uygulan-
maktad›r. Bu desteklerin baz›lar› ise flöyledir: 

Teknoloji Gelifltirme Merkezleri
KOSGEB bugün inkübasyon merkezleri
diye adland›rd›¤›m›z giriflimlerin kurucu-
lar›ndand›r. Ülkemizde bu projelerin yü-
rütüldü¤ü merkezler “Teknoloji Gelifltir-
me merkezleri” olarak bilinmektedir.
Kuruldu¤u 1991 y›l›ndan bugüne dek bu
merkezlerin say›s› ülkemizde 20 yi bul-
du. Teknoloji Gelifltirme Merkezleri, ifl
kurma süreçlerinde kafas›ndaki projele-
rini hayata geçirebilmek ve ticari hayat›n
bafllang›çtaki zorluklar›n› aflmalar› için
flirketlere yard›mc› olmaya çal›flan mer-
kezlerdir. Dünyadaki benzerleriyle k›yas-
land›¤›nda biraz geç de olsa bu merkez-
ler Türkiye’de de kurulmufl ve faaliyete
geçmifltir. ‹lk olarak 1991 y›l›nda ‹TÜ ve
ODTÜ de benzer merkezler kurulmufl-
tur. 

Bunun yan›nda eriflemedi¤imiz bölgeler-
de de bizlerin duvars›z teknoloji inküba-
törü  diye adland›rd›¤›m›z üniversite sa-
nayi iflbirli¤ini sa¤lamak ad›na benzer ça-
l›flmalar yürütülmüfltür. 

Do¤al olarak “Teknoloji Gelifltirme Mer-
kezleri” fiziki bir yeri ifade etmektedir.
Zaman zaman bafllang›çta destekler için
fiziki mekân kurmak hemen mümkün
olamamaktad›r. Fakat bu durumlarda, fa-
aliyetlerimizi devam ettirebilmek ad›na
iflletmelerin kendi bünyelerinde hizmet-
lerimizi “duvars›z teknoloji inkübatörle-
ri” (DT‹) olarak sa¤lamaktay›z. 1991 y›-
l›ndan bugüne kadar TEKMER’lerde
1323 proje desteklenmifl ve 13178 kifliye
istihdam sa¤lanm›flt›r. Burada sa¤lanan
istihdam›n kaliteli iflgücü ile gerçekleflti-
rilmifl olmas› ülke kalk›nmas› aç›s›ndan
da son derece önemli bir geliflmedir. 

Özellikle Teknoloji Gelifltirme Merkezle-
ri konsept olarak mikro yap›lard›r. Mikro
özelli¤e sahip bu merkezlerin biliflim
sektörüne hitap etmesi çok önemlidir.
Çünkü biliflim sektörü çok fazla alt yap›
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Özellikle Teknoloji Gelifltir-
me Merkezleri konsept ola-
rak mikro yap›lard›r. Mikro
özelli¤e sahip bu merkezlerin
biliflim sektörüne hitap etme-
si çok önemlidir. Çünkü bili-
flim sektörü çok fazla alt yap›
gerektirmeyen giriflimlerden
oluflmaktad›r.



gerektirmeyen giriflimlerden olufluyor.

Ayr›ca üniversite bünyesinde bu mikro

yap›lar›n gelifltirilmifl olmas› ifllerin daha

h›zl› yürümesine katk› sa¤l›yor. Bu se-

beple destekledi¤imiz projelerin birço-

¤unun biliflim sektöründe olmas› bu an-

lamda bir tesadüf de¤ildir. Ülkemiz için

biliflim sektörde stratejik bir önem sahip-

tir. Desteklerimizle yeni kurulma aflama-

s›ndan 50- 60 kiflilik istihdam oluflturan,

katma de¤er sa¤lay›c› ihracatlar gerçek-

lefltiren flirketlerin kurulmas›na katk›lar›-

m›z olmufltur. 

Tabi yaz›l›m sektörünün Teknoloji Gelifl-

tirme Merkezleri’nde bulunmalar›n›n bir

avantajlar› da 24 saat AR-GE ofisinde ö¤-

rencilerin çal›flabilmesine imkân sa¤la-

mas›d›r. fiirketler de bu vesileyle kolay

eriflilebilir bir insan gücüne sahip olabili-

yorlar. Biz sadece buralarda “içlik” dedi-

¤imiz yer destekleri vermiyoruz ayn› za-

manda iflletmelere ayr›ca projelerin da-

n›flmanl›k alan›nda da destek sa¤lanmak-

tad›r.

Bilim ve teknolojiye dayal› yeni fikir ve

bulufllara sahip iflletmelerin, ulusal ve

uluslararas› platformlarda rekabet edebi-

lecek teknolojik düzeyde kurulmas›, ge-

liflmesi ve yeni ürün üretilmesi veya ge-

lifltirilmesi amac› ile, Üniversiteler ve Sa-

nayi Odalar› ile yap›lan ‹flbirli¤i Protokol-

leri kapsam›nda kurulan; Teknoloji Ge-

lifltirme Merkezleri (TEKMER), Duvars›z

Teknoloji ‹nkübatörleri (DT‹), Teknoloji

Yenilik Merkezleri ve benzeri nitelikteki

Ar-Ge projelerine TEKMER/DT‹’lerde

oluflturulan kurullarda desteklenmesine

karar verilmektedir.
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MOB‹NEX’in kurulufluyla bafllaya-
l›m isterseniz?
Firmam›z› 2001 çok s›n›rl› bir sermaye
ile Internet geçmifli olan 4- 5 arkadafl ta-
raf›ndan kuruldu. En baflta, “Ericsson
Mobility Word”  kuluçka merkezinde
çal›flmaya bafllad›. Bir y›l sonra KOSGEB
deste¤i ile Bo¤aziçi Üniversitesi Tekno-
loji Gelifltirme Merkezi’nde çal›flmaya
bafllad›k. KOSGEB bafllang›çta bize içlik
deste¤i dedi¤imiz fiziki deste¤i ve belli
bir banka kredisi deste¤ini sa¤lad›.
2003- 2004 y›llar›nda ald›¤›m›z bu des-
tek, firmay› belli bir noktaya getirdi ve
bir ürünün ç›kmas›n› sa¤lad›.  2004 ve
2005 y›llar›nda ürünümüzü daha sonra
Turkcell’e ve Telsime ayr› ayr› verdik.

fiirketinizin ana çal›flma alanlar›n-
dan bahseder misiniz? 
Biz, medya flirketlerine ve operatörlere
mobil yaz›l›mlar gelifltiriyoruz. Ellerin-
de bulunan herhangi bir içeri¤i cep te-
lefonu üzerinden da¤›tmalar›n› sa¤la-
yan platformlar gelifltiriyoruz. As›l uz-
manl›¤›m›z bu alanda geliflmifltir. K›sa-
cas› teknolojik bir platform oluflturuyo-
ruz. Ticari de¤eri yüksek olan ama tica-
ri de¤ere dönüfltürülme ifllemi bir o ka-

dar da uzun süre isteyen bir ifl yapmak-
tay›z. Bu aç›dan sa¤lanan bu destekler
bizlerin yaflamas› için son derece önem
arz etmektedir. Özetle, temel olarak ça-
l›flma alan›m›z cep telefonlar› üzerinde
yaz›l›mlar yapmakt›r.

KOSGEB’ten destek alma fikri na-
s›l ç›kt›? Destek arayan giriflimci-
ler nas›l bir yol izlemelidirler?  
Zaten Türkiye’de teknoloji alan›nda
destek arayan giriflimcilerin gidebile-
cekleri çok fazla seçenek bulunmamak-
tad›r. “Ericsson Mobility Word” de bafl-
vuru ile proje kabul ediyor. Ama en faz-
la 1-1,5 y›l orada bar›nabiliyorsunuz.
Bunun d›fl›nda KOSGEB’ten baflka gi-
decek pek bir yerde bulunmuyor. Bafl-
lang›ç aflamas›nda risk sermayesi fonla-
r› kullan›lam›yor. Önce KOSGEB ile
sektöre girifl yap›labiliyor fakat daha
sonra belli bir aflamadan sonra TÜB‹-
TAK destekleri de kullanabiliyor. Biz de
bu bilinçle buraya baflvurduk ve proje-
miz kabul gördü. 

Proje baflvuru ve kabul süreçleri olduk-
ça standart olarak iflliyor. 3 ay gibi bir
sürede sonuç alabiliyorsunuz. Biz pro-

KOSGEB Destekleriyle Ulafl›lan Bir Baflar› Örne¤i
Murat Bahar Pazarlama&Ürün Gelifltirme Müdürü (Solda)
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jemize güvendi¤imiz için baflvuru da
kendimize çok güvendik ve AR- GE içer-
di¤i için söz konusu destekleri ald›k. Bo-
¤aziçi Üniversite içinde yer ald›¤›m›z sü-
re zarf›nda üniversite hocalar›ndan çok
büyük faydalar gördük. Ayr›ca ö¤renci-
lerden part-time destekler ald›k. Bu de-
di¤imiz ifller çok para gerektiren fleyler
ve biz bunu bafllang›çta sa¤layamazd›k.
Bu sebeple üniversitelerle AR-GE çal›fl-
mas› yapman›n çok önemli bir ad›m ol-
du¤unu düflünüyorum. Bizde bu imkâ-
n›m›z› sonuna kadar kulland›k ve ürü-
nümüzü gelifltirdik.

MOB‹NEX olarak bugün geldi¤iniz
noktadan bahsedebilir misiniz? 
fiu anda 20 kiflilik bir ekibimiz var. 17 si
yaz›l›mc› ve üçte yönetici kadromuz bu-
lunuyor. Bizim amac›m›z yurt d›fl›na
aç›lmakt›r. Gelifltirildi¤imiz platformlar›
de¤iflik kanallarla Ortado¤u’ya, Do¤u
Avrupa’ya ve Rusya’ya pazarlamay›
amaçl›yoruz. Bizim gibi flirketlerin ya-
flam seyirleri 3- 4 y›l kadar sonra tükeni-
yor. Ya daha büyük bir firmalar sat›n al›-
yor ya da o firmayla birlefliyorsunuz. Bu
aflamada risk sermayesi kullanarak yurt-
d›fl›na ürünlerimizi ç›kartabilmek ve
2007 y›l›nda da stratejik bir ortakla dün-
ya çap›nda ürünlerimizi tan›tmak ana
hedefimizdir. fiu anda asl›na bakarsan›z
tam olarak bir dönüm noktas›nday›z.
Türkiye’den dünya çap›nda bir biliflim
firmas› ç›karmas› mümkün de¤il. Fakat
ülkemiz bir araflt›rma merkezidir ve
ürünlerin pazarlamas›n› daha büyük ül-
kelerdeki firmalar›n ad›yla yap›lacakt›r.  

Yaz›l›mla ilgili yasal durum ve kar-
fl›laflt›¤›n›z sorunlar nelerdir? 
Bugün yenilikçi ifllerde patent al›nabili-
yor. Fakat hiçbir zaman bir yaz›l›m›n ta-
mam› patentlefltirilemiyor. Fakat çok

özel algoritmalar›n bir
k›sm›n› patentlefltirebili-
yorsunuz. Patent süreci-
de çok k›sa bir zamanda
gerçekleflemiyor. Bizim
ifllerde patentten daha
önemlisi üründe pazarla-
ma h›z›d›r. Fikri pazara ne
kadar h›zl› ve güçlü ç›kar-
tabiliyorsunuz o kadar
avantaj sa¤lars›n›z de-
mektir. 

KOSGEB desteklerin-
den yararlanacak fir-
malara neler önerirsi-
niz?  
KOSGEB destekleri giri-
flimciler için güzel bir bafl-
lang›çt›r. Fakat her firma-
n›n büyüme ile ilgili ken-
di stratejisinin olmas› ge-
rekmektedir. Firmalar›n
hayat seyrinde kendi bafl-
lar›na olduklar›n› unut-
mamalar› gerekir. ‹lerde
KOSGEB risk sermayesi
destekleri uygulanabilir.
Bu güzel bir giriflim olabi-
lir. KOSGEB -Seat capital- denen can su-
yunu sa¤l›yor ama mutlaka bunun arka-
s› gelmelidir.  

Son olarak Teknoloji Gelifltirme
Merkezleri için neler söylemek is-
tersiniz?
Bizim gibi flirketler için fiziksel ortamlar
önemli de¤ildir. Önemli olan ifl a¤lar›na
ulaflma ve finansmana ulaflmakt›r. 
Her bir projeyi ele al›p münferit olarak
de¤iflik yat›r›mc›larla bunlar› bulufltur-
mak KOSGEB taraf›ndan ortaya konursa
sektörün gelece¤i için çok faydal› ola-
cakt›r. Burada teknoloji gelifltirme mer-

kezinde bulunan birçok firma da benim-
le ayn› görüflü paylaflmaktad›r. 

Teknoloji getirisi çok fazla olan bir sek-
törlerdir. Bazen bire on kar kazanman›z
mümkün olabilmektedir. Ülkemizde de
yetiflmifl insan potansiyeli bulunmakta-
d›r. Ancak ciddi bir finansman s›k›nt›s›
da bununla birlikte mevcuttur. KOSGEB
bu anlamda uluslar aras› teknoloji plat-
formlar›na ülkemizin firmalar›n› ç›karta-
cak giriflimlerde bulunmal›d›r. Bu giri-
flimler ülkemizin makro politikalar› aç›-
s›ndan da son derece önemli oldu¤u
unutulmamal›d›r. 



TEKMER MÜDÜRLÜKLER‹ 
KURULUfi YILLARI 
KOSGEB taraf›ndan kurulmufl olan TEK-
MER Müdürlükleri listesi ve kurulufl y›lla-
r› Tablo-3 ve Grafik-1’de verilmifltir.

Grafik 1’de görüldü¤ü üzere, 1991-2002
y›llar› aras›ndaki 11 y›lda toplam 11 adet
(ortalama y›lda 1 adet) TEKMER kurul-
muflken, 2003-2006 y›llar› aras›nda top-
lam 9 adet (ortalama y›lda 2.25 adet) ku-
rulmufltur. Bu talep art›fl›n›n, ülkemizde
Giriflimci ve KOB‹’lerin dünya ile rekabet
edebilmeleri için vazgeçilmez olan Ar-Ge
kavram›n› benimsemeleri ve Üniversite-
lerin konuya yaklafl›mlar›ndaki olumlu
geliflmelerden kaynakland›¤› düflünül-
mektedir. Üniversite bünyesinde kuru-
lan TEKMER Müdürlükleri; Ülkemizde
Ar-Ge çal›flmalar›n›n bafllamas›, genç
proje sahipleri ve mevcut KOB‹’lerin ge-
liflmeleri aç›s›ndan önemli görevler ifa

etmifl, Ar-Ge konusunda kamu
desteklerinin tabana yay›lmas›-
n› ve kolay eriflimi sa¤lam›fl ve
ülkemizde önemli bir bofllu¤u
doldurmufltur. Bununla birlik-
te, çok istenmesine ra¤men y›l-
larca gerçeklefltirilemeyen Üni-
versite-Sanayi ‹flbirli¤inin tesis
edilmesinde de öncülük yap-
m›flt›r.

PROJE SAYILARI VE DESTEK 
TUTARLARI
TEKMER Müdürlüklerince desteklenen
proje say›lar› ve toplam destek tutarlar›
Tablo-4’de verilmifltir.
Kurulan 20 adet TEKMER
Müdürlü¤ü d›fl›nda Baflkanl›-
¤›m›zca Üniversite ve Sanayi
Odalar› ile yap›lan protokol-
ler ile yürütülen  Duvars›z
Teknoloji ‹nkübatörü uygu-
lamas› da halen 6 Üniversite
ile sürdürülmektedir.
(Tablo-5)

Mevcut TEKMER ve DT‹’ler-
de,  Temmuz 2006 itibariyle
1247 adet proje desteklen-
mifltir. Bu projelere verilen
KOSGEB destekleri tutar›
68.295.754.- YTL’dir. (yakla-

fl›k 47 milyon ABD $)
Proje bafl›na verilen
ortalama destek tutar›
yaklafl›k 55.000.-
YTL’dir.(Halen des-
teklenmekte olan Ya-
rarlan›c›lar›n alacaklar›
destek tutarlar› hariç-
tir.)  Bu destekler kar-

fl›l›¤›nda projelerini tamamlayarak ticari-
lefltiren ve baz›lar›n›n dünya markas› ol-
du¤u iflletmelerimizin ülkemiz ekonomi-
sine asgari Bir Milyar ABD $ katk› sa¤lad›-
¤› tahmin edilmektedir.

Proje say›lar› ve patent say›lar› ve istih-
dam art›fllar› kriterlerine göre ç›kt›lar›
gösteren bilgiler Tablo 6’da verilmifltir.
Son dört y›lda proje say›s›nda % 256, pa-
tent say›s›nda % 687 ve desteklenen ifl-
letmelerdeki istihdam art›fl›nda % 262 ar-
t›fl oldu¤u görülmektedir. Toplam proje
say›s›na göre patent alma durumuna ba-
k›ld›¤›nda 63/1247= %5’tir. 

Bilgisayar Yaz›l›m Deste¤i 
‹flletmelerin ulusal ve uluslar aras› plat-
formlarda rekabet güçlerini art›rmak ve
kalite düzeylerini yükseltmek amac› ile
bilgisayar yaz›l›m› temini için destek ve-
rilmektedir. ‹flletmelere, bilgisayar des-
tekli tasar›m/ üretim, üretim planlama
takip ve kontrolü, kurumsal kaynak plan-
lamas›, bak›m-onar›m yaz›l›mlar› sat›n al-

Ocak 200752

dosya bilgi teknolojileri /KOSGEB’ten KOB‹’lere Biliflim Destekleri 

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Tablo- 1) Tekmer Kurulufl Y›llar›  (Aral›k 2006)

Tablo- 2) Proje Say›lar›   (Temmuz- 2006)

Grafik- 1 Y›llara Göre Kurulan Tekmer Say›lar›



malar› için verilen bilgisayar yaz›l›m des-
teklerini kapsamaktad›r. Bu deste¤in li-
miti 8.000 ( sekiz bin) YTL’dir. Destek li-
miti içinde olmak flart› ile bir iflletmeye
birden fazla yaz›l›m ihtiyac› için destek
sa¤lanmaktad›r. 
2007 için 2 milyon YTL, 2008 için 2.7 mil-
yon YTL ve 2009’da 3 milyon YTL olmak
üzere toplam 7.7 milyon YTL yard›m ile
1900 KOB‹’nin desteklenmesi öngörül-
mektedir.   

KOSGEB Biliflim Destekleri  
(‘Tek Hedef Biliflim’ Projesi)
KOSGEB ve Türk Telekom öncülü¤ün-

de bafllat›lan ‘Tek Hedef Biliflim’ Projesi,
Anadolu’da yap›lacak bir dizi et-
kinlikle KOB‹’lere yüz yüze an-
lat›lacak. ‹lk aflamada KOS-
GEB’e üye 57 binden fazla kü-
çük ve orta boy iflletmenin tek-
nolojik yönden kalk›nmalar›n›
sa¤layacak olan “Tek Hedef Bili-
flim” Projesi, KOB‹’lerin rekabet
gücü yüksek birer “e-KOB‹”ye
dönüfltürülmesini hedefliyor.
Proje, KOB‹’lerin dünya ortala-
malar›na göre düflük olan biliflim ve ileti-
flim” altyap›lar›n›n dünya standartlar›n›
yakalamas›, verimlilik, rekabet gücü,
ekonomik güç, e-ticaret, ihracat konula-
r›nda ölçülebilir geliflme kaydetmeleri ve
rekabetçi e-KOB‹’ler haline dönüflmeleri
amac›yla gelifltirilmifltir. KOB‹’lerin tek-
nolojik altyap›s›n› güçlendirecek olan
“Tek Hedef Biliflim” Projesi, 9 Ocak 2007
tarihinden bafllamak üzere s›ras›yla KO-
B‹’lerin yo¤unlukta oldu¤u Kayseri, Ga-
ziantep, Konya, ‹stanbul, ‹zmir-Manisa,
Bursa, Kocaeli, Adana ve Ankara illerinde
KOB‹ temsilcilerine birebir anlat›lacak.

‹lk toplant› 9
Ocak’ta Kayseri Ti-
caret Odas›’nda ya-
p›lacak. 

Proje ilk aflamada
KOSGEB veri taba-
n›nda bulunan 57
bin KOB‹’yi kapsa-
yacak flekilde bafl-
layacak. “Tek Hedef Biliflim”, ilerleyen
aflamalarla bu iflletmelerin tamam›n›n
mutlaka bilgisayarl› sisteme, internet
ba¤lant›s›na ve bir web sitesine sahip, in-
ternet üzerinden ifl ba¤lant›lar› tesis
eden, elektronik ticaret yapan, tüm müfl-

teri iliflkilerini ve ifl süreçlerini bilgisayar
ortam›nda yöneten, hareket ve ifl gelifltir-
me kabiliyeti yüksek e-KOB‹’lere dönüfl-
türülmesi do¤rultusunda flekillendi.
Böylece Türk KOB‹’lerinin hem AB’ye
girmeden AB ve dünya standartlar›nda
teknolojik altyap›ya sahip olmas› hem de
yükselen rekabet ortam›nda daha güçlü
hale gelmeleri
amaçlan›yor. 
Al›nan tüm tek-
nik donan›mlar›n
kurulumlar› üc-
retsiz yap›ld›¤› gi-

bi, Türk Telekom taraf›ndan 2 ay boyun-
ca ücretsiz s›n›rs›z internet eriflimi hedi-
ye ediliyor. Projeden yararlanmak iste-
yen KOB‹, öncelikle KOSGEB’i arayarak,
do¤rudan baflvurarak ya da www.tekhe-
def.kosgeb.gov.tr internet adresine gire-
rek, KOSGEB veri taban›na kay›tl› olup

olmad›¤›n› ö¤reniyor. Kay›t yap›ld›k-
tan sonra ihtiyaçlar›n› sa¤layacak ken-
dilerine en yak›n bayilerin listesini de
ayn› web sitesi üzerinden temin ede-
biliyor.

KOB‹ G‹R‹fi‹M 
SERMAYES‹- (R‹SK SERMAYES‹)
2007 y›l› ile birlikte KOSGEB destek-
lerinden bir yenisi de yeni ifle bafllaya-

cak olan küçük ve orta ölçekli iflletmele-
re giriflim sermayesi deste¤i olacakt›r.
Yenilikçi KOB‹’lerin projelerinin hayata
geçirilmesine yönelik olarak giriflim ser-
mayesi hizmetinin bu do¤rultuda baflla-
mas› planlanmaktad›r. Özellikle bilgi tek-
nolojileri alan›nda faaliyet gösteren fir-
malar›n projelerini ortaya koyabilecekle-
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KOB‹’lerin teknolojik altyap›s›n› güçlen-
direcek olan “Tek Hedef Biliflim” Projesi,
9 Ocak 2007 tarihinden bafllamak üzere
s›ras›yla KOB‹’lerin yo¤unlukta oldu¤u
Kayseri, Gaziantep, Konya, ‹stanbul, ‹z-
mir-Manisa, Bursa, Kocaeli, Adana ve An-
kara illerinde KOB‹ temsilcilerine birebir
anlat›lacak.

Tablo- 3) Duvars›z Teknoloji ‹nkübatörleri        (Temmuz-2006)

Tablo- 4) Proje Say›lar›n›n Dönemsel Da¤›l›m› Ve Ç›kt›lar› (Temmuz 2006)



ri giriflimlerine destek sa¤layan bu hiz-
met ABD ve Avrupa’da uzun y›llard›r uy-
gulanmaktad›r. Yenilikçi iflletmelere sa¤-
lanacak olan bu destek (venture capital)
bir anlamda onlar için hayat su-
yu olacakt›r. 

Giriflim Sermayesi Yat›r›m Or-
takl›¤› Nedir, Nas›l Çal›fl›r?
Giriflim sermayesi, yüksek büyü-
me potansiyeline ifl fikirlerine
sahip flirketlere yap›lan yat›r›m›
ifade etmektedir. Giriflim Ser-
mayesi Yat›r›m Ortakl›klar›, Ser-
maye Piyasas› Kurulu´nun izni
ile kay›tl› sermayeli olarak kurulan ve ç›-
kar›lm›fl sermayelerini, esas olarak ser-
maye kazanc› elde etmek amac›yla, giri-
flim sermayesi yat›r›mlar›na yönelten or-
takl›klard›r.Giriflim Sermayesi Yat›r›m
Ortakl›klar›; bankalar gibi kredi verme-
mekte veya hibe deste¤i sa¤lamamakta-
d›r. Giriflim Sermayesi Yat›r›m Ortakl›kla-
r›; yat›r›m yapaca¤› flirkete sermaye koya-
rak, ortak olmaktad›r. Giriflim Sermayesi
Yat›r›m Ortakl›klar›; fonlar›ndaki paray›,
yenilikçi ifl fikri olan ve gelecek vaat
eden flirketlere yat›rarak, bu flirketlerin

üretece¤i katma de¤erden faydalanmay›
ve “en iyi” zamanda ortakl›ktan ayr›lmay›
hedeflemektedirler. Ortakl›ktan ayr›lma
yöntemleri ise, baflta flirket sahiplerine

flirketin o tarihteki de¤eri üzerinden geri
satma veya bunun gerçekleflmemesi du-
rumunda üçüncü flah›slara hisse sat›fl›
veya sahip olunan hisselerin borsada hal-
ka arz edilmesidir. Ortakl›kta kalma süre-
si, ortalama 5- 6 y›l olarak öngörülmekte-
dir.

E-‹mza Projesi 

5070 say›l› Elektronik ‹mza Kanunu’nda
yer alan flekliyle elektronik imza; baflka
bir elektronik veriye eklenen veya elek-

tronik veriyle mant›ksal ba¤lant›s› bulu-
nan ve kimlik do¤rulama amac›yla kulla-
n›lan elektronik veriyi tan›mlamaktad›r.
9. Kalk›nma Plan› ile e-devlet uygulama-
lar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› öngörülmekte
ve bu ba¤lamda giriflimler h›zland›r›l-
maktad›r. Kamu’da bu sistemin kullan›l-
mas› için alt yap› çal›flmalar› neredeyse
tamamlanm›flt›r. 
KOSGEB bu amaçlara uygun olarak e-im-
za destekleri ad›yla yeni bir destek prog-
ram›n› 2007 y›l›nda devreye sokacakt›r.
Sistemin iflleyifli benzer KOSGEB destek-
leri gibi veri taban›na kay›tl› KOB‹’ lere
yönelik olarak uygulanacakt›r. Avrupa
Birli¤i ile uyum sürecinde etkin ve aktif
olarak uygulanacak olan e-imza uygula-

mas› 08.06.2000 tarihli “2000/31/EC
AB say›l›, Elektronik Ticaret Direktifi-
ne” ve 13.12.1999 tarihli “99/93/EC
AB say›l› Elektronik ‹mza Direktifine”
uyumlu olacakt›r.
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Giriflim Sermayesi Yat›r›m Ortakl›klar›;
yat›r›m yapaca¤› flirkete sermaye koya-
rak, ortak olmaktad›r. Giriflim Sermayesi
Yat›r›m Ortakl›klar›; fonlar›ndaki paray›,
yenilikçi ifl fikri olan ve gelecek vaat
eden flirketlere yat›rarak, bu flirketlerin
üretece¤i katma de¤erden faydalanmay›
ve “en iyi” zamanda ortakl›ktan ayr›lma-
y› hedeflemektedirler.



‹nsano¤lunun ifl ve üretimle ilgili tarihsel
geliflimine bakt›¤›m›zda, toplay›c›l›k, av-
c›l›k, tar›m, atölye tarz› üretim, sanayi
toplumu gibi aflamalardan geçti¤ini gö-
rüyoruz. Son dönemde sanayi toplumu
sonras›nda yaflad›¤›m›z bilgi toplumu-
nun da bir dönüflüm yaflad›¤› ve bilgelik
toplumuna do¤ru evrildi¤i dile
getiriliyor.

Sözünü etti¤imiz bu aflamalar,
toplumlar›n yaflad›¤› geliflim sü-
reçlerini ifade ediyor asl›nda. Bu
geliflim aflamalar› sadece üretim
biçimlerindeki de¤iflimi de¤il, ay-
n› zamanda toplumdaki zihniyet ve bak›fl
aç›s› de¤iflimini de simgeliyor. Bu aç›dan
avc›l›k veya tar›m zihniyetinin geçmiflte
kalan tarihsel bir dönem olmay›p, bugün
de çeflitli düzeylerde ve ortamlarda varo-
lan bir ifl yap›fl tarz›n› ifade etti¤ini söyle-
yebiliriz. Bu noktada dünya üzerinde
farkl› geliflim aflamalar›n›n ayn› anda ya-
fland›¤›, geliflim aflamalar›n›n baz› dö-
nemlerini yeterince tamamlayamam›fl ül-
kelerden, toplumlardan sözedilebilir.

Ayn› ortamda (ülke, toplum, flirket) fark-
l› geliflim aflamalar›n›n bulunmas›n›n ne-

deni tek tek bireylerin sahip olduklar›
geliflmifllik düzeyleridir. Bu farkl› zihinsel
geliflmifllik düzeyleri toplumu, kurumlar›
ve de kiflileri do¤rudan etkileyen önemli
sonuçlar do¤urmaktad›r. En önemli so-
nuçlardan birisi toplumda ya da kurum-
larda yaflanan çat›flmalar›n, anlaflmazl›k-

lar›n temelinde tar›m, sanayi ve bilgi top-
lumu zihniyetine sahip insanlar›n ayn›
çat› alt›nda bir araya gelmifl olmalar› ve
birbirlerinin zihinsel farkl›l›klar›n› dikka-
te almaks›z›n birlikte ifl yapmaya çal›flma-
lar› yatmaktad›r. Zira her bir zihniyetin
iliflki kurma biçimi, kendini yönetme bi-
çimi, çal›flma arkadafllar›na-çal›flanlar›na-
yöneticilerine davran›fl biçimi, müflterile-
riyle iliflki kurma biçimi, çal›flanlar›n› mo-
tive etme flekli, çal›flma arkadafllar›ndan-
çal›flanlar›ndan-yöneticilerinden beklen-
tileri tamamen birbirinden farkl› olmak-
tad›r. 

Bu ayr›m›n fark›na var›lmadan; ifllerin
emir ve talimat fleklinde verilmesi, süre-
cin ve sonucun s›k› kontrol yöntemleri
ile takip edilmesi, nedenlerin sorgulan-
maks›z›n ifl yap›lmas›n›n istenmesinin
daha verimli sonuçlar ortaya koydu¤u sa-
nayi zihniyetine sahip çal›flanlara; süre-

cin ve sonucun sorumlulu¤unu ve-
ren, çal›flmas›nda inisiyatif ve öz-
gürlük tan›nan, baflar› için kendili-
¤inden “ekip olmalar›n›n” beklen-
di¤i bilgi toplumu zihniyeti ile dav-
ran›ld›¤›nda; yönetim fazla demok-
ratik, yönetmeyi bilmeyen, “light”
ve hatta baflar›s›z olarak alg›lana-

cak; disiplinsizlikler, “bafl› boflluklar” or-
taya ç›kacak ve ciddi verim kay›plar› yafla-
nacakt›r.
Ya da tam tersi olarak bilgi toplumu zih-
niyetine sahip çal›flanlara, sanayi zihniye-
ti yaklafl›m› ile davran›ld›¤›nda en kestir-
me sonuç olarak çal›flma birlikteli¤i çok
uzun sürmeyecektir. Böylece taraflardan
hiç birini memnun olmad›¤› gibi mutsuz,
tatminsiz ve hatta huzursuz bir ortam or-
taya ç›karacakt›r.

Yaz›m›z›n temel konusu olan Bilgi ‹flçile-
ri kavram› bu noktada ortaya ç›kmakta-
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Dr. Hüseyin ÇIRPAN

Bilgi ‹flçileri ile Çal›flabilmek!
Bilgi iflçilerini di¤er çal›flanlardan ay›ran kimi temel farkl›l›klar vard›r. Bunlardan en önemlisi bilgi
iflçisinin iflini yaparken kulland›¤› en önemli varl›¤›n›n bilgisi ve yetene¤i oldu¤udur. Bilgi iflçisi fiziksel
çal›flma yerine zihinsel çal›flma yapmaktad›r. Bunun için al›n terinin yerini bilgi iflçisi için “ak›l teri”
almaktad›r. 

Bilgi iflçileri için kendilerini gerçeklefltir-
me özellikle zor ve iddial› ifllerle günde-
me gelmektedir. Onlar, ifllerin gerçeklefl-
tirilmesi anlam›nda kendilerine meydan
okunmas›ndan, sorun çözme f›rsat› ta-
n›nmas›ndan hofllan›rlar. 



d›r. Yap›lan çal›flmalar, kendi gözlem ve
tecrübelerimiz göstermektedir ki, bilgi
toplumu zihinsel geliflmiflli¤ine sahip Bil-
gi ‹flçilerinin özellikleri, üretecekleri fay-
da ve beklentileri konusunda iflletmeleri-
mizde yeterli fark›ndal›¤›n olmamas›, bil-
gi iflçileri ile çat›flmalar›n yaflanmas›na
neden olmaktad›r. Nitelikleri gere¤i bu-
lunduklar› kuruma beklenenin ve umu-
lan›n çok üzerinde katma de¤er üretebi-
lecek olan bu “de¤erler” yaflanan çat›fl-
malar nedeniyle kurumdan uzaklaflmak-
tad›rlar. Böylece ortaya ç›kacak fayda da
onlarla birlikte gitmektedir.

Bu yaz›m›zda hem kurum hem de bilgi
iflçileri için beklenen bu faydan›n ortaya
ç›kabilmesi için Bilgi ‹flçileri ile birlikte
çal›flabilme yollar›n›;

•Bilgi iflçilerinin kim olduklar›,
•Kuruma üretecekleri fayda,
•Özelliklerinin ve beklentilerinin ne-

ler oldu¤u,
çerçevesinde tart›flaca¤›z.

Bilgi ‹flçisi Kimdir, Ne Fayda 
Üretmektedir?

Bafl döndürücü bir de¤iflim yafl›yoruz.
Üretim biçimi ve kâr› ortaya ç›karan fley
bugüne kadar hiç olmad›¤› kadar ortada,
herkesin ulaflabildi¤i durumda: B‹LG‹.
Eskiden zenginleflmenin ve kâr›n önemli
arac› toprak ya da makineler iken
flimdi B‹LG‹ olmufl durumda. Ve
art›k bilgiye ulaflmak hiç olmad›¤›
kadar daha h›zl›, daha kolay ve da-
ha ucuz. Ne varki  bu kadar çok
olan ve çabuk ulafl›lan bilgi yo-
rumlanmad›¤›, analiz edilmedi¤i
ve iflletme amaçlar› do¤rultusun-

da kullan›lmad›¤› zaman bir kirlilikten
öteye geçememektedir. Di¤er taraftan
do¤ru flekilde yorumlan›p iflletme amaç-
lar› için kullan›ld›¤› zaman da akla gelme-
yecek gelir ve kârlar›n elde edilmesi gün-
deme gelmektedir. ‹flte bu nedenle bilgi
servet oluflturmada anahtar hammadde
ve bilgiye sahip olan ve yorumlayan-kul-
lanan kifli için de bir kiflisel güç kayna¤›
haline dönüflmektedir. 

Bilgi ‹flçisi kavram› bu noktada karfl›m›za
ç›kmaktad›r. ‹lk olarak 1959 y›l›nda Peter
Drucker (landmarks of tomorrow) tara-
f›ndan kullan›lm›fl olan Bilgi ‹flçisi kavra-
m›, bilgiyi alan, gelifltiren, içinde bulun-
du¤u duruma göre yorumlayan, uyarla-
yan, uygulayan ve böylece de yeni bilgi
üreten kiflileri tan›mlamaktad›r.

Rekabet avantaj›n›n de¤iflime uyum, ye-
nilik, farkl›laflma ile sa¤land›¤› günümüz-
de do¤ru bilgiyi, do¤ru yerde, do¤ru fle-

kilde kullanan olmalar› nedeniyle kuru-
mun rekabet üstünlü¤ü sa¤lamas› ve bü-
yümesi için kritik roller üslenmekte, ifl-
letmenin en önemli varl›klar› haline gel-
mektedirler. Bu nedenledir ki iflsizli¤in
bu kadar çok oldu¤u ülkemizde farkl›lafl-
ma sa¤layan, yenilikler getiren, çözüm
üreten “bilgi iflçisi” bulunmas›nda s›k›nt›-
lar yaflanmaktad›r. Ve yine bu nedenle
flirketin entelektüel sermayesine katk›
sa¤layacak, bilgi ve beceri düzeyi yüksek
bilgi iflçilerini kuruma çekmek, mevcut
olanlar› motive etmek, flirkette tutmak
kurumlar›n en önemli u¤rafllar›ndan biri
olmal›d›r.

Bilgi ‹flçisinin Özellikleri

Bilgi iflçilerini di¤er çal›flanlardan ay›ran
kimi temel farkl›l›klar vard›r. Bunlardan
en önemlisi bilgi iflçisinin iflini yaparken
kulland›¤› en önemli varl›¤›n›n bilgisi ve
yetene¤i oldu¤udur. Bilgi iflçisi fiziksel
çal›flma yerine zihinsel çal›flma yapmak-
tad›r. Bunun için al›n terinin yerini bilgi
iflçisi için “ak›l teri” almaktad›r. 

Bilgi iflçileri alanlar› ile ilgili yenilikler de-
¤iflimler konusunda ö¤renmeye merakl›,
ö¤rendiklerini ifline uygulamaya konu-
sunda isteklidirler. Bu çerçevede kendi
alanlar› ile ilgili derinlemesine uzmanl›k
kazan›rken, ifline katk›da bulunacak di-

¤er konularda hakk›nda da bilgi sa-
hibidirler.
Alanlar›nda “iyi” olmalar› nedeniyle
özsayg› düzeyleri ve özgüvenleri
yüksek olup, kendilerini meslekle-
ri ile özdefllefltirirler ve meslekleri
ile tan›mlarlar. Bu durum ifl yap›fl
biçimlerinde mesleki standartlar›
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Ülke, toplum, flirket gibi ayn› ortamda
farkl› geliflim aflamalar›n›n bulunmas›n›n
nedeni tek tek bireylerin sahip olduklar›
geliflmifllik düzeyleridir. Bu farkl› zihin-
sel geliflmifllik düzeyleri toplumu, ku-
rumlar› ve de kiflileri do¤rudan etkileyen
önemli sonuçlar do¤urmaktad›r.



ve ilkeleri ön plana ç›karmalar›n› sa¤laya-
rak kimi  zaman kurumun ifl yap›fl biçimi
ve kültürü ile çat›flma yaflamalar›na ne-
den olabilir. Bu karfl›laflt›rmal› olarak
mesle¤e ba¤l›l›klar›n›n, kuruma ba¤l›l›k-
tan daha yüksek oldu¤unun göstergesi-
dir. 

Kazan Kazan Ortam›

Özelliklerinden yukar›da k›saca sözetti-
¤imiz bilgi iflçileri ile ortak frekans›n ya-
kalanmas› hem kurum hem de bilgi iflçi-
leri için kazan kazan ortam›n›n oluflmas›-
n› sa¤layacakt›r. 

Yaz›m›z›n girifl k›sm›nda belirtti¤imiz gi-
bi bilgi toplumu zihinsel geliflmifllik dü-
zeyine sahip olan bilgi iflçileri özellikle
yönetimden bu düzeye uygun tutum ve
davran›fl beklentisi içerisinde olmakta-
d›r.
Bilgi toplumunun iliflki biçiminde olmas›
gereken tutum ve davran›fl biçimleri as-
l›nda insan›n “insan” olarak yeniden kefl-
fedilmesine dayanmaktad›r. Yani bu zi-
hinsel geliflmifllik düzeyine sahip çal›flan›
motive etmenin, verimli k›lman›n yolu,
kendisini “birey” olarak de¤erli bir varl›k
olarak alg›lamak ve de¤erli oldu¤unu
kendisine hissettirmekten geçmektedir.
Bu çerçevede bilgi toplumu zihinsel ya-
p›s›na sahip olan bilgi iflçilerinin beklen-
tileri ve motivasyon ihtiyaçlar›n› flu flekil-
de s›ralayabiliriz.

• Anlam ‹htiyac›
Bilgi iflçileri hizmet ettikleri kurumun
misyon ve vizyonunu bilmek  ve kendi
yapt›klar› iflin kurumun büyük resmi içe-
risinde nereyi tamamlad›¤›na dair bilgi

sahibi olmak isterler. Bu nedenle yenilik
giriflimlerinde ve genel iflletme stratejile-
rinin belirlenmesinde onlarla birlikte de-
¤erlendirmelerde bulunmak, onlar›n gö-
rüfl ve önerilerinden yararlanmak onlar›
motive etmede ve ilerleyen zamanlarda
stratejinin gerçeklefltirilmesinde onlar›n
deste¤ini almada önemli olmaktad›r. 

• Birey Olarak Kendilerine Sayg›
Bilgi iflçilerini en çok mutlu eden fleyler-
den birisi baflar›l› olma hazz› ve baflarma
gururudur. Bu nedenle yapt›klar› iflle il-
gili olarak kendilerine geribildirimde bu-
lunmak ve baflar›lar› için içten takdir sun-
mak, kendileri ile dolayl› iletiflim yerine
aç›k iletiflimi tercih etmek onlar için en
önemli kiflisel sayg› göstergelerindendir.

Di¤er taraftan dünyay› alg›lay›fl ve ifle ba-
k›fl aç›lar› ile iflletme içerisinde farkl›l›k
gösterebilecek olan bilgi iflçilerinin bu
farkl›l›klar›n›n fark edilmesi ve bunlara
sayg› duyulmas›, de¤ifl-
tirmek gayreti içerisinde
olunmamas› bilgi iflçile-
rinin önem verdikleri bir
konudur. 
Tüm bu nedenlerle on-
larla kurulacak olan ileti-
flim biçiminin, ast üst
iliflkisinden ziyade ifl ar-
kadafl› iliflkisi fleklinde
olmas› istenen faydan›n
elde edilmesine büyük
katk› sa¤layacakt›r.

• Uzmanl›klar›n›n Kabulü ve 
Uzmanl›klar›na Sayg›
Bilgi iflçileri alanlar›nda kurumdaki di¤er
tüm çal›flanlardan “iyi” olmalar›n› sa¤la-
yan uzmanl›klar›n›n fark›na var›lmas›,
statü ve kimliklerinin flirket içerisinde
verilecek unvanlarda tan›nmas› ve onay-
lanmas›, kendi mesleklerinden olanlarla
iliflkilerinin korunmas› hatta devam etti-
rilmesi konusunda teflvik edilmesi bilgi
iflçilerini motive etmede önemli bir ko-
nudur.

Uzmanl›klar›na sayg›y› göstermenin bir
di¤er arac› da, onlar›n alan› ile ilgili her-
hangi bir konuda karar verme durumun-
da, onlar›n görüfllerine baflvurmakt›r. Bu
hem flirket içerisinde aidiyet ve ba¤l›l›k
duygusunu gelifltirecek, hem de kendile-
rini de¤erli hissetmelerini sa¤layacakt›r. 

• Ö¤renme Ortam›
Bilgi iflçileri, bilgi ve ak›l teri ile çal›flmak-
ta ve para kazanmakta olduklar› için ken-
dilerini sürekli olarak gelifltirebilecekleri
ortamlarda çal›flmay› tercih ederler. Bu
nedenle kurumlar onlar›n mesleki geli-
flimlerini devam ettirebilmelerini sa¤la-
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yacaklar› ortam› sa¤lamak için çaba gös-
termelidirler. 
Bilgi iflçilerinin ö¤renme ortam› içerisin-
de olmalar› hem kurum hem kendileri
için kazan-kazan döngüsünü ortaya ç›-
karmaktad›r. Zira ö¤renme ortam› arac›-
l›¤›yla ö¤rendiklerini sahaya uygularlar,
sahaya uygulad›kça katma de¤er üretir-
ler, katma de¤er ürettikçe de kendileri
de bilgi ve becerilerini art›rarak yeniden
ö¤renmifl olurlar. Böylece herkes kazan-
m›fl olur. 

• Sorun Çözme F›rsat›
Yukar›da da belirtti¤imiz gibi bilgi iflçile-
rinin en önemli motivasyon arac› baflar-
ma hazz›d›r. Zira baflar› onlar›n kendileri-
ni gerçeklefltirdikleri  anlam›na gelmek-
tedir. Bu nedenle kendi yeteneklerini
keflfetmek ve onlar› ifle yans›tarak bir sa-
nat eseri ortaya ç›karmak onlar› oldukça
mutlu edecektir.

Bilgi iflçileri için kendilerini gerçeklefltir-
me özellikle zor ve iddial› ifllerle günde-
me gelmektedir. Onlar, ifllerin gerçeklefl-
tirilmesi anlam›nda kendilerine meydan
okunmas›ndan, sorun çözme f›rsat› ta-
n›nmas›ndan hofllan›rlar. Bu nedenle,

rutin, sürekli tekrarlanan, kat› ifl prose-
dürlerinin, yak›n kontrol sisteminin ol-
du¤u ifller ve uygulamalar onlar›n moti-
vasyonunu düflürür. Bunun yerine arafl-
t›rmada özgürlük, risk üstlenme, yenilik-
çi ve yarat›c› olma f›rsat› onlar› motive
eder. Bu meydan okumalar ve sorun
çözme f›rsatlar›, kurumlardaki üstesin-
den zor gelinebilecek sorunlar›n çözü-
mü için keyifle çaba gösteren birilerinin
varl›¤›n› gösterir ki, bu da iflletmeler için
önemli kazanç anlam›na gelmektedir.

Bilgi iflçisi, baflar›s›n›n 09:00 – 18.00 saat-
leri aras›nda flirkette olmas›yla ölçülmek-
ten çok, kuruma ne kadar katma de¤er
üretti¤iyle ölçülmesini istemektedir. Bu-
rada önemli olan, bilgi iflçilerinin ifllerini
yaparken, onlar›n önündeki engellerin
kald›r›lmas› ve küçük ifllerle meflgul edil-
memeleridir. Bu nedenle bilgi iflçileri
kendilerini güçlendirecek, yol göstere-
cek, kendilerine sayg› gösterecek, kazan-
kazan’›n fark›nda olan yöneticilerle –
patronlarla çal›flmak isterler.

• Temel ‹nsan Kaynaklar› 
Uygulamalar›
Bilgi iflçileri kurumda uygulanan perfor-
mans de¤erlendirme, ücretlendirme,
prim gibi temel insan kaynaklar› uygula-
malar›n›n kiflisel kanaatlerle yap›lmas›
yerine geçerli mant›ksal gerekçelere da-
yanan, sistematik bir yap› içerisinde ger-
çeklefltirilmesini ister. Zira bu uygulama-
lar insana de¤er verildi¤inin temel gös-
tergesi olan “hakkaniyet-adalet” ilkesinin
kurum içerisinde gerçeklefltirilmesini
amaçlamaktad›r. Bir sisteme dayanma-
yan kiflisel kanaatlere dayal› uygulamalar
hakkaniyetin gerçeklefltirilmesinde zay›f
kalmaktad›r.

Sonsöz
Sanayinin ve üretim biçimlerinin de¤ifl-
mesiyle birlikte iliflki biçimleri de de¤ifl-
mekte ve bilgi toplumuna do¤ru geçifl,
bilgi iflçisi olgusunu ortaya ç›karmakta-
d›r. Bilgi iflçisinin iliflki biçimi, zaman› al-
g›lay›fl›, kendini yönetmesi, yöneticilere
bak›fl aç›s›, ifl arkadafllar›n› alg›lay›fl›,
müflterileriyle iliflkileri, çal›flanlar›n moti-
ve edilmesi flekli, çal›flanlar›n beklentile-
ri konusundaki düflünceleri birbirinden
farkl›d›r. 
Peter Drucker’›n dedi¤i gibi bilgi iflçileri-
nin çal›flt›klar› alan çok dar olmakla bir-
likte bu alanda patrondan daha bilgili ve
daha güçlüdürler ve önemli olan flu ki
kendileri bu durumun fark›ndad›rlar.
Bunun sonucu olarak yapt›klar› iflin kar-
fl›l›¤›n› sadece maddi olarak de¤il, iliflki
kurma biçimi, ifl yap›fl biçimi, anlam ve
de¤er aç›s›ndan ald›klar›na dair inanç
onlar›n kurumu benimsemelerini sa¤la-
yacakt›r. Aksi bir durum, küsmelerine ve
yeni aray›fllara girmelerine neden olacak-
t›r.

Bu çerçeveden günümüz iflletmelerinin
yap›lar›na bakt›¤›m›zda, geliflmifllik dü-
zeylerine göre tar›m ve sanayi devrimi-
nin izlerini ve zihniyet yap›lar›yla s›kça
karfl›laflmaktay›z. Yeni kuflak ise daha
çok bilgi iflçisi konsepti ile e¤itim almak-
ta ve beklentilerini buna göre flekillen-
dirmektedir. Eski zihinsel al›flkanl›klar›n
kolay de¤iflmeyece¤inin fark›nday›z. Bu-
na karfl›l›k önümüzde çok da zaman ol-
mad›¤›n›n fark›na vararak, günümüzün
ve bilgi toplumunun gereklilikleri do¤-
rultusunda ad›mlar atmak rekabet avan-
taj› sa¤lamak aç›s›ndan kaç›n›lmaz ol-
mufltur.
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Teknoparklar bir üniversite veya yüksek
ö¤renim kurumu içerisinde, yüksek ve
ileri teknoloji kullanan firmalar›n üniver-
sitelerin olanaklar›ndan yararland›klar›
teknoloji kümelenmeleridir. Yenilikçili-
¤in itici gücü olan giriflimler bu yap›larda
toplanmaktad›r. Teknokentlerin kurul-
ma amaçlar›n›n bafl›nda, teknolojik bilgi
üretilmesini sa¤lamas›, yenilikçili¤in des-
teklenmesi, teknoloji standartlar›n›n
yükseltilmesi ve özellikle üniversite ile
sanayinin iflbirli¤inin art›r›lmas› gelmek-
tedir. 

Bu teknoloji kümelerinde teknolojik bil-
ginin ticarilefltirilerek uluslar aras› tica-
rette ülkelerin rekabet güçlerinin art›r›l-
mas›na katk› sa¤lanmaktad›r. Üniversite-
sanayi iflbirli¤inin büyüyüp geliflmesine
katk›da bulunarak özellikle KOB‹’lerin
ileri teknolojiye uyum sa¤lamas› ve bu
alanlarda yat›r›mlar›n art›r›lmas› hedef-
lenmifltir. Bütün bu amaçlar›n bir sonu-
cu olarak üniversitelerde ortaya konan
araflt›rmalar ülke ekonomisine katk› sa¤-

layacak biçimde so-
mutlaflt›r›lm›flt›r. Bu-
nunla birlikte biliflim
alan›nda projesi bu-
lunan fakat yeterli la-
boratuar ve üretim
koflullar›na sahip olamayan flirketlerin,
bir tak›m desteklerle bu merkezlerde ya-
flat›lmas› da teknoparklar›n sa¤lad›klar›
avantajlardand›r. 

Genellikle teknoparklar yaz›l›m üzerine
yo¤unlaflm›fllard›r. Zira yaz›l›m endüs-
trinde istihdam ve ihracat oranlar› ince-
lendi¤inde teknoparklar›n etkin çal›flt›¤›
ve bölgesel olarak ifller teknoloji gelifltir-
me merkezlerinin bulundu¤u ülkelerin
sektöre yön veren geliflmifl ülkeler oldu-
¤u aç›kça görülecektir. Teknoparklar›n
flirketlere sa¤lad›¤› avantajlar›n yan› s›ra
rekabeti ve paylafl›m› art›rma gibi bir
fonksiyonu da bulunmaktad›r. Bu mer-
kezlerde somut olarak gelifltirilen ticari
ürünlerle teknoloji ithalat›n›n önüne
geçmek hatta teknoloji ihracat› yapmak

geliflmekte olan ülkeler için öncelikli ola-
rak belirlenmifl hedeflerdir. Ülkelerin
AR-GE faaliyetlerini de yürüttükleri kü-
melenmeler içlerinde bulundurduklar›
sinerjiyle birlikte birçok yabanc› yat›r›m›
da çekmeyi baflarm›fllard›r. Bu sebeple
uluslararas› alanda faaliyet gösteren bir-
çok yaz›l›m devi firmalar, potansiyeli
olan teknoloji merkezlerinde araflt›rma
ve gelifltirme merkezleri açmaktad›rlar.  

Tarihsel bir inceleme yap›ld›¤›nda görül-
mektedir ki dünya’da teknoparklar tek-
nolojiye kazand›rd›klar› ve bunun sonu-
cu ülkelere sa¤lad›¤› ekonomik avantaj-
lar aç›s›ndan hakl› bir üne sahiptir. Tüm
dünyada, özellikle son 30 y›l içinde, elde
edilen bilimsel bilginin teknolojinin hiz-
metine sunulabilmesi için baflta ABD ol-
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Dünyadaki Baflar›l› Teknopark Örnekleri

Türkiye ‹çin Teknoparklar
Çözüm Olabilecek mi?
Teknopark fikri ilk olarak 1950 y›l›nda Stanford Üniversitesi’nin öncülü¤ünde yapt›klar› araflt›rmalar› ti-
carilefltirmek isteyen bir grup araflt›rmac›n›n çabalar›yla Amerika’da ortaya ç›km›flt›r. Daha sonra 1970’li
y›llarda akademik çal›flmalar›n ticari uygulamalara ulaflmas› ve gelifltirilen fikirlerin somutlaflt›r›lmas›
için Avrupa’da da teknoparklar kurulmaya bafllam›flt›r. 



mak üzere ‹ngiltere, Fransa, Almanya ve
Japonya gibi geliflmifl ülkelerde ve yeni
sanayileflen ülkelerde bilim ve teknoloji
parklar› oluflturulmufltur. Bugün aktif
olarak faaliyet gösteren teknoparklar›n
say›s› neredeyse 1000 civar›ndad›r. 

Teknopark fikri ilk olarak 1950 y›l›nda
Stanford Üniversitesi’nin öncülü¤ünde
yapt›klar› araflt›rmalar› ticarilefltirmek is-
teyen bir grup araflt›rmac›n›n çabalar›yla
Amerika’da ortaya ç›km›flt›r. Daha sonra
1970’li y›llarda akademik çal›flmalar›n ti-
cari uygulamalara ulaflmas› ve gelifltirilen
fikirlerin somutlaflt›r›lmas› için Avru-
pa’da da teknoparklar kurulmaya baflla-
m›flt›r. Ancak bütün bu teknoparklar içe-
risinde en çok bilinen flüphesiz ki “Sili-
kon Vadisi”dir. Bugün teknoloji ürünle-
rinden milyarlarca dolar ciro yapan Go-
ogle, Intel, Adobe Systems, Yahoo gibi
yüzlerce uluslararas› firma bu teknokent-
te bulunmaktad›r. Dünyada ki tüm tek-
noparklar›n önderi konumuna sahip
olan Silikon Vadisi, birçok firma taraf›n-
dan örnek kabul edilmifl ve sistemi bire-
bir uygulanarak yenilikçi düflüncelerin
hayata geçirilmesi sa¤lanm›flt›r. Bugün
dünyan›n neredeyse bütün k›talar›nda
benzer teknoloji merkezleri kurulmufl-
tur. Elbette mevcut teknoparklar aras›n-
da da geliflmifllik fark›, kurulufllar›ndaki
yap› farkl›l›¤› ve hatta amaç farkl›l›¤› bu-
lunmaktad›r. 

Dünya Genelinde Baflar›l› 
Teknopark Örnekleri 

Bilginin ticari ürüne dönüflmesi için ku-
rulan teknoparklar›n en ifller olan›n›n
Amerika’daki örne¤i oldu¤unu belirtmifl-

tik. Daha sonra farkl›
bir yap›yla Fransa’da,
‹ngiltere’de, Alman-
ya’da ve Japonya’da
benzer merkezler
kurulmufltur. Özel-
likle 1980’li y›llar›n
sonuna do¤ru Hin-
distan teknoloji ge-
lifltirme alanlar›n›n
kurulmas› ve ifllerli¤i
aç›s›ndan büyük bir
ata¤a kalkm›flt›r. Yi-
ne benzer geliflmeler
Çin’de, ‹rlanda’da ve
Japonya’da görül-
müfltür. Ülkemizde
de 1990’l› y›llara kadar giden teknopark
giriflimleri gözlemlenmektedir. Bugün
birçok üniversitemiz bünyesinde kuru-
lan ve kurulma aflamas›nda olan 22 tek-
nopark bulunmaktad›r. Birço¤u altyap›
sorunu sebebiyle istenilen düzeyde faali-
yet gösterememekle birlikte ODTÜ için-
de bulunan teknopark ülkemizde en faal
çal›flan teknopark olarak göze batmakta-
d›r.  Dünyada baflar›lar kazanm›fl ve tek-
nopark sisteminin do¤ru iflledi¤i belli
bafll› teknoloji gelifltirme merkezleri flöy-
ledir: 

Amerika Birleflik Devletleri- Silikon
Vadisi 

Silikon Vadisi ( Silicon Valley), Kaliforni-
ya’da bulunan Stanford Üniversitesi’nde
1950 y›l›nda kurulmufltur. Önceleri Ame-
rikan Deniz Kuvvetlerine yönelik ürünler
üzerinde çal›flmalar yürütülmekteydi.
Daha sonra Deniz Kuvvetlerinin güneye
kayd›r›lmas›n›n ard›ndan bölgeye NASA

yerleflmifltir. Bu geliflmenin ard›ndan bu

merkezde uzay araflt›rmalar›na yönelik

çal›flmalara bafllanm›flt›r. Ne var ki, bu

merkezde o esnada özel sektörden hiç-

bir firma bulunmamaktayd›. Üniversite

profesörlerinden Frederick Terman üni-

versiteye ait bu merkezi firmalara kirala-

maya karar vermifltir. Bunun sonucunda

1939 y›l›nda ABD resmi kurumu olma-

yan ilk firma merkezde yer alarak  Hew-

lett-Packard kurulmufl oldu. 

Günümüzde bilinen ad›yla Silikon Vadisi
teknoloji gelifltirme merkezi ilk kez 1971
y›l›nda bu adla an›lmaay bafllam›flt›r. Ye-
rel bir gazete yer alan bir haberde bulun-
du¤u yerdeki vadiyi ve yüksek teknoloji-
yi yans›tan silikon kelimeleri birlefltire-
rek bu adla an›lm›flt›r. Bugün Vadide,
3000 firma, 40.000 iflçi, 6000 araflt›rmac›
çal›flmaktad›r. Bilgisayar a¤›rl›kl› çal›flma-
lar› ile dünyada ad›n› duyuran Silikon Va-
disi', dünyan›n çeflitli ülkelerinden iki
milyona yak›n insan› bölgede toplamaktad›r.  
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Binlerce firman›n yer ald›¤› Silikon Vadi-
sinde IBM, Hewlett-Packard gibi, Advan-
ced Micro Devices(AMD), Apple Com-
puter,  eBay, Google, Intel, Oracle Cor-
poration, Symantec ve Yahoo gibi dün-
yan›n ilk 1000 firmas› içinde bulunan
markalar da bu firmalar›n aras›nda bu-
lunmaktad›r. Ayr›ca Carnegie Mellon
Üniversitesi, San Jose Üiversitesi, Santa
Clara Üniversitesi ve Stanford Üniversite-
si gibi teknoloji alan›nda dünyaca ünlü
üniversiteler de bu merkezde yer almak-
tad›r.

Fransa - Sophia Antipolis

Bugün Fransa’da faaliyet gösteren 20 ka-

dar Teknoloji park› bulunmaktad›r. Bu

teknoparklardan ilki 1969 y›l›nda Fran-

sa’n›n iç bölgesinde üniversite flehri ola-

rak konufllanm›fl Grenoble- Meylan böl-

gesinde 2300 hektarl›k bir alan üzerinde

kurulan Sophia Antipolus’tur. Tekno-

parkta yaklafl›k olarak
1260 firma bulunmakta-
d›r. Fransa’da kurulan
merkez Silikon Vadisin-
den yap› olarak çok bü-
yük farkl›l›klar göster-
mektedir. Özellikle bu-
radaki teknoparklar sa-
dece birer teknoloji
merkezi olarak düflü-
nülmemifl ayn› zamana
bilim adamlar› için ya-
flam alanlar› da infla edil-
mifltir. Bu sebeple çok
genifl bir arazi içerisinde
yer alan teknoparkta si-
nemalardan, gezi alanla-
r›na birçok aktivitenin

yap›laca¤› yerler infla edilmifltir. Özellikle
merkezde biyoteknoloji, sa¤l›k, kimya,
enerji, bilgisayar, elektronik, yaz›l›m ve
iletiflim alanlar›nda faaliyet gösteren fir-
malar yer almaktad›r. ‹laç ve kimya ala-
n›nda Rhône-Poulenc Agrove Smith Kli-
ne gibi, ileri teknoloji ve enerji alan›nda
IMRA gibi, bilgisayar ve iletiflim alan›nda
France Telekom, Siemens ve Air France
gibi dünyaca ünlü firmalar teknoloji ge-
lifltirme merkezinde yer almaktad›r. Ayr›-
ca 1984 y›l›nda Teknoparktaki sosyal ya-
flam alanlar›n› düzenlemek, firmalar ara-
s› iflbirli¤ini ve bilgi transferini art›rmak
ve kolaylaflt›rmak için Sophia Antipolus
Vakf› kurulmufltur. 

Hindistan- STPI(Software Techno-
logy Parks of Ind›a)

Hindistan bilgi teknolojilerinde hat›r› sa-
y›l›r ülke konumuna gelme strateji do¤-
rultusunda vizyonunu 1980’li y›llar›n or-

talar›nda belirlemifltir. Bu sebeple yaz›l›-
ma a¤›rl›k veren ülke teknoparklar›n ku-
rulumu aflamas›nda da böyle bir ilke be-
nimsemifltir. ‹lk yaz›l›m teknopark› 1991
y›l›nda Karnataka eyaletinin Bangalore
eyaletinde kurulmufltur. Hindistan’›n bu
konudaki en büyük avantaj› ABD’de ye-
tiflmifl ve orada kalm›fl olan Hintli bilim
adamlar›d›r. Bu bilim adamlar›n›n giri-
flimleri 1990’l› y›llarda Hindistan’›n tek-
noparklar konusunda dünyaca tan›nma-
s›n› sa¤lam›flt›r. ABD’de yaflayan Hindis-
tanl›lar iflin pazarlamas›n› yaparken Hin-
distan’da bulunan yaz›l›m mühendisleri
iflin üretimini üslenmifllerdir. Bugün
Hindistan’da toplam 45 adet yaz›l›m tek-
noparklar› mevcuttur. Yaklafl›k 5000 fir-
ma ve araflt›rma gelifltirme merkezinin
bulundu¤u merkezlerden ciddi miktar-
larda ihracat yap›lmaktad›r. Hindistan’›n
2010 y›l› yaz›l›m ihracat› için koydu¤u
hedef 50 milyar dolar gibi oldukça ciddi
bir hedeftir. Hindistan teknoparklarda
bulunan firmalar›n›n %85’i ihracat yapa-
bilme kapasitesine sahiptirler. Ancak son
y›llarda sektörde özellikle Çin’de ve Pa-
kistan’da bulunan teknokentlerin de
devreye girmesi ile çetin bir rekabet ya-
flanmaktad›r.

Çin-Zhongguancun

Çin’in bilgi teknolojilerinde ihracat gü-
cüne kavuflmas› amac›yla sektörü des-
teklemeyici önlemler son y›llarda art›fl
göstermifltir. Doksanl› y›llar›n bafl›nda
kurulan teknoloji gelifltirme merkezleri-
nin faaliyetlerini h›zland›r›c› ve güçlendi-
rici politikalar ortaya konmufltur. 
Beijing’in kuzeybat›s›nda kurulmufl olan
Zhongguancun teknopark› Çin’in Silikon
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Vadisi olarak bilinmektedir. Çin’in iki
önemli ve prestijli üniversitesi Tsinghua
ve Pekin Üniversitelerinin desteklemesi
sebebiyle söz konusu teknopark›n gele-
ce¤ine umutla bak›lmaktad›r. Resmi ola-
rak bölge 1988 y›l›nda teknopark ilan
edilmifl ve "Beijing Yüksek Teknoloji Ge-
lifltirme Merkezi” ad› verilmifltir. 1999 y›-
l›nda "Zhongguancun Bilim & Teknoloji
Merkezi" olarak an›lmaya bafllayan tek-
noloji gelifltirme merkezinin yap›s› di¤er
teknokentlerden nispeten farkl›d›r. Bu
merkez içerisinde “Haidian Park, Fengtai
Park, Changping Park, Electronics City,
Yizhuang Park, Desheng Park, ve Jianxi-
ang Park”tan oluflan yedi adet teknopark
bulunmaktad›r. 

Bu teknoparklar içerisinde y›lda 100.000
bin ö¤rencinin mezun oldu¤u Haidian
Park en çok bilinenidir. 2004 y›l› istatis-
tiklerine göre Zhongguancun bölgesin-
de bulunan yedi teknoparkta 12,000 yük-
sek teknoloji gelifltiren firma bulunmak-
ta 489,000 teknisyen çal›flmaktad›r. Tüm
Çin genelinde ise toplamda 55 ileri tek-
noloji park› bulunmaktad›r. Teknopark
stratejilerini Hindistan benzeri bir yap›-
lanma ile yaz›l›m üstüne kurul-
mufltur. 55 teknopark›n 22 tanesi
sadece yaz›l›m üstüne odaklanm›fl
yerlerdir. Teknoparklar genelinde
7128 adet firma bulunmakta olup,
toplam cirolar› 10 milyar›n dolar›n
üzerindedir. 

‹rlanda

‹rlanda’da teknoloji gelifltirme ve yaz›l›m
endüstrisi baflkent Dublin’de yerleflmifl-
tir. Bölge teknoloji gelifltirme alan›nda

kamu teflvikleri, alt yap› hizmetleri ve çe-
flitli desteklerle bir teknopark görünümü
kanm›flt›r. Bu bölgede kuluçka merkez-
leri, risk sermayesi ile kurulmufl flirketler
ve ileri teknoloji gelifltiren firmalar bu-
lunmaktad›r. ‹rlanda’n›n daha önceki
teknoparklardan en büyük fark›, bu böl-
gede yaz›l›m gelifltirmenin yan›nda tek-
nolojinin pazarlanma sürecinin iflin için-
de yer al›yor olmas›d›r. Özelikle Avrupa
Birli¤i süreci içerisinde ‹rlanda k›sa süre-
de teknoloji alan›nda ciddi oranda ya-
banc› sermaye çekmeyi baflarm›fl bir ül-
kedir. Sektörde uygulad›¤› teflvikler, ver-
gi muafiyetleri ve kolayl›klar› ile yabanc›

yat›r›mc›ya yönelik avantajlar›n cevab›n›
k›sa zaman içerisinde alm›fl ve dünyada
ses getirmifltir. Bugün Avrupa’da tekno-

lojinin gelifltirilmesi ve özellikle pazar-
lanmas› aç›s›ndan ‹rlanda hat›r› say›l›r bir
yere sahiptir. 

Türkiye’de ki Teknoloji Gelifltirme
Merkezleri 

Türkiye’de ilk Teknoloji Gelifltirme Böl-
gesi çal›flmas› (Orta Do¤u Teknik Üni-
versitesi) ODTÜ taraf›ndan 1991 y›l›nda
bafllat›lm›flt›r. Türkiye’deki bütün tekno-
park çal›flmalar› Sanayi ve Ticaret Bakan-
l›¤›’n›n kontrolü ve yetkisi alt›nda yürü-
tülmektedir. Türkiye’de Sanayi Bakanl›¤›
kontrolünde çal›flmalar›n› sürdüren tek-

noparklar›n, Sanayi Bakanl›¤› tara-
f›ndan oluflturulmufl bir otokontrol
mekanizmas› bulunmaktad›r. Ülke-
mizde teknoparklar›n sa¤l›kl› bir
flekilde çal›flabilmesi için birtak›m
destek mekanizmalar›na ihtiyaç
vard›r. Bu destekler bugün vergi
muafiyetleri ve yat›r›m indirimleri
olarak teknoparklarda bulunan fir-
malara yönelik olarak uygulanmak-

tad›r.  Ayr›ca TÜB‹TAK(T‹DEB), Türkiye
Teknoloji Gelifltirme Vakf› (TTGV) ve
D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› ‹hracat› Gelifltir-
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Tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de
teknokentlere ra¤bet artmaktad›r ve bu
merkezler günden güne önem kazanmak-
tad›r. Ancak her ne kadar ülkemizin tek-
noloji alan›nda gelece¤i için teknokent-
lerin kurulmas› flart olsa da, bu merkez-
lerin aç›lmas› yegâne çözüm de¤ildir.



me Etüd Merkezi (‹GEME) gibi kurulufl-
lar›nda AR-GE Projelerine destekleri bu-
lunmaktad›r.  

Türkiye’de kurulumu tamamlanm›fl Tek-
noloji Gelifltirme Bölgesi say›s› 23’dür.
2006 y›l›n›n sonu itibariyle aktif olarak
çal›flan merkez say›s› ise halen 11’dir. Ya-
p›m› tamamlanm›fl ve faaliyette olan tek-
noloji gelifltirme merkezlerimiz ise flöyle-
dir:  

ODTÜ Teknokent Teknoloji Gelifltirme
Bölgesi, TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma
Merkezi Teknopark›, ‹zmir Teknoloji Ge-
lifltirme Bölgesi, Ankara Teknoloji Gelifl-
tirme Bölgesi, GOSB Teknopark Tekno-
loji Gelifltirme Bölgesi, Hacettepe Üni-
versitesi Teknoloji Gelifltirme Bölgesi,
‹TÜ Ar› Teknokent Teknoloji Gelifltirme
Bölgesi, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji
Gelifltirme Bölgesi, Eskiflehir Teknoloji
Gelifltirme Bölgesi, Selçuk Üniversitesi
Teknoloji Gelifltirme Bölgesi, Bat› Akde-
niz Teknokenti, Erciyes Üniversitesi Tek-
noloji Gelifltirme Bölgesi’dir.

Tüm bu teknoparklar içerinde Türki-
ye'nin en baflar›l›s› olan› ODTÜ Tekno-
kentidir. Yetiflmifl insan gücü, konumu
ve alt yap› imkânlar› ile baflar›l› bir tablo
çizmektedir. 

Bölgedeki 135 firman›n yüzde 50'si bili-
flim sektöründe faaliyet göstermektedir.
Biliflim sektörünün ard›ndan, Aselsan,
Havelsan, TAI, TUSAfi gibi önemli firma-
lar›n önderli¤inde ön plana ç›kan ikinci
sektör ise savunma sanayisidir.  ‹hracat
grafi¤i son iki y›ld›r sürekli yükselen OD-
TÜ Teknokent'in ihracat› 2005 y›l›nda 30

milyon dolar›n üzerinde gerçekleflen ra-
kamla tüm teknoparklar içinde %59’luk
bir orana sahiptir. (fiekil- 1)

Teknoparklar›n Sorunlar› ve 
Çözüm Önerileri  

Teknoparklar›n güçlü bir otokontrol me-
kanizmas› olmas›na ra¤men yeterli des-
tek mekanizmalar› bulunmamaktad›r.
2003 y›l›nda yap›lan düzenleme ile vergi
muafiyetinin befl y›ldan on y›la ç›kart›l-
mas› sevindirici bir geliflmedir. Tekno-
kentlerin öncelikle elinde projesi olan ve
sermaye s›k›nt›s› çeken KOB‹’lere yöne-
lik olarak gelifltirilmesi gerekmektedir.
Çok iyi bir fikre sahip olan fakat bunu
gerçeklefltirecek paras› olmayan giriflim-
cilere ayr› bir destek mekanizmas› gelifl-
tirilmeli ve bu firmalar›n kuluçka mer-
kezlerinde bar›nd›r›lmal›d›rlar. 

Tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de
teknokentlere ra¤bet artmaktad›r ve bu
merkezler günden güne önem kazan-
maktad›r. Ancak her ne kadar ülkemizin
teknoloji alan›nda gelece¤i için tekno-
kentlerin kurulmas› flart olsa da, bu mer-
kezlerin aç›lmas› yegâne çözüm de¤ildir.
Ülkemiz genç nesil yaz›l›m ve sistem mü-
hendisleri ile gelecek vaat eden bir yap›-

ya sahiptir. Yak›n bir gelecekte teknoloji
ihracat›nda iyi yerlere gelerek, küresel
rekabette iyi bir konum elde etmemiz iç-
ten bile de¤ildir. Ancak kurulacak yap›la-
r›n alt yap›lar›n›n en iyi derecede yap›l-
mas› ve buralarda ifl ç›karacak gençlerin
e¤itilmesi son derece önemlidir. Unut-
mamak gerekir ki her teknopark’›n bafla-
r›y› yakalayaca¤› kesin de¤ildir.  
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Teknopark Türkiye'de kurulmas› ve
dünyadaki di¤er örnekleri ile k›yas-
lanarak baflar›l› olabilmeleri  için
neler yap›lmas› gerekmektedir?
Özetle Türkiye'de kurulacak tekno-
kentlerin devlet ile iliflkilerinin,
yerleflimlerinin nas›l olmas› gerek-
ti¤i ile ilgili görüflleriniz nelerdir?

Teknoparklar kurulurken öncelikle ge-
rekli olup olmad›¤›na (getiri/götürü he-
sab›n›n iyi irdelenmesi), e¤er gerekli ol-
du¤una kanaat getirildi ise nerede (ula-
fl›m sorunu olamayan vb.) ve ne tür (sa-
nayi, yaz›l›m a¤›rl›kl› vb.) bir teknopark
olaca¤› sorular›n›n yan›tlanmas› flartt›r.
Bütün bu aflamalar kapsaml› fizibilite ça-
l›flmalar›n› gerektirmektedir. 

Ülkemizdeki teknoparklara flöyle bir
bakt›¤›m›zda; mevcutlar›n genellikle ya-
z›l›m a¤›rl›kl› oldu¤unu görmekteyiz. Oy-
sa ihtiyaç duyulan “üretim odakl›”, yeni

teknolojilere ön ayak olan teknoparklar-
d›r. Üniversitelerle iç içe olup üniversite-
sanayi iflbirli¤ini sa¤layan ancak üniversi-
telerin güdümünde olmayan, sa¤lam ku-
luçka merkezlerine sahip ve özellikle
genç giriflimcilere imkanlar sunan tekno-
parklard›r. 

Burada önemli olan konu, teknopark
enflasyonunun yaflanmamas›d›r. Kurula-
cak olan teknoparklar, “verimsiz, mis-
yonsuz, amac›ndan sapm›fl ve at›l oldu-
¤u” sürece bir “park” olmaktan öteye gi-
demeyecektir. ‹htiyaçtan fazlas› sadece
israf olacak ve ister istemez za-
manla yozlaflarak baflka amaçlara
hizmet edecektir. Ülkemizde 20-
25 civar› “amac›na uygun” tekno-
park›n bu ihtiyac› karfl›layaca¤›
görülmektedir.  
Dünyadaki örneklerine bakt›¤›-
m›zda her teknopark›n kendine
öz bir içeri¤i oldu¤unu görmekte-

yiz. Burada önemli olan husus, kapsana-
cak konular›n fazla olmamas›d›r. Yani
hem tekstil hem kimya hem de otomotiv
sektörlerini içeren bir teknopark›n ve-
rimli olmas› beklenemez. Zira her konu
yüzlerce alt sektörü bünyesinde bar›n-
d›rmaktad›r. Dolay›s›yla Türkiye öncelik-
le rekabet gücünün göreceli olarak di¤er
ülkelere oranla fazla oldu¤u sektörlere
e¤ilerek bu konuda uzman bir tekno-
park gelifltirmesi (teknik tekstil, tekno-
t›p veya tekno-tar›m gibi) k›sa zamanda
sonuç al›nabilmesi aç›s›ndan faydal› ola-
cakt›r.
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Kurulacak olan teknoparklar, “verimsiz, misyonsuz, amac›ndan sapm›fl ve at›l
oldu¤u” sürece bir “park” olmaktan öteye gitmeyecektir. ‹htiyaçtan fazlas› sadece
israf olacak ve ister istemez zamanla yozlaflarak baflka amaçlara hizmet edecektir.
Ülkemizde 20-25 civar› “amac›na uygun” teknopark bu ihtiyac› karfl›layacakt›r.
Dünyadaki örneklerine bakt›¤›m›zda her teknopark›n kendine öz bir içeri¤i vard›r.
Burada önemli olan husus, kapsanacak konular›n fazla olmamas›d›r.

‹TO Yönetim 
Kurulu Baflkan›

Murat YALÇINTAfi

“Verimli, Vizyonu Olan, Amaca Uygun
Teknoparklar Laz›m” 

Türkiye öncelikle rekabet gücünün
göreceli olarak di¤er ülkelere oran-
la fazla oldu¤u sektörlere e¤ilerek
bu konuda uzman bir teknopark ge-
lifltirmesi (teknik tekstil, tekno-t›p
veya tekno-tar›m gibi) k›sa zaman-
da sonuç al›nabilmesi aç›s›ndan
faydal› olacakt›r.



Di¤er bir konu ise teknoparklarda görev
alacak çal›flanlarla yer alacak olan firma-
lar›n buralara çekilebilmesi konusudur.
Bu, maalesef sadece “maddi” imkanlar›n
sa¤lanmas›yla gerçekleflmemektedir. Bu-
nun en güzel örne¤i Fransa’dad›r. Paris
Teknokentinde çal›flanlara verilen ücre-
tin yar›s› Nice kentinde bulunana Sophi-
a Antipolis teknopark›nda sunulmas›na
ra¤men insanlar Nice kentini seçmekte-
dir. 
fiöyle ki, insanlar do¤a ile iç içe, sosyal
aktivitelerin sonuna kadar mevcut oldu-
¤u, her türlü ihtiyaçlar›n› tesisleri terk et-
mek zorunda kalmadan giderebilecekle-
ri sakin, ayn› zamanda önemli merkezle-
re uçak ile en fazla birkaç saate ulaflabile-
ce¤i yerleri tercih etmektedir. 

Mevcut duruma k›saca bakarsak afla¤›da-
ki gerçekler önümüze ç›kmaktad›r:

• Bir Teknopark›n kurulmas› ve etkin
hizmet vermesi ortalama 5-10 y›l süre al-
maktad›r.
• Ülkemizde özel sektör veya yabanc›
sermaye a¤›rl›kl› bir Teknopark yok de-

necek kadar azd›r. Olanlar›n hepsi, üni-
versite bünyesinde olup daha çok yerli
firmalara dönük hizmet veren yaz›l›m flir-
ketleridir. 
• ‹stanbul’daki teknoparklar›n Avrupa
yakas›nda oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda
Anadolu yakas›nda bir teknopark›n daha
yararl› olabilece¤i düflünülmektedir.

• Sabiha Gökçen havaliman›na, demir
yoluna ve deniz ulafl›m›na yak›n bir alan

(göreceli olarak etraf›nda fazla yerleflim
olmayan) Teknopark için idealdir.

• Türkiye’deki teknoparklarda gözle-
nen sorunlar› ise flöyle s›ralayabiliriz:
• Yasal düzenleme ile sa¤lanan teflvikler
teknopark giriflimlerine önemli bir des-
tek sa¤lamakla birlikte uzun dönemde
tek bafl›na yeterli de¤ildir.
• Mevcut TGB’lerde yaflanan en önemli
s›k›nt› finansal kaynaklar›n eksikli¤i ile
hem üniversite-sanayi iflbirli¤ini hem de
kuluçka merkezlerini teflvik edecek bir
altyap›n›n bulunmamas›d›r.
• Teknoparklar yaln›zca arazi gelifltir-
me projeleri olarak düflünülmemelidir.

Tabii ki bu teknoparklar›n sa¤lad›¤› ya-
rarlar da söz konusudur. Bunlar› da flu
bafll›klar alt›nda toplayabiliriz:

• Üniversite-sanayi iliflkilerinin somut
iflbirli¤ine dönüflmesini sa¤lamak.
• AR-GE ve yaz›l›ma dayal› katma de¤e-
ri yüksek ürün ve hizmetlerin üretimin-
de art›fl sa¤lamak ve bu tarz ürünlerde
d›fla ba¤›ml›l›¤› azaltmak. 

• Yüksek teknoloji kökenli firmalar›n
oluflmas›n› ve geliflmesini teflvik etmek. 
• Üniversitelerdeki akademik bilginin
teknolojik ürünlere dönüfltürülüp ticari-
lefltirilmesi ve teknoloji transferi için uy-
gun ortam yaratmak.
• Firmalar aras› sinerji ve iflbirli¤i f›rsat-
lar›n› artt›rmak.
• Teknoloji tabanl› ürünlerde ihracat
oran›n› art›rmak.
• Akademik personel ve ö¤renciler için
ifl ve dan›flmanl›k f›rsatlar› yaratmak.
• AR-GE a¤›rl›kl› faaliyetlerle bölgesel
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ve yerel ekonominin yeniden yap›lanma-
s›n› sa¤lamak. 
• Yörenin ekonomik faaliyetlerini çe-
flitlendirmek ve yerel sanayinin moderni-
zasyonunu teflvik etmek.
• Bölgeye yabanc› sermaye çekmek.
• Nitelikli kiflilere ifl ve giriflimcilik im-
kanlar› yaratarak beyin göçünü önlemek.
• Üniversite binalar›na ve tesislerine fi-
ziksel yak›nl›k yoluyla üniversite kam-
püslerine benzer, kompakt ve düzenli
planlanm›fl yaflam yerleflkelerinin olufl-
mas›na öncülük etmek.
• Bulunduklar› çevre için modernizas-
yon ve gayrimenkul de¤erlendirici etki
yaratmak.
• Yaratt›klar› kaliteli istihdam sayesin-
de bulunduklar› çevrenin refah düzeyini
artt›rmak.
• Projesi olan ama finansal imkan› bu-
lunmayan giriflimcilere f›rsat sa¤lamak.
Biraz önce de bahsetti¤im gibi tekno-
parklar yap›s› itibariyle kurulmas› uzun
zaman alan zahmetli bir ifltir. Ayr›ca top-
lumumuzda bu konuyla ilgili yeterli bilgi
altyap›s› maalesef henüz yerlefl-
memifltir. Yani insanlar teknopark
olgusuna oldukça uzakt›r. 

Teknoparklar›n tam anlam›yla ne-
ye yarad›¤›, buralarda ne tür akti-
vitelerin gerçeklefltirildi¤i konula-
r›nda bilgileri yoktur. Dolay›s›yla,
toplumun bilgilendirilmesi önem arz et-
mektedir.Yabanc› yat›r›mc›n›n bu proje-
ye dahil edilmesi çok önemlidir. 

Bill Gates, Steve Jobs, Michael Dell ve
bunlar gibi teknoloji ile ilgili di¤er kifliler
ile HP, Stanford, MIT gibi kurum ve özel
flirketlerin davet edilerek projeye dahil

edilmesi iflin verimlili¤i aç›s›ndan çok
önemli olacakt›r.

Özel teflebbüs mant›¤› ile kurulup ve yö-
netilecek bir Teknopark her zaman ama-
ca hizmet eden hedefi do¤ru tespit eden
ve sonucunda toplum ve bölge için fay-
dal› sonuçlar alan bir kurum olarak öne
ç›kacakt›r. 

‹stanbul Ticaret Odas›n›n bilgi tek-
nolojilerini etkin biçimde kullan-
maya yönelik giriflimlerini biliyo-
ruz. Bize e-‹TO uygulamalar› hak-
k›nda bilgi verebilir misiniz?
E-‹TO Projesi, üyelerimize Odam›za gel-
meden, Oda ile ilgili ifllemleri internet
ortam›nda yapma imkan› sa¤layan bir
projedir. Bu proje, sadece üyelerimizin
ifllemlerine kolayl›k sa¤lamakla kalm›yor.
Ayn› zamanda Oda içinde yürüttü¤ümüz
tescilden arflivlemeye kadar bütün ifl, ifl-
lem, belge, form gibi faaliyetlerimiz web
tabanl› bir ortamda yürütülecek. 

Bu sistem ayn› zamanda sürekli iflbirli¤i
içinde bulundu¤umuz noterler, Sanayi
Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›, TU‹K, TOBB,
Ba¤-Kur, Valilik ve belediyeler gibi kamu
kurumlar›yla iliflkimizde de geçerli ola-
cakt›r. Böylece Oda içinde bürokrasi en
az düzeye inecek ve evraklar›n takibi ko-
laylaflacakt›r. Bir anlamda art›k ka¤›ts›z

bir ofis ortam› oluflturulmufl olacak. 
e-Dönüflüm projesiyle, Odam›z›n daha
verimli olmas› ve bilgi toplumunun ihti-
yaçlar›na cevap verebilmesi yan›nda di-
¤er kurumlarla, üyeleriyle ve Oda ile ifl
yapan kifli ve kurulufllarla iliflkilerini elek-
tronik ortamda gerçeklefltirecektir. Böy-
lece ifl yapma süreleri k›salacak, bürokra-
si azalacak, ifl sahiplerine gerçek anlam-
da tasarruf sa¤layacak, Oda hizmetleri
gerekti¤i flekliyle üyemizin aya¤›na 7 gün
24 saat götürülebilir hale gelecektir.  

2005 y›l›nda bafllat›lan projenin ihale sü-
reci tamamlanm›fl, analiz çal›flmala-
r› bitirilmifl, uygulama tasar›m afla-
mas› bafllat›lm›flt›r. Ayn› paralelde
yaz›l›m ve donan›m ürün al›m› ya-
p›lm›fl, yeni sistem odas› ve altyap›-
s› inflas› tamamlanarak yeni sistem
ve network kurulufllar› bafllat›lm›fl-
t›r. 

Belli bir süre mevcut sistemlerimizle pa-
ralel çal›flacak platform modül modül
devreye al›nacak, çok k›sa sürede ilk mo-
düllerimiz kamuya aç›k hale getirilerek
2007 y›l› sonunda projenin büyük bölü-
münün tamamlanmas› hedeflenmekte-
dir
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e-Dönüflüm projesiyle, Odam›z›n daha
verimli olmas› ve bilgi toplumunun ihti-
yaçlar›na cevap verebilmesi yan›nda di-
¤er kurumlarla, üyeleriyle ve Oda ile ifl
yapan kifli ve kurulufllarla iliflkilerini
elektronik ortamda gerçeklefltirecektir.



Biliflim teknolojilerindeki geliflmeler, in-
san, toplum ve dolay›s›yla devlet yap›s›n-
da de¤iflimleri ve geliflmeleri zorunlu k›l-
m›flt›r. Bu geliflim, biliflim teknolojileri-
nin kamu ve özel hizmetlerinin daha h›z-
l› sunulmas›, yayg›nlaflt›r›lmas›, do¤ru ve
yeterli bilgiye h›zla ulaflma, güvenli kulla-
nabilme, giderlerinin azalt›lmas›, fleffaf-
laflma gibi beklentileri de beraberinde
getirmifltir. 

Bilgisayar teknolojilerin kullan›m›n›n
h›zla yayg›nlaflmas› ile bilgi, bilgisayar ve
bilgisayar sistemleri güvenli¤inin önemi
artm›flt›r. Bunun için; do¤ru teknolojile-
rin, do¤ru amaçla ve do¤ru flekilde kulla-
n›larak, bilginin her türlü elektronik or-
tamda istenmeyen kifliler taraf›ndan elde
edilmesinin önlenmesi gerekmektedir. 

Günümüzde bunun için birçok teknik,
yaklafl›m, metot ve metodolojiler bulun-
makta ve gerekli önlemleri almak için
kullan›lmaktad›r. Yüksek seviyede bir

güvenlik için; gizlilik, bütünlük ve mev-
cudiyet temel gereksinimler olsa da, tam
bir bilgi güvenli¤inin sa¤lanmas› için;
elektronik ortamda saklanan, gönderilen
veya al›nan bilgilerin, bunlar› gönderen
kifli veya kuruma ait oldu¤unun do¤ru-
lanmas›, iletilen veya al›nan verilerin bil-
di¤imiz kifliler taraf›ndan gönderildi¤inin
belirlenmesi, bilgileri gönderenlerin
gönderdi¤ini ve alanlar›n ald›¤›n›n inkâr
edilememesi, gönderilen veya al›nan bil-
gilerin içeri¤inin de¤ifltirilememesi, bafl-
kalar› taraf›ndan elde edilse bile içeri¤i-
nin baflkalar› taraf›ndan anlafl›lamamas›-
n›n garanti edilmesi gerekmektedir. Bu-
nun için, elektronik ortamda güvenli ha-
berleflmeye ihtiyaç vard›r. Bunun tam
olarak sa¤lanabilmesi için ise elektronik
imza (e-imza) ve aç›k anahtar altyap›s›
kullan›lmal›d›r. 

Günümüzde kulland›¤›m›z ve yasal aç›-
dan kiflinin en de¤erli varl›¤› olan gele-
neksel imza elle at›lmaktad›r. Ço¤u za-

man atan kifliye özgü, ad ve soyad›n›n
farkl› bir esteti¤e sahiptir. ‹mzalama, ilgi-
li evrak veya dokümanlar›n içeri¤ini anla-
fl›ld›¤›n› ve onaylad›¤›n› gösterir. Huku-
ken de anlam tafl›maktad›r. Geleneksel
imza’n›n elektronik ortamlarda kullan›-
lan ve hukukende geçerli olan flekline de
“elektronik imza” veya “e-imza” denir.

5070 say›l› Elektronik ‹mza Kanununda
elektronik imza; “baflka bir elektro-
nik veriye eklenen veya elektronik
veriyle mant›ksal ba¤lant›s› bulu-
nan ve kimlik do¤rulama amac›yla
kullan›lan elektronik veri” fleklinde
tan›mlanmaktad›r. Ülkemizde e-imza, sa-
dece elektronik ticaret yapanlar›, banka-
c›lar›, özel ve kamu hukukçular›n› de¤il,
Ocak 2005’de ç›kan ilgili kanun ile art›k
herkesi ilgilendirmektedir. 

e-imza; geliflmifl teknolojiler kullan›la-
rak, elektronik ortamda gönderilen veya
al›nan bilgilerin bunlar› gönderen kifli ve-
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Yüksek seviyede bir güvenlik için; gizlilik, bütünlük ve mevcudiyet temel gereksinimler olsa da, tam bir
bilgi güvenli¤inin sa¤lanmas› için; elektronik ortamda saklanan, gönderilen veya al›nan bilgilerin, bun-
lar› gönderen kifli veya kuruma ait oldu¤unun do¤rulanmas›, iletilen veya al›nan verilerin bildi¤imiz
kifliler taraf›ndan gönderildi¤inin belirlenmesi, bilgileri gönderenlerin gönderdi¤ini ve alanlar›n
ald›¤›n›n inkâr edilememesi, gönderilen veya al›nan bilgilerin içeri¤inin de¤ifltirilememesi, baflkalar›
taraf›ndan elde edilse bile içeri¤inin baflkalar› taraf›ndan anlafl›lamamas›n›n garanti edilmesi gerekmek-
tedir. Bunun için, elektronik ortamda güvenli haberleflmeye ihtiyaç vard›r. 

Elektronik ‹mza ve Aç›k Anahtar
Altyap›s› ve Öneriler



ya kuruma ait oldu¤unun do¤rulanmas›,
iletilen veya al›nan verilerin bilinmeyen
kifliler (baflkalar›) taraf›ndan gönderilme-
di¤ini veya bildi¤imiz kifliler taraf›ndan
gönderildi¤inin belirlenmesi, verileri
gönderenlerin gönderdi¤ini ve alanlar›n
ald›¤›n› inkar edemedi¤i, gönderilen ve-
ya al›nan bilgilerin içeri¤inin de¤ifltiril-
medi¤i, baflkalar› taraf›ndan elde edilse
bile içeri¤inin baflkalar› taraf›ndan anlafl›-
lamamas›n› sa¤lamay› garanti eden bir
imza fleklidir. Bir e-imza aynen gelenek-
sel imzada oldu¤u gibi; güvenilirlik, tak-
lit edilemezlik, yeniden kullan›lamazl›k,
inkâr edilemezlik, içerik de¤ifltirilemez-
lik ve yard›ma gerek duyulmadan kulla-
n›labilirlik gibi önemli özellikleri bünye-
sinde bar›nd›r›r. Geleneksel imzadan da-
ha güvenilir bir yap›ya sahiptir. 

Elektronik imzalar (anahtarlar), bilgi gü-
venli¤inin temel yap› tafllar›d›r. Güven-
lik, anahtar›n güvenli¤ine veya bit katar-
lar›n›n uzunlu¤una ba¤l›d›r. Mesela 48
bitlik bir anahtara örnek fiekil 1’de veril-
mifltir. 48 bit bir anahtar›n 248 farkl› de-
¤er içerisinden seçildi¤i ve bu de¤erler-
den birisi oldu¤unu hat›rlatmakta fayda
vard›r. "128-bit" veya "40-bit" kodlama
ifadesi, anahtar›n boyutunu gösterir.
128-bit kodlaman›n 40-bit kodlamadan
yaklafl›k olarak 3x1026 kez daha güvenli
oldu¤u bildirilmifltir. 
fiekil 1’de verilen anahtar, kiflisel bilgile-
ri içeren bilgilerle (sertifika) iliflkilendiri-
lirler. ‹liflkilendirilen bu anahtar›n gizli
olan›, tafl›nabilir elektronik ortamlarda
saklan›r. Aç›k olan› ise di¤er kullan›c›la-
r›n görebilece¤i ortamlarda yay›nlan›rlar.

Bu saklama ve kullan›m›na yönelik ola-
rak tercih edilen donan›mlara örnekler,
fiekil 2’de verilmifltir. Bunlar›n ilk üçü
ak›ll› çubuklara di¤eri ise ak›ll› kartlara
örnek olarak verilmifltir.
Basit olarak bir e-imzan›n ifllem bloklar›
fiekil 3’de verilmifltir. Bu fleklin aç›klama-
s› ve e-imzan›n iflleyifli afla¤›da ad›m ad›m
aç›klanm›flt›r. 

(1) Mesaj› göndermek isteyen A,
mesaj›n› oluflturduktan sonra bu mesaj›
kendi özel anahtar› (Kö) ile imzalama al-
goritmas›ndan geçirerek imzalar.
(2) Bu ifllem sonucu oluflan imzal›
mesaj, orijinal mesaj›n sonuna mesaj im-
zas› olarak eklenir.
(3) A mesaja, imzas›n› ekleyerek
B’ye (karfl› tarafa) bu flekilde gönderir.
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fiekil 3. E-imza Kullan›m›

fiekil 1. fiifrelemede kullan›lan 48 bitlik bir anahtar

fiekil 2. Ak›ll› Çubuk (token) ve Kart Örnekleri



(4) B mesaj› ald›¤›nda, imzay›
onaylamak için mesaj›n imzas›n› A’n›n
aç›k anahtar› (Ka) ve onaylama algorit-
mas›n› kullanarak çözer. E¤er imzal› me-
saj A’n›n aç›k anahtar› ile çözebi-
lirse, B bu mesaj›n gerçekten
A’dan geldi¤inden emin olur.
A’n›n aç›k anahtar› sadece A’n›n
özel anahtar› ile flifrelenmifl me-
sajlar›n aç›labilece¤ini hat›rlat-
makta fayda vard›r. A’n›n özel
anahtar› da sadece A’da bulun-
mak zorundad›r.  

(5) Bu ifllem sonucunda,
orijinal mesaj›n elde edilip edil-
medi¤i karfl›laflt›r›l›r. E¤er onay-
lama ifllemi sonucu elde edilen imza me-
saj› ile, aç›k olarak gelen orijinal mesaj
ayn› ise mesaj›n A’dan geldi¤i garanti
edilmifltir.

(6) fiekil 3’de gösterildi¤i gibi, me-
saj›n de¤ifltirilip de¤ifltirilmedi¤inin (bü-
tünlü¤ü) burada kontrol edilmedi¤ini
belirtmekte fayda vard›r. Kimlik do¤rula-

maya ek olarak,
bütün lü¤ünde
kontrol edilmesi
beraberinde bir
problemi aç›¤a
ç›karmaktad›r .
Do¤al olarak bu
problem, e-imza
mesaj uzunlu¤u-
nu iki kat›na ç›-
karmaktad›r. Bu
sorunu çözmek
için özetleme
fonksiyonlar› kul-
lan›l›r. 

Sonuçta, e-imza ile güvenlik unsurlar›n-
dan kimlik do¤rulama ve bütünlük un-
surlar› sa¤lanm›fl olsa da, tam bir güven-
lik için bu yeterli de¤ildir. Bunun için

aç›k anahtar altyap›s› (AAA) kullan›lmal›-
d›r. Güvenli bir elektronik haberleflme
ortam› oluflturmak için kullan›lan AA-
A’n›n temel görevi, bilgisayar ortam›nda
haberleflen, ifllem gören, çal›flan; kifliler,
kurumlar veya cihazlar aras›nda güvenilir
bir elektronik haberleflme altyap›s› olufl-
turmakt›r. Bu yap›da, kullan›c› sertifika-
lar›, kullan›c›-imza iliflkileri, aç›k ve çok
nadiren de olsa gizli anahtarlar, sertifika-

larla ilgili ifllemler, sertifika ve dizin su-
nucular› yer almaktad›r. Anahtarlar›n,
güvenilir makamlar›n (bilgisayar sistem-
leri) ve sertifikalar›n oluflturulmalar›,
onaylanmas›, saklanmas›, yay›mlanmas›,
da¤›t›lmas›, onaylar›n geçici olarak dur-
durulmas› ve sonland›r›lmas› gibi ifllem-
ler gerçeklefltirilir. 

Bir AAA yap›s›nda, en üst makama kök
sertifika makam› (KSM) denilir. AAA’ya
sürekli güven duyulmas› için, KSM’nin ve
SM’lerin güvenlik, uygulama ve denetim
politikalar› bulunur. Elektronik ortamda,
AAA kullan›lmas›yla, kimlik do¤rulama,
gizlilik, bütünlük, inkâr edememe, kim-
lik do¤rulama veya onaylama, yetkilen-
dirme ve imzalama, süreklilik ve zaman
damgas› gibi hizmetler verilerek sanal

ortam güvenli hale getirilir. 

AAA’y› iyi anlamak için simetrik (tek
anahtarl›) ve asimetrik flifreleme (iki
anahtarl›) yaklafl›mlar›n› iyi anlamak
gereklidir. Tek anahtarl› simetrik flif-
releme sistemlerinde, flifreleme ve
deflifreleme için ayn› anahtar kulla-
n›lmaktad›r. Birbiriyle flifreli olarak
haberleflmek isteyen taraflar, bu
anahtara sahip olmak zorundad›rlar.
Asimetrik flifreleme sisteminde bir
çift anahtar kullan›l›r. 

Bu anahtarlar, aç›k (genel) ve gizli (özel)
anahtar olarak isimlendirilir. Bu anahtar-
lar tek yönlü olarak çal›fl›rlar ve birbirle-
rini tamamlarlar. Aç›k anahtarla flifrele-
nen bir veri, sadece bu anahtar›n di¤er
çifti olan gizli anahtar kullan›larak deflifre
edilebilir. Gizli anahtar kifliye özeldir ve
sadece o kifli taraf›ndan bilinir ve kullan›-
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Geleneksel imza’n›n elektronik ortamlar-
da kullan›lan ve hukukende geçerli olan
flekline de “elektronik imza” veya “e-im-
za” denir. 5070 say›l› Elektronik ‹mza
Kanununda elektronik imza; “baflka bir
elektronik veriye eklenen veya elektro-
nik veriyle mant›ksal ba¤lant›s› bulunan
ve kimlik do¤rulama amac›yla kullan›lan
elektronik veri” fleklinde tan›mlanmak-
tad›r. 



l›r. Bu anahtar çiftinin di¤eri olan aç›k
anahtar ise, farkl› flekillerde kullan›c›lara
duyurulabilir. Duyuru ifllemi bir kiflinin
web sitesi olabilece¤i gibi, e-posta veya
di¤er bir flekilde karfl› taraflara iletilebilir,
aç›k olarak da¤›t›labilir veya yay›mlanabi-
lirler. 

Bu ifllemlerden dolay›, bu altyap›ya aç›k
anahtar altyap›s› ismi verilmifltir. Bu yap›-
da güvenlik, gizli anahtarlar›n güvenli or-
tamlarda üretilmesi, korunmas› ve seçi-
len uzunlu¤una ba¤l›d›r. 

Genel bir AAA’da yap›lan ifllemler
afla¤›da verilmifltir. 

(1) E-devlet, e-ifl, e-ticaret
veya e-bankac›l›k yapmak isteyen
bir kullan›c›, e-imzas›n› almak için
uygun bir Kay›t Makam›na (KM)
müracaat eder.
(2) Kullan›c›, kay›t maka-
m›ndan gizli anahtar›n› almak
için, istenilen bilgi ve belgeleri
haz›rlar ve KM’ye teslim eder.
(3) Bilgi ve belgeler KM ve
SM’ye ulaflt›r›l›r. Belgeler kontrol edilir.
(4) Kay›t Makam›nda o kullan›c›
için bir aç›k ve gizli anahtar çifti üretilir. 
(5) Üretilen aç›k anahtar bir sertifi-
ka ile iliflkilendirilir ve SM’ye gönderilir.
(6) O kullan›c›ya ait gizli anahtar
ise, kullan›c›ya bir ak›ll› çubuk (token)
veya ak›ll› kart içerisine aktar›larak sunulur.
(7) Güvenli¤i artt›rmak için, kulla-
n›c›ya geçici olarak bir PIN numaras› da
verilebilir veya bir PIN numaras› belirle-
mesi istenilebilir. Bunun sebebi, kredi
kartlar›nda da oldu¤u gibi, kay›p veya ça-
l›nma durumunda gizli anahtar›n direkt

olarak kullan›m›n› zorlaflt›rmakt›r. 

(8) SM, verilen sertifikan›n anahtar
ve sertifika bilgilerini sürekli olarak ya-
y›mlanmas› için uygun bir sunucuya yön-
lendirir. Kullan›c›lar›n kendileri veya ifl
ve ifllem yapaca¤› di¤er kullan›c›lar›n ser-
tifika detaylar› hakk›nda bilgi alabilecek-
leri flekilde di¤er kullan›c›lara sunulur.
((99)) Problemli sertifikalar ise sertifi-
ka iptal listelerinde yay›mlan›r. 

Yukar›da k›saca aç›klanan bilgiler ›fl›¤›n-
da:

• her kurum ve kurulufl yeniden yap›-
land›r›lmal›,

• bilgi ve bilgisayar güvenli¤inin tam
olarak sa¤lanmas› için e-imza ve AAA kul-
lan›m›na geçilmeli,

• e-imza teknolojilerinin gelifltirilmesi
ve kullan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› için
üniversiteler ve di¤er e¤itim kurumlar›,
STK’lar ve ilgili birimler iflbirli¤i yapmal›,

• konuyla ilgili olarak kamu kuruluflla-
r›, üniversiteler ve sivil toplum kuruluflla-

r› iflbirli¤i içerisinde toplumsal bilgilen-
dirmeye katk› sa¤lamal›, 

• bafllam›fl olan e-devlet projeleri k›sa
sürede tamamlanmal›,

• bilgi ve bilgisayar güvenli¤i ve altya-
p›s› konusunda üretim yapacak firmalar
desteklenmeli ve yerli üretim özendiril-
meli, 

• Üniversitelerde bilgi ve bilgisayar gü-
venli¤i konular›na daha fazla önem ver-
meli ve bu konuda daha çok bilimsel ça-

l›flmalar yap›lmal›d›r.

Sonuç olarak; e-imza ve AAA’n›n ül-
kemizde de kullan›lmaya bafllanma-
s›yla, hukuki zorunluluklar yerine
getirilecek, kay›plar ve maliyetler
en aza indirilebilecek, bürokrasi
azalacak, ifl ve ifllemler h›zlanacak,
zamandan ve yerden tasarruf sa¤la-
narak, verimlilik artacak, müflteri
memnuniyeti iyilefltirilebilecek, ye-
ni ifl sahalar› aç›lacak, ve en önemli-
si tam bir bilgi güvenli¤i sa¤lanabi-

lecektir.

KKaayynnaakk
fieref Sa¤›ro¤lu ve Mustafa Alkan, Her
Yönüyle Elektronik ‹mza, Grafiker Yay›n-
lar›, Ekim 2005, Ankara. 
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e-imza ile güvenlik unsurlar›ndan kimlik
do¤rulama ve bütünlük unsurlar› sa¤lan-
m›fl olsa da, tam bir güvenlik için bu ye-
terli de¤ildir. Bunun için aç›k anahtar alt-
yap›s› (AAA) kullan›lmal›d›r. Güvenli bir
elektronik haberleflme ortam› olufltur-
mak için kullan›lan AAA’n›n temel görevi,
bilgisayar ortam›nda haberleflen, ifllem
gören, çal›flan; kifliler, kurumlar veya ci-
hazlar aras›nda güvenilir bir elektronik
haberleflme altyap›s› oluflturmakt›r.



1. Bu makale ile hâlihaz›rdaki “Bilgisa-
yarlaflama” yaklafl›m› tarihsel bir pers-
pektife oturtulmakta ve geliflmekte olan
ve geri kalm›fl ülkeler için çok büyük ve
sonu gelmez bir mali yük haline gelen
Bilgisayar ve Yaz›l›m sat›n alman›n mali-
yetinin azalt›lmas› için yeni bir yaklafl›m
önerilmektedir. 

2. Tespitler
Günümüz Türkiye’sinde öncelikli
hedef Türkiye’nin ekonomik geri
kalm›fll›¤›na son verilmesi ve ül-
kemizin uygar ülkeler ile ayn› re-
fah ve hayat standard›na ulaflt›r›l-
mas› olmal›d›r. Geliflmifl bat› de-
mokrasilerini inceledi¤imizde bu
ülkelerin ekonomik olarak çok güçlü ol-
duklar› görülmektedir. Bu ekonomik
güçlerini sahip olduklar› bol miktardaki
tabii kaynaklar›n› hayata geçirme yoluyla
de¤il; çok iyi e¤itilmifl bir nüfusa sahip
olarak, teknoloji ve marka gelifltirerek,
bu konuda öncü olarak ve ileri teknoloji

ile üretti¤i “bilgi”’ye dayal› ürün ve hiz-
metlerini çok yüksek bir getiri ile dünya-
ya satarak elde etmektedirler. Günümüz-
de, bilgi üreten, geliflmifl bir toplum ol-
mak için e¤itilmifl bir nüfusa sahip olmak
ve bilgisayar kullan›m›n yayg›nlaflt›r›lma-
s› çok büyük öneme sahiptir. Bilgisayar
kullan›m›n›n yayg›nlaflmas› ile verimlilik
ve rekabet gücü artacak ve toplumun re-

fah düzeyi yükselecektir. Bilgisayar kulla-
n›m›n›n yayg›nlaflmas› ve Bilgisayar okur-
yazar› say›s›n›n artmas› toplumlar›n gelifl-
mifllik düzeyinin önemli bir göstergesi
olmufltur. Bilgisayar ve ‹nternet yayg›n-
laflmas› günümüzde Bilgi Toplumuna ge-
çiflin en önemli ö¤elerindendir.

Türkiye ve benzeri geliflmekte olan ülke-
ler Bilgisayar ve ilgili yaz›l›m teknolojile-
rinin gelifltirilmesi ve üretilmesi konu-
sunda sektöre katk›lar› ihmal seviyesin-
dedir ve bu konuda önemli bir cari aç›k
vard›r. Sat›n al›nan bilgisayarlar›n 2-3 se-
ne içerisinde yeni gelifltirilen uygulama-
lar için yetersiz hale gelmesi ve demode
olmas› dolay›s›yla (yeni ç›kan program-

lar, oyunlar, vs. için donan›m özel-
liklerinin veya yaz›l›m özelliklerinin
“eski- yetersiz” hale gelmesi), gelifl-
mekte olan ülkeler sürekli olarak
bilgisayar ve yaz›l›m sat›n almak
için çok büyük miktarlarda para de-
vaml› olarak harcamak durumunda
kalmaktad›rlar.

Bu makalede yukar›daki problemin çö-
zümü için yeni bir yaklafl›m önerilmekte-
dir. Önerilen yaklafl›m ile geliflmekte
olan ülkelerin yat›r›mlar›n› geliflmifl ‹n-
ternet altyap›lar› oluflturmaya harcamala-
r› teflvik edilmekte ve bu yat›r›m bilgisa-
yar donan›m› ve yaz›l›m lisans› için har-
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Türkiye’de h›zl› bir flekilde tam zamanl›
Araflt›rmac› say›s›n› art›rmak gerekir.
2010 y›l› için hedef 100,000 araflt›rmac›-
ya ulaflmak olmal›d›r. 2023 y›l›nda da bu
hedef 500,000 araflt›rmac› olarak hedef-
lenmelidir!



cad›klar› kaynaklar› çok büyük ölçüde
azaltarak yapmalar›n› mümkün k›lmakta-
d›r.

3. BAfiLANGIÇTAK‹ VE HÂL‹HAZIR-
DAK‹ B‹LG‹SAYAR YAKLAfiIMI
3.1 80li Y›llara Kadarki Bilgisayar
Yaklafl›m›
Bilgisayar kullan›m› 80’lerin ortalar›na
kadar kiflisel bilgisayar de¤il, “Bilgisayar
Sistemleri”nin kullan›m› fleklindeydi.
fiöyle ki; bu sistemlerde bir sunucu (Ma-
inframe-Server) ve bu sunucudan termi-
nalleri üzerinde ba¤l› olarak hizmet alan
kullan›c›lar vard›. Burada terminaller bir
“monitör” ve klavyeden müteflekkildi.
Bu sistemde bütün ifllemler (computati-
on) Sunucuda yap›l›r ve klavye/monitör-
den ibaret olan terminal sadece girifl/ç›-
k›fl (I/O) fonksiyonunu yerine getirirdi.
Bu bilgisayar sistemlerinde,  terminaller
kablolu olarak do¤rudan sunucu bilgisa-
yara ba¤lan›rd› (fiekil 1). K›saca özetler-
sek bu bilgisayar sistemlerinde afla¤›daki
unsurlar mevcuttu:

1- Sunucu
2- Terminaller
3- Terminalleri sunucuya ba¤layan kab-
lolar
4- Sunucuya ba¤l› ortak yaz›c›c›lar, ka-
y›t üniteleri

Tespit 1:
Bilgisayar kullan›m›n yukar›da k›saca
özetlenen flekilde oldu¤u dönemde Bil-
gisayar kullan›m›n›n faydalar›ndan, üni-
versitelerin mensubu olan akademik
personel, büyük araflt›rma merkezleri,
devletlere ait büyük kurumlar ve büyük
ölçekli flirketler çok özel konularda fay-
dalanabiliyorlard›. Bilgisayar kullan›m›-
n›n o zaman var oldu¤u k›s›tl› say›da in-
san›n faydalanabildi¤i bir imkân olmak-
tan öte, modern toplumda çok daha ge-
nifl bir kullan›c› kitlesine sahip olmas›n›
mümkün k›lan yaklafl›mlar 80’lerin baflla-
r›nda bafllam›flt›.

3.2 Kiflisel Bilgisayar (M‹CROSOFT)
Devri
Microsoft ve Apple flirketleri 80’lerin ba-
fl›ndan itibaren bilgisayarda “Bilgisayar
Sistemi” yaklafl›m›n› de¤ifltirip yerine
“Kiflisel Bilgisayar” (Personal Computer)
yaklafl›m›n› gelifltirdiler (Ayn› zaman dili-
minde bu yönde baflka giriflimler de ol-
mufltu. Örnek olarak Commadore, Wang
say›labilir, yaln›z bu popüler ve baflar›l›
giriflimler çeflitli sebeplerle kal›c› hale ge-
lemeden sönmüfllerdi). Bu yaklafl›m›n
ana amac› flu idi: Bilgisayarlar› o kadar
ucuz hale getirelim ki, her eve ve ifl yeri-
ne bir kiflisel bilgisayar girsin. Bu yakla-
fl›m ile bilgisayar sadece üniversite, bü-
yük araflt›rma kurumlar› ve büyük flirket-
lerin sahip olabildi¤i bir imkân olmaktan
ç›kart›l›p bütün insanl›¤›n faydalanaca¤›
bir araç haline getirilecekti. Kiflisel bilgi-
sayarlara sahip olman›n maliyeti 1990’la-
r›n bafllar›nda 5000$-8,000$ seviyesinden
günümüzdeki 500–2,500$ seviyesine
gelmifl ve bafllang›çtaki amac› do¤rultu-
sunda büyük bir baflar›ya ulaflm›fl görün-

mektedir. Kiflisel bilgisayar gerekli bütün
ifllemci, depolama (memory) ve girifl/ç›-
k›fl birimlerinin hepsine sahip ba¤›ms›z
bir sistemdir (fiekil 2).

Sunucu-Terminal yaklafl›m› ile Kiflisel Bil-
gisayarlar›n bir mukayesesi de flöyle yap›-
labilir: Kiflisel bilgisayar, sunucu-terminal
ikilisinin fonksiyonlar›na sahip fakat da-
ha “zay›f” t›r ve ayn› anda sadece bir kul-
lan›c›ya hizmet verebilmektedir.
Kiflisel bilgisayarlar ve onlar için yaz›l›m
gelifltirilmesine yönelik sektör inan›lmaz
ölçülerde büyümüfltür. Bu büyümeye
paralel olarak en büyük miktarda büyü-
meyi Microsoft flirketi sa¤lam›fl ve Dün-
yan›n en büyük flirketi olmufltur. Bu ara-
da mainframe-terminal çözümlerini ge-
lifltiren ilk dönemlerin büyük flirketleri-
nin ço¤u iflas etmifl ve bir k›sm› da PC
dönemine uyum sa¤layarak ve yeni saha-
lara girerek hayatlar›na devam edebil-
mifllerdir. K›sacas› PC rüzgâr› her fleyi pe-
fline tak›p müthifl bir büyüme sa¤lam›fl-
t›r.
Kiflisel bilgisayar kullan›m›n›n en önemli
yüklerinden birisi bu bilgisayarlarda kul-
lan›lan yaz›l›mlar için ödenen lisans be-
delleridir. Yaz›l›mlar için ödenen lisans
bedelleri bilhassa KOB‹’lere çok büyük
bir mali yük getirmektedir.
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fiekil 1. 

fiekil 2. 



Tespit 2:
Kiflisel bilgisayarlara yap›lan yat›r›m›n ne
kadar verimli olarak kullan›ld›¤›na bakar-
sak görürüz ki bu bilgisayarlar  (ve onlar-
da yüklü bulunan yaz›l›mlar) günün 24
saati içinde ço¤u zaman 30-60Dakika
kullan›lmaktad›r ve onun haricinde bofl
durup eskimektedir. Di¤er bir aç›dan da
bakt›¤›m›zda sat›n al›nan bilgisayarlar›n
bilgisayar ve içinde yüklü yaz›l›mlar›n gü-
cüne ve kapasitesine k›yasla son derece
basit ifllerde kullan›ld›¤› gözlenmektedir
(e-mail göndermek, internette gazete
okumak, mektup yazmak gibi). Bu aç›-
dan da çok büyük bir kaynak israf› vard›r.

3.3  Internet Devri!
Internet, 1960lar›n bafllar›nda, öncelikle
askeri ve akademik amaçla bafllayan ve
bilgisayar sistemlerinin kullan›c›lar›n›n
mesaj al›flveriflini sa¤layan Arpanet ve
Bitnet sistemlerinin 1990’lardan itibaren
ald›¤› ve günümüzde de bütün h›z› ile
devam eden inan›lmaz kapasitede (ve
kullan›m› bedava!) bir data ba¤lant›s› sis-
temidir. ‹nternet dünya çap›nda yüz mil-
yonlarla ifade edilen bilgisayarlar› birbiri-
ne ba¤layan muazzam bir haberleflme si-
temidir. Art›k ülkelerin geliflmifllik sevi-
yesi o ülkede kaç eve internet ba¤lant›s›-
n›n sa¤land›¤› ile de ölçülmeye bafllan-
m›flt›r. 

‹nternet yeryüzünde bilgiye eriflim, bilgi
aktar›m›, bilgi paylafl›m›, iletiflim kavram-
lar›n› kökünden de¤ifltiren bir araç hali-
ne gelmifltir. Günümüzde ticaret ve ban-
kac›l›k çok büyük ölçüde internet üze-
rinden yap›lmaktad›r ve her gün Trilyon-
larca Dolar internet üzerinden gönderi-
lip al›nmaktad›r. fiirketler internet üze-
rinden mal al›p satmakta, vatandafllar e-
devlet uygulamalar›yla birçok ifllemi in-
ternet üzerinden gerçeklefltirmekte, in-
sanlar internet üzerinden erifltikleri son-
suz bilgi kaynaklar›ndan merak ettikleri
her konuda bilgi sahibi olabilmektedir.
‹nternet ›rkç› ve ay›r›mc› de¤ildir! Eriflim
sa¤land›¤› takdirde her renk, din, dil,
milliyet ve inan›fltan olan zengin/fakir,
kad›n/erkek herkes bu imkândan istedi-
¤i kadar yararlanabilmekte ve dünyan›n
her taraf›ndaki baflka insanlara hiçbir ba-
riyer olmadan ulaflabilmektedir.
‹nsanlar›n devletlerinden bekledi¤i; sa-
vunma, güvenlik, adalet, sa¤l›k, altyap›
(yol, elektrik vs.), e¤itimde f›rsat eflitli¤i
gibi temel hizmetlere art›k Yüksek H›zda
Ucuz Internet Eriflimi Sa¤lamak da dâhil
olmufltur. Ucuz ve yüksek h›zl› internet
eriflimi bir devletin vatandafllar›na sa¤la-
yabilece¤i en önemli ve stratejik imkân-
lardan birisidir. ‹nternet eriflimi insanla-
r›n kendilerine yard›m etmelerini sa¤la-
yacak ve internetteki sonsuz bilgi kayna-
¤›ndan faydalanarak kendilerine en uy-
gun yolu bulabileceklerdir (fiekil 3).

Tespit 3:
Internet’in temel özelliklerinden birisi
olan Dünyan›n her taraf›ndaki bilgisayar-
lar› “sanal” (virtual) olarak ba¤lamalar›-
d›r. Art›k ‹nternet eriflimi bilgisayar sahi-
bi olmak ile efl zamanl› olarak olmas›

beklenen bir imkân olarak alg›lanmakta-
d›r. Yani bilgisayar› olmak demek bu bil-
gisayar›n ayn› anda ‹nternete de ba¤l› ol-
mas› gerekti¤i anlay›fl ve bekleyiflini be-
raberinde getirmektedir. 

Tespit 4:
Internet a¤› Dünya üzerindeki milyarlar-
ca bilgisayar› ba¤layan ve herkesin ser-
bestçe a¤ üzerinde istedi¤i herkes ile ile-
tiflim sa¤lad›¤› bir veri iletiflimi a¤›d›r. Bu
kullan›c›lar aras›nda bilgi teknolojileri
konusunda uzman olanlar, Hacker’lar,
çocuklar, büyükler, askerler, siviller, ka-
d›nlar erkekler, masumlar, caniler, iyi ni-
yetli olanlar, kötü niyetli olanlar, zevk
için suç ifleyenler,… vard›r. Internet, bu
flekilde bir ba¤lant› imkân› sa¤layarak in-
sanlara eflit bir imkan sa¤laman›n yan›n-
da çok az seviyede Internet ve getirdi¤i
tehlikelerden habersiz veya bu tehlike-
lerden kendilerini nas›l koruyabilece¤ini
bilmeyen insanlar› eflit flartlarda muha-
tap etmektedir. Bu mahallenin edepsiz
kabaday›s› ile mahallenin savunmas›z ve
masum çocuklar›n› eflti flartlarda ringe ç›-
kartmak gibi olmaktad›r. Bunun netice-
sinde masum ve günahs›z insanlar Inter-
net üzerinden büyük zararlara u¤rat›la-
bilmektedir. 
Bu zarar büyük ölçüde ‹nternet üzerin-
den gelen virüsler, hacker’lar ile olmak-
tad›r. Internet’e ba¤l› bir PC’ye sahip
olan bir bakkal sahibi veya ev han›m› ne-
redeyse korunmas›z bir konumda olarak
Internet’e ba¤l› olan ve tek amac› di¤er
insanlar› istismar etmek veya zevk için
onlara zarar vermek olan “dahiler” ile te-
ke tek kalmaktad›rlar. Tabii ki bu karfl›-
laflmada her zaman suçlu taraf kazan-
maktad›r. Zay›f durumda olan ya çok
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fiekil 3. 



özel bilgilerini kaybetmekte (di¤er tarafa
kapt›rmakta) yada bilgisayar›na bulaflan
virüsler dolays›yla hayat› zindan olmakta-
d›r. 
Bu makalede Kiflisel Bilgisayar yaklafl›m›

sorgulanmakta ve yukar›da bahsedilen
mahsurlar›n ço¤unu ortadan kald›racak
veya önemli ölçüde azaltacak ve yeni bir
(asl›nda hiç de yeni olmayan!) yaklafl›m
önerilecektir: Wide Area Computer WAC!

4.HÂL‹HAZIRDAK‹ B‹LG‹SAYAR
YAKLAfiIMININ ELEfiT‹R‹S‹
4.1 Kiflisel Bilgisayar Donan›m ve
Yaz›l›m Lisans Maliyetleri
Günümüzde ev kullan›m› ve ofis

için al›nan bilgisayarlar›n tamam›-
na yak›n› çok basit fonksiyonlar›
icra etmek üzere al›nmakta ve kul-
lan›lmaktad›rlar: ‹nternette gezin-
mek, gazete okumak, e-mail yaz-
mak/okumak, basit doküman
oluflturmak, vs. Bu bilgisayarlar›n
her birisi yukar›daki fonksiyonlar-
dan çok daha fazlas›n› yerine geti-
rebilecek flekilde donan›ma sahip-
tirler. Ayr›ca her bir bilgisayar donan›ma
ilave olarak en az Yüzlerce Dolar Micro-
soft ve di¤er flirketlere yaz›l›m lisans üc-
reti ödemek zorundad›rlar (aksi halde
uluslararas› takibata u¤rayan bir suç iflle-
mifl olurlar). Bununla birlikte hepimizin
günlük hayat›m›zda gözlemleyece¤imiz
gibi, yat›r›m yap›lan bu donan›m ve yaz›-
l›m kapasitelerinin ancak  %5-10  kadar›
kullan›lmaktad›r. 

Tespit 5: 
1- Çok az kapasitesi kullan›lan donan›m
için 500$-2,500$ maliyet.
2- Çok az kapasitesi kullan›lan yaz›l›m-

lar için 300$-1,000$ aras› yaz›l›m lisans
maliyeti. 
3- Virüsler ve di¤er kaç›n›lmaz musibet-
lere karfl› savunmas›z bir pozisyonda bu-
lunan ve çok özel bilgilerini savunacak
derecede teknik bilgiye sahip olmayan
Yüz Milyonlarca kullan›c›.

4.2 Türkiye’nin Pozisyonunun 
De¤erlendirilmesi ve Kriti¤i
Türk halk› bütün ekonomik zorluklara
ra¤men teknolojik yenilikler için feda-
kârca para harcamas› ile tan›nmaktad›r.
Mesela, cep telefonu konusunda Türk
halk› bütün tahminleri yan›ltm›fl ve bek-

lenenin çok üstünde bir harcamay› GSM
sisteminden faydalanmak için harcam›fl-
t›r ve harcamaya devam etmektedir. Ayn›
tav›r bilgisayar ve ‹nternetten faydalan-
ma konusunda da gözlenmektedir. Tür-
kiye’de bilgisayar sahibi olma oran› he-
nüz %15ler seviyesinde olmas›na ra¤-
men (geliflmifl bat› ülkelerinde %75-95
seviyelerindedir) h›zl› bir flekilde artmak-
tad›r ve 2005 senesinde Dünyada en h›z-
l› büyüyen bilgisayar piyasalar›ndan birisi
olmufltur. Bu demektir ki önümüzdeki
y›llarda Türkiye her y›l 2-5 milyar dolar
Bilgisayar donan›m ve yaz›l›mlar› için
harcayacakt›r. Burada T.C. hükümetinin

e¤itime verdi¤i takdire flayan öncelik do-
lay›s›yla ald›¤› (veya ba¤›fllanan) 500,000
civar›nda bilgisayar ve ö¤retmenlere
kampanaya ile sat›lan yüksek say›daki
bilgisayarlar da söz konusudur. Burada
amaç halk›m›z›n bilgi ça¤›na entegre ol-
mas›n› sa¤lamak ve kalk›nmaya katk›da
bulunmakt›r.
Bu yaklafl›m faydal› bir yaklafl›m olmakla
birlikte; sonu olmayan ve çok masrafl›
bir yaklafl›md›r. Al›nan her bilgisayar 2-3
sene sonra ifle yaramaz ve modeli geçmifl
(yeni ç›kan yaz›l›mlar› desteklemeyen)
bir hale gelmektedir (hiç kullan›lmam›fl
dahi olsa).Benzeri gerçekler bilgisayar

yaz›l›mlar› için de maalesef do¤ru-
dur. Ayr›ca ‹nternet ba¤lant›lar› var
ise, bunlara virüs bulaflt›r›lmas› ve
bilginin güvenli¤inin sa¤lanmas›
da büyük bir problem olacakt›r.

5.CÖZÜM ÖNER‹S‹: WAC 
(W‹DE AREA COMPUTER)
Bu yaz›da amac›m›z yukar›da k›sa-
ca perspektife oturtulan konu ile
ilgili olarak maliyetleri önemli öl-

çüde düflürecek, Bilgi teknolojileri konu-
sunda yerli Ar-Ge ve üretim flirketlerini
canland›racak yeni bir çal›flma alan› olufl-
turmakt›r. 

Teklif etti¤imiz yaklafl›m ile Devletimiz
Bilgi Teknolojilerini yayg›nlaflt›rmak için
olan kararl›l›¤›na Internet altyap›s›n› ge-
lifltirmek için kaynak ay›rarak devam et-
mesi ön görülmektedir. Bu manada 2010
senesinde her eve en az 10MBPS yüksek
h›zda Internet eriflimi sa¤laman›n hedef
olarak konulmas› ve Devletin bu amaca
yönelik olarak yat›r›m ve teflvik yapmas›-
n›n uygun olaca¤› ön görülmektedir.  Ay-
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WAC sisteminin çal›flmas› için internet
eriflimi olmazsa olmaz bir flartt›r. Nas›l ki
kaliteli elektrik bulunmayan yerde hiçbir
elektronik alet çal›flamaz, kaliteli Inter-
net bulunmayan yerde de WAC çal›flma-
yacakt›r. Devletin bu sistemde esas vazi-
fesi çok kaliteli ve çok yayg›n bir ‹nternet
altyap›s› oluflturmak veya oluflturulmas›-
n› mümkün k›lan flartlar› oluflturmakt›r.



r›ca, Wimax gibi kablosuz yüksek h›zda
Internet a¤› h›zl› bir flekilde oluflturulma-
s› ve halk›m›za yüksek h›zda düflük mali-
yetli Internet eriflimi sa¤lanmas› Bilgi
Teknolojilerine yap›labilecek en önemli
ve kal›c› etkisi olan yat›r›m olacakt›r.

5.1 WAC (WIDE AREA COMPUTER)
Nedir?
K›saca, Wide Area Computer bafllang›çta
kullan›lan Main-frame-Terminal yaklafl›-
m›n›n güncellenmesi olarak izah edilebi-
lir. fiöyle ki, kullan›c›lar bilgisayar ihtiyaç-
lar›n› merkezi Sunucular üzerinden elle-
rinde bulunan terminalleri kullanarak gi-
dersinler. Bu terminaller daha önce ol-
du¤u gibi Sunucuya kablolar ile de¤il; ‹n-
ternet üzerinden sanal ba¤lant›lar ile
ba¤lanacaklard›r (VPN, vb.) (fiekil 4).

Her bir kullan›c›ya 500-2,500$ de¤erinde
birer Kiflisel Bilgisayar edinmek yerine
bir monitör ve özel klavyeden ibaret olan
Terminal Bilgisayar verilecektir. Bütün
Bilgi ‹fllem ihtiyac› Internet üzerinden
ba¤lan›lan merkezi sunucular üzerinden
sa¤lanacakt›r. Bu Terminal Bilgisayarla-
r›n maliyetinin üretilen miktara ve mo-
dele ba¤l› olarak 100-200$ olabilece¤i
öngörülmektedir. Terminal bilgisayarla-
r›n Kiflisel Bilgisayarlar gibi 2-3 senede
demode olmas› söz konusu de¤ildir. Sa-

dece veri girifli ve ç›k›fl› için gerekli özel-
liklere sahip olmalar› gerekti¤i göz önü-
ne al›n›rsa mekanik olarak bozulmalar›
haricinde y›llarca (10 sene) kullan›labilir-
ler (20 sene önce kullan›lan klavye ve
monitörler ile günümüzde kullan›lanlar
aras›nda temel bir fark yoktur!) 
Merkezi sunucular uygun donan›m ve
yaz›l›mlara sahip olacak ve bütün kullan›-
c›lar ‹nternet üzerinden ba¤lan›p bu su-
nucular üzerinden her türlü ihtiyaçlar›n›
karfl›layacaklard›r.  Merkezi sunucular
konular›na göre Ankara merkezde, Böl-
gelerde ve illerde kurulacaklard›r. Ayr›ca
özel sektör çeflitli konularda ‹nternet
üzerinde Bilgisayar sunucu hizmeti su-
nabilecektir. Bütün kullan›c›lar›n ihtiyaç
duydu¤u yaz›l›mlar bu bilgisayarlar üze-
rinde bulunacak ve kullan›c›lar bu yaz›-
l›mlar› Internet üzerinde eriflerek kulla-
nacaklard›r. Sunucular uzman ekipler ta-
raf›ndan ayakta tutulacak, güncellene-
cek, Bilgi Güvenli¤i ve Virüs korumas›
sa¤lanacakt›r. 

Kullan›c›lar aç›s›ndan kiflisel bir bilgisaya-
ra sahip olmak ile bir terminal bilgisaya-
ra sahip olup ‹nternet üzerinden sunucu
bilgisayarlara ulafl›p ihtiyac›n› gidermek
aras›nda kullan›c› aleyhinde hiçbir unsur
olmayaca¤› gibi aksine pozitif unsurlar
bulunacakt›r.

5.2 Terminal Bilgisayarlarin Sahip
Olaca¤› Ana Özellikler
Terminal Bilgisayarlar kiflisel bilgisayarla-
r›n sahip oldu¤u Hard-Disk,  yüksek mik-
tarda RAM, pahal› bir ana kart, vs. ya bu-
lunmayacak ya da çok daha düflük kapa-
site gerektirecektir. Bunun yan›nda afla-
¤›daki temel unsurlar› bünyelerinde ba-

r›nd›racaklard›r:
1- Monitör
2- Klavye
3- ‹nternete ba¤lanmay› sa¤layacak bi-
rim (ADSL modem, Wimax modem, Po-
werline Modem,...)
4- Tak›l›p ç›kart›labilir kiflisel haf›za bi-
rimleri (Memory Bar, SD Card,…)
5- Yaz›c› ba¤lant› Portu
6- Ses kart›, Mikrofon ve hoparlör
7- Web Cam 
8- Internet üzerinden eriflimi sa¤laya-
cak bir yaz›l›m (browser) ve yaz›c›, ses
kart›, tak›l›p ç›kart›lan kiflisel haf›za bi-
rimleri, web cam destekleyecek bir iflle-
tim sistemi ve yaz›l›m. Bu yaz›l›mlar, Li-
nux tabanl› olacakt›r ve böylece yaz›l›m
maliyeti düflürülecektir.

5.3 Merkezi Sunucular›n Sahip
Olaca¤› Ana Özellikler
Merkezi sunucular ‹nternet üzerinden
gelen ba¤lanma ve özel uygulama talep-
lerini karfl›layacak yeterlilik ve yap›da
olacakt›r. Bu sunucular uzman ekipler
taraf›ndan kurulacak ve iflletilecektir. Bu
sunucular da¤›lm›fl bir yap›da olacak ve
fail-safe flekilde organize olunacakt›r. K›-
saca özellikler afla¤›daki flekilde listele-
nebilir:

1- Internet üzerinden kullan›c›ya veri-
len (veya kullan›c›n›n cüzi bir ücret kar-
fl›l›¤›nda abone oldu¤u) hizmetleri suna-
cakt›r.
2- Bilgi güvenli¤i (anti-hacking) sa¤la-
nacakt›r. 
3- Virüs korumas› sa¤lanacakt›r.
4- Kiflilerin özel bilgileri ve mahremiyet-
lerini sa¤layacak önlemler ve hukuki ya-
p› uygulanacakt›r (Telefon ve cep telefo-
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nu sisteminde oldu¤u gibi).
5- Bu sunucular›n yaz›l›mlar› Unix/Li-
nux tabanl› olarak tasarlanacak ve yeni
gelifltirilen uygulamalar› entegre etmeye
müsait olacakt›r.
6- Sunucular da¤›lm›fl bir yap›da olacak-
t›r.
7- Amac›na göre de¤iflik sunucu sistem-
leri olacakt›r: ‹lkö¤retim kurumlar› sunu-
cular›, sa¤l›k bakanl›¤› sunucular›, oyun
sunucular›, word processing sunucular›,
endüstriyel tasar›m sunucular›,... Bu su-
nuculardan hangisine nas›l eriflilece¤i
kullan›c› aç›s›ndan Terminal Bilgisayar
ekran›ndan bir dü¤meyi t›klamak fleklin-
de olacakt›r ve kullan›c›n›n sunucular›n
adresini veya fiziksel yerini bilmesi ge-
rekmeyecektir.

Son On y›l içerisinde çok yayg›n hale ge-
len ‹nternet Servis Sa¤lay›c›l›¤› yerine ve-
ya ona ilave olarak WAC sa¤lay›c›l›¤› sek-
törü oluflacakt›r. Bu yeni servis sa¤lay›c›-
l›¤› sadece ‹nternete eriflimi sa¤layan
teknik altyap› imkân› sa¤lamak de¤il ayn›
zamanda muhteva ve “Computation” im-
kân› sa¤lamay› içeren daha nitelikli (ve
daha nitelikli eleman sa¤lamay› gerekti-
ren) bir hizmet olacakt›r.

5.4 Kaliteli ve Ucuz Internet
Erifliminin WAC Sisteminde Önemi 
WAC sisteminin çal›flmas› için internet
eriflimi olmazsa olmaz bir flartt›r. Nas›l ki
kaliteli elektrik bulunmayan yerde hiçbir
elektronik alet çal›flamaz, kaliteli Inter-
net bulunmayan yerde de WAC çal›flma-
yacakt›r. Devletin bu sistemde esas vazi-
fesi çok kaliteli ve çok yayg›n bir ‹nternet
altyap›s› oluflturmak veya oluflturulmas›-
n› mümkün k›lan flartlar› oluflturmakt›r.

Devlet nas›l ki Karayollar›, Demiryollar›,
Barajlar, Elektrik Nakil hatlar›, vs. gibi
toplum için son derece önemli alt yap›
yat›r›mlar›n› yapmaktad›r, bundan sonra
‹nternet altyap›s›na da ayn› önemi ve ön-
celi¤i tan›mas› gereklidir. 

6. ÖNER‹LEN S‹STEM‹N M‹LL‹ EKO-
NOM‹YE FAYDALARI, AR-GE ‹Ç‹N
S‹T‹MULASYON ETK‹S‹ VE TERS‹NE
BEY‹N GÖÇÜ: M‹LL‹ B‹LG‹ TEKNO-
LOJ‹LER‹ STRATEJ‹K YAKLAfiIMI
Bu yaz›da paradigma de¤iflikli¤i olarak
teklif edilen WAC sistemi Bilgisayar Do-
nan›m› ve yaz›l›m lisanslar›na ayr›lan kay-
naklar› %90 oran›nda azaltacak ve Bilgi-
sayarlaflma oran›n› çok büyük h›zla art›-
racak bir yaklafl›m önerilmektedir. Bu
sistem günümüzde var olan ve gittikçe
yayg›nlaflan (ve yayg›nlaflt›r›lmas› gere-
ken) ‹nternet altyap›s›n› da göz önüne
alarak 20-30 sene önce çok kullan›lan bir
Sunucu-Terminal sistemin ‹nternet’ten
faydalanarak yayg›nlaflt›r›lmas›na yönelik
bir sistem çözümüdür.

WAC sisteminin kurulmas› veya yayg›n-
laflt›r›lmas› teklifinin hâlihaz›rda var olan
düzenden yüksek gelirler elde eden flir-
ketlerden gelmesini beklemek safça bir
yaklafl›m olur. Böyle bir sisteme geçilme-
si bu flirketlerin kazand›¤› tatl› paralar›
çok önemli ölçüde azaltaca¤›ndan dolay›
bu yaklafl›ma karfl› bafllang›çta direne-
ceklerledir. Bas›n yoluyla ve akademik
dünyadaki lobileri yoluyla sistemi alaya
alacaklar ve afla¤›lay›c› yorumlarda bulu-
nup çal›flmayaca¤› ve saçma oldu¤una
dair kamuoyu oluflturmaya çal›flacaklar-
d›r. Bunlar›n olaca¤›n› peflinen bilmek
gerekir ve y›lmadan bu yaklafl›m› destek-

lemek gerekir. WAC sistemine uygulama
gelifltirmek için yaz›l›m ve donan›m flir-
ketleri teflvik edilmeli ve her türlü kolay-
l›k sa¤lanmal›d›r. Bu projeye katk›da bu-
lunacak çok say›da akademisyen, mü-
hendis ve sosyal bilimci bulunmas› zor
olmayacakt›r.
Sistem için gerekli düflük maliyetli WAC
Terminal Bilgisayarlar› yurt içinde bulu-
nan bilgi birikimi ve üretim altyap›s› ile
kolayca gelifltirilebilir ve üretilebilir. 
WAC sisteminin oluflturulmas›, kurulma-
s› ve devam ettirilmesi Bilgi Teknolojile-
ri sektörünü do¤rudan etkileyecek ve
çok büyük bir (olumlu) doping etkisi
oluflturacakt›r. Bu proje afla¤›daki konu-
larda Ar-Ge, Üretim ve Hizmet gerektire-
cektir:

1- WAC Terminal Bilgisayarlar›n›n gelifl-
tirilmesi
2- WAC Terminal Bilgisayarlar›n›n üre-
tilmesi
3- WAC iflletim sisteminin Linux tabanl›
olarak gelifltirilmesi
4- WAC sunucu bilgisayar sistemlerinin
oluflturulmas› ve iflletilmesine dair Ar-Ge
5- Terminal Bilgisayarlar ve Sunucular
aras›nda güvenli iletiflimin temini için ge-
rekli Kripto teknolojilerinin gelifltirilme-
si/uygulanmas›, VPN çözümlerinin uyar-
lanmas›.
6- Merkezi sunucular›n “Hacking”’e
karfl› korunmas› ve bilgi güvenli¤inin
sa¤lanmas› için var olan teknolojilerin
uyarlanmas› ve yeni teknolojiler gelifltiril-
mesi.
7- Merkezi sunucular›n ve Terminal bil-
gisayarlar›n virüslere karfl› korunmas›
8- Kablolu ve Kablosuz Internet a¤›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas›
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9- WAC sisteminin etkin kullan›m› için
gelifltirilecek her türlü uygulama (E¤itim,
sa¤l›k, e-devlet, oyunlar, word proces-
sing,...) gelifltirilmesi.

6.1 WAC Sistemini Kuruldu¤unda
Hâlihazirda Sat›n Al›nm›fl Bulunan
Milyonlarca Bilgisayara ne Olacak?
WAC sistemi kurulunca hâlihaz›rda sahip
olunan bilgisayarlar da bu sistemde WAC
terminal Bilgisayar olarak kullan›labile-
cektir. Böylece bu bilgisayarlar için yap›-
lan yat›r›m uzun y›llar boyunca bu bilgi-
sayarlar›n Terminal Bilgisayara dönüfltü-
rülesi dolay›s›yla “ömürleri uzayacakt›r”.

6.2 WAC Sisteminin Uluslararas›
Konumland›r›lmas›
WAC sistemi için Türkiye’de baflar›l› bir
örnek oluflturulmas› bu sisteme uluslara-
ras› bir çekicilik kazand›racakt›r. Bu sis-
tem dünyada bütün bilgisayar kullan›c›-
lar›n›n sahip olmay› arzulayaca¤› bir yak-
lafl›md›r. Sistemin yayg›nlaflt›r›lmas› için
yeni uygulamalar/yaz›l›mlar/donan›mlar
gelifltirilmesi için uluslararas› katk›da bu-
lunmay› arzulayan da çok genifl bir uz-
man kadrosu kendili¤inde oluflacakt›r.
Bu konuda ülkemizde bafllataca¤›m›z bir
giriflim bu yönde Dünyan›n her taraf›nda
bir momentum oluflturacak ve bilhassa
geliflmekte olan ülkelerde büyük bir ilgi
do¤acakt›r.

6.3 WAC ile Ilgili Patent Ekibi
Oluflturulmas›
WAC sisteminin kurulmas› ve gelifltirile-
cek teknolojiler ile ilgili olarak gerekli
patent baflvurular›n›n h›zl› ve etkin ola-
rak yap›labilmesi için gerekli uzman pa-
tent ekipleri oluflturulmas› ve gelifltirilen

teknolojiler ile ilgili haklar›n koruma alt›-
na al›nmas› sa¤lanmal›d›r. Ülkemizde pa-
tent konusunda bir al›flkanl›k oluflmad›¤›
göz önüne al›narak bu baflvurular›n Tica-
ret Odalar› veya TOBB deste¤i ile organi-
ze olmas› ve yerine getirilmesi uygun
olacakt›r.

6.4 WAC ile Ilgili Di¤er Uygulamalar
Hâlihaz›rda birçok hizmet Internet üze-
rinden verilmektedir (e-devlet uygula-
malar›, ‹nternet Bankac›l›¤›, Internet
Üzerinden Araç Takibi hizmeti, Internet
Üzerinden Muhasebe Hizmeti, ‹nternet
üzerinden word processing hizmeti (Go-
ogle), vs.) ve bu tip uygulamalar gün
geçtikçe artmaktad›r. Bu tip uygulamala-
r›n var olmas› ve gittikçe yayg›nlaflmas›
burada teklif edilen WAC sisteminin ba-
flar› flans›n› da art›rmaktad›r. 

Di¤er taraftan, yerel a¤lar üzerinden çal›-
flan Thin Client uygulamalar› da birçok
flirkette kullan›lmaktad›r (fiekil 5). Yerel
a¤lar üzerinden çal›flan Thin Client uygu-
lamalar›n›n da Microsoft uygulamalar›n›n
da ba¤›ms›z olarak gelifltirilmesi WAC
yaklafl›m› ile uyumlu olacakt›r. 

7.TÜRK‹YE’YE YÖNEL‹K TERS‹NE
BEY‹N GÖÇÜ OLUfiTURMA AÇISIN-
DAN WAC’IN ÖNEM‹
Türkiye’nin hâlihaz›rdaki tam zamanl›
araflt›rmac› say›s› 26,000 civar›ndad›r.
Türkiye ile yaklafl›k ayn› nüfusa sahip Al-
manya’n›n tam zamanl› araflt›rmac› say›s›
ise yaklafl›k 400,000 civar›ndad›r. Türki-
ye’nin ekonomik kalk›nmas› için Bilim
ve Teknolojide Araflt›rma/Gelifltirme
yapmas›, Bilim ve Teknolojiye katk›da
bulunmas› çok büyük öneme haizdir.

Türkiye’de h›zl› bir flekilde tam zamanl›
Araflt›rmac› say›s›n› art›rmak gerekir. Bu-
rada TÜB‹TAK’›n koydu¤u 2010 y›l›nda
40,000 araflt›rmac›ya ulaflmak hedefi son
derece yetersizdir. Bu hedef 100,000 ola-
rak de¤ifltirilmelidir (2023 y›l›nda da
500,000 araflt›rmac› hedeflenmelidir!).
100,000’lik bir hedefe ulaflmak ise yeni-
den üniversitelerden araflt›rmac› yetifltir-
mek ile bu kadar k›sa sürede var›lacak
bir hedef de¤ildir. Bu hedefe Türkiye yö-
nelik “tersine beyin göçü” oluflturmak ile
mümkün olur. 

Tersine beyin göçü öncelikli olarak yurt
d›fl›nda bulunan Türk kökenli araflt›rma-
c›lar› hedeflemekle birlikte, bütün dün-
yadaki yetenekli ve katk›da bulunabile-
cek her milletten araflt›rmac›lar› Türki-
ye’ye çekmeyi hedeflemelidir. Bu araflt›r-
mac›lar›n Türkiye’ye yönelmesi için ge-
reken stratejik vizyonu gerçekçi bir flekil-
de ve h›zla ortaya koymak hükümetimi-
ze düflmektedir. Bu konuda s›ra d›fl› ve
cesurca ad›mlar› h›zla atmak gerekmek-
tedir. Tersine Beyin Göçü süreci, WAC
projesi gibi milli projelerle bafllat›lmas›,
Teknokentler kurulmas›, Bilgi Teknoloji-
leri sahas›nda ‹stihdam vergisi (ve SSK)
ve di¤er vergi ve yat›r›m teflviklerinin
sa¤lanmas› gibi unsurlar› da flüphesiz
içerecektir.
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fiekil 5. 





Toplumsal, ekonomik, siyasal etkileri
aç›s›ndan ‹ngiliz Sanayi Devrimiyle efl tu-
tulan yeni bir toplumsal dönüflüm ça¤›na
tan›k olunmakta; sanayi toplumu “enfor-
masyon toplumu”na dönüflmektedir
(Göker, 2001). Biliflim teknolojileri, sa-
nayi devriminde oldu¤undan daha
önemli bir geliflmeyi temsil etmektedir.
Bu geliflim yaflam›n tüm boyutlar›n›; ça-
l›flma, üretim, ticaret, ifl yapma, e¤lence,
ö¤renme, yönetim biçimlerini köklü ola-
rak de¤ifltirmektedir. Bu de¤iflim, eko-
nominin yap›s›n›, ülkenin rekabet gücü-
nü, insan gücü profilini, mesleklerin ya-
p›s›n› de¤ifltirmeye bafllam›flt›r. Birey,

üretici ve tüketici olarak öne ç›km›fl, kol
eme¤inin yerini üretilen katma de¤er ve
önem aç›s›ndan beyinsel emek almaya
bafllam›flt›r. 
Bilgi, bilim, teknoloji, araflt›rma-gelifltir-
me (Ar-Ge), entelektüel emek, befleri
sermaye öne ç›km›fl ve tüm bu unsurlar
birer üretim faktörü olarak yerini alm›fl-
t›r. 

“Bilim, enformasyon ve iletiflim teknolo-
jilerindeki h›zl› geliflmeler sarmal bir fle-
kilde birbirini tetiklemektedir. Bu tekno-
lojilerde öne ç›kan ‹srail, ‹rlanda gibi ül-

keler, geliflmifllik düzeyin-
de s›çrama yapm›fllard›r.
Ülkemiz, matbaa ve sanayi
devrimini kaç›rm›flt›r ve
sonuçlar› ortadad›r. Olufl-
makta olan internet ve bi-
liflim devrimini kaç›rma-
n›n sonuçlar› sanayi devri-
mine oranla k›yaslanamaz
ölçüde olacakt›r. Ülkemiz
bu f›rsat› kaç›rma lüksüne
sahip de¤ildir. Ülkemizin

bu devrime ayak uydurmas› ve sonuçla-
r›ndan yararlanmas› için teknoloji ve
özellikle biliflim teknolojisi üretmek zo-
runday›z. Bunun için e¤itim sistemi, üni-
versiteler ve kültürel al›flkanl›klar›m›z›
de¤ifltirmek zorunday›z” (Biliflim Sivil
Toplum Örgütleri Platformu Ortak Dek-
lerasyonu, 2001, s. 18).

Biliflim teknolojilerini salt bilgisayar tek-
nolojisi olarak düflünmek, büyük bir yan-
l›flt›r. Yaz›l›mlar gelifltirmek, sistemler
kurmak, sistemleri iflletmek bu teknolo-
jinin vazgeçilmez parçalar›d›r. Ülkemiz-
de 1997-2000 y›llar› aras›nda üç y›l içeri-
sinde bilgisayar sahipli¤i iki kat›na yükse-
lirken, internete ba¤lanma oran›nda ne-
redeyse alt› kat bir art›fl oldu¤u görül-
mektedir (BTYKA, 2001, s. 37). Donan›m
say›s›ndaki bu art›fl› yeterli görmemek,
yaz›l›mlar gelifltirmek, sistemler kurmak
gerekmektedir. Böylelikle ülkemiz yal-
n›zca teknoloji tüketen de¤il, teknoloji
üreten bir ülke olacakt›r. Bu ça¤da, ülke-
lerin yazg›lar›n› belirleyen güç, bilgi ve
teknoloji üretme gücüdür. 
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Ülkemiz, matbaa ve sanayi devrimini kaç›rm›flt›r ve sonuçlar› ortadad›r. Oluflmakta olan internet ve bili-
flim devrimini kaç›rman›n sonuçlar› sanayi devrimine oranla k›yaslanamaz ölçüde olacakt›r. Ülkemiz bu
f›rsat› kaç›rma lüksüne sahip de¤ildir. Ülkemizin bu devrime ayak uydurmas› ve sonuçlar›ndan yararlan-
mas› için teknoloji ve özellikle biliflim teknolojisi üretmek zorunday›z. Bunun için e¤itim sistemi, üniver-
siteler ve kültürel al›flkanl›klar›m›z› de¤ifltirmek zorunday›z.

Biliflim Teknolojileri ve E¤itim

Biliflim teknolojilerini salt bilgisayar tek-
nolojisi olarak düflünmek, büyük bir yan-
l›flt›r. Ülkemizde uzun süredir bilgisayar
destekli e¤itim denildi¤inde bilgisayar
donan›m›, kilitli kap›lar ard›ndaki bilgi-
sayar ya da internet laboratuarlar›/s›n›f-
lar› anlafl›lmaktad›r. Oysa bilgi üretebi-
lecek nesilleri yetifltirmek onlar›n önüne
salt bilgisayar/donan›m koymakla müm-
kün olmayacakt›r.



Daha da önemlisi bilgiyi yönetme gücü-
dür. Teknolojiyi üretememek, bilgi kay-
naklar›n› yönetememek demektir. Türki-
ye, içinde yaflad›¤› güncel sorunlar› f›rsa-
ta dönüfltürerek, elindeki kaynaklar›, bi-
liflim kesimindeki birikim ve canl›l›¤› de-
¤erlendirerek bunlar›n sonucunda “bil-
gi”yi üretmenin, iletmenin ve kullanma-
n›n yollar›n› bulmak zorundad›r. Bilgisa-
yar destekli e¤itim ise teknoloji üretme-
nin en önemli itici gücüdür (Aktepe,
2001).

Ülkemizde uzun süredir bilgisayar des-
tekli e¤itim denildi¤inde bilgisayar dona-
n›m›, kilitli kap›lar ard›ndaki bilgisayar ya
da internet laboratuarlar›/s›n›flar› anlafl›l-
maktad›r. Oysa bilgi üretebilecek nesille-
ri yetifltirmek onlar›n önüne salt bilgisa-
yar/donan›m koymakla mümkün olma-
yacakt›r. Donan›m üzerinde çal›flacak,
ö¤retim teknolojilerinin verilerine uy-
gun  olarak tasarlanm›fl yaz›l›mlar üretil-
meli / gelifltirilmelidir. Bununla da yeti-
nilmemeli ö¤retimi destekleyecek pek
çok ö¤retim materyali, e¤itimin hizmeti-
ne sunulmal›d›r. 

XV. Millî E¤itim fiûras› haz›rl›k çal›flmala-
r› aras›nda yer alan ‹lkö¤retim Yönlendir-
me Komisyonu Raporunda da belirtildi¤i
gibi; teknoloji e¤itimi, bireylerin h›zl›
teknolojik geliflmelerle giderek karma-
fl›klaflan toplum yaflam›na ayak uydura-
bilmeleri için, ça¤dafl bilgi ve becerilerle
donat›lmalar› gere¤inin do¤al bir sonucu
olmak gerekir. Bu anlay›fl içinde, her bi-
reyin nitelikli bir temel e¤itimden geçiril-
mesi gerekti¤i aç›kt›r. Endüstrileflme sü-
recini yaflayan bir toplumda yer alan bi-
reyler için gerekli olan temel davran›fllar›

Ocak 2007 81

dosya bilgi teknolojileri /Biliflim Teknolojileri ve E¤itim

“E¤itimde h›zl›, do¤ru, etkili ve
saydam yönetim biliflim teknolo-
jilerinin etkin kullan›m›na ba¤l›”
‹brahim Hakan Karatafl

Biliflim teknolojilerindeki geliflmeler e¤i-
timin her alan›nda oldu¤u gibi e¤itim yö-
netimi aç›s›ndan da kayda de¤er katk›lar
sa¤lamaktad›r. Bu katk›lardan söz etme-
den önce mutlaka belirtmek gerekir ki
“e¤itim” ve “yönetim” insanî taraf› sürek-
li a¤›r basan bir aland›r ve dolay›s›yla an-
cak insanî iliflkilerin etkin oldu¤u ortam-
larda arzu edilen sonuçlar elde edilecek-
tir. 
E¤itim sisteminin temel unsurlar› olan
ö¤renci, ö¤retmen, veli ve yöneticiler
öncelikle bu aç›dan kendilerini yenile-
meli ve verimlili¤in temel kayna¤›n›n bu
noktada geliflece¤ine inanmal›d›rlar.
Gelecek perspektifine geçmeden önce,
bugün için eldeki birikimin tam anlam›y-
la mikro düzeyde okul yönetiminde ve
makro düzeyde e¤itim planlamas›nda
optimum kullan›m›ndan söz etmenin
güç oldu¤u belirtilmelidir. Basit bir ör-

nekle e¤itim planlamas› aç›s›ndan
en yayg›n kullan›m a¤›na sahip
olan ö¤retmen ders da¤›l›m› prog-
ram›n› bilgisayar ortam›nda olufl-
turma konusunda bile oldukça za-
y›f kalmaktay›z. Halen merkezî yö-
netimin bilgisayar ortam›nda ger-
çeklefltirdi¤i ifllemlerde yanl›fll›klar
ç›kmakta ve süreç yavafl ifllemekte-
dir.
Ancak biliflim teknolojilerinin e¤i-
tim yönetiminde kullan›m›, hâliha-
z›rdaki durumun dört temel eksi-
¤ini büyük oranda giderecektir:
h›z, do¤ruluk, etkililik ve saydam-
l›k. Daha aç›k ifade etmek gerekir-

se biliflim teknolojilerinin e¤itim yöneti-
mi alan›nda kullan›lmas› okul düzeyinde
e¤itim, ö¤retim ve di¤er tüm etkinlikle-
rin etkin, h›zl› ve gerçekçi planlanmas›;
ö¤retmen takibi ve performanslar›n sa¤-
l›kl› de¤erlendirilmesi; rehberlik hizmet-
lerinin, ö¤renci devam durumlar›n›n dü-
zenli, fleffaf ve h›zl› yürütülmesi; ölçme
de¤erlendirme sürecinin süratli, do¤ru
ve güvenilir bir flekilde sonuçland›r›lma-
s›; okul-veli iliflkisinin s›kl›k ve derinlik
kazanmas›; di¤er tedarikçilerle ve okul-
larla etkili paylafl›m sa¤lanmas› ve bu sa-
yede okulun etkilili¤inin tezyidi; kamu-
oyuna yönelik tan›t›m, bilgilendirme ve
hizmet sunumun artmas›; kriz yönetimi-
nin etkinleflmesi gibi katk›lar sa¤layabi-
lir. 

Ayr›ca ülke, il ve ilçe düzeyinde eflgüdü-
mün sa¤lanmas›, al›nan kararlar›n h›zl›
ve do¤ru iletilmesi, geri bildirimlerim za-
man›nda ve sa¤l›kl› al›nmas› aç›s›ndan da
biliflim teknolojileri büyük katk›lar sa¤la-
yacakt›r. 



kazand›rmada teknoloji e¤itimi, ilkö¤re-
tim program›n›n ana bileflenlerinden bi-
risi olmak durumundad›r. Sonuçta, an›-
lan e¤itim, bireyi içinde yaflad›¤› toplu-
mun eriflti¤i bilgi ve beceri birikimine pa-
ralel temel yeterliklerle donat›rken; bu
yolla, bir ölçüde de olsa bireyin, çal›flma
yaflam›n› tan›ma ve gelece¤e iliflkin mes-
lekî yönelimlerde bulunmas›n› sa¤lama
ifllevlerini de üstlenmektedir. 

Bir di¤er önemli konu da üretilen yaz›-
l›mlardan faydalanarak ö¤retimi gelifltire-
cek ve çocuklar›m›za teknoloji kullan›m›
konusunda rehberlik edebilecek ö¤ret-
menler yetifltirmek ya da mevcutlar› ge-
lifltirmektir. 
Sadece teknolojinin okullarda bulunma-
s›n›n  verimli kullan›ma yeterli olmad›¤›
bir çok araflt›rmayla ortaya konulmufltur.
ABD, çeflitli fonlar› kullanarak bugün
okullar›n›n %90’›n› internete ba¤lam›flt›r.
Ancak, derslerde interneti kullanan ö¤-

retmen oran› hâlâ %20’ler civar›ndad›r.

Bu oran Avrupa ülkelerinde de geçerli¤i-

ni korumaktad›r. Bu nedenle üç ayr› ko-

nuda da efl zamanl› projelere a¤›rl›k ve-

rilmifltir: derslerin yenilenmesi, e¤itim

içeri¤i ve materyallerin haz›rlanmas›, ö¤-

retmenlerin yetifltirilmesi (Aflkar, 2001).

Görülüyor ki donan›m›n yan› s›ra dona-

n›m üzerinde çal›flacak yaz›l›mlar›n da

haz›rlanmas› gerekmektedir. Sadece sa-
nal materyaller de¤il, görsel, iflitsel, de-
vinsel (psiko-motor) materyaller de ö¤-
retimin parças› haline gelmelidir. Ameri-
ka Birleflik Devletleri E¤itim Teknolojisi
Ulusal ‹htisas Komisyonu raporunda
‘baflka materyalleri d›flar›da b›rakan, sa-
dece bilgisayarl› bir ortam de¤il, bilgisa-
yarlar›n da yer alaca¤› çoklu ortam’ yak-
lafl›m› önerilmifltir (Hebenstreit, 1986, s.
43). Tüm bunlar›n uygulay›c›s› ve kulla-
n›c›s› olarak ö¤retmenlerin teknolojinin
temini, haz›rlanmas› ve kullan›lmas› ko-
nular›nda e¤itilmesi / haz›rlanmas› ge-
rekmektedir. Ö¤retimde teknoloji kulla-
n›m›n› yayg›nlaflt›rmak ve biliflim tekno-
lojilerini kullanmak isteyen tüm ülkeler-
de ö¤retmen e¤itimi konusu, alt yap›y›
oluflturmada önemli bir ad›m olarak gö-
rülmüfl ve gerekli önlemler al›nmaya ça-
l›fl›lm›flt›r (Numano¤lu, 1997, s.245). 
Geliflen teknoloji, e¤itimi teknolojik or-
tamda yaflayacak bireylere gerekli genel
yetenekleri kazand›rma, o ortam›n ge-
rektirdi¤i niteliklere sahip insan gücünü
yetifltirme ve teknolojik olanaklardan ya-
rarlanma olmak üzere üç yönde etkile-
mektedir. Bu durum, ça¤›n gerektirdi¤i
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“Bilgi ve biliflim teknolojilerindeki
geliflmeler, fen, teknoloji, toplum
ve çevre etkilefliminin anlafl›lmas›

aç›s›ndan son derece önemli.”

Mehmet Bahar

Biliflim teknolojileri, bilimsel ve istatis-
tiksel bir yaklafl›mla bilgilerin ifllenmesi
anlam›nda kullanabilece¤imiz bir kav-
ram olarak düflünülebilir. Ça¤›n gerek-
tirdi¤i biliflim toplumunu oluflturma, bi-
limsel süreç ve ifllem becerilerini kulla-
nabilen biliflim okuryazar› bireylerin ye-
tifltirilmesi tüm geliflmifl ülkelerin önce-
likli hedefi durumundad›r. Bu hedef ö¤-
retim programlar›nda da yans›maktad›r.
Yap›land›rmac› bir yaklafl›mla daha ön-

ceki ad› Fen Bilgisi olan yeni 2005 Fen
ve Teknoloji ö¤retim program›nda da
teknolojinin anlafl›lmas› ve gelifltirilen
teknolojik aletlerin günlük hayattaki
problemlerin çözümünde kullan›labil-
mesi ön plana ç›kar›lmaktad›r. Bilgisayar
ve di¤er teknolojilerdeki geliflmeler göz
önüne al›nd›¤›nda, hesap tablolar›, e¤i-
tim yaz›l›mlar›, simülasyonlar, kütüpha-
ne olarak internet, aç›k kaynak kodlu
yaz›l›mlar vb. ilgili yaz›l›m ve teknolojile-
rin fen ve teknoloji e¤itiminde ön plana
ç›kmas›, fen bilimlerine iliflkin tutum
de¤er ve anlay›fllar›n geliflmesi, fen-tek-
noloji-toplum ve çevre etkilefliminin an-
lafl›lmas› aç›s›ndan son derece önemli-
dir.
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insan› yetifltirecek olan e¤itimde, olumlu
ve etken uygulamalara ulaflmak için per-
sonel, tasar›m, araç-gereç, süreç ve yön-
temlerden oluflmufl bir sistemin gereksi-
nimini ortaya ç›karmaktad›r.

E¤itim kalitesinin yükseltilmesi ve e¤itim
olanaklar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› yaln›z
Türkiye’nin de¤il tüm dünyan›n önceli¤i-
dir. E¤itim konusunda tekerle¤i yeniden
keflfetmek yerine, bu konuda politika ve
çözüm üreten kurumlarla iflbirli¤i yap-
mak maliyetleri düflürecek, zaman ka-
zand›racak, hatalar› azaltacakt›r. Bafl
döndürücü bir h›zla geliflen biliflim tek-
nolojileri, sorunlar›n çözülmesinde yeni
olanak ve seçenekler sunmaktad›r. Ulus-
lararas› platformda, bu çal›flmalara kat›l-
mak, ülkemize stratejik ve rekabetçi bir
avantaj sa¤layacakt›r. Çözümler, yerel ve
kültürel niteliklerimize uygun olarak
özümsenmeli ve uyarlanmal›d›r. Yeni bi-
liflim teknolojilerinin e¤itimde kullan›m›
ve yayg›nlaflmas› görece olarak k›sa bir
geçmifle sahiptir. Bu teknolojilerin üre-
tilmesi, paylafl›lmas› ve s›nanmas› konu-
sunda ülkemiz d›fl›ndaki geliflmelerin

parças› olmak ve onlarla birlikte hareket
etmek oldukça yararl› olacakt›r.
“Bilgi ve biliflim teknolojilerindeki
geliflmeler, fen, teknoloji, toplum ve
çevre etkilefliminin anlafl›lmas› aç›s›ndan
son derece önemli.”

“Alan uzmanlar› ve bilgisayar 
tasar›mc›lar›n›n birlikte tasarla-
d›klar› zeki ö¤retim sistemleri 
dinamik ö¤renme ortamlar› 
vücuda getirmekte”
Soner Durmufl

Bilgisayar yaz›l›mlar› ve internet, mate-
matik e¤itimine katk›da büyük imkânlar
sunmaktad›r. Klasik tek yönlü bilgi akta-
r›m›na dayal› yaz›l›mlar yerine zeki ö¤re-
tim sistemleri gelifltirilmektedir. Alan uz-
manlar› ve bilgisayar tasar›mc›lar›n›n bir-
likte tasarlad›klar› bu sistemler, ö¤renci-
den ald›klar› bilgilere dayal› olarak ö¤-
renciye özgü dönütler verebilmekte, ya-
ni kendini dinamik bir flekilde ö¤renen-
lere göre uyarlayabilmektedirler. ‹nter-
net üzerinden çal›flan yaz›l›mlar ise
http’nin tüm olanaklar›n› kullanmakta ve
yaz›l›m maliyetlerini büyük miktarlarda

düflürmektedir.
Belli bir konuya özgü küçük çapl› yaz›-
l›mlar ya müstakil olarak ya da bir araya
getirilerek bir set olarak ücretsiz sunul-
maktad›r (örne¤in, www.matti-
math.com). Ayr›ca uzaktan e¤itim uygu-
lamalar› gittikçe yayg›nlaflmaktad›r. Ö¤-
retim eleman›, ders notlar›n›, ödevlerini,
arfliv  vb. çal›flmalar›n› ö¤rencileriyle pay-
laflmakta belli zamanlarda ise efl zamanl›
olarak ö¤rencileriyle etkileflime girerek
s›n›f ortam›na benzer bir durumu  olufl-
turabilmektedir. Ö¤renciler ise yapt›klar›
çal›flmalar› ö¤retmenleri ve arkadafllar›y-
la paylaflabilmektedir. Bu da mekân ve
zaman s›n›r›n› ortada kald›rmaktad›r. Ni-
tekim halihaz›rda bu türden bir uygula-
ma Sakarya Üniversitesi’nde bilgisayar
programc›l›¤› ve bilgisayar operatörlü¤ü
gibi iki bölüm için yap›lmaktad›r. 

“Bilgisayar Destekli E¤itim, 
bilgisayar eksenli e¤itimden 
ç›kmal›…”
Peter Boylan, Burak Demirkaz›k 

Ö¤renme sürecine destek amaçl› bilgi ve
biliflim teknolojileri, gelece¤in e¤itimi
ad›na bir çok hayal ve umudu beraberin-
de getiriyor. Ancak olgunun bu gününde
de istikbalinde de dikkatten uzak tutul-
mamas› gereken fley “destek” kelimesin-
de gizli. Zira hiçbir sistem asla kendi ba-
fl›na bir ö¤renme kayna¤› de¤ildir. Ancak
baflta bilgi ve biliflim teknolojilerinin sun-
du¤u imkânlar olmak üzere tüm dona-
n›m ve yaz›l›m unsurlar› ö¤renme süre-
cinde ö¤renilmesi hedeflenen içeri¤in
daha iyi temellük edinilmesini sa¤layan
araçlard›r. IT destekli e¤itime bu çerçe-
veden bak›ld›¤›nda –genel olarak e¤itim-
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Türkiye’de Biliflim E¤itimi
Abdullah fien

Ülkemizde yaz›l›m gelifltirme ifllemi kü-
çümsenen ve yerli yerine konamam›fl bir
tabir olarak karfl›m›za ç›k›yor. Kabul et-
meliyiz ki bu bizim için yeni bir tabirdir
ve pek çok kifli ve iflletme iflin ciddiyeti-
nin fark›na varmam›fl durumdad›r. Ge-
nelde ilk kan› olarak ya önemsenme-
mekte ya da çok afl›r› önemsenmekte-
dir.

Bir yaz›l›m›n gelifltirilmesi için gerekli
planlamay› oluflturmak üretim için bir
fabrika veya bir atölye oluflturmaktan
daha kolay de¤ildir. Ayn› ciddiyetle yak-
lafl›m› gerektirmektedir. Nas›l üretimi
planlayan yüksek nitelikli bir iflletmeci
varsa, benzer bir pozisyon yaz›l›m gelifl-
tirmede de vard›r. Nas›l projeyi gerçek-
lefltiren veya üretimi kontrol eden bir
mühendis olmas› gerekiyorsa ayn› fley
yaz›l›m gelifltirme için de geçerlidir.
Benzer flekilde atölyemizdeki -iflçisine
kadar- her pozisyon için yaz›l›m gelifltir-
mede bir karfl›l›k bulabiliriz. Asl›nda bu-
rada flafl›lacak bir fley yoktur. ‹kisi de ifl
yap›yor, ikisi de ürün ç›kar›yor ve ikisi
de insanlar›n ihtiyaçlar›n› gideriyor. Mo-
dellerken atölyeyi ufak bir yaz›l›m proje-
si ile fabrikay› ise çok daha büyük bir ya-
z›l›m projesi ile k›yaslar›z. Etraf›n›za bak-
t›¤›n›zda gördü¤ünüz dev yaz›l›m firma-
lar›- ki en meflhuru dünyan›n en büyük
iflletmelerinden birisidir- bunun bir ispa-
t›d›r. 

‹flin ciddiyetinin tespitini yapt›ktan son-
ra herhalde boyutunu da kavrayabilmifl
oluyoruz. Yani yaz›l›m üç befl mühendi-
sin oturup kendi kendilerine yapacakla-
r› ve ülkemizi biz hiç bir fley yapmazken

mucizevî bir flekilde kalk›nd›racak bir
fley de¤ildir. Uçtan uca planlanmas› ge-
reken, ciddiyetli yaklafl›m gerektiren bir
ifltir. Tek önemli fark olarak ilk yat›r›m
maliyetinin görece düflüklü¤ünü göste-
rebiliriz. Bir fabrika kurmak için gerekli
ilk yat›r›m maliyeti ile bir yaz›l›m projesi
yapmak için gerekli ilk yat›r›m maliyeti
aras›nda ciddi bir fark olabilir. Bu da
kaynaklar›n s›n›rl› oldu¤u ülkeler için bir
rekabet imkân› sa¤lar ancak bu kesinlik-
le bir rekabet avantaj› de¤ildir. 

Yaz›l›m gelifltirmede de ayn› di¤er üre-
tim yerleri gibi farkl› yaklafl›mlar benim-
senebilir. Nas›l seri üretim yapan bir fab-
rika ayn› tipten üründen binlerce üreti-
yorsa, benzer flekilde ürün ç›karan yaz›-
l›m projeleri de olabilir. Fabrikan›n ürü-
nünden beklenen yüksek standartlar ya-
z›l›mdan da beklenecektir. Kolay kulla-
n›m, düzgün bir kullan›m k›lavuzu, ga-
ranti, teknik servis akl›n›za ne gelirse bu
beklenti listesinde yer al›r. Hemen hep-
sinin yaz›l›mda karfl›l›¤› vard›r. Özel üre-
tim yapan, butik çal›flan bir marangoz
nas›l müflterisinin tamamen çok özel ih-

tiyac›na göre mobilya yap›yorsa, benzer
butik yaz›l›m projeleri de vard›r. Maran-
gozun gidip ölçüm yapmas›, yerinde dü-
zeltme yapmas› gibi yaz›l›m projesinin
bafl›ndakiler de benzer ifllemleri yapa-
caklard›r.

Yapt›¤›m›z modellemeleri biraz daha ile-
riye götürüp somutlaflt›ral›m. Büyük bir
fabrikay› düflünelim. Fabrikan›n yap›m›-
na karar veren bir yat›r›mc› vard›r. Bu ya-
t›r›mc› aylar süren araflt›rmalar sonucu
pek çok dan›flman yard›m›yla yat›r›m ka-
rar› al›r. Yaz›l›m iflinde de benzer bir ya-
t›r›mc› ve dan›flman kadrosuna ihtiyac›-
m›z vard›r. Bundan sonra kendine bir
müdür bulur ve kurulum planlamalar›
bafllar. Mühendisler günlerce çal›fl›rlar,
ifl ak›fllar› belirlenir ve cihaz sipariflleri
verilmeye bafllan›r. Cihaz siparifli arka
planda olsa da, yaz›l›m projesinde de
benzer flekilde mühendisler planlama
yapacaklar ve ifl ak›fllar› belirlenecektir.
Daha sonra fabrika birim müdürleri be-
lirlenir. Ve alt kadrolar oluflturulur. Ayn›
flekilde yaz›l›m projesinde de birim mü-
dürleri olacak ve alt kadrolar oluflturula-
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de ve özel olarak yabanc› dil e¤itiminde–
flu fayda ve geliflmelere de¤inmek müm-
kün:
Ö¤rencilerin, ö¤renme içeri¤ini (müfre-
dat, konular) farkl› kaynaklar ve mecralar
yoluyla edinmelerinin sa¤layaca¤› ö¤ren-
me kolayl›¤›na ilaveten geleneksel s›n›f
ve ö¤renme imkânlar›n› aflan olanaklar
söz konusu olmaktad›r. Örne¤in elektro-
nik ortam›n sundu¤u baflta sözlükler ol-
mak üzere kullan›fll› ve rahat ulafl›labilir
baflvuru kaynaklar›, ö¤renileni pekifltirici
mahiyette al›flt›rma imkânlar›, al›flt›rma-
lar›n sonuçlar›n› ö¤rencinin kendisinin
ve/veya ö¤retmeninin denetlemesi ve el-
de edilen geribildirim olanaklar› ilk elde
hat›rlanabilir olanaklard›r. 

Ayr›ca sanal ortam›n ses, metin ve görsel
ögeleri tümleflik kullanmada sa¤lad›¤› ra-
hatl›ktan yararlan›larak üretilen ses kay-
dedip telaffuz sorunlar›n› tespit etme

fleklindeki yaz›l›mlar, hem ö¤renmeye
destek hem de ölçme-de¤erlendirme ve
geri bildirim sürecine yeni aç›l›mlar sa¤-
lamaktad›r. Say›lanlara ek olarak, olufltu-
rulan forum ve mail gruplar›n›n, web si-
telerinin, ö¤renci ve ö¤retmenin sürekli
bir iliflki ve iletiflim içinde olmas›n› sa¤la-
makta oldu¤u da belirtilmelidir. Bu, ö¤-
rencinin ö¤renme güçlü¤ü çekti¤i hu-
suslar› tespit etmesi ve gerekli ilave des-
tekleri sunmas› gereken ö¤retmen aç›-
s›ndan büyük bir f›rsatt›r. 

E¤itim, birbirinden ba¤›ms›z bilgi bütün-
lerinin ö¤renciye aktar›lmas›n› de¤il, ö¤-
rencinin anlaml› bütünler oluflturmas›n›
desteklemeyi hedefler. Bu çerçevede ö¤-
rencilerin di¤er derslerde ö¤rendikleri
konularla ilgili olarak ö¤renilen yabanc›
dilde gelifltirilmifl okuma parçalar›yla ö¤-
rencilerin, “bilgi alan›” ve “dil” aras›nda
bütünlemeye ulaflmalar›na katk› sunul-

makta, üstelik bu katk› s›n›f ortam›ndan
ba¤›ms›z olarak da yürütülebilir olmakta-
d›r. Say›labilecek tüm örneklerin göster-
di¤i fley IT alan›ndaki “aç›k sistem” yap›-
s›n›n bu f›rsatlar›n artarak devam edece-
¤i iflaretlerini vermeye devam etti¤idir.

“E¤itim bilimlerinde geliflim, 
bilgi ve biliflim teknolojileriyle
paralel bir flekilde sürmekte”
Mustafa Otrar 

Bilimsel nitelikteki araflt›rmalar insan ha-
yat›na üç ana etkide bulunur: betimle-
me, aç›klama ve -belki en önemlisi- kon-
trol.  Söz gelimi bir ifletme her hangi bir
ürününün pazar pay›n› art›rmak amac›y-
la önce sat›fl rakamlar›na ulafl›r [betimle-
me], sonra “neden/nas›l” sorular› do¤-
rultusunda sat›flla iliflkili oldu¤u düflünü-
len de¤iflkenlerle sat›fl aras›ndaki ba¤lan-
t›y› kurar yani sat›fl› etkileyen etkenleri
belirler [aç›klama] ve sonra da ürünle ve-

cakt›r. Ayn› fabrikada oldu¤u gibi her bi-
rimin bafl›na yetkin insanlar getirilecek,
alt kadrolarda birim gerekliliklerine gö-
re oluflturulacakt›r. Bir fabrikada boya
iflçisi ile hassas mekanik montaj yapan
iflçi aras›nda nas›l maafl fark› ve konum
fark› varsa, yaz›l›m projesinde de her bi-
rimin alt kadrolar› farkl› yetkinlikte ve
özellikte olacakt›r.

Tüm bu modellemeleri yapmakta ki
amac›m hem iflin önemine dikkat çek-
mek ve hem de her seviyede yaz›l›m
üreticisi insana ihtiyac›m›z oldu¤unu
belirtmek içindir. Sadece üniversite me-
zunu yaz›l›m mühendislerine ihtiyac›-
m›z yok. Alt kadrolar› duruma göre
oluflturacak belki yüksek okul mezunu,

belki lise mezunu veya belki özel kurs
mezunu pek çok insana ihtiyac›m›z ola-
cakt›r. Bu kadrolar› yetifltirmek duru-
munday›z. Nas›l ki teknik okullarda tek-
nikerler yetifltiriyorsak ayn›s›n› yaz›l›m-
da da yapmal›y›z. 

Bunu belki liselerde özel bölümler olufl-
turarak, belki sadece bu ifl için yeni
okullar açarak yapmal›y›z. Pek çok atöl-
ye nas›l sadece bir mühendis ve alt›nda
çal›flan iflçilerle üretim yapabiliyorsa,
pek çok yaz›l›m projesi de bir mühen-
dis ve alt›nda çal›flan alt kadrolarla ürün
gelifltirebilir. Günümüzde yaz›l›m gelifl-
tirme araçlar› olabildi¤ince basitleflmek-
tedir. Bu gelifltirme araçlar› üniversite
mezunu olmayan gençler taraf›ndan da

kullan›labilmektedir. fiu an kamu tara-
f›ndan planl› bir biliflim e¤itimi yap›lma-
mas›na ra¤men piyasada aktif çal›flan in-
sanlar, mevcut ifl gücünün alayl› denebi-
lecek genç insanlardan olufltu¤unu bi-
lir.

Alt yap› haz›r olmadan üst yap›y› olufl-
turmak hiçbir zaman sa¤l›kl› ve baflar›l›
olmam›flt›r. Gelece¤in dünyas›n›n tek-
nolojisinde söz sahibi olmak istiyorsak
biliflim e¤itimini ihmal etme lüksümüz
yoktur. ‹yi fikirler ve f›rsatlar de¤erlen-
dirilmek zorundad›r. Aksi takdirde "f›r-
satlar bulutlara benzer, de¤erlendiril-
mezler ise uçup giderler" sözünü bir
kez daha do¤rulam›fl olaca¤›z. 



ya pazarla ilgili de¤iflikliklerle pazar haki-
miyeti için gereken tedbirleri al›r [kon-
trol]. Ancak flu var ki betimleme ve aç›k-
lama esasen kontrol içindir ve de ilk iki-
sinin kalitesi, kontrolün etkilili¤ini
belirler. Yani söz konusu araflt›r-
ma pazar› ne kadar iyi örneklerse,
verileri ne kadar gerçekçi ve nite-
likli aç›klarsa kontrol o derece et-
kili gerçekleflir.

‹flte biliflim sistemlerindeki geli-
flimler bilimsel araflt›rmalar›n her üç iflle-
vi üzerinde tesirde bulunmaktad›r.  Bu
tesirleri h›z, etkililik, çeflitlilik, kullan›fll›-
l›k ve ekonomiklik olarak özetlemek
mümkün görünmektedir.

Biliflim-teknoloji  alan›ndaki geliflmeler
kendilerini daha çok internet, bilgisayar
ve veri iflleme programlar› alan›nda gös-
termektedir.  Mesela veri toplanmas› aç›-
s›ndan WEB teknolojileri ana kütleye
(evrene) ulafl›lmas›n› kolaylaflt›rd›¤› gibi
veri toplama h›z›n› da art›rmaktad›r. ‹n-
ternet üzerinden online yap›lan pazar

ve/veya kamuoyu araflt›rmalar› bunun en
iyi örnekleridir. Bu model normal flart-
larda ulafl›lmas› mümkün olmayan bir
h›zda veri toplanmas›na olanak sa¤la-

maktad›r. Öte yandan optik ve dijital or-
tamlardan veri aktar›m› yap›labilmesi
do¤ru veri giriflinin sa¤lanmas›n› etkili
hale getirebilmektedir. 

Veri analizi sürecindeki kritik notlardan
birisi de karar stratejileridir. Yeni geliflti-
rilen bilgisayar programlar› bu konuda
da kullan›c›lara oldukça önemli kolayl›k-
lar sa¤layabilmektedir.  Söz gelimi baz›
flirketler bu konuda bilgi paylafl›m› ba¤la-
m›nda online koçluk hizmeti imkan› da-
hi sunmaktad›rlar. Bilgisayar programlar›
binlerce verinin h›zla analizine imkan

verdi¤i gibi yap›labilecek analizler konu-
sunda da genifl bir repertuar sunmakta-
d›rlar. Farkl› teknikler betimleme ve
aç›klama aç›s›ndan genifl bir spektrumla
olana¤› ortaya koymaktad›r.

Tüm bunlar teknolojik geliflmelerin bilgi
iflleme sürecine zamansal ve parasal aç›-
dan büyük avantajlar sa¤lad›¤›n› ortaya
koymaktad›r.
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Ö¤rencilerin, ö¤renme içeri¤ini (müfre-
dat, konular) farkl› kaynaklar ve mecra-
lar yoluyla edinmelerinin sa¤layaca¤›
ö¤renme kolayl›¤›na ilaveten geleneksel
s›n›f ve ö¤renme imkânlar›n› aflan ola-
naklar söz konusu olmaktad›r.



Biliflim sektörünün geliflmesiyle birlikte,
son model teknolojik ürünler hayat›m›-
z›n her alan›nda kullan›l›yor oldu. Evleri-
mizde hayat›m›z› kolaylaflt›racak her tür-
lü aleti kullan›r, cebimizde tafl›d›¤›m›z
yar› cep telefonu yar› bilgisayarlara ton-
larca para verir olduk. Üstelik bu geçifle
flafl›rt›c› bir h›zda kendimizi adapte et-
meyi baflard›k. Bugün art›k, toplumsal
bask›n›n alt›nda ezilen özgür iradelerimi-
zin ne cep telefonu kullanmamay› seçme
ne de evimize bilgisayar almama gibi bir
özgürlü¤ü bulunuyor.

Maalesef 80’li y›llarda televizyon
için çokça sarf edilen “televizyon
zararl› de¤il, programlar› zararl›”
kliflesini flimdilerde internet için
duyar olduk. Hepimizin evlerine
giren bilgisayarlara takt›rd›¤›m›z
genifl bant internet ba¤lant›s› ile beyinle-
rimiz ciddi bir bilgi bombard›man› alt›n-
da kalmaya bafllad›. Bu bombard›man›n
en çok hasar verdi¤i kesimin ise gençler
ve çocuklar oldu¤unu söylemek hiç de
zor olmayacakt›r. ‹lkokul s›ralar›nda ço-
cuklar› bilgisayar ile tan›flt›rmak gibi
özünde iyi bir giriflim olan internet ödev-
leri asl›nda küçük yafllarda çocuklar›n

sosyalleflmesinin önüne afl›lmaz duvarlar
örmeye bafll›yor. Önce aile iliflkileri zay›f-
l›yor, sonra s›n›f›ndaki arkadafllar›yla pay-
laflt›klar› azal›yor ve en sonunda da top-
lumdan soyutlanm›fl bireyler yetifliyor.
Tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de
bu süreç günden güne etkisini art›r›yor.
Asosyal olman›n prim yapt›¤›, ekran kar-
fl›s›nda meydana getirilen 25 cm.lik ha-
yatlar ve makinelerle kurulan en iyi dost-
luklar gündeme oturuyor.
Bugün internet arac›l›¤›yla oynanan

oyunlar›n binlerce üyesi bulunuyor. Ay-
l›k 8 ila 35 dolar gibi bir ücretle oynanan
oyunlar siber âlemde en popüler tart›fl-
ma konular› olarak yer al›yorlar. Maddi
olarak ülke kaynaklar›n›n kötü kullan›l›-
yor olmas›n yan›nda as›l kay›p genç nü-
fusumuzun tahribat› fleklinde gerçeklefli-
yor. Cari aç›¤›n milyar dolarlar› buldu¤u
ülkemizde, oyun sektörü ve teknolojik

cihazlara harcanan paralar da büyük bir
yekûn tutmaya devam diyor. Ancak bilgi
ve onu üreten teknolojinin zararl›, yanl›fl,
kötü ve-veya alerjik oldu¤unu söylemek
yanl›fl olacakt›r. Tüm bu yan etkilere bak-
t›¤›m›zda nerelerde yanl›fl ve nerelerde
eksik yap›ld›¤›n› sorgulamam›z gerek-
mektedir. Yaln›zca bilincinde olmam›z
gereken biliflimin kaygan bir zemin oldu-
¤u ve üzerinde nas›l hareket edilmesi ge-
rekti¤inin kesinlikle iyi biliniyor olmas›-
d›r. Bilgi teknolojilerini son tahlilde üre-

tecek olanda insan›n kendisidir.
T›pk› bizleri en ciddi hastal›klar-
dan iyilefltiren kuvvetli ilaçlar›n
yan etkileri gibi, toplumun ekono-
mik rahats›zl›klar›n› gidermeye
yönelik önemli ilaçlardan birisi
olan biliflim sektörünün de kendi-
ne has bu gibi yan etkileri olmas›

kaç›n›lmazd›r. Bu sebeple ülkelerin tek-
nolojiyi sadece kullanmalar› de¤il üret-
meleri de bir zorunluluk haline gelmifl-
tir. Pekâlâ, insan›m›z teknoloji üretme
iflini nas›l baflaracakt›r? 

Öncelikle kiflinin bilgi teknolojileri ala-
n›nda bir fleyler üretiyor olmas› için bu-
nu kafas›nda tasarlayacak kadar sorun
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Sanal âlemde her fleye hükmeden nesil, gerçekle yüzleflti¤inde “on-off” dü¤mesine basarak sorundan
kurtulma seçene¤ini arar olmufltur. Kendine güvenmeyen, özgüvenden uzak, sorunlarla yüzleflmeyen ve
basit bir seçenek derdinde olan koca bir içi boflluk.
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Türkiye’nin sahip oldu¤u genç nüfus po-
tansiyelinin önünde bu sorunlar dev gibi
dururken 2 milyon üyesi oldu¤u söylenen
bu sanal oyunlar›n, gelecek için bizlerde
flimdiden ciddi kayg›lar uyand›rmas› ge-
rekir.



edip düflünmesi gerekmektedir. K›sacas›
yaz›l›mc›n›n, sistem mühendisinin veya
sektörde benzer bir faaliyet içinde bulu-
nan kiflinin kendi kendini bu gaye yolun-
da tetiklemesi gereklidir.  O ifli ortaya
koymaya yönelik kavram ve düflünce sis-
temlerini sorgulamaya bafllamak yola ç›k-
mak için at›lan ilk ad›md›r.  Bunun he-
men ard›ndan da merak olgusu ortaya
ç›kmaktad›r. ‹flte bu iki varl›¤›n birleflme-
sinden sezgi meydana gelecektir. Sezgi
ise bizi bir problemle karfl›laflt›¤›m›zda
destekleyen en önemli araçt›r. Bir sorun
karfl›s›nda problemin çözümüne yönelik
ad›m atabilmektir. 

Ça¤›m›z›n en büyük s›k›nt›s› karfl›laflt›¤›-
m›z problemleri tan›m›yor oluflumuz-
dur. Yafl ilerledikçe hayat›n getirdi¤i so-
runlar› tan›m›yor olmak, onlara do¤ru
çözümleri bulamamak anlam›na gelmek-
tedir. Sonra zihinlere yerleflen çaresizlik
“ama ben bunu görmemifltim” deyip ifli
kestirip atma noktas›na kadar getirmek-
tedir. Ciddi bir özgüven eksikli¤i akabin-
de kendini göstermektedir. Bilgi tekno-
lojilerinin engin denizine insanlar›n ken-
dilerini kapt›rd›klar›nda ise art›k pando-
ran›n kutusu aç›lm›fl demektir. Sanal

âlemde her fleye hükmeden nesil, ger-
çekle yüzleflti¤inde “on-off” dü¤mesine
basarak sorundan kurtulma seçene¤ini
arar olmufltur. Kendine güvenmeyen,
özgüvenden uzak, sorunlarla yüzleflme-
yen ve basit bir seçenek derdinde olan
koca bir içi boflluk.

Yaflad›¤›m›z zaman çok h›zl› de¤iflmekte-
dir. Zaman›nda dünya halter flampiyona-
lar›nda zirveyi kapt›rmayan Naim Süley-
mano¤lu her antrenman›nda çal›flt›¤›
a¤›rl›¤› art›rmas› gibi modern ça¤›n bir
sonucu her yeni günle beraber insanla-
r›n üzerine binen yük artmaktad›r. Fakat
t›pk› bahsetti¤imiz sporcu gibi bizim de
o yüklerin üstesinden gelme becerimiz
her geçen gün ayn› oranda geliflmekte-
dir. ‹flte bu potansiyeli kullanmak yerine
gençler sanal bir âlemde macera dolu bir
üst boyut seçimi ile kendilerini ifade et-
mektedirler. Bu sebeple bugün çok bü-
yük bir kitle pasifize olmufl durumdad›r.

Türkiye’nin sahip oldu¤u genç nüfus po-
tansiyelinin önünde bu sorunlar dev gibi
dururken 2 milyon üyesi oldu¤u söyle-
nen bu sanal oyunlar›n, gelecek için biz-
lerde flimdiden ciddi kayg›lar uyand›rma-

s› gerekir. Sadece var olan potansiyelimi-
zin kullan›lmamas›n›n çok ötesinde,
gençler cinsel istismarla birlikte bir teh-
dit alt›nda tutulmaktad›rlar. Yaflad›klar›
zaman› de¤erlendir(e)me(me) derdinde
olmas› gereken 12- 20 yafl aras› gençler,
sanal sohbet ortamlar›nda vakitlerini he-
ba ederken, bu tehdide her gün maruz
kalmaktad›rlar. Art›k alkolden sonra en
büyük sorunun bu oldu¤unu kabul et-
memiz gerekmektedir. Tüm bu geliflme-
lerin sonucunda, yeni bir inanç, yeni bir
sapk›nl›k ve heba edilen bir gençlik en
büyük kay›p olarak karfl›m›za ç›kacakt›r.  

Bilgi teknolojilerini ›skalamamak için bil-
ginin en do¤ru biçimde yönetilmesi
esast›r. Bu ifllerde samimiyetin en üst se-
viyesi genç yafllarda olmaktad›r. Sahip
olunan bu samimiyetten dolay› ilham al-
mak mümkündür. Samimi yaklafl›m insa-
n›n riske girmesini tetiklerken hayat ad›-
na sorgulama samimi olunan bu alanda
yo¤unlaflacakt›r. Yaz›l›mda bu anlamda
bir nevi yo¤unlaflman›n somutlaflm›fl ha-
lidir. Oysa yafl›n ilerlemesi ve insanlar›n
daha somut toplumsal iliflkileri içerisin-
de bulunuyor olmas› sorgulama yetene-
¤ini azaltt›¤› gibi riske at›lmay› da dur-
durmaktad›r. Genç yafllarda tolere edi-
len risk seviyesi ciddi oranda düflüfl gös-
terir. Türkiye içinse sahip olunan potan-
siyel, do¤ru bir yönlendirme ile samimi-
yet kazand›r›ld›¤›nda küresel anlamda
avantajlar› beraberinde getirecektir. 

Bu aflamada bilgi teknolojilerinde üretici
olarak yetifltirilecek gençleri iyi seçmek
gereklidir. Erken yafllar dedi¤imiz dö-
nem asla 8- 10 yafl aras› de¤ildir. Yaz›l›m
ile ilgili olarak 13- 14 yafl samimiyetin, is-
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te¤in, merak›n ve sezginin oluflmas› için
en uygun yafl aral›¤›d›r. Bu gençler için
d›flsal ortamlar›n haz›rlanmas›, alt yap›
sorunlar›n›n giderilmesi, çal›flma flartlar›-
n›n oluflturulmas› ve en önemlisi uzun
soluklu vizyon stratejilerinin belirlenme-
si gereklidir. Bu giriflimlerin de devletçi
yap›yla gerçekleflmesi mümkün de¤ildir.
Herkesin memur olmak isteyip, kendini
s›radan bir flemsiye alt›nda güvene alma
arzusuyla hareket etmek bilgi teknoloji-
lerine katk› sa¤lamayacakt›r. K›sacas› in-
san 13- 17 yafl aras›nda iyi bir e¤itimle
çok iyi bir yere gelebilir. Ancak 6- 7 yafl
aras›nda çocuklar›n teknoloji ba-
¤›ml›s› olarak yetifltirilmesi top-
lumda kapanmas› güç yaralar
açacakt›r. Böyle bir durumda el-
bette tüm toplumun endiflelen-
mesi gerekmektedir. Kesti¤imiz
dal- üzerinde oturan biz olmasak
da- toplumun üzerine oturdu¤u
dald›r. Toplum içerisinde vukuu
bulan her kötü olaydan sorumlu-
luk hissetmeli ve buna yönelik
üzüntü duyulmal›d›r. 

Bilgi teknolojileri alan›nda baflar›
için temel flart sistemli ad›m at-
makt›r. Toplumun bu sektörde ihtiyac›
olan at›l›m için gereken ak›l gücüne “uz-
manlaflma” ile sahip olunacakt›r. Bugün
insanl›k tarihi keskin bir dönüflüm yafla-
maktad›r. Tar›m toplumundan sanayi
toplumuna geçen insanl›k tarihi yolculu-
¤una bilgi toplumu modeline geçerek
devam etmektedir. Bu geçiflte elbette is-
tenilen yerde olmak için gerilerde kal-
mamak gerekir. Bunun sebeple, Uhud
Savafl›nda tepeyi koruyan okçular gibi
özel yetiflmifl elemanlara ihtiyaç vard›r.

‹flleri yaln›zca “belirlenen tepeyi koru-
mak” olan okçular gibi, sadece bilgi tek-
nolojisi üretmek amac›yla yetiflmifl genç-
lere ihtiyaç vard›r.  Bu uzmanlaflma bu-
gün elbette kolay olmamaktad›r. ‹flin
kendine has zorlu¤unun yan›nda birey-
sel bir tak›m s›k›nt›lar yükleyece¤i de or-
tadad›r. 

‹nsan bu uzmanlaflmaya f›trat olarak uy-
gun olmad›¤›ndan bir deformasyon süre-
ci geçirmektedir. Kinematik enerjiden
otomasyona geçiliyor. Bütün girdiler
teknolojik olarak sa¤lan›yor. ‹fl gücü aza-

l›yor ve devreye ak›l gücü giriyor. ‹nsan
art›k oturdu¤u yerden tüm hayat›n› kon-
trol etmeye bafll›yor. Ticaretini insans›z
yapm›yor, al›flverifli için çaba harcam›yor
ve hayat› h›zla akan bir nehir gibi alg›la-
maya bafll›yor. Yemekler fast food olu-
yor, her bir faaliyet maliyet analizi ile çö-
zümlenmeye çal›fl›l›yor. Bütün bu süreç
insan f›trat›na çok ayk›r› matrix insan tip-
leri oluflturuyor. K›sacas› kulland›¤›m›z
internet ile tüm insanlar birer androit ha-
le geliyorlar. Birbirini düflünmeyen, so-

mut iletiflimin kalmad›¤›, sevgisiz ve say-
g›s›z bir toplum meydana geliyor. 
Sonuçta bak›ld›¤›nda yaflanan dönem
içerisinde insanlar›n kendi sorgulamala-
r›n› elden b›rakmamas› gerekmektedir.
Bireyin kendine sa¤lad›¤› fayda kadar
topluma da bir katma de¤er kat›yor ol-
mas› flartt›r. Toplumda yaflanan cinayet
vakalar›ndan, intiharlardan ve iflaslardan
herkes biraz pay sahibi olacak. Bilgi tek-
nolojilerinin bizlerde oluflturdu¤u bu
mikro düflünce anlay›fl› ileride çok daha
büyük tehlikelere gebe olacakt›r. ‹nsan›n
nano teknolojiler ne kadar geliflirse gelifl-

sin makro düzeyde dünyay› gör-
mesi ve yarad›l›fl gayesini alg›lama-
s› gerekmektedir. ‹nsan f›trat› da-
ha büyük pencerelere bakmaya
ayarlanm›flken flat ekranl› bir bilgi-
sayara mahkum edilmemelidir.
Hayat problemleri çözme üzerine
kurulmufltur. ‹lk problem ne için
yaflad›¤›m›z sorusudur? Bugün bili-
flimin geliflmesine bakt›¤›m›zda ise
bunun tam tersi ile karfl›lafl›r›z. Ya-
ni, problemsizlik üzerine kurul-
mufl bir yap›yla. Her noktan›n bir
yaz›l›m taraf›ndan düflünülüp so-
runsuz ifllemesi insanlar›n talepleri

haline gelmifltir. 

Oysa bugün çilesizlik amaca, u¤rafla ve
gayeye son vermeye yetmektedir. ‹nsan
çile çekmedi¤ini, emek vermedi¤ini kes-
tirip atabilmektedir. Hayat bir bilgisayar
program› de¤ildir ve istendi¤inde prog-
ram ekle-kald›r dü¤mesine bas›larak sili-
nemez. Tek sahip oldu¤umuz sermaye
bizlere ihsan edilen ak›ld›r, oradan gelen
ç›kt›lar›n analitik ve elefltirel bir bak›fl
aç›s›yla kullan›lmas› flartt›r.
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‹nternetin, kiflileri birbirine ba¤layan
uluslararas› iletiflim a¤› niteli¤inin olum-
suz yönü, bu alanda ifllenen biliflim suç-
lar›d›r.  Geleneksel suçlar›n ifllenmesinin
yeni bir arac› niteli¤inde karfl›m›za ç›k-
mas›na ek olarak, internet, farkl› suç tip-
lerinin ve suç ve suçluyla mücadelede
farkl› sorunlar›n da ortaya ç›kmas›na ne-
den olmufltur. Bu nedenle pek çok ülke
mevcut mevzuatlar›nda düzenleme ya-
parak ya da yeni yasalar ç›kararak inter-
net suçlar›n›n tarifini yapm›fl ve bu suç-
larla mücadeleye giriflmifltir. Bu ba¤lam-
da, AB yolunda ilerleyen ülkemizde de,
gerek Birlik mevzuat›na uyum çal›flmala-
r› içerisinde do¤an zorunluluktan ve ge-
rekse günümüz sosyal yaflant›s›n›n do-
¤urdu¤u zorunluluklardan, biliflim ve bil-
gi güvenli¤i konular›nda çeflitli yasal dü-
zenlemelere gidilmifltir.
Esasen bilgi güvenli¤ine iliflkin tüm yasal
düzenlemelerin kayna¤›n›n 1982 Anaya-
sa’s› oldu¤unu söylemek pek de yanl›fl
olmayacakt›r. fiöyle ki; bilgi güvenli¤ine

yönelik suçlar›n flekline, niteli¤ine ve ifl-
lenifl tarz›na bak›ld›¤›nda, bu suçun ifl-
lenmesiyle Anayasam›zda tarif edilen
“Özel Hayat›n Gizlili¤i” kural›n›n ihlal
edilmifl olaca¤› aç›kça görülebilmektedir.
Mevcut anayasal düzenlemenin uzant›s›
olarak da, Türk Medeni Kanunu’nda “ki-
flili¤in ve kiflilik haklar›n›n korunmas›”
yönündeki düzenleme de bilgi güvenli¤i-
nin korunmas›na k›smen yard›mc› ol-
maktad›r.

Bilgi güvenli¤inin sa¤lanmas›na yönelik
en somut ad›mlar ise, yeni Türk Ceza Ka-
nunu’ndaki düzenlemeler ile at›lm›flt›r.
Gerçekten, Türk Ceza Kanunu’nda bili-
flim alan›nda suçlar k›sm›nda 243. mad-
de ile “hukuka ayk›r› olarak biliflim siste-
mine girme veya sistemde kalma”, 244.
madde ile “biliflim sisteminin iflleyiflinin
engellenmesi, bozulmas›, verilerin yok
edilmesi veya de¤ifltirilmesi, biliflim siste-
mi arac›l›¤›yla hukuka ayk›r› yarar sa¤la-
ma”, 245. madde ile “banka veya kredi

kartlar›n›n kötüye kullan›lmas›” suç ola-
rak düzenlenmifltir. Yine, 135. madde ile
“kiflisel verilerin kaydedilmesi”, 136.
madde ile “kiflisel verileri hukuka ayk›r›
olarak verme veya ele geçirme”, 138.
madde ile “verilerin yok edilmemesi” suç
olarak düzenlenmifltir.Ayr›ca, yeni ceza
yasas› ile biliflim suçlar›yla ifllenmesi
mümkün olan suç tipleri de düzenlen-
mifl olup, 132. madde ile “haberleflme-
nin gizlili¤ini ihlal”, 124. madde ile “ha-
berleflmenin engellenmesi”, 125. madde
ile “hakaret”, 142. madde ile “biliflim sis-
teminin kullan›lmas› yoluyla h›rs›zl›k”,
158. madde ile “biliflim sistemi yoluyla
doland›r›c›l›k” suç olarak düzenlenmifl-
tir.

Türkiye'nin, AB sürecinde ç›karmay› ta-
ahhüt etti¤i yasalardan biri de “Kiflisel
Verilerin Korunmas› Yasas›”d›r. Söz ko-
nusu kanuna iliflkin yasa tasar›s› 2004 y›-
l›nda tamamlanm›fl olup bu kanunla bir-
likte kiflisel bilgilerin güvenli¤ini sa¤lama
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yolunda önemli hukuki düzenlemeler
getirilmifltir. Kifliye ait her türlü bilgiyi ifl-
leyen gerçek ve tüzel kiflilerin uyaca¤›
esaslar› düzenleyen tasar›da k›saca: Veri-
lerin, hukuka uygun elde edilece¤i ve
kullan›laca¤›, herkesin kendisiyle ilgili ifl-
lenen verileri ö¤renebilece¤i, din, mez-
hep, siyasi düflünce, ›rk, inanç, sa¤l›k ve
özel yaflamla ilgili verilerin ifllenemeye-
ce¤i, kamu kurum ve kurulufllar›n›n, ka-
mu yarar›, kiflinin meflru menfaati gere¤i
verilerin üçüncü kiflilere aktar›lmas›n›
reddedebilece¤i fleklinde düzenlemeler
yer almaktad›r.

B‹LG‹SAYARLARDA, B‹LG‹SAYAR
PROGRAMLARINDA VE 
KÜTÜKLER‹NDE ARAMA KOPYALA-
MA VE EL KOYMA
Devlet taraf›ndan kamu düzeninin sa¤la-
nabilmesini temin aç›s›ndan ifllenmifl bir
suçun delillerinin tespit edilebilmesini
temin noktas›nda flah›slar›n bilgisayar ka-
y›tlar›na müdahale edilebilmesi de müm-
kündür. fiüphesiz devlet otoritesin dev-
reye girdi¤i bu durumun flartlar›n›n tüm
unsurlar› ile düzenlenmesi özellikle özel
hayat›n gizlili¤inin zedelenmemesini te-
min aç›s›ndan büyük önem arz etmekte-
dir. Makalemizin bundan sonraki k›s›m-
lar›nda bilgisayar, bilgisayar programlar›
ve kütüklerinde devlet güçleri taraf›ndan
arama yap›lmas›n›n flartlar› gerek Türk
Hukuku gerekse uluslar aras› hukuk aç›-
s›ndan de¤erlendirilmeye çal›fl›lacakt›r.

1. Türk Hukuku’na Göre Bilgisa-
yar, Bilgisayar Programlar› ve Kü-
tüklerinde Arama Yap›lmas›n›n
fiartlar›
Bilgisayarlarda, bilgisayar programlar›n-

da ve kütüklerinde arama ya-
p›labilmesi 01.06.2005 tarihi
itibari ile ceza muhakemesi si-
temimizde bir güvenlik tedbiri
olarak yerini alm›flt›r. Söz ko-
nusu arama yetkisi Ceza Mu-
hakemesi Kanunu’nun 134.
maddesi ile Adli Ve Önleme
Aramalar› Yönetmeli¤i’nin 17.
maddesinde düzenlemesini
bulmufltur.
Gerek Ceza Muhakemesi Ka-
nunu’nun 134. maddesi gerek-
se Asli ve Önleme Aramalar›
Yönetmeli¤i’nin 17. maddesi hükümleri
uyar›nca bir suç dolay›s› ile yap›lan ko-
vuflturma esnas›nda baflka flekilde delil
elde edilebilmesi imkân› olmad›¤› takdir-
de Cumhuriyet Savc›s›n›n talebi üzerine
flüphelinin kulland›¤› bilgisayar, bilgisa-
yar programlar› ve kütükleri üzerinde in-
celeme yap›lmas›na, bilgisayar kay›tlar›n-
dan kopya ç›kart›lmas›na ve bu kay›tlar›n
çözülerek metin haline getirilmesine hâ-
kim taraf›ndan karar verilecektir.
Dolay›s› ile bir flahs›n bilgisayar, bilgisa-
yar programlar› ve kütükleri üzerinde
arama, inceleme yap›labilmesinin flartla-
r›n›

a. Bilgisayar›, bilgisayar programlar› ve
kütükleri incelenmek ve aranmak iste-
nen flah›s hakk›nda yürütülmekte olan
bir kovuflturman›n bulunmas›,
b. fiüpheli hakk›nda baflka flekilde delil
elde edebilme imkân›n›n bulunmamas›,
c. Cumhuriyet savc›s›n›n talebinin bu-
lunmas›,
d. Cumhuriyet Savc›s›n›n talebi üzerine
hâkim taraf›ndan flüphelinin kulland›¤›
bilgisayar, bilgisayar programlar› ve kü-

tükleri üzerinde inceleme yap›lmas›, bil-

gisayar kay›tlar›ndan kopya ç›kart›lmas›

ve bu kay›tlar›n çözülerek metin haline

getirilmesine karar vermifl olmas› fleklin-

de s›ralayabilmek mümkündür.

Hakk›nda kovuflturma yürütülen bir fla-
h›s hakk›nda elde edilmifl baflkaca delil-
ler söz konusu ise bilgisayar kay›tlar›
üzerinde inceleme yap›lmas› yönünde
hâkimin karar verebilmesi mümkün de-
¤ildir. 
Ancak bilgisayar kay›tlar›na herkesin gi-
rebilmesi bilgisayar kay›tlar›nda istenildi-
¤i flekilde de¤ifliklik yap›labilmesi her za-
man mümkündür. Baflka bir ifade ile bil-
gisayar kay›tlar› flüphelinin imzas›n› tafl›-
mamakta istenildi¤i zaman istenildi¤i fle-
kilde kay›tlar üzerinde de¤ifliklik yap›la-
bilmektedir. Bu nedenle doktrinde bilgi-
sayar kay›tlar›n›n tek bafl›na flüpheli aley-
hine delil olarak kullan›lmamas› gerekti-
¤i di¤er delillerle desteklendi¤i takdirde
ceza muhakemesinin amac› olan maddi
gerçekli¤in ortaya ç›kart›lmas› hususuna
hizmet edebilece¤i de savunulmufltur.1

Bilgisayar, bilgisayar programlar›na ve
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kütüklerine flifrenin çözülememesinden
dolay› girilememesi veya gizlenmifl bilgi-
lere ulafl›lamamas› halinde çözümün ya-
p›labilmesi ve gerekli kopyalar›n al›nabil-
mesi için, bu araç ve gereçlere el konula-
bilecektir. Ancak flifrenin çözümünün ya-
p›lmas› ve gerekli kopyalar›n al›nmas›

halinde, el konulan cihazlar›n gecikme
olmaks›z›n derhal flüpheliye iade edilme-
si gerekmektedir.
Ayr›ca bu ifllem yap›l›rken sistemdeki bü-
tün verilerin yedeklerinin al›nmas› ve ta-
lep etmesi halinde de bir kopyas›n›n
flüpheli veya vekiline verilmesi gerek-

mektedir. Bu düzenleme flüphelinin sa-
vunma hakk›n›n güvence alt›na al›nmas›
aç›s›ndan önemlidir. Zira yukarda belirt-
mifl oldu¤um gibi bilgisayar kay›tlar› üze-
rinde istenildi¤i flekilde de¤ifliklik yap›la-
bilmesi mümkün oldu¤undan sistemde-
ki verilerin bir örne¤inin san›¤a verilme-
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AR-GE Çal›flmalar› PATS‹S® ile
Güvende Olacak
Kemal Yamankaradeniz (Destek Patent)

Günümüzün ülke s›n›rlar›n› aflan küre-
sel rekabet ortam›nda firmalar›n ayakta
kalmalar›, güçlü bir pazar konumuna sa-
hip olmalar› hiç kolay de¤il. Daha genifl
bir arenada ve a¤›r koflullarda yaflanan
rekabet, firmalar› yeni rekabet araçlar›
edinmeye itiyor. Ancak hizmet ve ürün-
de kalite, yenilikçilik ve Ar-Ge çal›flmala-
r› gibi temel rekabet araçlar› de¤iflmiyor. 

Farkl›laflmak için Ar-Ge çal›flmalar›n›n
önemine inanan kurulufllar›n say›s› h›zla
art›yor. Ancak rekabet güçlerini Ar-Ge
çal›flmalar› ile art›rmay› amaçlayan firma-
lar›n, üretimlerini patent ile korumad›k-
lar› sürece bu çal›flmalardan tatmin edici
bir getiri elde edemeyeceklerini anlama-
lar› da önem tafl›yor. 

Türkiye’de henüz patent sahipli¤i konu-
sunda yeterli bilincin olufltu¤unu söyle-
mek güç. ‹stanbul Sanayi Odas›’n›n her
y›l yapt›¤› Türkiye’nin en büyük 500 sa-
nayi flirketi s›ralamas›nda 2005 y›l›nda
yer alan flirketlerden 384’ünün hiçbir
patenti bulunmuyor. Kalan 116 flirketin
toplam patent say›s› ise 4.361’de kal›yor.
Oysa ABD’de haz›rlanan Fortune 500 lis-
tesine giren firmalar›n toplam patent sa-

y›s› 354.316. Sadece General Electric flir-
ketinin 24.719 patenti bulunuyor. Türki-
ye’nin küresel ekonomi içinde hak etti¤i
konuma gelebilmesi için, Türk flirketle-
rinin de daha yenilikçi olmalar›n›n yan›
s›ra, patent haklar›n› alarak yeniliklerine
sahip ç›kmalar› gerekiyor.

1983 y›l›ndan bu yana s›nai mülkiyet ala-
n›nda faaliyet gösteren, marka ve patent
vekilli¤i hizmeti veren Destek Patent
Türkiye’nin inovasyon gücünün artmas›
için Patsis® sistemini gelifltirdi.  Bu sis-
tem yerli firmalar›n uluslararas› patent
sald›r›lar›ndan korunabilmesini ve arafl-
t›rma – gelifltirme faaliyetlerinin daha
verimli, pazarlama ve patent odakl› fle-
kilde yürütülmesini hedefliyor. Patsis®,
firmalar› Ar–Ge sisteminin patent strate-
jilerine dayal› olmas›n›, böylece rekabet-
çi ve patentli ürünler gelifltirebilmesini
sa¤l›yor.

Patsis® , 4 ana bölümden olufluyor:

•Teknolojik Rekabet Analizi:

Firman›n üretim yapt›¤› alanda patentler
aç›s›ndan teknoloji analizi, firman›n du-
rum analizi ve buna göre firman›n risk
haritas› ç›kar›l›r. Bu aflama bafllang›ç fik-
ri mülkiyet stratejisinin belirlenmesini
de kaps›yor.

•E¤itim Programlar›:

Firman›n fikri mülkiyet alan›nda, özellik-

le de patentler konusunda uzun vadeli

strateji belirleyebilmesi için, hem genel,

hem de patent uzman› yetifltirilmesine

yönelik e¤itimler veriliyor.

•Patsis® Atölye Çal›flmalar›

Firmada yap›lan analiz ve e¤itimlerin ka-

l›c› olabilmesi için atölye çal›flmalar› ya-

p›l›r. Bu çal›flmalarda, firma içinde yap›-

lan yeniliklerin ne tip olaca¤› ve nas›l ko-

runabilece¤i, patent karfl›laflt›rma ve yo-

rumlama teknikleri gibi konular ele al›-

n›yor ve stratejik uygulamalar yap›l›yor.

•Patent odakl› Ar – GE’nin Sistem

Entegrasyonu

Firman›n kurumsal olarak rekabetçi ve

patentli ürünler elde edebilmesi için ya-

p›lan çal›flmalar dökümante ediliyor ve

bunlar›n sisteme entegrasyonu konu-

sunda çal›flmalar yap›l›yor.

Patent konusunda, 20 y›l› aflk›n süredir

sektör lideri olarak hizmet veren Destek

Patent, Patsis® sistemi ile flirketlerde ya-

p›sal bir dönüflüm yaratmay›, ülkemiz-

deki patent sahipli¤i oran›n›n artmas›na

destek olmay› amaçl›yor. 



si halinde daha sonra de¤ifliklik yap›larak
flüpheli aleyhine delil oluflturulmas› ihti-
malinin önüne geçilmifltir.

2. Siber Suç Sözleflmesi
Teknolojinin geliflmesi ile bilgisayar kul-
lan›lmak sureti ile ifllenen suçlar  art›k
ulusal olmaktan çok uluslararas› boyut
kazanm›fl ve ülkeler konuyu uluslar aras›
platformda da düzenleme ihtiyac› hisset-
mifllerdir.
Ulusal hukukumuzdaki düzenlemenin
yan›nda uluslararas› anlamda Türkiye
için en önemli metin Avrupa Konseyi
bünyesinde gerçeklefltirilen Siber Suçlar
Sözleflmesidir. Sözleflmeye 26 Avrupa
Konseyi üyesi ülke ile beraber ABD, Ja-
ponya, Kanada ve Güney Afrika imza
koymufllard›r2 Türkiye henüz bu sözlefl-
meye taraf de¤ildir.

Siber Suç Sözleflmesi’nin öngördü¤ü ko-
ruma tedbirlerinden biride sözleflmenin
14. ve 19. maddelerinde düzenlemesini
bulan depolanm›fl bilgisayar verilerinin
aranmas› ve bunlara el konulmas›d›r.3 ‹fl
bu sözleflme gere¤ince taraf ülkeler cezai
bir suça iliflkin olarak elektronik ortamda
delil toplanabilmesini temin aç›s›ndan
gereken yasal düzenlemeleri yapma mü-
kellefiyeti içerisindedirler.

Sözleflmenin 19. maddesi gere¤ince taraf
devletlerin her biri, yetkili mercilerinin
belirli bir bilgisayar sisteminde ya da bu
sistemin bir parças›nda arama yapmas›
ya da bunlara eriflim sa¤lamas› söz konu-
su oldu¤unda, ayr›ca, aranan verilerin
kendi ulusal s›n›rlar› içindeki baflka bir
bilgisayar sisteminde ya da bu sistemin
bir parças›nda sakland›¤›na dair gerekçe-
leri bulundu¤unda, söz konusu mercile-

rin arama ya da eriflim ifllemlerini bu sis-
temi kapsayacak flekilde geniflletebilme-
lerini sa¤lamak üzere gerekli olabilecek
yasama ifllemlerini ve di¤er ifllemleri ya-
pacakt›r. Ayr›ca sözleflmeye taraf ülkeler
yetkili mercilerinin kendi ulusal s›n›rlar›
içinde paragraf 1 veya 2 uyar›nca eriflilen
bilgisayar verilerine el koyma ya da bun-
lar› baflka flekillerde koruma alt›na al›n-
mas› konusunda yetkili olabilmeleri için
gerekli olabilecek yasama ifllemlerini ve
di¤er ifllemleri yapacakt›r.

Bilgisayar kullan›lmak sureti ile ifllenen
suçlarda kullan›lan bilgisayar sisteminin
tan›nmas› da önemli oldu¤undan sözlefl-
meye taraf ülkeler yetkili mercilerinin il-
gili bilgisayar sisteminin iflleyifli hakk›nda
ya da bu sistem içindeki bilgisayar verile-
rinin korunmas› için kullan›lan önlemler
hakk›nda bilgi sahibi olan herhangi bir
kifliye, bilgisayar, bilgisayar program› ve
kütüklerinin incelenebilmesi, aranabil-
mesini temin aç›s›ndan gerekli bilgileri
makul flekilde vermesi yönünde talimat
vermesi için gerekli olabilecek yasama ifl-
lemlerini ve di¤er ifllemleri yapacakt›r.
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Bilgi Teknolojileri konusuna genel
bir bak›flla bafllayabilir miyiz?
Asl›nda bilgi teknolojileri hakk›nda anla-
tacak çok fley var. Yaz›l›m konusu Türki-
ye’de çok göz ard› edilen bir konu olma-
ya maalesef devam ediyor. Yaz›l›mda
Türkiye’nin durumu hakikaten iyi de¤il.
Biz hep böyle arkadan, treni kaç›rd›ktan
sonra bir fleyler yap›lmas› gerekti¤inin
fark›na var›yoruz. Bilgi teknolojileri treni
duman›n› tüttüre tüttüre uzaktan geliyor
ve biz seyrediyoruz. Ard›ndan bu tren
geliyor, geçiyor, gidiyor, ondan sonra
iflin önemini anl›yoruz ve “asl›nda biz de
bu durumdan yararlanabilirdik” diyoruz.
Oysa bu süreci yakalamak için önceden
plan yapmak gerekiyor. Türkiye’de yaz›-
l›m konusunun durumu da bu hikâyeye
benziyor. 
Sizden bahsedelim biraz, Bilgi Tek-
nolojileri ile tan›fl›kl›¤›n›z nas›l ger-
çekleflti?
Ben bilgisayar mühendisiyim, bildi¤im ifli

yap›yorum. Yurt d›fl›nda okudum, 12 y›l-
l›k bir Avrupa deneyimim var. Orada 800
kiflinin çal›flt›¤› dünya çap›nda bir banka-
n›n bilgisayar merkezinde tek Türk ben-
dim. ‹lk defa Türk Mühendis görüyorlar-
d›, inanam›yorlard›. Kafalar›ndaki Türk
anlay›fl› farkl›yd›. Onlara göre Türkler an-
cak fabrikada  üretim hatt›nda çal›flabilir-
di. Biz oralara girdik Allah’›n izniyle bafla-
r›l› da olduk. En yüksek maafl zamlar›n›
ald›k ama bunlar çal›flmayla oluyor, her-
kes saat 5’te evine giderken, -Avrupal›
öyledir befli bir geçe bile durmaz iflte- biz
dokuzlara onlara kadar çal›fl›yorduk.
Tabii akabinde de baflar› geliyordu.

Sonra Japonya’ da çal›flt›m iki y›l. Çok
büyük bir projeye dan›flmanl›k yapt›m.
Elli tane yaz›l›mc›n›n oldu¤u bir grubu
yönettim. O zaman daha yirmi dokuz ya-
fl›ndayd›m. Yirmi y›l önce Japonya nere-
deydi, Türkiye neredeydi flöyle bir gözü-
nüzün önüne getirin. Teknolojik olarak

çok geride olan bir ülkeden biri gidip
teknolojik olarak çok ileride olan o an
için dünyan›n en uç noktas›nda olan bir
ülkede dan›flmanl›k yap›yor. Akl›n alaca-
¤› bir fley de¤il. Hatta bir gün uçakta dö-
nerken önemli bir heyetle  karfl›laflt›k,
uzun süren uçak yolculu¤u s›ras›nda
sohbet esnas›nda Japonya’da dan›flman-
l›k yapt›¤›m› söyleyince inanamad›lar. . 

Sonra kendi ülkemize geldik ve yirmi y›l-
d›r Biliflim Sektörünün içindeyim. fiu an-
da Biliflim Sektörünün dev firmalar› o za-
man Mecidiyeköy’de ufak apartman da-
irelerinde kurulmufltu. K›sacas› yirmi y›l
önce kurduk flirketimizi fakat olmam›z
gereken yerin çok gerisindeyiz. Biliflim
sektörü bu aç›dan çok kötü bir durum-
da. Geçen gün bakt›m bir toplant›da bü-
yük ve çok tan›nm›fl sektörün önde ge-
len yaz›l›m devlerinden birinin CEO’su
ben de büyüyemedim diye flikayet edi-
yor. E¤er bu firmalarda olduklar› konum-
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Selahattin ES‹M

Biz asl›nda Hastane Yönetim Bilgi Sistemleri Yaz›l›m› üreten bir yaz›l›m firmas›y›z. 12
y›ld›r ayn› ifli yap›yoruz ve bu konuda uzmanlaflt›k. Türkiye’de bir Devlet Hastanesin-
de Microsoft SQL2005 veri taban›n›n ileri teknoloji uygulamas›n› bir ilk olarak gerçek-
lefltirdik. Kartal Yavuz Selim Devlet hastanesinde gerçeklefltirdi¤imiz bu teknoloji sa-
yesinde sistemin sürdürülebilirli¤i üst düzeye ç›kart›ld›.

Esim Yaz›l›m
Selahattin Esim

‹leri Teknoloji, Yüksek Ahlak ‹le Dürüstlükten Ödün Vermeden

‹yi Niyetle Çal›flmak Baflar›n›n Anahtar›d›r



dan flikayet ediyorlarsa demek ki gerçek-
ten durumumuz pek iç aç›c› de¤il, anla-
d›¤›m kadar› ile Biliflim Sektörünün önü-
nü açacak siyasilerden de mahrumuz.
Ben parlamentoda yaz›l›m ifli ile u¤rafl-
m›fl milletvekili oldu¤unu zannetmiyo-
rum, benim bildi¤im kadar› ile bir kaç ki-
fli var. Böyle oluncada Biliflim Sektö-
rü.temsil noktas›nda üvey evlat gibi kal›-
yor.

Biliflim sektörü çok büyük bir sektör. Ba-
cas›z sanayi diyorlar. Bacas›z sanayi de
biz o sanayinin harekete geçmesi için ne
yapt›k. Bir tane Türkiye’nin dünya çap›n-
da baflar›s› var m›? Yok. Türkiye’de bu
konuda imkânda yok. Fakat ABD’de,
AB’de, Uzakdo¤uda her türlü imkân var.
Risk sermayesi var. Burada gidiyorsun
bankaya soyut bir tak›m fikirler ortaya
koyuyorsun. Banka anlam›yor seni. Bu
yüzden anlamad›¤› fleye kredi vermiyor.
Türkiye’de bankac›l›k projeye göre çal›fl-
m›yor, ipotek zihniyeti ile çal›fl›yor. Böy-
le olunca da o bacas›z sanayii diye adlan-
d›rd›¤›m›z sektör kendi ya¤›yla kavrulup
birde a¤›r vergileri ödemeye çal›fl›yor.
Genç bir giriflimcinin zaten 3 tane evi ol-
sa kendisi en az›ndan bir tanesini satar
ve inand›¤› ifle yat›r›r. 

Türkiye’deki Biliflim Sektörünü
özetlemek gerekirse neler söyleye-
biliriz?
Türkiye’nin durumunu flu flekilde k›saca
özetlemek gerekir. Yaz›l›m firmalar›n›n
telif haklar›n›n korunmas› için hala bir
sistem yok mesela. Halen daha geçerli
bir sistem kurulamad›. Kültür Bakanl›¤›
çal›flma yap›yor ama sonuç al›namad›.
Baflka bir sorun ise temsil konusunda ya-

flan›yor. Ticaret Odalar›nda yaz›l›m fir-
malar›- aynen TOBB’da- oldu¤u gibi tem-
sil edilemiyor. Biz on sene önce ‹TO’da
rulmanc›lar ve her nevi makineler mes-
lek komitesinde oy kullan›yorduk.. Bu
Ticaret Odalar›nda çok büyük bir eksik-
tir. Zira bizim yaz›l›mc›lar olarak derdimi-
zi anlatabilmek için temsil edilmemiz ge-
rekiyor.

Biliflim Sektörünün mesela en büyük ek-
siklerinden bir tanesi de yaz›l›mc›, yani
kodlama yapacak eleman s›k›nt›s›d›r. fiu
anda yeni bir ifl kolunda ilan›m›z var kaç
gündür gençlerle görüflüyoruz. ‹ki yüzün
üzerinde elemanla görüfltük, henüz ye-
terli birisi ç›kmad› karfl›m›za. Mesela
gençler çok h›zl› kariyer planlamas› yap›-
yorlar. Bu çok yanl›fl bir anlay›flt›r. Soru-
yoruz ilk üç y›l içinde kendini nerede
görmek istiyorsun. Ald›¤›m›z cevaplar›n
ço¤u  iki y›l sonra proje lideri, üç y›l son-
rada, dört y›l sonrada kendi firmam› ku-
raca¤›m fleklinde. Daha meslekte uz-
manlaflmadan flirket kurma niyeti biraz
da ifl dünyas›n›n gerçeklerinin bilinme-
mesinden kaynaklan›yor. ‹fle baflvuran
genç bir arkadafl liseyi 4.78 ortalama ile
bitirmifl ve ‹TÜ Bilgisayar Mühendisli¤ini
ilk 2000 bine girerek kazanm›fl, sonra ‹s-
tanbul’a okumak için gelip bu flehrin bü-
yüsüne kap›larak zaman›n› bofla harca-
m›fl ve üniversite bitirme not ortalamas›
2,2 ye düflmüfl. Yaz›k çok yaz›k p›r›l p›r›l
bir zekâ ama heba edilmifl, flimdi bu ar-
kadafl›n tecrübesi altyap›s› olmad›¤› için
ifle alam›yoruz ama bir yandan da kapasi-
tesi olan bir arkadafl› de¤erlendireme-
menin üzüntüsünü yafl›yorsun, o zaman›
bofla geçirmeseydi flimdi çok de¤erli bir
eleman olurdu diye. ‹nsan kaynaklar›m›z

da böyle heba oluyor, bu genç insanlar›
yönlendiren bir kaynak yok gerçekten
çok yaz›k. 

Yanl›fllar iflte buradan bafll›yor. Bir de
teknoloji eskisi gibi art›k basit de¤il, çok
karmafl›k. Gittikçe de daha çok karmafl›k
hale dönüflüyor. Yaz›l›m›n outsource
edilmesi yani d›flar›da yapt›r›lmas› denin-
ce akla ilk gelen ülke Hindistan olurdu,
baflar› öyküsü Hindistan’d›. Hindistan bir
flekilde yaz›l›m mühendisleri yetifltirebil-
mifl. Proje al›n›yor üç tane farkl› ekibe
da¤›t›l›yor. Kim önce projeyi bitirirse o
paray› al›yor. K›sacas› kaliteden ziyade
sonuca önem veriliyor. Bu sebeple Avru-
pal› yat›r›mc›lar Hindistan’ la çal›flmak is-
temiyor. Orada ifl yapmak yerine Çek
Cumhuriyeti’ni, Polonya’y›, Romanya’y›,
Bulgaristan’› ve Litvanya’y› tercih ediyor.
Buralar Avrupa’n›n içinde olmas›na ra¤-
men yaz›l›m mühendisli¤i henüz ucuz
bir ifl kolu olarak görülüyor. 

Biz ise burada hep kendimize Hindis-
tan’› örnek alm›fl›z. Hindistan ve Çin’
den sonra gelen en cazip ülke Çek Cum-
huriyeti. Befl yüz tane IT firmas›n›n üst
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düzey yöneticisi aras›nda araflt›rma yap-
m›fllar. Nereye ifl yapt›rmak istersiniz di-
ye. Çek Cumhuriyeti cevab› ç›km›fl. Ne-
den? Zira Çek Cumhuriyeti’nde insanlar
güvenilir. Böyle bir tan›nm›fll›klar› var
bunun yan›nda matematik zekâlar› çok
kuvvetli bu insanlar›n tabii bu da e¤iti-
min kalitesinden kaynaklan›yor.

Türkiye’nin yaz›l›m konusunda re-
kabet edebilir duruma gelmesi için
neler yap›lmal›d›r?
fiimdi burada bizim en büyük flanss›zl›¤›-
m›z olan vize konusundan bahsetmek
gerekiyor. Rekabeti efl koflullarda yürüte-
miyoruz çünkü bizim böyle bir engelimiz
var. Bu sorunun siyasi olarak afl›lmas› ge-
reklidir. Türk ifladam› birgün içinde yurt-
d›fl›na gitme planlar› yapam›yor zira
önünde vize engeli var.
Dünyada yaz›l›m sektörü dedi¤imiz za-
man liderler: Avustralya, Almanya, Fran-
sa, Japonya, ‹ngiltere ve ABD’dir. Kapasi-
tesi olan yapabilir olanlar:  Belçika,  K›b-
r›s Rum Kesimi, Danimarka, Finlandiya,
Yunanistan, Hong Kong, ‹srail, ‹rlanda,
‹talya, Malta, Hollanda, Yeni Zelanda,
Norveç, Avusturya, Portekiz, Singapur,
Slovenya, ‹spanya, Taiwan, ‹sveç ve ‹sviç-
re’dir.

Biz Hindistan’a göre de¤il Avrupa ülkele-
rine göre k›yaslama yapmal›y›z. Bir de e-

kaplanlar listesi var. Bunlar ise alt yap›, ifl
gücüne sahipler fakat güvenilir ülkeler
de¤iller ve verimli çal›flmad›klar› vurgula-
n›r. Bu ülkelerin bafl›nda ise: Çin, M›s›r,
Guatemala, Hindistan, Jamaika, Kore,
Lübnan, Meksika, Ukrayna, Polonya,
Rusya ve Tayland yer al›yor. 

Bir de kaybedenler var tabii ki. Alt yap›s›
ve yetiflmifl gücü olmayan ülkeler bunlar.
Güney Amerika, Balkanlar, Afrika bir de
merkezi Avrupa. Küçük ama son zaman-
larda oldukça ileriye giden  Kamboçya,
fiili, Filipinler, Gana, Macaristan,Endo-
nezya ve Mauritius.

Türkiye bütün bu listeler içinde nereye
girer sorusu gündeme geliyor hemen?
Bizim çözüm üretmemiz laz›m. Nüfusu-
muza bakt›¤›m›z zaman e-kaplanlara gir-
memiz gerekti¤ini söyleyebilirim. Alt ya-
p›ya bakt›¤›m›z zaman ise kapasitesi
olanlar grubuna girmemiz gerekiyor. Ya-
ni bizim yerimiz kesinlikle di¤er gruplar
olmamal›.

Mesela Biliflim Sektörünün ifl gücü aç›¤›-
n› kapatmak üzere okullar aç›labilir. Tür-
kiye’de özel e¤itim kurumlar›n›n verdi¤i
kurslar ile insanlar 3 ayda 6 ayda Yaz›l›m
Mühendisi olacaklar›n› zannediyorlar.
Bilgi teknolojileri konusunda AB’nin bir-
çok fonu bulunuyor ancak bu fonlar› en
az kullanan ülkelerden biriyiz. Sektörde
KOB‹’lerin önünü açmak bu fonlar› kul-
lanmaktan geçmektedir. 

AB fonlar›n›n yan› s›ra baflka bilgi tekno-
lojileri alan›na yönelik fonlardan biri de
‹slam Kalk›nma Bankas› fonlar›d›r. Bu
aflamada ‹KB’na Teknoloji gelifltirme
park› açma konusunda bir proje ile bafl-
vurulsa, risk sermayesi ‹KB taraf›ndan
karfl›lanmak suretiyle beklide böyle bir
giriflim bafllat›labilir.  Ancak Türk KO-
B‹’ler olarak bunlara ay›racak vakti yok.
Oysa risk sermayesindeki aç›¤› bu fonlar-
la kapatmak mümkün olabilir. Bizim ni-
yetimiz biliflim müteahhidi yetifltirmek
olmal›d›r.

Bu noktada, Belediyelere çok büyük gö-
revler düflüyor. Belediyelerin belli sek-
törlere verdikleri deste¤i Biliflim Sektö-
rünede vermeleri gerekir. Örne¤in sü-
rekli konut yap›l›yor fakat hiçbir Beledi-
ye flirketlere ofis yap›p satmay› veya kira-
lamay› düflünmüyor. Biliflim Sektörü Me-
cidiyeköy’de apartmandan bozma yerler-
de konufllanmak zorunda kalm›fl. Oto-
park sorunu, altyap› sorunu var, bir
müddet sonrada ruhsat sorunu olacak.
Tekstilkent’i,Kuyumcu kent’i kurmufluz
ama Biliflim Kenti yok. Yak›n bir gelecek-
te AB Standardlar›na uygun olarak bele-
diyeler konutlarda bulunan flirketlere
ruhsat veremeyecek. Biz firma olarak 8
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Türk insan›n›n zeki oldu¤u-
nu, bir fley yapabilecek yete-
nekte oldu¤una inanmak,
dürüstlükten ödün verme-
mek ve iyi niyetle ihlâsla ça-
l›flmak ortaya bir baflar› öy-
küsü ç›kar›yor.



ayd›r Kozyata¤›’nda yer almak için ‹fl
Merkezlerinde ofis yeri ar›yoruz ancak
bulam›yoruz. 
Bilgi Teknolojileri sektöründe yaflanan
di¤er önemli sorunlardan birisi de KDV
sorunudur. Bilgisayar alacak kifli yüzde
18 KDV ödüyor. Bu oran›n en az›ndan
yüzde 3 seviyelerine çekilmesi gerek-
mektedir.  Herkesin evine bilgisayar›
sokmam›z laz›m. Ayr›ca yaz›l›m sektö-
ründe faaliyet gösteren firmalar›n birçok
harcamalar› gider olarak kabul edilmi-
yor. Bunlar›n da düzeltilmesi gerekir. 

Telekom özellefltirilmesine karfl›n Avru-
pal› 16 Mbit ADSL hatt›na modem dahil
20 _ öderken biz Türkiye’de 2 Mbit h›-
z›nda  bir ADSL hatt›na hala bunun nere-
deyse 5 kat›n› ödüyoruz.. H›z olarak se-
kiz kat gerideki bir teknolojiye 5 kat da-
ha fazla para ödüyoruz. K›sacas› özellefl-
tirmenin önü rekabet olmadan aç›ld›¤›
için kartel durumu aynen devam ediyor.
‹ngiliz Devlet Baflkan› Thatcher ‹ngilte-
re’de 2 tane özel telekom firmas›n› des-
tek vererek büyüttü ondan sonra ‹ngilte-
re Telekom hizmetlerini özellefltirdi. Bu
anlay›fl flu anda en bilinen markalar ola-
rak O2 ve Vodafone gibi iki büyük ‹ngiliz
Telekom flirketinin do¤mas›yla sonuçla-
nan baflar›l› bir strateji olarak tarihe geçti.

‹stanbul’da düzenlenen HAB‹TAT top-
lant›s›nda bir tebli¤ sunmufltur. O tebli¤-
de benim de internet hakk›nda bir tebli-
¤im bulunuyordu. On iki sene önce bir
tak›m öneriler getirmifltik. fiimdi sunu-
lan vizyona biz y›llar önce sahiptik ama
tek fark›m›z Türkiye gibi bir ülkede yafla-
makt› ve söylediklerimiz çok ileriye dö-
nüktü anlafl›lamad›. ‹flte o tebli¤i sunan

bizler, buraday›z. Çocuk pornosu gibi
hepimizin yüre¤ini s›zlatan ahlaks›zl›kla-
r›n internette kontrol edilemeyece¤ini
ve bunun önleminin al›nmas›n› y›llar ön-
ce o tebli¤de belirtmifltik. Bizim o tarih-
lerde ortaya koydu¤umuz slogan›m›z
Yüksek Teknoloji- Yüksek Ahlak bugün
tam olarak ne demek istedi¤imizi onay-
lar mahiyettedir.

Bize biraz Microsoft’un da günde-
mine ald›¤› baflar› hikâyesinden
bahseder misiniz? 
Biz asl›nda Hastane Yönetim Bilgi Sis-
temleri Yaz›l›m› üreten bir yaz›l›m firma-
s›y›z. 12 y›ld›r ayn› ifli yap›yoruz ve bu ko-
nuda uzmanlaflt›k. Türkiye’de bir Devlet
Hastanesinde Microsoft SQL2005 veri ta-
ban›n›n ileri teknoloji uygulamas›n› bir
ilk olarak gerçeklefltirdik. Kartal Yavuz
Selim Devlet hastanesinde gerçeklefltir-
di¤imiz bu teknoloji sayesinde sistemin
sürdülebilirli¤i üst düzeye ç›kart›ld›. Mic-
rosoft 2007 Zirvesinde çok yeni bir tek-
nolojinin sunumunu yine Vak›f Gureba
Hastanesinde gerçeklefltirilmifl bir proje
olarak sunaca¤›z, bu projede Türkiye’de
bir ilk olacak. Çok enteresan hep ilkleri
yapan bir firma oldu¤umuzu Microsoft
gibi bir yaz›l›m devi sayesinde ö¤rendik.
Bu, zoru baflarmaya azimli, yüre¤ini orta-
ya koyan bir avuç insan›n baflar›s›d›r. 

Microsoft’un düzenledi¤i seksen tane ya-
z›l›m evinin kat›ld›¤› bir toplant›ya ko-
nuflmac› olarak ça¤r›lm›flt›m. Konuflma-
da bir iki sene içerisinde benim yurt d›fl›-
na yaz›l›m satt›¤›m› duyarsan›z sak›n fla-
fl›rmay›n bunun için haz›rl›k yap›yorum
dedim. Salonda bir alk›fl koptu. Anlad›m
ki yürekten inand›¤›m hayallerimi bile

söylememiz insanlar› motive ediyor.
Türk insan›n›n zeki oldu¤unu, bir fley ya-
pabilecek yetenekte oldu¤una inanmak,
dürüstlükten ödün vermemek ve iyi ni-
yetle ihlâsla çal›flmak ortaya bir baflar› öy-
küsü ç›kar›yor, bunu sonradan fark ettik.

Teknoparklar konusunda Türkiye
için neler söyleyebiliriz? 
Türkiye’nin en muzdarip oldu¤u konu
bu teknoloji gelifltirme merkezleri olan
teknopark’lard›r. Bütün dünyada Tekno-
loji Gelifltirme Merkezleri, teknoloji ge-
lifltirenleri desteklemek, yeni teknoloji
üretmek, firmalar› bir arada bulundurup
yeni geliflimleri h›zland›rmak ve rekabeti
art›rmak, bir de güzel fikirleri olan genç
insanlar› desteklemek için kurulurlar.
Türkiye’de ise teknopark’lar hakk›nda
vergi kaç›rma cenneti yerlermifl gibi bir
kan› oluflmufl. ‹smini saymayaca¤›m çok
büyük firmalar gidip bu teknopark’lara
yerleflmifl ve KOB‹’lere karfl› büyük bir
haks›zl›k yap›lm›fl. Üniversite ile ifl dün-
yas› afl›s› menfaatler ön plana ç›kt›¤› için
tutmam›fl.  
Dünyadaki Teknoloji Gelifltirme Merkez-
leri Finlandiya da mesela Teknopolis,
Fransa da Sophia Antipolis, Çin de Haidi-
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an, ‹talya da IT3P,Almanya’da Berlin Ad-
lershof bulunuyor. Bunlar prestijleri en
yüksek olan teknoparklard›r. Oysa ‹stan-
bul da böyle bir giriflime lay›kt›r ve böyle
prestijli bir projeye imza atmal›d›r. Bu
noktada bizlerin ifl birli¤i kültürünü ge-
lifltirmek aç›s›ndan güzel önerilerimiz
olabilir. 

Dünyadaki bütün Teknoloji Gelifltirme
Merkezleri kümelenmeye gidiyor. Clus-
ter dedi¤imiz kümelenme ifl birli¤ini, ya-
ni herkesin birbiriyle hem rekabet ve
hemde dayan›flma içinde çal›flmas›n› sa¤-
l›yor. Mesela Pekinde Haidian Bilim Par-
k› var, buras› Çin’in silikon vadisi olarak
an›l›yor. 1988’de on bin hektarl›k bir ara-
zi üstüne kurulmufl, 53 üniversite,
400.000 ö¤renci,56.000 KOB‹ var içinde.
Tam bir teknoloji gelifltirme cenneti.
2008 y›l› için beklenen cirosu 44 milyar
dolar. Yani, Türkiye’nin ihracat›n›n yar›-
s›d›r. 

Bak›n baz› özel okullar çocuklara Çin’ce
dersi koymaya bafllad›. Gelece¤in yöneti-
cisi Çin kültürünü bilirse daha baflar›l›

olacakt›r, neden biliyor musun? Art›k
dünya ekonomisinin y›ld›z› parlayan ül-
kesi oras›, bugün Avrupa’da Hollanda,
Almanya, Fransa, ‹talya Çinlilerin peflin-
den kofluyor. Gel de benim ülkemde ofis
aç diye, size Çin ‹fl Merkezleri aç›yoruz
gelin diyorlar. Altyap›m›z var, ulafl›m ko-
lay, yetiflmifl ifl gücü var size her türlü ko-
layl›¤› sa¤lar›z diyorlar. fiimdi bakarsan›z
tüm bu olanaklara ‹stanbul’da sahiptir.
Evet, Avrupa’n›n rakibi ‹stanbul olabilir
buna kesinlikle inan›yorum ‹stanbul Bili-
flimde Liderlik olanaklar›n›n onda birini
bile kullanabilmifl de¤ildir.

Pekin’le fianghay aras›na muhteflem bir
tren yolu hatt› kuruluyor, Japonya gibi
dünyaya ileri teknoloji üretebilme gücü-
nün oldu¤unun imaj›n› verecekler. Ja-
ponya’da olimpiyatlarda Shinkanseni
(fiimflek) trenini yapt›lar ayn› kayg›yla.
Oysa Çin’de günde sekiz saat ayakta bir
flehirden bir flehire trenlerle giden insan-
larla dolu. fiimdiden bizim burada ger-
çekten de yapaca¤›m›z fley, ifl birli¤ini
aramak.  Onlar›n yapamad›¤› bir fleyi biz
mutlaka yap›yoruzdur, yani gelecekte re-

fah› artacak olan Çin pastas›ndan pay

kapmak laz›m.

Bir örnek proje fikrimiz var mesela. K›fl›n

kar ya¤d›¤›nda ‹stanbul’da üç nokta kilit-

lenir. Birisi Haliç köprüsü, yokufltan do-

lay›. ‹kincisi, Bo¤az Köprüsünün Mecidi-

yeköy’den sonraki yokufl bir de Altuniza-

de’ye ç›kan yoldur. Ne çözüm üretiyoruz

biz? Tuz dökülüyor her yere. Hâlbuki bu

do¤aya ve çevreye zararl› bir maddedir.

O iniyor bo¤az›n sular›na oray› da kirleti-

yor. Hem su kaynaklar›n› kirletiyor hem

denizi. Günefl enerjisiyle kendi akülerini

dolduran ve otoban› ›s›tan bir yaz›l›m ge-

lifltirilse, ne tuza gerek kalacak ne bir

baflka kimyasal çözüme. Benzer bir uy-

gulamay› Polonya da uygulam›fllar. 

Bütün altyap›y›, merkezi ›s›tma oldu¤un-

dan bu sistemi yollar›n alt›ndan geçir-

mifller. S›f›r›n alt›nda yirmi derece bir

metre kar var, yolda kar yok. Bunu ko-

muta edecek olan yap›n›n bir bölümü ya-

z›l›m bir bölümü de basit bir ›s›tma siste-

mi. ‹flte kümeleflme olmufl olsayd› biz bu

projeyi k›sa bir sürede harekete geçirebi-

lirdik. Biz MÜS‹AD olarak yar›m kalan te-

sisleri inceleyerek bir rapor haz›rlam›fl-

t›k. Çok enteresan, ac›t›c›, üzücü bir tab-

lo ç›km›flt› ortaya burada hakikaten MÜ-

S‹AD’a büyük ifl düflüyor.  

MÜS‹AD Bilgi Teknolojileri konusunda

da bu ülkenin gerçeklerine ve taban›na

sahip ç›kan konumuna yak›flan önerileri

sunabilecek önemli bir STK olmay› sür-

dürmelidir.

Ocak 200798

dosya bilgi teknolojileri /‹yi Niyetle Çal›flmak Baflar›n›n Anahtar›d›r





21.yüzy›l bilgi teknolojileri ça¤›d›r. Bilgi
teknolojilerine sahip olmak üçlü bir ülke
haline gelmek anlam›n› tafl›maktad›r.Bili-
nen bu gerçekler ulaflman›n yolu ise be-
lirli flartlar› yerine getirmek ile mümkün-
dür.

20.yüzy›l›n sonlar›nda so¤uk savafl döne-
mi sona ermifl ve ABD ve Bat› Avrupa ile
Sovyetler Birli¤i aras›ndaki güç ve
etkinlik mücadelesi Sovyetlerin
aleyhine sonuçlanm›flt›r.
Bu durum bir dizi yeni ve önemli
geliflmeye yol açm›fl ancak hakim
bir gücün ortaya ç›km›fl olmas› ba-
r›fl içinde bir dünya ortaya ç›karamam›fl
aksine sonuçlar do¤urmufltur. Bugün de
dünyan›n güç ve ç›kar mücadelelerinin
flekillendirdi¤i ac›mas›z iliflkilerin hatta
savafllar›n dünyas› olmay› sürdürmekte-
dir.

So¤uk savafl flartlar›n›n sona ermesi
20.yüzy›l›n son çeyre¤inde dünyan›n

önemli ülkeleri üzerindeki bask›y› hafif-
letmifltir. Bu durum savunma harcamala-
r›na ayr›lan paylar›n azalt›larak ordular›n
küçültülmesi say›ca azalt›lan ordular›n
teknolojik ve operasyonel yetenekleri-
nin artt›r›lmas› ve bilgi teknolojilerinin
alanlar›na daha fazla ilgi ve yat›r›m yap›l-
mas›na yol açm›flt›r. Böylece kalite kan-
dite problemi kaliteden yana a¤›rl›k ka-

zanm›flt›r.20.yüzy›l›n sonunda gerçekle-
flen savafl ve çat›flmalar önceki örnekle-
rin de gösterdi¤i gibi 21.yüzy›lda güçlü
olabilmenin bafl flart› olarak bilgi tekno-
lojilerini gerekli k›lm›flt›r. 

Ülkemiz aç›s›ndan bu durum farkl› özel-
likler arz etmektedir. Dünyan›n birçok
ülkesi savunmaya   ay›rd›klar› paylar›

azaltarak di¤er alanlara daha fazla yat›r›m
yapmay› tercih ederken Türkiye gerek
jeostratejik konumunun getirdi¤i gerek-
lilikler gerekse siyasal fay hatlar›n›n Tür-
kiye’nin hinterland›nda yer almas› gibi
sebeplerle üzerinde hissetti¤i güvenlik
ve tehdit alg›lamalar› nedeni ile operas-
yonel gücü yüksek modern ve büyük bir
ordu yap›s›n› koruma ihtiyac› içerisinde-

dir.

Ülkemiz ça¤›n gerekli k›ld›¤› gelifl-
meleri takip ederek yaklafl›k 14 Pi-
yade Tümeni’nden oluflan kon-
vansiyonel  ordusunu modernize

ederek teknolojik imkan ve kabiliyetleri-
ni gelifltirmifltir.

Hepsinden önce 21.yüzy›lda verilecek
görevleri yerine getirebilme potansiyeli
olan modern bir ordunun oluflturulmas›
ve bu potansiyelin sürdürülmesi için ge-
rekli flartlar› iflaret etmek gerekir.
Modern donan›ml› bir ordu ileri teknolo-

dosya B‹LG‹ TEKNOLOJ‹LER‹

Ocak 2007100

Ayd›n ÇET‹NER
Savunma Analisti

Dünya çap›nda iddialar› olan her devlet taraf›ndan genel ekonomik faaliyetlerin bir üst alan› gibi görü-
lerek s›k› devlet politikalar› ile korunup kollanan savunma teknolojileri alan› genel ekonominin krema-
s› gibi ele al›nmaktad›r.

Bilgi Teknolojileri Ça¤› ve 
Milli Savunma

Modern donan›ml› bir ordu ileri teknolo-
jiye gereksinim duyar ve ileri teknolojiler
yat›r›m alanlar› iyi iflleyen, istikrarl› eko-
nomik flartlar› gerekli k›lmaktad›r.



jiye gereksinim duyar ve ileri teknolojile-
ri yat›r›m alanlar› iyi iflleyen, istikrarl›
ekonomik flartlar› gerekli k›lar. Ekono-
mik s›k›nt› ve çalkant›lar içerisindeki ül-
kelerin uzun vadeli stratejik öngörü ge-
rektiren savunma teknolojileri alanlar›na
gerekli k›lar. Ekonomik s›k›nt› ve çalkan-
t›lar içerisindeki ülkelerin uzun vadeli
stratejik öngörü gerektiren savunma tek-
nolojileri alanlar›na gerekli pay› ay›rmas›
zor olmaktad›r.

Dünya çap›nda iddialar› olan her devlet
taraf›ndan genel ekonomik faaliyetlerin
bir üst alan› gibi görülerek s›k› devlet po-
litikalar› ile korunup kollanan savunma
teknolojileri alan› genel ekonominin kre-
mas› gibi ele al›nmaktad›r. 21.yüzy›lda
büyük güçlü ve modern ülke Türkiye he-
defi gücünü teknolojik donan›m›n›n yan›
s›ra geliflmifl yaz›l›m›ndan alan ,dünyan›n
hemen her noktas›nda düflman›n hasm›-
na faaliyetlerinin tespit edilerek ileriden
müdahale konseptini uygulayabilen bilgi
teknolojileri ile donat›lm›fl bir ordu ile
mümkün olabilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin savunma sanayi
oluflturma gayretleri ve buna ba¤l› ileri
teknolojiye eriflme çabalar› eski y›llara
dayanmaktad›r. Ancak geçmifl giriflimler
ya baflar›s›z olmufl ya da k›s›tl› sonuçlar
k›s›tl› sonuçlar ortaya konularak gösteri-
len çabalar istenilen düzeye ulaflmam›z
için yeterli olamam›flt›r.
Dünyan›n geliflmifl ülkeleri so¤uk savafl
sonras› üzerlerinde hissettikleri bask›n›n
azalmas› nedeniyle di¤er alanlara daha
fazla yat›r›m yapma imkan› özellikle ar-
ge paylar›n› artt›rma imkan› bulmuflken
Türkiye co¤rafyas›ndaki hassasiyet ve

uluslar aras› iliflkilerdeki önemli yeri ne-
deni ile yeni silah sistemlerinin tedariki
,ileri teknoloji ihtiyac› artm›flt›r.Genel
olarak 1984’te dünya çap›nda 60 milyar
ABD dolar› düzeyinde silahlanma harca-
mas› yap›lm›flken bu rakam 1994’teki 10
y›ll›k süreçte 30 milyar ABD dolar› sevi-
yelerine inmifltir.Yine bu y›llarda günü-
müze ve sonras›na ait de¤erlendirmeler
›fl›¤›nda Türkiye 10 ila 25 y›ll›k perspek-
tifte 150 milyar  ABD dolar› düzeyinde
askeri silah sistemleri ve buna ba¤l› har-
camalar toplam›na ihtiyaç duymakta-
d›r.1970’lerde “kendi uça¤›n› kendin
yap” kampanyalar› ile gayretlerini artt›-
ran  Türkiye elindeki köklü savunma sa-
nayi kurulufllar›na (MKE) Aselsan gibi
teknoloji yat›r›mlar›n› eklemifltir.1985’te
Savunma Sanayi Müsteflarl›¤›’n›n kurul-
mas› ve son y›llarda giderek artan gayret-
lere ra¤men % 20-25 yerli piyasadan te-
darik yapan Türkiye % 75’lere varan
oranda d›fla ba¤›ml›d›r. Zira pahal› yat›-
r›mlar olan savunma sanayi yat›r›mlar›-
n›n tek al›c›s› Türk ordusu durumunda-
d›r.Çok ciddi uluslararas› rekabetin ya-
fland›¤› savunma sanayi alan›nda di¤er
ülkelere silah sistemleri ihrac›n› baflara-

bilen ülke say›s› çok azd›r.Bu yüzden
Türkiye hem ordusunun ihtiyac›n› karfl›-
larken hem de iflleyen ekonomiye nas›l
ve hangi alanlarda katk›da bulunabilece-
¤ini “ uzun vadeli stratejik öngörü ile he-
sap etmek zorundad›r.”

Zaman , kaynak ve teknolojik yeterlilik
bak›m›ndan mümkün gözükmeyen alan-
larda d›flar›dan teknoloji transfer edilme-
si zorunludur. Bu transferler lisanslar›n›n
al›nmas› veya ortak teflebbüs (joint ven-
ture) gelifltirilmesi know how edinilmesi
ortaklar›n etkinliklerinin artt›r›lmas›, ger-
çekçi hedeflerin tespit edilerek savunma
sanayinin yat›r›m yapt›¤›m›z alanlar›nda
kobileri de içerisine alan planlamalar ya-
parak Türk ekonomisi için itici güç olufl-
turulmas› mümkündür. Bu maksatla sivil
sanayinin kendine yeterli teknolojik ka-
pasitesi yüksek elemanlar›n›n savunma
sanayi ile entegrasyonu, sanayimizin
mevcut durumunu s›k›fl›k analiz ederek
teknoloji ve arge alanlar›nda giriflimleri-
mizin artt›r›lmas› gerekmektedir.

Türkiye’nin savunma sanayi alan›nda so-
nuç vermifl en önemli giriflimlerinden bi-
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risi TAI Türk havac›l›k endüstrisidir. Bu
sayede Türk hava kuvvetleri hem mo-
dern bir hava kuvvetine sahip olabilmifl
hem de bu alanda teknolojik birikimini
artt›rm›flt›rF16 uçaklar›n›n detay montaj›
ile bafllat›lan faaliyetler 21.yüzy›l Türki-
ye’sinde Havac›l›k alan›nda oldu¤u kadar
uzay faaliyetlerinde de söz sahibi olabil-
me hedefini ortaya ç›kartm›flt›r.Bu alan-
da ciddi hedefler belirlemifl olan Türkiye
“Uydu yol haritas›” kapsam›nda belirle-
nen yörüngelere yerlefltirilecek milli uy-
dular ile uzaydan görüntü elde etme ve
komünikasyon yetene¤ini artt›rmay›
planlamaktad›r.Keflif ve haberleflme uy-
dular›n›n kullan›m› büyük güçler için
prestij ve cayd›r›c›l›k anlam›na gelirken
günümüzde ekonomik,siyasi,aske-
ri imkanlar›n de¤erlendirilmesi
aç›s›ndan hayatiyet arz etmekte-
dir.Türk Silahl› Kuvvetleri 1999 y›-
l›nda bafllatt›¤› çabalar›n› orta uzun
vadede öncelikle keflif uydular›n›n
iflbirli¤i yolu ile milli kabiliyete ka-
zand›r›lmas› daha sonra uzay›n
elektronik harp ve komuta kontrol
alanlar›nda kullan›lmas›n› planla-
maktad›r.

Geçti¤imiz y›l savunma sanayi icra komi-
tesi keflif gözetleme uydu sistemi tedarik
sorumlulu¤unu savunma sanayi müste-
flarl›¤›n› vermifltir. Göktürk 1 ad› verilen
proje kapsam›nda bir uydu ulusal sanayi
modeli gelifltirilmesine çal›fl›lmakta-
d›r.2011 y›l›nda ilk milli askeri haberlefl-
me uydusunun gönderilmesi planlan-
m›flt›r.

Hava kuvvetlerimiz kendi modernizasyo-
nu kapsam›nda elindeki savafl uçaklar›-

n›n modern avionik (hava elektronik sis-
temleri) entegrasyonu ile üçüncü nesil
seviyesine ç›kartma çal›flmalar› yapmak-
tad›r.
Türk hava kuvvetlerinin vurucu gücünü
oluflturan F16 fighting falcon uçaklar›n›n
PeaceOnyx3 projesi kapsam›nda ABD ile
var›lan antlaflma çerçevesinde 76 adet
F16 C-D Blok 50 tipi savafl uça¤› kapsam-
l› modernizasyona tabi tutulacakt›r.Ayr›-
ca yeni nesil silahlar 50 adet AGM84 K
Slam ER füzesi, geliflmifl silah data link
podlar›, 50 adet AGM 154 A-1 (BLU 111
hava harp bafll›¤› ile ) 54 adet AGM 154 C
(Broach harp bafll›¤› ile )JSOW   (joint
stand off weapon) (Birleflik at›mut mihi-
mat› yeni nesil) 203 adet MIDS link 16

terminali siparifl edilmifltir.‹htiyaç duyu-
lan yeni nesil AN APG -68 CV39 radarlar›
müflterek kaska monteli niflangah sis-
temleri AGM 88B Harm (anti radyasyon
füzeleri) ve Harm füzesi hedefleme sis-
temleri JDAM (joint direct attack moniti-
ons) yeni nesil bomba mültimat› temin
edilmifltir.RF 4E Phantom (keflif) uçakla-
r› avionik ve yap›sal modernizasyonu da-
ha önce 54 adet ‹srail iflbirli¤i ile moder-
nize edilen F4E 2020  Terminatör uçakla-
r›n›n ikinci paketi modernizasyon prog-
ram›na al›nm›flt›r.E¤itim ve harbe haz›r-

l›k uçaklar›m›zda modernizasyona tabi
tutulmakta C130B Hercules nakliye
uçaklar›m›z 7 adet C130 E 6 adet C 130 B
uça¤›m›za Glasskokpit (say›sal kokpit)
ba¤›ms›z radar seyrüsefer sistemleri milli
imkanlar ile Erciyes projesi kapsam›nda
modernize edilmektedir.ABD ile yeni
uçak tedarik projesi kapsam›nda 16 ade-
di F16 D, 14 adedi F16 C Blockjot 50 mo-
dern savafl uça¤› tedariki anlaflmas› yap›l-
m›flt›r.Yine ABD ile gelece¤in uça¤› ola-
rak adland›r›lan JSF Jointstrike Fighter
uça¤›nda Par?    Antlaflmas› yapan Türki-
ye 100 uçak edinmeyi ve 10 milyar ABD
Dolar› harcamay› planlamaktad›r.2020’li
y›llar›n vurucu gücü olarak planlanan ve
ABD -Avusturayla-Danimarka-Hollanda-

‹ngiltere-Kanada-Norveç ve Türki-
ye’nin ortakl›¤› ile  üretilen JSF
lightning II MEV/JSF uça¤›na 175
milyar Dolar yat›r›m ve 3.seviye
kat›l›m gerçeklefltirmifltir.Türkiye
Best Value en iyi de¤er ilkesinin
gözetildi¤i projede 6 milyar ABD
Dolar› ifl pay› alamam›flt›r.Bu he-
nüz emekleme döneminde olan
Savunma Sanayimizin durumunu
aç›kça ortaya koyan bir durum

omufl Savunma Sanayi Müsteflarl›¤›n›n
gayretleri neticesinde yürütülen pazar-
l›klar neticesinde 4,5 milyar ABD Dolar›
iflpay› al›nm›flt›r.Sadece bu örnek bile ne
kadar gayret gösterilse azd›r dedirtecek
kadar önemlidir.Yine de Türkiye  Avru-
pal› ortaklar› ile yeni nesil nakliye uça¤›
A400 M Loadmaster  uçaklar›nda iflbirli¤i
içindedir.Ve al›nan siparifller ile Türkiye
her bak›mdan avantaj kazanmakta-
d›r.Türk hava kuvvetlerinin önemli pro-
jelerinden bir tanesi de Bar›fl (Peace
Onyx) Projesi
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21. yüzy›l Türkiye’si Havac›l›k alan›nda
oldu¤u kadar uzay faaliyetlerinde de söz
sahibi olabilme hedefini ortaya ç›kart-
m›flt›r. Bu alanda ciddi hedefler belirle-
mifl olan Türkiye “Uydu yol haritas›” kap-
sam›nda belirlenen yörüngelere yerleflti-
rilecek milli uydular ile uzaydan görüntü
elde etme ve komünikasyon yetene¤ini
artt›rmay› planlamaktad›r.



Düzenlemesi içeren bu elektronik sa-
vunma projesinde iki uçak daha opsiyon
al›nm›fl bir yer destek istasyonu dahil
edilmifltir Türkiye günümüz modern
muharebelerinde öncü rolü olan ve tayin
edici aktiviteleri ile hava kuvvetlerinin
yeteneklerini artt›rmak istenmekte-
dir.Di¤er yönden bu pahal› faaliyet ala-
n›nda kazan›lan kabiliyetler ekonomik
de¤ere dönüfltürme gayreti içindeki Tür-
kiye Fillo projesinde M›s›r’ a yapt›¤› üre-
tim gibi flimdi de Pakistan’›n F16 uçakla-
r›n› modernize etmeyi istemektedir.
Deniz kuvvetlerimiz ise envanterindeki

ABD donanmas›ndan devrald›¤› G s›n›f›
Oliver Hazard Perrynler Alman tersane-
lerinde üretilmifl MEKO 200 s›n›f› f›rka-
teynler 209 s›n›f› 1200-1400 ton denizal-
t›lar ve yine Alman menfleli hücumbotla-
r› ile görev yapmaktad›r.

Cumhuriyetin ilk y›llar›nda Marmara do-
nanmas› olarak görülen Türk deniz kuv-
vetleri h›zla modern kabiliyetler kazan-
m›fl son y›llarda ise aç›k denizlere do¤ru
konsepti ile özellikle Do¤u Akdeniz hav-
zas›nda varl›¤›n› artt›rarak gerek uluslar
aras› Bar›fl koruma çabalar›nda gösterdi-
¤i yararl›l›k ve destek gerekse üstün gay-
retleri ile dikkat çekmifltir. Milli güç kon-
septine yapt›¤› katk› bak›m›ndan önemi
gittikçe artan donanman›n modern teç-
hizat ve ba¤l› ihtiyaçlar› da o oranda art-
maktad›r. Zira siyasi geliflmeler Türk do-
nanmas›n›n yak›n ve uzak denizlerimiz-
deki varl›¤›n› daha fazla gerekli k›lmakta-
d›r. Bu maksatla donanman›n kendi im-
ha ve kabiliyetlerimizde gelifltirdi¤i pro-
jelerin yan›s›ra (Genesis projesi)gibi dik-
katle planlamak yeni tedarik projelerine
ihtiyaç duyar haldedir.

Önümüzdeki y›llarda Türk donanmas›
elektronik savafl kabiliyetlerini artt›rmak
baflta olamk üzere havadan ba¤›ms›z de-
nizalt›lar›n al›m› ortak üretimi Milgem
milli gemi projesi hava unsurlar›n› da ba-
r›nd›r›p hareket yapabilen a¤›r tonajl›
doklu ç›kartma gemileri TF 2000 Türk
f›rkateyni projesi gibi projelerini gerçek-
lefltirmeye yap›molan Karakuvvetleri
21.yüzy›la çal›flmaktad›r.

Türk Silahl› Kuvvetlerinin en genifl kap-
saml› yap›m› olan Karakuvvetleri 21.yüz-
y›la ayak uydurmak maksad› ile varolan
potansiyeline ek olarak modern bir ana
muharebe tank› üretimi/tedariki ihtiyaç
içerisindedir. Günümüz muharebelerin-
de envanterdeki mevcut 105mm. toplu
tanklar›n yerini 120 mm.li toplar› olan
elektronik donan›m› güçlü,motor gücü
artm›fl entegre muharebe yapabilen z›rh
kapasitesi yüksek tanklar alm›flt›r ki Tür-
kiye bu konuyu çözmek için azami milli
imkanlardan yararlanabilece¤i bir projeyi
planlamaktad›r. Tanksavarlar›n hr geçen
gün etkinli¤inin artmas› bu alanda da

aray›fla itmifltir. Trigat projesindeki belir-
sizlik devam ederken z›rhl› muharebe
araçlar› aç›s›ndan FMC Nurol Kuruluflu
ile önemli baflar› yakalayan Türkiye hem
Silahl› Kuvvetlerinin ihtiyac›n› karfl›lam›fl
hem de bu alanda önemli ihracat baflar›-
lar› elde etmifltir. KMS ( Kaideye Monteli
Stinger) platformlar›n›n Hollanda’ya aç›k
ihale ile sat›lmas› ayr› baflar› olarak görü-
lürken Aselsan’›n elektronik alan›ndaki
baflar›l› çal›flmalar› Türk Silahl› Kuvvetle-
rine önemli katk› Z›pk›n 155 mm.lik top-
lar alan›nda önemli bir iflbirli¤i ve baflar›
olarak görülmektedir.

Savunma Sanayii ve Türk Silahl› Kuvvet-
lerinin modernizasyon projelerine dair
k›sa bilgiler ile ortaya konulan de¤erlen-
dirmelerin iki önemli bafll›k ile analiz
edilerek tamamlanmas› 21.yüzy›lda Tür-
kiye’nin dünya içerisinde daha önemli ve
ileri bir ülke olabilmesi için gerekli flart-
lar› da ortaya koyar niteliktedir. Türk Si-
lahl› kuvvetlerinin her üç ana unsuru De-
niz ,hava ve kara kuvvetlerimizin günü-
müz modern muharebelerinin olmazsa
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olmaz flart› olan teknolojiye dayal› alan-
lardaki geliflmedir ki bunlara dair de¤er-
lendirmeler daha fazla mesafe katedil-
mesi gere¤ini ortaya koymaktad›r.Hava
kuvvetlerimiz füze teknolojileri bak›m›n-
dan ancak son y›llarda havadan yere
stand off at unut uzun menzilli füze kabi-
liyetine kavuflturulabilmifltir.‹srail’in F4
Phantom uçaklar›m›z› F4 E terminatör
2020 modernizasyonu esnas›nda verdi¤i
50 km.menzilli Popeye füzeleri takiben
bu y›l al›m› gerçekleflen Harpoon Slam
ER füzeleri ( Oliver Hazard Perry) ABD
donanmas›ndaki ismi

Geçti¤imiz y›llarda al›nan Jointstandof
Wegon ve Joint Direct Attack monitions
gibi serbest düflüfllü bombalar› uzak me-
safeden nokta hedeflere yönlendiren kit-
le gibi Deniz kuvvetlerinde ise Ameri-
ka’dan al›nan az say›daki G s›n›f› f›rka-
teynlerde (Oliver Hazard Perry ) ABD
donanmas›ndaki ismi bulunan 50km.
çapl› etkili menzili olan standard uçaksa-
var füzeleri ile k›s›tl› say›daki Harpoon
sat›htan sat›ha füzesi ile Norveç’in uzun
y›llard›r sürdürdü¤ü ambargo nedeni ile
yeteri kadar alamad›¤›m›z Perferin Gemi-
savar füzeleri mevcuttur. Meko s›n›f› f›r-
kateynlerde Lürssen yap›m› hücumbotla-
r›m›zda yeterli miktarda füze ile donat›la-
mam›flt›r.Bölgemizdeki irili ufakl› ülkeler
silahl› kuvvetlerinin envanterlerini çok
say›da vurufl kabiliyeti yüksek modern
sald›r› füzeleri ile donatm›fl ve donat-
maktad›r.

(Yunanistan standart Harpoon yetenek-
lerinin yan› s›ra Frans›z yap›m› Scalp ER
Cruise füzeleri ile donanm›flt›r. ‹srail Al-
manya’dan havadan ba¤›ms›z denizalt›la-

r›ndan at›labilen Cruise füzeleri deneme-
leri yapmaktad›r. Son olarak Kara kuv-
vetleri aç›s›ndan da de¤erlendirilecek
olursak çok namlulu topçu roketatar sis-
temleri MLRS ve Atacns ile 122 mm.lik
roketatarlar›n d›fl›nda alçak irtifa uçaksa-
var Rapier füzeler ile bu y›l envantere al›-
nan eski ‹mproved Hawk ota irtifa uçak-
savar füzeleri mevcuttur ki bu durum ge-
rek modern sald›r› füzeleri gerek antiba-
listik füze sistemleri bak›m›ndan bu ye-
tersizli¤i ortaya koymaktad›r. Etraf› Tür-
kiye’ye hasmena davranan birçok ülke
ile adeta bir balistik füzeler cehennemi-
ne çevrilmifl Türkiye’nin elinde bu duru-
ma karfl› koyacak sistemlerinin yetersizli-
¤i söz konusudur.Türkiye S 300 Rus ya-
p›m› antibalistik füzeler ‹srail’in Arraw
program› ABD’nin Patriot DAC 3 sistemi
Frans›z Aster 30 roketlerini incelemekte-
dir.Ancak bugün karar verse y›llar sonra
böyle bir sistemi envanterine alabilecek-
tir.

Di¤er yandan Türkiye elindeki helikop-
ter miktar›na ra¤men yüzlere genel mak-
sat helikopterine ihtiyaç duyar halde-
dir.Fakat bu ihtiyac› daima 30-40 heli-
kopterlik partiler halinde bir Amerikal›
United Technologies Sikorsky ‘dan bir
Frans›z Eurocopterden alarak adeta ken-
di sistem standardizasyonu Milli Savun-
ma Sanayi temel prensiplerini her sefe-
rinde çi¤nenmektedir. Gerek genel mak-
sat helikopterleri gerek deniz helikop-
terleri gerekse a¤›r yük helikopterleri ba-
k›m›ndan sürekli yalpalayan Türkiye
kendi Milli savunma Sanayini böylesi ge-
nifl bir ihtiyaç alan›nda bafllatmazsa han-
gi alan ya da alanlarda bafllatabilecektir.
Stelik sürekli ihale iptalleri ile prestij kay-

beden Türkiye kendi milli yaz›l›m ve do-
nan›m sistemlerini bu kadar sat›fl imkan›
daralm›fl bir dünyada elde edemezse ne
zaman elde edebilecektir.Birkaç y›lda bir
soluk 40’l›k partiler halinde direkt al›m
yolu ile bir o üreticiden bir bu üreticiden
genel maksat helikopter alan Türkiye bu-
güne kadar genel maksat helikopterleri-
ne ödedi¤i paray› yat›r›m›na dönüfltürse
belki de dünyan›n en büyük helikopter
üreticisi olabilirdi. Gerek balistik füzeler
gerekse anti balistik füzeler ve özellikle
elektrooptik donan›mlar› alan›ndan bü-
yük bir ihtiyaçlar manzumesi gösteren
Türkiye bu alanlardaki eksi¤ini derhal
kapatacak çal›flmalar› bafllatmal›d›r.
Son olarak de¤erlendirilmesi gereken
husus ise bütün bu de¤erlendirmelerin
neticesinde ülkemizin milli menfaatleri
do¤rultusunda ad›mlar at›lmas› gerçe¤i-
dir. Burada as›l önemli ihtiyaç siyasal ka-
rar vericilerin uzun vadeli stratejik öngö-
rü ile hareket etmesi ,devletin mili men-
faatleri söz konusu oldu¤unda iç çekifl-
melerin bir yana b›rak›larak bir araya ge-
linmesi, siyasal ç›kar hesaplar› ile ülkenin
ç›karlar›n›n efl de¤er görülmemesi ülke-
mizin milli menfaatleri için ortak ad›mla-
r›n at›labilmesidir.

Zira unutulmamal›d›r ki teknolojik bilgi
birikimi uzun vadeli titiz çal›flma ve plan-
lamalar ile gerçek yat›r›mlara dönüfltü-
rülmedikçe ülkemizin d›fla ba¤›ml›l›¤› sü-
recek, ülkemiz konjüktürünün sal›n›m›-
na kaderini teslim etmek zorunda kalabi-
lecektir. Gücünü donan›m›n›n yan› s›ra
milli yaz›l›m›ndan alan dünyan›n sayg›n
ülkesi Türkiye olabilmenin yegane yolu
milli birlik ve ülkeye hizmet için çal›fl-
maktan geçer. 
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Bilgi Yönetimi Kavram› nedir bu
kavram› en yal›n nas›l tan›mlayabi-
liriz?
Bilgi yönetimi tan›m› ile bafllayal›m o za-
man. Bilgi yönetimi dedi¤imiz kavram
olarak, bilgi yönetimi bir organizasyonun
sahip oldu¤u bilgi birikiminden maksi-
mum de¤eri üretmek için, yürütülen bü-
tün yönetim faaliyetleridir. Bilgi yöneti-
mini dört temel süreçte ele almaktay›z.
Bunlar; bilginin üretilmesi ve gelifltiril-
mesi, tasnif edilmesi ve saklanmas›,
transfer edilmesi paylafl›lmas›, kullan›l-
mas› ve de¤erlendirilmesi süreçleridir.
Dolay›s›yla bir organizasyonda bilginin
üretilmesi ve gelifltirilmesi, tasnif edilme-
si ve saklanmas›, transfer edilmesi payla-
fl›lmas›, kullan›lmas› ile ilgili tüm süreçle-
rin sistemli ve belirli bir hedefe yönelik
olarak uygulanmas›na bilgi yönetimi di-
yoruz. 
Bilgi yönetiminin neden sistemli ve belir-
li bir hedefe yönelik olarak uygulanmas›

gerekti¤inin alt›n› çizmekte yarar var. Sis-
temli, fluurlu tabi ve belirli bir hedefe yö-
nelik olmal›, çünkü bu bahsetti¤im sü-
reçler esas›nda her organizasyonda mev-
cuttur. Yani her organizasyon bu flekilde
bilgiyi üretir. Bir flekilde bilgiyi saklar, en
az›ndan dosyalar halinde saklan›r. Bir fle-
kilde bilgiyi paylafl›r, insanlar bir flekilde
haberleflir. Ama bunlar› sistemli, fluurlu,
belirli bir hedefe yönelik olarak yapm›-
yorsa, bunlar bilgi yönetimi olarak de¤il,
rast gele faaliyetler olarak adland›r›l›r. Bir
fleyin yönetim olabilmesi için, hedefleri-
nin olmas›, sistemli yap›lmas›, amaca yö-
nelik yap›lmas› gerekir. Bilgi yönetiminin
dört temel sürecinin yan›nda alt yap› un-
surlar› da bulunmaktad›r. Bir parantez
açarak söyleyelim, biz Türkiye’de birkaç
tane inceleme yapt›k. Genellikle yapt›¤›-
m›z çal›flmalarda alt yap› unsurlar›n›n bil-
gi yönetimi performans›na etkisini, sü-
reçlerden daha fazla oldu¤unu gördük. 
Alt yap› unsurlar› dedi¤imiz fleyler bilgi

yönetiminin daha etkili bir biçimde uy-
gulanmas›n› sa¤layacak çal›flmalard›r.
Özetleyecek olursak bilgi yönetiminin
dört temel süreci, dört tane de alt yap›
unsurlar› vard›r. Alt yap› unsurlar› da bir
organizasyonun sahip oldu¤u organizas-
yon yap›s›, entelektüel sermayesi, tekno-
lojik altyap›s› ve kurum kültürüdür. Bu
alt yap› unsurlar› da bilgi yönetiminin et-
kili bir flekilde teflkilatland›r›lmas›n› sa¤-
layan ve baflar›s›n› do¤rudan etkileyen
unsurlard›r.

Bu alt yap› unsurlar›n›n neler içer-
di¤ini, ne anlama geldi¤ini aç›klar
m›s›n›z? 
Alt yap›dan bafllayal›m ondan sonra da
süreçlerle devam edelim. Bilgi yönetimi-
nin ilk alt yap› unsuru “teknolojik alt ya-
p›s›d›r”. Bunu biz iki temel bafll›kta to-
parl›yoruz. Birincisi temel teknolojiler,
ikincisi yard›mc› teknolojiler veya çekir-
dek teknolojiler diye de isimlendirebili-
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riz. Çekirdek teknolojiler do¤rudan bilgi
yönetimi uygulamalar› için tasarlanm›fl,
çeflitli yaz›l›m programlar›, çeflitli portal-
lar vs. gibi direkt bilgi yönetimi için prog-
ramlanm›fl fleylerden ibarettir. Yard›mc›
teknoloji dedi¤imiz fleyler de do¤rudan
bilgi yönetimi için tasarlanmam›fl ama,
bilgi yönetiminde faydas› olan, e-mail gi-
bi, video konferans gibi çeflitli teknolojik
uygulamalard›r. 
Teknolojik uygulamalar bilgi yönetimini
ciddi anlamda kolaylaflt›rmakta, etkinli¤i-
ni artt›rmakta ve bilgi yönetimine çok
ciddi anlamda katk› sa¤lamaktad›r. Esa-
s›nda bu kavram yeni bir kavram olmay›p
y›llardan beri uygulanan fleylerdir. Ama
bunun sistemli bir flekilde ele al›nmas›
yeni, daha da yeni olan› bunun bir tak›m
teknolojik geliflmeler sayesinde uygula-
n›yor olmas›d›r. K›sacas› teknoloji bilgi
yönetiminin etkinli¤ine adeta bir katali-
zör olmufltur.  

Bilgi yönetimi ile ilgili büyük hatalardan
bir tanesi, bunun bir software program›
oldu¤u, bir yaz›l›m oldu¤u, bir araç oldu-
¤u fikridir. Bu yüzden bilgi yönetimini
alaca¤›z, kuraca¤›z bu sistemi ve art›k bil-
gi yönetimimiz olacak düflüncesi olduk-
ça yanl›flt›r. Çünkü bilgi yönetimi bir dü-
flünce yap›s›, bir yönetim anlay›fl› ve bil-
giden de¤er üretmeyi hedeflemektir.
Hiçbir portal olmadan da bilgi yönetimi
uygulanabilece¤i gibi, en iyi portallarda
bilgi yönetimi yap›lamayabilmektedir.
Bilgiyi üreten de, gelifltiren de, kullanan
da insand›r. Onun içinde bilgi yönetimi-
nin merkezinde insan vard›r. Bir toplum-
da ya da kuruluflta bilgi yönetiminin ana
unsuru teknoloji de¤il, insand›r. 

Alt yap› unsurlar›ndan ikincisi “organi-
zasyon yap›s›d›r”. Genel olarak organi-

zasyon yap›s› ile ilgili bir tak›m unsurlar
bilgi yönetimini desteklerken, bir tak›m
unsurlar da bilgi yönetimini köstekle-
mektedir. Özellikle bu kat› emir komuta-
ya dayal›, görevlerin çok spesifik olarak
belirlendi¤i ve esnekli¤in olmad›¤› orga-
nizasyon yap›lar› bilgi yönetimi aç›s›ndan
dezavantajl› yap›lar olarak karfl›m›za ç›-
karken, daha esnek, daha kat›l›mc›, daha
demokratik, daha ademi merkezli,  kon-
trolün tek bir merkezde toplanmad›¤›
organizasyon yap›lar› bilgi yönetimi için
daha elveriflli bir ortam sa¤lamaktad›r.

Üçüncü alt yap› unsurumuz “entelektüel
sermayedir”. Belirtti¤imiz gibi bilgi yöne-
timinin merkezinde insan vard›r. Dolay›-
s›yla bir kurumun bilgi yönetimi perfor-
mans› büyük ölçüde, o kurumda çal›flan-
lar› bu konuyla ilgili performanslar›na,
bilgi birikimlerine ba¤l›d›r. Bu sebeple
entelektüel sermaye bilgi yönetiminin
kritik unsurlar›ndan bir tanesi olarak kar-
fl›m›za ç›kmaktad›r. Entelektüel serma-
yenin insan sermayesi d›fl›nda da yap›sal
sermaye, müflteri sermayesi gibi bir ta-
k›m unsurlar› vard›r. Bu unsurlar›n hepsi
bilgi yönetimi aç›s›ndan stratejik öneme
sahiptir. Sony’de bunun örne¤ini gör-
müfltük ve orada yap›lan yeniliklerin
%40- 50 kadar›n› müflteriden gelen öne-
rilerle oluflturuyordu. Sonuç olarak ente-
lektüel sermaye dedi¤imiz o flirketin bü-

tün o bilgi birikimini kapsayan yap› bilgi
yönetimi aç›s›ndan hayati önem tafl›mak-
tad›r.
Bir di¤er unsurda “kurum kültürüdür”.
Her kurumun kendine ait bir kültürü,
paylafl›lan de¤erleri, çal›flma biçimi, fel-
sefesi, de¤erleri vard›r. Bunlar da bilgi
yönetimi aç›s›ndan önemli bir yer tutar
çünkü e¤er bir kurumda paylaflmaya yö-
nelik bir kurum kültürü yoksa, o kurum-
da bilgi yönetimini etkili bir biçimde ger-
çeklefltirmeniz zordur. Çok afl›r› rekabet-
çi, bask›c› kurum yap›lar› bilgi yönetimi
aç›s›ndan handikap olufltururken, kiflile-
re daha fazla inisiyatif  sa¤layan, kat›l›m
sa¤layan, daha özgür, rahat kurum kül-
türlerinin bilgi yönetimi aç›s›ndan önem-
li bir avantaj oldu¤unu söylemek müm-
kündür.

Alt yap› unsurlar›n› k›saca toparlad›ktan
sonra süreçlerden bahsetmek gerekir.
Dört temel süreçten ilki “bilginin üretil-
mesi ve gelifltirilmesidir”. Bilginin üretil-
mesi ve gelifltirilmesi denilince bu da AR-
GE ile kar›flt›r›lmaktad›r. Ar-GE bilgi yö-
netiminin önemli bir sacaya¤›d›r. Bilgi
üretimi kurum için, bir organizasyon için
yarar sa¤layacak tüm bilgilerin o organi-
zasyon aç›s›ndan üretilmesidir. Burada
bilgi üretimini anlayabilmek için organi-
zasyonun ö¤renme sürecini çok iyi anla-
mas› gerekmektedir. Organizasyonlar da
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insanlar gibi ö¤renir. D›flar›dan elde etti-
¤i enformasyonu al›r, bunu kendi zihin-
sel süreçlerinden geçirerek, bilgi üretir.
Bu sebeple ayn› kitab› okuyan elli kifli,
ayn› fleyi ö¤renmezler. Kurumlara bakt›-
¤›m›z zaman, kurumlarda ayn› enformas-
yonu elde ettikleri zaman, ayn› bilgiyi
üretmezler. Farkl› bilgiler üretirler. Çün-
kü onlar› kendi süreçlerinden geçirirler.
Kurumun sahip oldu¤u bilgi birikimi, yö-
netim süreçleri, organizasyon yap›s›, bü-
tün bunlar bilgi üretiminde etkili unsur-
lard›r. Bunlar de¤iflti¤i zaman ayn› gelen
enformasyonla farkl› ç›kt›lar elde etmek
mümkün olur. Bir kurum, kurum olarak
ö¤renir ya da ö¤renemez. Dolay›s›yla bu-
nu tek bir departmanla s›n›rl› görmek
büyük bir hata olur. Bilgi bütün kurum
olarak üretilir. Bilgi üretimini hemen, ye-
ni bilgi, buluflçuluk, inovasyon olarak dü-
flünmemek gerekir. Küresel rekabetle
karfl› karfl›ya kalan bütün firmalar bugün
gittikçe yeni bilgiye daha fazla ihtiyaç
duymaktad›rlar. Ama unutmayal›m ki bir
firma için yeni olan bir bilginin elde edil-
mesi ve ö¤renilmesi, o firma için bilgi
üretimidir. Her firma bilgi üretimine illa
inovasyonla ulaflacakt›r demek yanl›flt›r.
Buna örnek olarak var olan bir bilginin
kendi kurumunuza adaptasyonu, bir
ürünün patentinin al›nmas› bir bilgi üre-
timidir. Yeni bir bilginin üretilmesi için
ülkemizde bir tak›m sorunlar elbette ki
bulunmaktad›r. Özelikle üniversite, piya-
sa, devlet üçgeni bu noktada önerilmek-
tedir. Ancak bu üçünün aras›ndaki koor-
dinasyonun ve iflbirli¤inin sa¤lanmas›
noktas›nda, kanaatimizce Türkiye’de
ciddi eksiklikler bulunmaktad›r. Etkin
çal›flmalar yap›lmas›na karfl›n süreç sür-
dürülebilir bir flekilde iflletilememekte-
dir. K›sacas› üniversiteler, firmalar›n AR-
GE laboratuar› gibi çal›flmal›, piyasa ihti-

yac› olan bilgi için üniversiteye baflvur-
mal›, devlette bu süreci koordine etmeli-
dir. Dolay›s›yla bu sacaya¤›n›n, üç aya¤›
da bizde eksik, birbirinden kopuk, birbi-
rinden ba¤›ms›z ve izole vaziyette çal›fl-
maktad›r. 

Bilgi üretim süreçlerinden ikincisi “bilgi-
nin tasnif edilmesi ve saklanmas›”d›r.
Malum oldu¤umuz üzere bilgi tasnif edil-
medi¤i zaman onu kullanmak mümkün
olamamaktad›r. Bilgiye ihtiyac›m›z oldu-
¤u anda istifade etmemiz gerekir. Bir ku-
rumda çok kabiliyetli çal›flanlar var ancak
kimin ne bildi¤ini bilmiyorsak kurum bu
durumdan istifade edemeyecektir. Bu da
bir at›l bilgi potansiyeli olarak duracakt›r.
Bu potansiyeli aktif hale getirmemiz için,
bilginin ve sahip oldu¤unuz de¤erlerin,
tasnif edilmesi, s›n›fland›r›lmas›, teflhis
edilmesi laz›md›r. Hangi bilgi nerededir,
hangi bilgi hangi kaynaktan elde edilir ve
sahip oldu¤umuz bilgi birikiminin un-
surlar› nelerdir. Yani çal›flanlar›m›z, li-
sanslar›m›z, patentlerimiz, dosyalar›m›z-
da sakl› olan bilgilerimiz, biz ne biliyo-
ruz. Organizasyonlar aç›s›ndan bunun
bir haritas›n›n ç›kart›lmas› laz›md›r. Zira
ne oldu¤unu bilmedi¤imiz bir fleyi yöne-
tip kullanamay›z. Dolay›s›yla önemli olan
bilgi yönetiminin bilginin tasnif edilmesi-

dir. Bugün binlerce kaynaktan bilgiler
enformasyonlar ak›yor. Bu kadar enfor-
masyonu da bir insan›n ya da bir kurulu-
flun de¤erlendirmesi mümkün de¤ildir.
Birço¤umuzun bafl›na da geliyordur. Sa-
bah interneti açt›¤›m›zda 50 tane e-mail
gelmifl görüyoruz. O e-maillerin de¤er-
lendirilmesi için insan›n saatlerini ver-
mesi gerekir. Hem çal›flan›n zihnindeki
bilgiler ve kabiliyetleri, hem dosyalar›-
m›zdaki bilgiler, hem firmaya çeflitli ka-
nallardan gelen enformasyonlar bir flekil-
de tasnif edilmeli, gerekiyorsa da elen-
melidir. Yani fazla bilgi göz ç›karmaz di-
ye düflünmemek gerekir. 
Bizim devlet arflivlerinin birço¤u bu fle-
kilde bir yap› arz ediyor. Çok fley var ama
kullan›lam›yor. Y›¤›lm›fl, tasnif de edil-
memifl, dolay›s›yla kullan›labilir bir hüvi-
yette de¤ildir. K›sacas› tasnif edilmeyen
bir bilgi, bir fley ifade etmemektedir. 

Zerinde durulmas› gereken di¤er bir ko-
nu da bilginin saklanmas›d›r. Bilginin
saklanmas› iki bak›mdan önemlidir. Bi-
rincisi bilgi sakland›¤› zaman yeniden
kullan›labilir, saklan›lmad›¤› zaman ise
unutulur. Dolay›s›yla yeniden kullan›la-
maz. ‹kincisi bilgi sakland›¤› zaman orga-
nizasyona mal olmaktad›r. Örne¤in; bir
doktor ilk defa ciddi, özel bir hasta ile
karfl›laflt›¤›nda, bir flekilde teflhisini ya-
par. Literatürü tarar, arkadafllar›na dan›-
fl›r ve tedavisini yürütür. Diyelim baflar›l›
sonuç al›r. E¤er bu süreci bir flekilde sak-
lamay› baflar›rsa, ayn› hasta yeniden gel-
di¤inde hem kendisi rahatl›kla tedavisini
yapabilir, hem de o hastanedeki veya
baflka hastanedeki di¤er doktorlar da,
benzer hastal›klarda veya benzeri bir
hasta geldi¤i vakit onun tedavisine yürü-
tebilir. Böylece bu bilgi, o organizasyon
yap›s›na mal olmufl olur. Dolay›s›yla bil-
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Yeni bir bilginin üretilmesi
için ülkemizde bir tak›m so-
runlar elbette ki bulunmak-
tad›r. Özelikle üniversite, pi-
yasa, devlet üçgeni bu nok-
tada önerilmektedir. Ancak
bu üçünün aras›ndaki koor-
dinasyonun ve iflbirli¤inin
sa¤lanmas› noktas›nda, ka-
naatimizce Türkiye’de ciddi
eksiklikler bulunmaktad›r. 



ginin saklanmas› hem kifli aç›s›ndan hem
kurum aç›s›ndan son derece önemlidir. 
Buradaki temel zorluk fludur. Bilgi yap›s›
da ikiye ayr›lmaktad›r. ‹lki aç›k bilgi dedi-
¤imiz, daha çok enformasyon olarak ifa-
de edebilece¤imiz, yaz›labilir, dosyaya
dökülebilir, rakamla ifade edilebilir, fle-
kille ifade edilebilir formattaki bilgilerdir.

‹kincisi örtülü bilgi dedi¤imiz, yaflanm›fl
tecrübeler veya kiflinin mesleki öngörü-
leri gibi biraz daha birikimle elde edilen
ve kâ¤›da dökülmesi çok zor olan bilgi-
lerdir. Bir aflç›n›n y›llar›n ona verdi¤i us-
tal›¤› gibi,  ya da bir doktorun hastas›n›n
yüzünden, hasta oldu¤unu anlamas› gibi.
Bunlar mesleki sezgidir, tecrübedir. Bu
bilginin yaz›ya dökülmesi çok kolay ol-
mamaktad›r. Fakat bilgiyi saklaman›n
teknolojik yöntemler d›fl›nda da alterna-
tifleri de vard›r. Usta ç›rak iliflkisi bu bil-
ginin korunmas› için bir araçt›r. Böylece
bilgi saklanm›fl olur. Kurum o bilgiye sa-
hip olmufl olur, ya da tak›m çal›flmas›, bil-
ginin saklanmas›nda önemli bir unsur-
dur, çünkü kifli bildiklerini bütün tak›m
arkadafllar›yla paylaflm›fl olur. 

Bir di¤er bilgi yönetim süreci de , “bilgi-
ni paylafl›lmas› ve transfer edilmesi”dir.
Bilgi di¤er bütün kaynaklardan farkl› ola-
rak paylafl›ld›kça azalmayan, hatta artan
bir kaynakt›r. Karfl›l›kl› olarak bilgi payla-
fl›m süreci her iki taraf›nda bilgisini artt›r-
maktad›r. Onun içinde kurum ne kadar
etkili bilgi paylafl›yorsa, bilgi birikimini o
kadar yükseltiyor, ileriye götürüyor de-
mektir. Onun içinde hem kifliler aras›n-
da, hem departmanlar aras›nda, hem de
kurumun iliflkide bulundu¤u o flebeke
aras›ndaki bilgi paylafl›m›n›n etkili bir fle-
kilde organize edilmesi, yönetilmesi ge-
rekir. Yap›lan saha çal›flmalar›n›n göster-

di¤i temel eksiklerden birisi flirketlerde,
kurumlarda departmanlar aras›nda bilgi
paylafl›m›nda ciddi s›k›nt›lard›r. Depart-
manlar bir flekilde kendi aralar›nda, üre-
tim departman› gibi, finans, insan kay-
naklar› departman› gibi, birimler bilgiyi
paylafl›rlar. Ama birbirlerinin aralar›nda
böyle bir rekabet, farkl›laflma yaflan›yor
ve birbirleri aras›nda bilgi paylaflm›yor-
lar. Dolay›s›yla siz bir kurum olarak insan
kaynaklar› departman›nda elde etti¤iniz
bir bilgiyi, tecrübeyi di¤er departmana
aktaram›yorsunuz. Bütün organizasyon
çap›nda bilgi paylafl›m›n›n etkili bir flekil-
de yap›lmas› gerekiyor. Bilgi paylafl›m›-
n›n ciddi bir di¤er engeli de kurum kül-
türü dedi¤imiz yap›dan kaynaklanmakta-
d›r. Yani insanlar›n bilgi konusunda bir
tak›m çekinceleri vard›r. Ben bilgimi pay-
lafl›rsam, bir baflkas› benim bilgimi ö¤re-
nir, o zaman da benim de¤erim azal›r gi-
bi bir endifle do¤uyor. Bu endifleleri or-
tadan kald›racak izole edecek bir tak›m
politikalarla bilgi paylafl›m›n› artt›rmak
ve insanlar› bilgi paylaflmaya teflvik et-
mek gerekiyor. 

Bilgi paylafl›m›nda bir di¤er önemli nok-
ta da “teknolojik alt yap›”d›r. Teknolojik
geliflmeler gerçekten bilgi paylafl›m›n›
küresel anlamda çok kolaylaflt›rm›fl du-
rumdad›r. Ama bilgi paylafl›m›nda tekno-
lojik unsurlar kadar, sosyal unsurlar da
çok önemlidir. Çünkü insanlar, bir pik-
nikte, ifl yeme¤inde, bir aile yeme¤inde
baflka bir ortamda paylaflmad›¤› bilgileri

orada paylaflabilmektedir. Bu konuyla il-
gili olarak Üzeyir Garih bir konferansta
çok önemli bilgileri kokteyllerde toplad›-
¤›n› söylemiflti. fiunu unutmamak gere-
kir ki bilgi paylafl›m› hadi arkadafllar bil-
di¤imizi paylaflal›m diyerek paylaflabile-
ce¤iniz bir fley de¤ildir. Bir tak›m fleyleri
aktarabilmesi için, insan›n biraz da eflref
saatinin gelmesi gerekir. Neticede sosyal
süreçlerin burada çok önemli etkisi ve
katk›s› vard›r. 

Bilgi paylafl›ld›ktan ve transfer organizas-
yon çap›na yay›ld›ktan sonra son olarak
“bilginin kullan›lmas› ve de¤erlendiril-
mesi” aflamas› kal›yor. Burada da bir or-
ganizasyon için bilginin de¤er ifade et-
mesi ancak onun kullan›lmas›yla müm-
kündür. Zira kullan›lmayan bilgi bir de-
¤er ifade etmemektedir. Kiflilerin ve ku-
rulufllar›n sahip oldu¤u bilgiyle amel et-
mesi, de¤erlendirmesi, kullanmas› gere-
kir. K›sacas› bilgi yönetiminin önemli
aflamalar›ndan bir tanesi, o bilginin haya-
ta geçirilmesidir. Peki, bu bilgi nas›l ha-
yata geçirilir, nas›l kullan›l›r, nas›l ölçü-
lür, nas›l anlafl›l›r sorular› gündeme gel-
mektedir. Öncelikle flunu belirtmek ge-
rekir ki bilgi karar alma süreçlerinde kul-
lan›lmaktad›r. Bilgi kurum içinde, kurum
d›fl›nda davran›fllara, ifl yapma biçimine
yans›r. Bütün buralarda bilginin ç›kt›lar›
görülür. Bilginin kullan›lmas› iflleyifle bir
de¤ifliklik olarak yans›mas›d›r.

Bugün için insanlar da e-mail gibi,
internet gibi bilgi teknolojileri ens-
trümanlar› arac›l›¤›yla bir bilgi
bombard›man› alt›ndalar. Kurumlar
için bahsetti¤imiz bilgi yönetimi
kavram›n› insan hayat› için nas›l de-
¤erlendirmek gerekir?  
Asl›nda bütün bu söyledi¤imiz bilginin
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üretilmesi, kullan›lmas›, gelifltirilmesi,
saklanmas› insan›n bireysel hayat›nda,
sosyal hayat›nda da geçerlidir. fiimdi bu-
rada birkaç fleyden bahsetmek gerekir.
Bir defa bu enformasyon y›¤›lmas› ger-
çekten s›k›nt›l› bir süreçtir. Çünkü flunu
görüyoruz, ,insan e¤itim hayat›nda veya
sosyal hayatta teknoloji, internet, televiz-
yon, yaz›l›, görsel medya çok bilgi edini-
yor. Ama iflin s›k›nt›l› taraf› ifle yarar bilgi-
nin bunun içinde çok az olmas›d›r. 

Dolay›s›yla ifle yaramaz bir sürü bilgi in-
sanlar›n zihinde yer kapl›yor. Bu da in-
san zihninin kapasitesini çok ciddi an-
lamda düflürüyor. Çocuklar hesap yapa-
maz, dört ifllemi yapamaz hale geliyor.
Yetiflkin bir insan› ele al›n, bilgilerine ba-
k›n. %80’i faydas›zd›r. Futbolcu isimleri,
flark›c› isimleri, politikac›lar zihinlerimizi
doldurmufl. Ama hiç birinin ifle yarar bir
taraf› yok. Peygamber Efendimizin (SAV)
“Allah’›m faydas›z ilimden sana s›¤›n›-
r›m” duas›n› hemen hat›rl›yoruz. Ger-
çekten faydas›z bilgi insan için ciddi bir
yüktür. Maalesef bugün toplumumuz da
çocuklar›m›z da, bizler de bu yüke ma-
ruz kal›yoruz. Hakikaten faydas›z bir bil-
gi, y›¤›lma alt›nda eziliyor insanlar. Nas›l
ki sanayi teknolojileri, tar›m toplumun-
dan, sanayi toplumuna geçiflte, farkl› bir
toplumsal model ortaya ç›karm›flsa, bu-
gün bilgi teknolojileri de ayn› flekilde bir
de¤iflime neden olmaktad›r. Dolay›s›yla
teknolojiler insanlar›n sosyal hayat›nda
da ciddi etkiler yap›yor. Ama bunlar›n ne
kadar› pozitif, ne kadar› negatif, do¤rusu
çok tart›flmaya aç›k konulard›r.
Mesela internetle ilgili benim çok ciddi
endiflelerim var. ‹nternet teknolojisinin
toplumun ne kadar yarar›na ya da zarar›-
na oldu¤unu söylemek biraz zordur.
Ay›rt etmek zor. Tabi genel olarak tekno-
lojik ürünleri suçlamak burada yanl›flt›r.

Netice itibariyle internet insanlar›n fay-
das›na olan bir bulufltur.  Atefl kötü bir
fley midir? De¤ildir. Ama elinizi tutarsa-
n›z, yakar. Do¤ru kullanmazsan›z zararl›
olur. Ama teknolojinin kendisi kötü bir
fley de¤ildir. Atom bombas› örne¤i hep
verilir, kötüye kullan›rsan›z insanlar› öl-
dürürsünüz, iyiye kullan›rsan›z, bu ener-
jiyle binlerce evi ›s›t›r, elektrik sa¤lars›-
n›z. Önemli olan bilgi teknolojilerini ne
kadar faydal› kulland›¤›m›zd›r. Nitekim
bu biliflim teknolojileriyle ilgili birkaç flir-
kette yapt›¤›m›z araflt›rmada gördük ki
büyük flirketlerin bir k›sm› internet erifli-
mini bugün k›s›tl›yorlar. 
Sonuçta teknoloji böyle bir fley, hayat›-
m›z› kolaylaflt›rd›¤› gibi, biliflim teknoloji-
leri ciddi s›k›nt›lar› da beraberinde getiri-

yor. Özellikle de biliflim teknolojileri, bi-
reyler üzerindeki ailenin veya di¤er sos-
yal unsurlar›n kontrolünü zay›flat›yor ve
ciddi bir tehlike olarak karfl›m›za ç›k›yor.
Aile çocu¤unu kontrol etmekte güçlük
çekiyor. ‹nternet kafeleri b›rakal›m, evi-
mizdeki bilgisayar› kontrol edemiyoruz. 
‹nternet ortam›nda faydal› bilgiler oldu-
¤u gibi, çok zararl› bilgilerinde küresel
anlamda yay›labildi¤ini düflündü¤ümüz-
de bu sürecin toplum ve bireyler aç›s›n-
dan çok tehlikeli ç›kt›lar› var bunu gör-
mek gerekiyor. 

Tüm bu geliflmeler ›fl›¤›nda Türki-
ye’deki bilgi teknolojilerini de¤er-
lendirebilir miyiz? 
Türkiye biliflimle ilgili en büyük eksikli¤i-

miz alt yap› eksikli¤idir. Alt yap›n›n da üç

unsuru bulunmaktad›r. Birincisi insan

potansiyelimizdir. Burada ciddi s›k›nt›la-

r›m›z bulunuyor. ‹nternetiniz var ama o

internetten bilgi üretecek insan gücünüz

yeterli de¤il. Bu konunun e¤itiminde ha-

len s›k›nt›lar›m›z› gideremedik. ‹kinci ek-

sikli¤imiz teknolojik alt yap› eksikli¤idir.

Ülkemizde ciddi geliflmeler oluyor tabi

ama henüz yeterli de¤il. Üçüncü eksikli-

¤imiz ise kurumsal alt yap› eksikli¤imiz-

dir.  Bilgi teknolojilerinin gelifltirilmesin-

de, bahsetti¤imiz üçgenin ( üniversite,

özel sektör, devlet) iyi kurulmas› ve bir

tak›m kurumlar›n regülatör rolünü iyi

oynamas› gerekiyor. Türkiye’de maalesef

biliflime yap›lan yat›r›m ve biliflim tekno-

lojilerinin kullan›lmas› çok zay›f durum-

dad›r. Ama geçmiflle mukayese etti¤imiz-

de çok büyük geliflmeler oldu¤u da aç›k-

t›r. Bu alanda ciddi ad›mlar at›ld›. Bu ko-

nudaki Türkiye’nin en önemli projesi de,

e-dönüflüm Türkiye projesidir. Hem alt

yap› anlam›nda, hem uygulama anlam›n-

da önemli ad›mlar at›lm›flt›r. Bizim AB

sürecinde en önemli silah›m›z genç nü-

fusumuz. E¤er bu genç nüfusu e¤itebilir-

sek hakikaten bizim için çok önemli kat-

k› sa¤layabilecek, gelece¤imizi teminat

alt›na alacakt›r.  

E¤itemezsek de, iki ucu keskin k›l›ç: ba-

fl›bofl insanlar ortaya ç›kacakt›r. Türki-

ye’nin en büyük, en önemli meselelerin-

den bir tanesi iflte bu nüfusun e¤itilmesi-

dir. Türkiye’nin bilgi toplumu perspekti-

finde ilerleyebilmesi için mutlaka bu

genç nüfusu etkili bir flekilde kullanmas›,

iyi e¤itmesi ve bunun bilgi birikimini

yükseltmesi gerekmektedir.
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Üniversiteler, firmalar›n AR-
GE laboratuar› gibi çal›flma-
l›, piyasa ihtiyac› olan bilgi
için üniversiteye baflvurma-
l›, devlette bu süreci koordi-
ne etmelidir. 



Son zamanlarda KOB‹’lerle ilgili okudu-
¤umuz her makale, her rapor ve her der-
gi “KOB‹’lerin de¤iflime ayak uydurmala-
r›” gerekti¤inden bahsedip duruyor. Bu
de¤iflim anlay›fl› sürekli yenilikçi yakla-
fl›mlar,  AR-GE çal›flmalar› ve rekabetçi
ortama haz›rl›k fleklinde tan›mlan›yor.
Türkiye imalat sanayisinin %99’unu olufl-
turan KOB‹’lerin bu süreci kavramalar›-
n›n önemi yaln›z kendileri için de¤il ayn›
zamanda Türkiye’nin makro ekonomik
durumu içinde ayr› bir önem tafl›yor. 

Tüm bu yaz›lanlar ve tespitler oldukça
isabetli ve yerindedir. Zira uluslararas›
rekabette KOB‹’lerimiz henüz söz sahibi
olacak güçte de¤illerdir. Ancak ülkemiz-
de yayg›nlaflan ve devlet taraf›ndan des-
teklenerek teflvik edilen k›rsal kalk›nma
hamleleri yavafl yavafl meyvelerini verme-
ye bafllam›fllard›r. Tekstil konusunda
Ad›yaman kümelenme girifliminde, teks-
tilciler güçlerini birlefltirmek suretiyle
bölgesel bir at›l›m hamlesini baflar›yla ha-
yata geçirmifllerdir. Benzer baflar› hikâye-

leri yurdun de¤iflik yörelerinden yavafl
da olsa duyulmaya bafllam›flt›r. 

As›l sorun süreç içerisinde KOB‹’ler bu
yenilikleri nas›l ve hangi finansmanla ya-
parak rekabet güçlerini art›racaklard›r.
Asl›nda KOB‹’lerin birçok yöneticisi sü-
recin art›k çok h›zl› de¤iflti¤ini, küresel
rekabetin k›z›fl›¤›n›, teknoloji ile birlikte
yenilikçi fikirlerin ç›kart›lmas› gerekti¤ini
ve AR-GE’nin öneminin giderek artt›¤›-
n›n fark›ndad›rlar. Ancak finansman so-
runu iflletmelerimizin bu giriflimleri ha-
yata geçirme konusunda ellerini kollar›n›
ba¤lamaktad›r. Daha da kötüsü yap›lma-
s› gereken düzenlemeleri ve belki de alt
yap› eksikliklerini maddi s›k›nt›lar sebe-
biyle yerine getiremeyen KOB‹’lerin sü-
reci öylece seyretmek zorunda kal›yor
olmalar›d›r. KOSGEB teknoloji destekle-
ri ve TUB‹TAK Araflt›rma Gelifltirme des-
tekleri gibi birçok kamu ba¤l› organlar›-
n›n teflvik modelleri uygulamada olmas›-
na karfl›n, bu kurulufllarla özel sektörün
destekleme konusundaki paydada bu-

luflmalar› çok kolay olarak gerçeklefle-
memektedir. Uygulanan bürokratik dü-
zenin karmafl›kl›¤›, yüklü dosya zorunlu-
luklar›, bitmek bilmeyen imza listeleri ve
sorgulamalar özel sektörün ihtiyac› olan
deste¤e karfl› temkinli ve so¤uk bakmas›-
na neden oluyor. Oysa bir yanda iflletme-
lere daha fazla destek yapmak isteyen bir
kamu kuruluflu, öte yanda ise fikirlerini
hayata geçirmek için mali s›k›nt›lar yafla-
yan özel sektör temsilcilerinin daha ya-
l›n, h›zl› hareket edebilen ve çözüme yö-
nelik destek mekanizmalar›na acilen ihti-
yaç vard›r. 

Bununla birlikte Türkiye’nin yerel kal-
k›nma hamlesiyle birlikte düflündü¤ü at›-
l›m hamlesine yönelik bir di¤er yard›m
mekanizmas› da yine TUB‹TAK öncülü-
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KOB‹’lerimizin sürdürülebilir büyümeyi yakalayabilmesi için yenilikçi fikirler gelifltirme ve marka olufl-
turmalar› art›k bir zorunluluk haline gelmifltir.  AR-GE masraflar›n›n günden güne artt›¤›n› ve Türkiye’de
KOB‹’lerin bütçelerinden çok düflük bir pay› buraya ay›rd›klar›n› düflündü¤ümüzde ise, 7. Çerçeve Prog-
ram›n›n inovatif fikirleri olan ancak maddi gücü olmayan küçük ve orta iflletmelerimiz için son derece
önemli bir finansman kayna¤› olaca¤›n› söylemek yanl›fl olmayacakt›r.  

7. Çerçeve Program› ve AR-GE
Destekleri



¤ünde yürütülen “Avrupa Birli¤i 7. Çer-
çeve Programlar›d›r”. Dünya Bankas›, ‹s-
lam Kalk›nma Bankas›, Birleflmifl Millet-
ler Kalk›nma Program› gibi birçok de¤i-
flik uluslar üstü destek mekanizmalar›na
sahip kurulufl ve organizasyon inovasyo-
nu ve araflt›rmaya yönelik katk›lar sa¤la-
maktad›r. Ancak bunlar›n içerisinde bah-
setti¤imiz gibi 7. Çerçeve Program›’n›n
yeri ve önemi ayr›d›r. 

Avrupa Birli¤i günümüz koflullar›na
uyum sa¤lamak için öngörülen reformla-
ra Lizbon Stratejisiyle belirlemifltir. Bu
stratejiyle birlikte Birli¤in 2010 y›l›na ka-
dar; daha çok say›da ve daha iyi ifl ve da-
ha büyük bir toplumsal uzlaflmayla, sür-
dürülebilir ekonomik büyümeyi gerçek-
lefltirebilecek, bilgiye dayal› dünyan›n en
rekabetçi ve dinamik ekonomisi haline
getirilmesi amaçlanmaktad›r. 

Avrupa Birli¤i bilgiye dayal› geliflmeyi he-
defleyerek üniversitelerde bilimsel çal›fl-
malar›n artmas›n› sa¤lamak ve AB’nin ge-
lece¤ini infla etmek için hayata geçirdi¤i
programlar ise Çerçeve Programlar›d›r.
Bu programlar, AB’nin rekabet ve istih-
dam ihtiyaçlar› göz önüne al›narak tasar-
lanmaktad›r. 2007- 2013 AB Bütçe döne-
mini kapsayacak flekilde süresi belirle-
nen 7. Çerçeve Program›, kendinden ön-
ceki programlardan hem süre hem de

bütçe aç›s›ndan oldukça genifl-
letilmifl olarak uygulanacakt›r. 

Avrupa Birli¤i’nin mikro ve
makro hibe programlar›, AB
Topluluk programlar› genel iti-
bariyle kar amac› gütmeyen sivil
toplum kurulufllar›n›, meslek
odalar›n›, dernekleri ve yerel

yönetim birliklerini desteklemek amac›y-
la fon kaynaklar› sunmaktad›r. Son y›llar-
da küresel kalk›nma yar›fl›, yükselen bir
Asya rekabeti ve Çin gerçe¤i ile tüm bat›
ülkelerinde reel sektörü derinden etkile-
mifltir. 2010 y›l›nda en rekabetçi ve dina-
mik ekonomiye sahip olma hedefinin
belirlendi¤i 2000 Lizbon Stratejisi’nden
bu yana, yaflanan geliflmeler ve süreç,
AB’nin araflt›rma ve yenilikçilik konusun-
da ABD ile Japonya’n›n çok gerisinde
kald›¤›n› aç›kça göstermektedir. Bu se-
beple Avrupa Birli¤i de¤iflen rekabet or-
tam›nda ayakta kalmak ve top yekûn ge-
liflimi sa¤lamak amac›yla Lizbon Strateji-
sinden bu yana araflt›rma, gelifltirme, ye-
nilikçili¤e ve giriflimcili¤e destek veren
bir tak›m düzenlemeleri ve yenilikleri, 7.
Çerçeve Program› kapsam›nda
ortaya konmufltur. Lizbon Strate-
jisi kapsam›nda öncelikle elek-
tronik ticaret için yasal çerçeve,
telif hakk› ve ilgili haklar, e-para,
mali hizmetlerin mesafeli sat›fl›
gibi önemli konulara iliflkin mev-
zuat çal›flmalar›na öncelik veril-
mifltir. Kamu kurum ve kurulufl-
lar›, sivil toplum ve akademi
dünyas› aras›ndaki bilgi a¤lar›n›n
güçlendirilmesi öncelikli olarak
ele al›n›rken, bunu sa¤lamak için
Avrupa Araflt›rma Alan›’n›n kapa-

sitesinin ve faaliyetlerinin art›r›lmas› da
7. Çerçeve Program›nda önem verilen di-
¤er bir husus olarak karfl›m›za ç›kmakta-
d›r. 

7. Çerçeve Program›nda baflvuru süreci-
nin kolaylaflt›r›larak kullan›lan araçlardan
ziyade konulara a¤›rl›k verilmesi getiri-
len yeniliklerin en bafl›nda geliyor. Bilgi-
nin iflbirli¤i yoluyla paylafl›lmas›n› hedef-
leyen Avrupa Teknoloji Platformlar›’n›n
ve Avrupa Araflt›rma Konseyi’nin kurul-
mas›, AR-GE maliyetlerini azaltmak için
at›lan son derece önemli bir giriflim ola-
rak öngörülmektedir. Özel sektör yat›-
r›mlar›n› araflt›rmaya çekmek için risk
paylafl›m› imkân›n›n sunulmas› ve sanayi
ile reel sektörü destekleyerek KOB‹’lerin
rekabet gücünü art›ran “Bilgi Bölgele-
ri’nin” gelifltirilmesi bir di¤er yenilik ola-
rak 7. Çerçeve Program›nda yer almakta-
d›r.  

Ülkelerin kat›l›m pay› ödeyip projeler
karfl›l›¤›nda fon sa¤lad›¤› çerçeve prog-
ramlar›ndan 2002–2006 y›llar›n› içeren 6.
Çerçeve Program›n›n Türkiye için pek
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fiekil 1: Ülkemizin 6.ÇP’deki Baflar› Durumu

fiekil 2:  Türkiye’den Konsorsiyum Orta¤› Olarak Yap›lan 
Baflvurular›n Alanlara Göre Da¤›l›m›3



de baflar›l› geçmedi¤i bilinmektedir. 
(fiekil–1) 6. Çerçeve Program›na bugüne
kadar 150 Milyon euro katk› yapan Tür-
kiye’nin bu programdan 2006 sonu itiba-
riyle toplam 50 Milyon euro civar›nda
fon sa¤lam›flt›r. Sa¤lanan fon miktar› her
ne kadar istenen düzeyde olmasa da
dört y›ll›k serüven boyunca Türkiye’ye
birçok farkl› alanda projelere ortak veya
son kullan›c› olarak kat›lmak suretiyle
ciddi bir deneyim kazanm›flt›r. 
(fiekil–2–3)

7. Çerçeve Program› için Türkiye’nin da-
ha baflar›l› projelerle rakiplerine karfl›
mücadele edebilmesi aç›s›nda da önemli
bir ad›m oldu¤u bir gerçektir. Özellikle
Çerçeve Programlar›na Avrupa Birli¤i ül-
keleri üniversitelerinde ve kurulufllar›n-
da son derece önem verilmekte ve dün-
yaca ünlü biliflim firmalar› üniversitelerle
beraber Brüksel’de yer alarak bu proje-
lerle ilgili tematik alanlar›n belirlenme-
sinde etkili bir rol oynamak için çaba sarf
etmektedirler. Bu sebeple Çerçeve Prog-
ramlar› projelerin k›yas›ya mücadele etti-
¤i bir rekabet ortam›n› da beraberinde
getiriyor. Sonuçta Çerçeve Programlar›-
n›n kaynaklar›n› proje yazarak veya yaz-

d›rarak elde ederim anlay›fl›n
pek de geçerli olmad›¤› bir
durum karfl›m›za ç›kmakta-
d›r.       
7.ÇP 2007- 2013 y›llar› aras›n›
kapsamakta olup, program
bütçesi olarak ayr›lan 54 Mil-
yar euro ile dünyan›n en çok
fon ayr›lan sivil araflt›rma ve
teknoloji gelifltirme progra-
m›d›r. Ocak 2007 ile bafllaya-
cak olan Çerçeve Program›
için ilk ça¤r›lar 2006’n›n son

haftas›nda yay›nlanmas›yla birlikte bu
büyük yar›fl bafllayacakt›r. Özellikle prog-
rama kat›l›m öncesi prosedürlerin önce-
ki çerçeve programlar›ndan daha kolay
ve basit olarak haz›rlanm›fl olmas› kat›-
l›mc›lar için f›rsat do¤urmaktad›r. Reka-
bet dayal› bu program›n imkânlar›ndan
Türk araflt›rmac›lar›n›n rakipleri ile eflit
koflullarda yararlanmalar›n› sa¤lamak
için TÜB‹TAK öncülü¤ünde tüm Türki-
ye’deki üniversiteler, sanayi ve ticaret
odalar› ve kamu kurumlar›nda çal›flmalar
ortak olarak yürütülmektedir. K›saca 7.
ÇP’nin içeri¤inden bahsetmek yerinde
olacakt›r.  Program›n sunaca¤› fonlar ön-
celikli olarak 4 ana programda toplana-
cakt›r:    

• ‹flbirli¤i
• Kifliler
• Fikirler
• Kapasiteler

‹flbirli¤i program›n›n, Avru-
pa Birli¤i’nce sanayi taraf›n-
dan yönlendirilmesi teflvik
edilmektedir. Özellikle
bundan önceki 6. ÇP içinde

özel sektörün yeterince desteklenmedi-
¤i, hatta önemsenmedi¤i konusunda
çokça elefltiriler yap›l›nca, AB bir yandan
bu elefltirilere yan›t vermek, bir yandan
bilim ve teknoloji alan›nda geliflimini h›z-
land›rmak için 7.Çerçeve Program›nda
ana hedefini reel sektörün kapasite art›-
r›m› üzerine kurdu. Buna ba¤l› olarak
programdan KOB‹’lerin yararlanmas› ilk
hedef olarak belirlendi. ‹flbirli¤i progra-
m› için önceki çerçeve programlar›na
benzer 9 tematik alan yer almaktad›r.  Bu
alanlar flöyledir: (fiekil–4)

7.Çerçeve Program›’nda Yer Alan
KOB‹ Destekleri
Bölgesel rekabet gücünün artmas›n› ve
sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen,
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•Sa¤l›k -6,0 milyar_
•G›da, tar›m ve biyo 

teknoloji -1,9 milyar_
•Bilgi ve iletiflim 

teknolojileri -9,1 milyar_
•Nano-bilim, 

nano-teknoloji, -3,5 milyar_
• Enerji -2,3 milyar_
•Çevre ve iklim 

de¤iflimi -1,9 milyar_
•Ulaflt›rma ve havac›l›k -4,1 milyar_
•Uzay ve güvenlik -1,3 milyar_
•Befleri ve sosyo 

ekonomik bilimler -0,6 milyar_

fiekil 3: Fonlanan 6.ÇP Projelerinde Yer Alan Türk 
Ortaklar›n Alanlara Göre Da¤›l›m›4

fiekil–4: 7. Çerçeve Program›nda belirlenen 9
Tematik Alan ve Ayr›lan Bütçeleri 



“Rekabet ve ‹novasyon Program› (CIP)”
ise özel sektör aras›ndaki iflbirli¤ini öne-
riyor. Endüstriyel rekabeti ve inovasyonu
desteklemek üzerine planlan Program,
yaklafl›k 2,5 milyon Euro bütçesi,  “Giri-
flimcilik ve ‹novasyon” alt programlar› ile
sadece KOB‹’lerin proje tekliflerini bekli-
yor olacak. Yine Kapasiteler özel progra-
m› kapsam›nda, KOB‹’ler yarar›na olan
araflt›rmalar›n teflviki, bilginin toplumlar
aras› paylafl›lmas›, uluslararas› bilim ve
teknoloji iflbirliklerinin oluflturulmas› ve
bilgi bölgelerinin gelifltirilmesi planlan›-
yor.

Uzun tart›flmalardan ve düzenlemeler-
den sonra, toplam bütçesi 55- 60 milyar
Euro civar›nda olmas› beklenen 7.ÇP
kapsam›nda, ifl dünyas› ve özel sektöre
yönelik olarak yaklafl›k 10 milyar Euro
destek sa¤lanmas› öngörülüyor. Belirli
sanayi sektörlerindeki pek çok KOB‹’nin
ortak sorunlar›na teknik çözümler getir-
meye iliflkin olarak proje üreten KOBI
örgütleri ve KOB‹’lere yönelik araflt›rma
projelerin k›sa vadeli olmas› ve KOB‹’le-
rin yenilik ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›

amaçlayan projeler 7. Çerçeve program›
dâhilinde ayr›ca desteklenecektir. 

KOB‹ Desteklerinden Yararlanma
Yollar›
KOB‹’lerimizin sürdürülebilir büyümeyi
yakalayabilmesi için yenilikçi fikirler ge-
lifltirme ve marka oluflturmalar› art›k bir
zorunluluk haline gelmifltir.  AR-GE mas-
raflar›n›n günden güne artt›¤›n› ve Türki-
ye’de KOB‹’lerin bütçelerinden çok dü-
flük bir pay› buraya ay›rd›klar›n› düflün-
dü¤ümüzde ise, 7. Çerçeve Program›n›n
inovatif fikirleri olan ancak maddi gücü
olmayan küçük ve orta iflletmelerimiz
için son derece önemli bir finansman
kayna¤› olaca¤›n› söylemek yanl›fl olma-
yacakt›r.  

Süreç içerisinde üniversiteler, kamu, sivil
toplum kurulufllar› ve özel sektör ile ifl-
birli¤i kültürünün gelifltirilmesi kaç›n›l-
mazd›r. KOB‹’lerin yüzlerce sayfal›k pro-
je teklif ça¤r›lar› içinde bo¤ulmas›, Avru-
pal› ortak bulma sorunu yaflamas›, prog-
ramlar hakk›nda do¤ru bilgiye ulaflama-
mas› ve projeleri do¤ru sunamamas› gibi

sorunlarla karfl›laflmamak için yörelerin-
de bulunan üniversitelerle ve kamu ku-
rulufllar› ile iflbirli¤ini gelifltirmeleri flart-
t›r. Öncelikle bilinmesi gereken fley pro-
jelerin para kayna¤› olmad›¤› ve efl fi-
nansman sistemi ile iflledi¤idir. KOB‹’le-
rimiz projeyi kendileri gelifltirmek yerine
bu tekliflerini akademik camia ile payla-
flarak bir proje metnine getirme aflamas›-
n› üniversitelere b›rakmal›, gerekirse bir-
kaç firma bir araya gelerek üzerlerine dü-
flen finansman› sa¤lamal›, yerel yönetim
ve organizasyonlarla yak›n bir iflbirli¤i ge-
lifltirmelidirler. Avrupa’da Çerçeve Prog-
ramlar› için adlar› dünyaca ünlü uluslar
aras› ölçekli firmalar›n da dâhil oldu¤u,
ortalama 11- 12 ortakl› projeler haz›rlan-
maktad›r. Farkl› kesimlerden gelen pay-
dafllar› art›rmak, projenin baflar›s› için
sa¤lanacak aç›k bir avantaj olacakt›r.  

Türk reel sektörü olarak temel eksikleri-
mizi yolun bafl›nda belirlemek süreçte el-
de edilecek baflar›lar için son derece
önemlidir. 6. Çerçeve Program› süresi
boyunca (2002- 2006), Türkiye’den KO-
B‹ etkinlikleri alan›nda toplamda sadece
233 proje teslim edilebilmifltir. Bunlar-
dan yaln›zca 33 proje fon alamaya hak
kazanarak baflar› oran› %14 gibi çok dü-
flük bir oranda kalm›flt›r. 

Türkiye’nin 6. ÇP’ye tam olarak kat›lan
tek aday ülke olmas›, 150 milyon euro
katk› sa¤lad›¤› Programdan 50 milyon
euro gibi bir oranda fon kullanm›fl olma-
s›n›n önemli ve etkili sebeplerinden biri-
sidir. Buna ra¤men Türk kurumlar›, üni-
versiteleri ve iflletmeleri 6. ÇP boyunca
toplamda 2 milyar euro’luk projeler içe-
risinde yer alm›fllard›r. 
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6. ÇP ve 7.ÇP Temel Rakamlar 
• 7. ÇP toplam fon büyüklü¤ü 54 mil-
yar euro.
• Bilgi ve iletiflim teknolojilerine ayr›-
lan pay 9 milyar euro.

• 6. ÇP'den Türkiye'nin sa¤lad›¤› do¤-
rudan fon 50 milyon euro, Türk kurulufl-
lar›n›n dâhil oldu¤u toplam proje tutar›
is 2 milyar euro. 

• 6. ÇP'de Türkiye'den 500 partner 2
bin araflt›rmac› yer ald›. 

• 6. ÇP'de Türk kat›l›mc›lar›n›n
yürüttü¤ü projelerin baflar› oran›
yüzde 20 oldu.

• 6. ÇP'ye sunulan projelerin
yüzde 20'si üniversiteler, yüzde
30 kamu kurumlar› ve araflt›rma
merkezleri, yüzde 20'si ise sanayi-
den geldi.

Önümüzdeki Çerçeve Programla-
r› için son derece önemli tecrübeler ka-
zanan üniversitelerin, kamu kurumlar›-
n›n, sivil toplum kurulufllar›n ve özel sek-
tör aktörlerinin 7. Çerçeve Program›na
daha temkinli, daha dikkatli ve daha ha-
z›r olmas› gerekmektedir. Zira 7. ÇP’ye
yaklafl›k 500- 600 milyon Euro aras›nda
katk›s› beklenen ülkemizin, 6. ÇP’de ol-
du¤u gibi düflük baflar› oranlar›nda kal-
mamas› ve bu konuda gerekli çal›flmala-
r›n kamu, akademik ve özel sektör ol-
mak üzere üçlü bir saç aya¤›na oturtula-
rak bir an önce yap›lmas› son derece
önemlidir.  
7. ÇP’de ilk teklif ça¤r›s›n›n Aral›k 2006
içinde yay›nlanarak rekabet bafllam›flt›r.

TÜB‹TAK AB Çerçeve Programlar› Ulusal
Koordinasyon Ofisi, Sanayi Fark›ndal›k
Programlar›, Kamu Fark›ndal›k Program-
lar› gibi bir tak›m bilgilendirici ve kapasi-
te art›r›c› seminerlerine 2006 y›l› içerisin-
de bafllad›. Bu seminerlerin tüm süreç
boyunca devam etmesi son derece fay-
dal› olacakt›r. KOB‹’lerimiz bu konuda
TÜB‹TAK bünyesinde çal›flan uzmanlar-
dan sonuna kadar yararlanmal›, bilgi
edinmeli ve eksiklerini gidermelidirler.
Kamu deste¤ini de alarak AB uyum süre-
cinde karfl›laflaca¤› sorunlara flimdiden

önlemler almak ve geliflimlerine yap›sal
ve sürdürülebilir bir görünüm kazand›r-
mak için özel sektöründe art›k üzerine
düflen görevi yapmas› gerekmektedir.
De¤iflim ve geliflmelerin sundu¤u f›rsat-
lar›n zaman›nda ve uygun koflullarda de-
¤erlendirilmedi¤inde tehdit olarak karfl›-
m›za ç›kaca¤›n› unutmamak gerekir.

Bu süreçte yap›lmas› gerekenler sadece
özel sektörün kendisini programlara ha-
z›rlamas› ile s›n›rl› de¤ildir. Ülkeler için
son derece önemli olan Çerçeve Prog-
ramlar› dönemlerinde Brüksel’de k›yas›-
ya bir mücadele yaflanmaktad›r. Çerçeve
Programlar›n›n en önemli özelliklerin-

den birisi de, enerji gibi, Telekom gibi,
bilgi teknolojileri ve alt yap›lar›n geliflti-
rilmesi gibi uluslar için stratejik önemi
olan sektörlerin, AB Ortak Politika Vizyo-
nu perspektifinde incelenmesi ve belir-
lenmesi olacakt›r. Bu sebeple hükümet-
ler tematik alanlar›n belirlenmesinden,
kendileri için öncelik tafl›yan konu bafl-
l›klar›na öncelik verilmesine, proje haz›r-
lanma esnas›nda üniversitelerine ve bü-
yük ticari kurulufllar›na Brüksel’de her
türlü alt yap›sal imkânlar› sa¤lamas›ndan,
tekliflerin kabulü s›ras›nda yaflanan lobi

çal›flmalar›n› yürütmek gibi birçok
alanda faaliyet göstermektedirler.
Bizim için ise 6.ÇP’de elde etti¤i-
miz tecrübenin art›k hayata geçiril-
me vakti gelmifltir. KOB‹’lerimizin
müzakere masas›nda haklar›n›n
korunmas›na yönelik kararl› tu-
tumlar, hem AB bütünleflmesi ve 7.
ÇP süresince KOB‹’lerin kapasite-
lerinin art›r›lmas›n›, hem de Ana-
dolu sermayesinin uluslar aras›
alanda ayakta kalarak küresel reka-

bette etkin bir aktör olmas›n› sa¤layacak-
t›r. 

KOB‹’lerin geliflimi mikro ölçekte sürdü-
rülebilir k›l›n›rsa, makro düzeyde ekono-
mideki istikrar ve baflar› süreklilik kaza-
narak ülkemiz geliflmifl ülkeler s›ralama-
s›nda hak etti¤i yeri bir an önce alacakt›r.   

K›saca 7. Çerçeve Program› kendinden
önceki çerçeve programlar›ndan farkl›
olarak birçok alanda sanayi kurulufllar›na
ve özel sektörün araflt›rma alan›ndaki ça-
l›flmalar›na katk› sa¤lamay› hedefliyor.
AR-GE masraflar›n›n günden güne artt›-
¤›n› ve Türkiye’de KOB‹’lerin bütçe ka-
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Ülkelerin kat›l›m pay› ödeyip projeler
karfl›l›¤›nda fon sa¤lad›¤› çerçeve prog-
ramlar›ndan 2002–2006 y›llar›n› içeren
6. Çerçeve Program›n›n Türkiye için pek
de baflar›l› geçmedi¤i bilinmektedir. 6.
Çerçeve Program›na bugüne kadar 150
Milyon euro katk› yapan Türkiye’nin bu
programdan 2006 sonu itibariyle toplam
50 Milyon euro civar›nda fon sa¤lam›flt›r.



lemlerinde çok düflük bir oranda kalan
araflt›rma paylar›n› düflündü¤ümüzde 7.
Çerçeve elinde projesi bulunan ancak fi-
nansman› temin edemeyen küçük ve or-
ta iflletmelerimiz için son derece etkin ve
faydal› olacakt›r. Uluslararas› rekabette
ayakta kalabilmek, katma de¤er sa¤laya-
cak yeni geliflim ve giriflimleri hayata ge-
çirmek için flimdiden haz›rl›klara baflla-
mak gerekmektedir. Özellikle Çerçeve
Programlar›nda Üniversite, sivil toplum
ve bir uluslararas› ortakla çal›fl›ld›¤› hesa-
ba kat›l›rsa ön haz›rl›klar›n flimdiden
planlanmas› son derece önemlidir. 6.
Çerçevede yapt›¤›m›z hatalar› tekrarla-
madan ancak oradan elde etti¤imiz tec-
rübelerimizi kullanarak, 7. Çerçeve’nin
tüm imkânlar›n› kullanmal›, ülke
olarak programa sa¤lad›¤›m›z kat-
k› pay› oranlar›ndan fazlas›n› ülke-
ye katma de¤er olarak geri getir-
me f›rsat›n› en iyi flekilde kullan-
mal›y›z.  

KOB‹’lerin yenilikçilik üzerindeki
etkilerinin tart›fl›lmaz oldu¤u bir
gerçektir. Bilgi ve iletiflim teknolojileri
alan›nda yeni vizyonlar›n gelifltirilmesi ve
bunlar›n ticari olarak de¤erli ürünlere
dönüfltürülmesi konusunda KOB‹’lere
hayati roller düflmektedir. KOB‹’ler arafl-
t›rma çal›flmalar›na odaklanmak için yük-
sek kapasitelere ve gerek teknik, gerek-
se ticari konularda h›zl› karar alabilmek-
tedirler. 

AB 7. ÇP, Bilgi ve Teknolojileri tematik
alan› ile KOB‹’lere yüksek riskli AR-GE
harcamalar›n› finanse etmek, stratejik or-
takl›klar oluflturmak ve yenilikçi ürün ve
servislerini ulusal pazarlar›n d›fl›nda da
pazarlayabilmek gibi birçok f›rsat sun-

maktad›r. Tüm bu s›ralanan nedenler-
den dolay› KOB‹’ler, Büyük Sanayi Kuru-
lufllar› ve Araflt›rma Enstitüleri ile birlikte
7. ÇP’de ‹letiflim Teknolojileri alan›nda
araflt›rmay› besleyen en önemli kanallar-
dand›r ve Program oluflturulurken KO-
B‹’lerin özellikle baflar›l› olacaklar› alan-
lara büyük önem verilmifltir. Avrupa Ko-
misyonu ayr›ca 7. ÇP’de KOB‹’leri
%75’lere ç›kan oranda desteklemeyi
önermifltir. Avrupa Teknoloji Platformla-
r› (ATP), sanayinin liderli¤inde seçilen
teknoloji alan›nda ilgili tüm taraflar›n or-
tak bir teknolojik vizyon oluflturmas›
amac›yla bir araya getirilmesi ve bu viz-
yonun hayata geçirilebilmesi için gerekli
teknolojik geliflimin sa¤lanmas› amac›yla

bir Stratejik Araflt›rma Plan› (SAP) olufltu-
rulmas› ve AB Çerçeve Programlar› pro-
jeleri arac›l›¤›yla belirlenen SAP’›n ger-
çeklefltirilmesine odaklanan platformlar-
d›r. ATP’ler, sanayi ve akademisyenlerin
araflt›rmalar›n› yap›land›rma ve koordine
etmelerini kolaylaflt›rmaktad›r. Yenilikçi-
lik sürecinin çok say›da etkeni aras›nda
bir ba¤ oluflturulmaktad›r. Bu sebeple
2006 Kas›m ay› itibariyle 9 Avrupa Tek-
noloji Platformu kurulmufltur. Bu plat-
formlar ise flöyle s›ralanmaktad›r: 
- Avrupa Nanoelektronik Giriflimi Da-
n›flma Konseyi ( ENIAC)
- Gömülü Ak›ll› Sistemler üzerinde
Geliflmifl AR-GE (ARTEMIS)

- Mobil ve Kablosuz Teknoloji (eMobi-
lity) 
- Bilgi A¤lar› ve Elektronik Medya Plat-
formu ( NEM)
- Avrupa Robot Platformu
- Fotonik Teknoloji Platformu 
- Entegre Uydu ‹letiflim Giriflimi
- Ak›ll› Sistemlerin Birleflimi
Sonuç olarak, Türkiye'nin elindeki kali-
teli mühendis kozunu iyi kullanarak 7.
ÇP süresince avantaj sa¤layabilir. AB sa-
nayisinin rekabet gücünü art›rmak için 7.
ÇP'de en büyük pay› 9 milyar euro ile bil-
gi ve iletiflime ayr›ld›¤›, ülkemizin de en
temel ihtiyac›n›n yenilikçi yaklafl›mlar,
teknoloji kullan›m›na dayal› farkl›laflma
ve yüksek karl›l›k oldu¤u gerçe¤i düflü-

nüldü¤ünde bu f›rsatlar›n etkin bi-
çimde kullan›lmas› için kamu ku-
rumlar› kadar özel sektörümüze
de büyük görevler düflmektedir.
Son dört y›la bak›ld›¤›nda makro
ekonomi politikalar›nda istikrar
sa¤lam›fl ve AB ortalamas›n›n çok
üstünde büyüme rakamlar› yakala-
m›fl bir Türkiye’nin Avrupa Birli¤i

ile ortak yürütece¤i 7. Çerçeve Program›
iki taraf içinde kazan-kazan anlay›fl›n› or-
taya ç›karacakt›r. 

Kaynakça
1- Bilgi, Ekonomi Yönetim Kongresi Bildiriler
Kitab›, Cilt 1-2 
2- AB Çerçeve Programlar›, Ulusla Koordinasyon
Ofisi, Y›l 3, Say› 10 Kas›m 2006, TÜB‹TAK 
3- Avrupa Birli¤i’nin Lizbon Stratejisi, ‹ktisadi
Kalk›nma Vakf›, N: 197
4- Kriter, Türkiye- AB ‹liflkileri Haber- Yorum
Dergisi, Eylül 2006, Say›: 3
5- TÜB‹TAK,  6 Aral›k tr-access AB 7.ÇP (2007-
2013) Konfrans›, ‹stanbul
6- www.tubitak.gov.tr
7- http://cordis.europa.eu/fp7
8- fiekiller için kaynak 14. BTYK toplant›s› sunuflu
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Ülkemizin de en temel ihtiyac›n›n yeni-
likçi yaklafl›mlar, teknoloji kullan›m›na
dayal› farkl›laflma ve yüksek karl›l›k ol-
du¤u gerçe¤i düflünüldü¤ünde bu f›rsat-
lar›n etkin biçimde kullan›lmas› için ka-
mu kurumlar› kadar özel sektörümüze de
büyük görevler düflmektedir.





Malezya 1990’l› y›llarda düflük maliyetli,
kalifiye iflçilik ve di¤er baz› avantajlar›n-
dan dolay› bir üretim üssü olan ve ulus-
lararas› piyasalarda öne ç›kan bir ülke. fiu
s›ralar bu avantaj›n› çevredeki di¤er ülke-
lere kaybetmeye bafllam›fl durumda. Ka-
derin bir oyunu olarak selefleri Singapur,
Tayvan ve Güney Kore’nin izlerini takip
ediyor desek pek de yanl›fl olmaz gibi. 

Bu yaz›m›zda Malezya’n›n yak›n tarihteki
bölgesel ve küresel konumu, biliflim at›-
l›mlar› ve Multimedya Süper Koridor’un
(MSK) kurulumu, Silikon Vadisi kavram›
ve MSK’n›n içeri¤i hakk›nda tecrübeleri
aktarmaya çal›flaca¤›z. Akabinde ise bir
Silikon Vadisi örne¤i olarak MSK’›n iflle-
yifli, geldi¤i nokta, ald›¤› elefltiriler, kuv-
vetli-zay›f yanlar›n› bafll›klar halinde irde-
leyerek bir teknoloji park›/Silikon Vadisi
çal›flmas›nda gündeme gelebilecek muh-
temel hususlara yaflanm›fl örneklerden
hareketle, önleyici-amaçl› olarak öne ç›-

karmaya çal›flaca¤›z.
H›zla geliflen teknoloji ve ulus-
lararas› piyasa hareketleri kar-
fl›s›nda böylesi geliflmeleri ön
görebilmifl bir hareket olsa ge-
rek, Malezya’n›n eski ve uzun
süreli Baflbakan› Mahathir Mu-
hammed Silikon Vadisi’nin bir
kopyas›n› kendi ülkesinde ku-
rarak Malezya’ya “geliflmekte
olan ülkeler” statüsünden “ge-
liflmifl ülkeler” statüsüne s›çra-
ma yapabilmesini ve Malezya’n›n ulusla-
raras› piyasalarda özellikle biliflim sektö-
ründeki yerini almas›n› hedeflemiflti.
1991 y›l›nda temelleri at›lan bu projeyle
dünyan›n ileri gelen çok uluslu flirketleri-
ni, yat›r›mc›lar›n› ve biliflim sektörünün
ileri gelen firmalar›n› buraya getirerek
Malezya’y› bir teknoloji gelifltirme ve ih-
raç üssü haline getirmeyi hedefleyen Ma-
hathir, ülke ekonomisinin adeta büyüme
motorunu yenileme çal›flmas›na girdi.

1995 y›l›nda Malezya’n›n Silikon Vadisine
bir cevab› olarak perdelerini 29 A¤ustos
1995’te Putrajaya ile açan projeye Multi-
medya Süper Koridor (MSK) denildi. Ko-
ridor ifadesi projenin baflkent Kuala
Lumpur’un merkezindeki Petronas ‹kiz-
kuleleri’nden bafllayan 50km uzunlu¤un-
da ve 15km geniflli¤inde bir fleritten
oluflmas›ndan kaynaklan›yor (bkz. fiekil 1).
Daha sonra ise MSK’n›n temel tafl› niteli-
¤inde Malezya’n›n Silikon Vadisi Cyberja-
ya aç›ld›. MSK içerisinde sembol niteli¤i
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H›zla geliflen teknoloji ve uluslararas› piyasa hareketleri karfl›s›nda Malezya’n›n eski ve uzun süreli Bafl-
bakan› Mahathir Muhammed Silikon Vadisi’nin bir kopyas›n› kendi ülkesinde kurarak Malezya’ya “ge-
liflmekte olan ülkeler” statüsünden “geliflmifl ülkeler” statüsüne s›çrama yapabilmesini ve Malezya’n›n
uluslararas› piyasalarda özellikle biliflim sektöründeki yerini almas›n› hedeflemiflti.

Bir Teknogiriflim Hareketi Olarak
Malezya’n›n “Silikon Vadisi”

fiekil 1: Multimedya Süper Koridor (MSK) Haritas›



tafl›yan ‹kiz Kuleler, Kuala Lumpur Ulus-
lararas› Havaalan›, Putrajaya (Yeni Hükü-
met Binas›) ve Cyberjaya (Teknokent)
yer almaktad›r.

Teknoloji Parklar›, Teknokutuplar
ve Küvözler
Literatürde Silikon Vadisi’ne benzer, tek-
noloji-yo¤un kümelenmelerin kabul edi-
len bir tan›m› olmamakla birlikte Yoshi-
zawa çal›flmas›nda benzer yap›lanmalar-
da ortak unsurlardan hareketle bir tasni-
fe gitmifl.  Yoshizawa’ya göre;

Parklar; yeterli düzeyde arazi ve binala-
r›n, firmalar›n-araflt›rma enstitüle-
rinin yerleflmesi ve araflt›rma-tek-
noloji geliflimi yapabilmesi için iyi
bir çevreye yerlefltirildi¤i yerler-
dir,

Araflt›rma birimleri ve ensti-
tüler; üniversite ve di¤er yüksek ö¤re-
nim kurumlar›, ulusal ve kamu araflt›rma
enstitüleri, özel ve üçüncü k›s›m araflt›r-
ma enstitülerinden oluflan kategoridir,

De¤iflim birimleri; araflt›rma de¤iflim-
leri/takaslar›, e¤itim, bilgi temini gibi fa-
aliyetler baflta olmak üzere çeflitli hiz-
metleri, araflt›rma, teknoloji gelifltirme
sanayi faaliyetlerine destek amaçl› üre-
ten kurulufllard›r,

‹nkübatörler (kuvözler); yeni baflla-
yan birey, ifl gruplar› yada sanayiyi des-
teklemek için kurulmufl firmalar için çe-
flitli alanlarda özel hizmetler üreten bi-
rim ve enstitülerdir.

Bu temel tasniften hareketle, çeflitli hü-

kümetlerin tercihlerini içeren üç de¤iflik
yap›lanma görülmüfltür:

i) ‹novasyon merkezleri; sanayilerin
kuruluflunu destekleyen inkübatör (ku-
vöz) birimlerini içeren, ayn› zamanda
araflt›rma ve bilgi de¤iflimine de imkan
veren birimlerdir. Yerleflik ve kurulu fir-
malar›n kat›lmalar›na yada d›flar›dan ge-
lecek araflt›rma merkezlerinin operas-
yonlar›n› içerisinde yürütmelerini sa¤la-
yan park imkanlar› yoktur. Bunlar genel-
de büyükflehirlerde yer alan, yak›n üni-
versite ve araflt›rmak kurulufllar›yla ortak
çal›flma yapan yap›lanmalard›r.

ii) Bilim parklar›; inkübatörlere sahip
olup, ayn› zamanda yeni ifl geliflimi ve di-
¤er ana faaliyetleri park içerisinde des-
teklerler. Co¤rafi s›n›rlar› ise araflt›rma
merkezlerinden bafllay›p, inkübatörden
(kuvöz) yeni ç›km›fl firmalara kadar uza-
n›r. Bilim parklar› araflt›rma sonuçlar›n›
ticarilefltirme amac›yla üniversite, araflt›r-
ma ve teknoloji gelifltirme merkezlerine
yak›n infla edilirler.

iii) AR-GE parklar›; özel sektör, kamu
ve üniversitelerin araflt›rma birimlerini
bir araya getirmekte olup, inkübatör
merkezleri bulunmayan parklard›r. Bu
parklar befleri entelektüel üretkenli¤i et-
kileyen unsurlar gibi, sosyal temeller
üzerine önemle e¤ilirler. 
Silikon Vadisi benzeri bir “teknokutup”

giriflimi tüm unsurlar› içeren bu üç kate-
gorinin bir arada bulunmas›yla baflar›l›
olmas› mümkün olabilir. 

“Silikon Vadisi”
Silikon Vadisi’nin tan›m›, baflar›s› ve mo-
dellenmesi hakk›nda bafl› çeken iki
önemli eser var. Bunlardan ilki David Ro-
senberg’in “Silikon Vadisi’ni Klonlamak:
Gelecek Neslin Merkezleri” (Cloning Sili-
con Valley: The Next Generation Hots-
pots) isimli kitab›. Kitap yazar›n çeflitli
makalelerinin derlenmesi ve akabindeki
detayl› bir çal›flmayla ortaya ç›km›fl bir
eser. 

Kitab›n ilk üç bölümü Silikon Vadi-
si kavram›, çal›flma çerçevesi ve et-
kilerini kaps›yor. Kalan alt› bölüm
ise ‹ngiltere, Finlandiya, ‹srail, Hin-
distan ve Tayvan’daki teknoloji
merkezlerini ele al›yor. 

Özetle Rosenberg Kaliforniya’n›n Silikon
Vadisi’nin baflar›s›n› mevcut tecrübeler
›fl›¤›nda flu faktörlere ba¤l›yor: düflük
vergiler, risk sermayesi, risk-alma kültü-
rü, nitelikli iflgücünün etkin ak›fl›, fiziki
altyap›, AR-GE ve kredi konular›nda aktif
devlet deste¤i, etkin ifl a¤›, esnek organi-
zasyon yap›lar›, dinamik yerel pazar, ye-
rel akademisyenler ve araflt›rma enstitü-
leri, üniversite-sanayi iflbirlikleri, rol mo-
delleri. Buna ra¤men yine kendi ifadesiy-
le “Fakat bu iflin temel kimyas› karmafl›k;
bu faktörlerin hangi s›rayla ortaya ç›ka-
caklar› ve verecekleri reaksiyon ve neti-
celeri anlamak ustal›k isteyen bir ifl” di-
yerek durumun zorlu¤unu özetliyor.
Çünkü Rosenberg’e göre risk-alma kül-
türü, giriflimci mentalite, güçlü risk ser-
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Silikon Vadisi’nin baflar›s›nda düflük ver-
giler, risk sermayesi, risk-alma kültürü,
nitelikli iflgücünün etkin ak›fl›, fiziki alt-
yap›, AR-GE konusunda aktif devlet des-
te¤i faktörleri önemli rol oynuyor.



mayesi toplulu¤u gibi soyut etkenler as›l
belirleyici rolü oynuyorlar.

Birçok ülke taraf›ndan Silikon Vadisi’nin
baflar› öyküsünü modelleme çal›flmalar›
yap›lm›fl. Rosenberg kitab›nda bunlardan
alt› tanesini mevcut konumlar› ve çal›fl-
ma sistemleriyle ele al›r. De¤erlendirme-
ye ald›¤› alt› bölge aras›nda Londra ve
Tayvan d›fl›ndaki di¤er büyüyen pazarla-
r›n Amerika’dakine benzer bir likidite ve
piyasa de¤erlemesi elde edemediklerini
vurgular ve sadece ABD’ye 1999’da yap›-
lan küresel yat›r›m ve risk sermayesinin
%70’nin (yaklafl›k 97 milyar dolar) geldi-
¤ini ekler. Bu rakamlar dünya ortalamas›-
n›n iki kat›ndan fazlas›na ve Avrupa dü-
zeyinin üç kat›na ulaflmaktad›r.  
Seçilen bu alt› bölgenin giriflimcilik, fi-
nans ve iflletme aç›s›ndan de¤erlendir-
mesine gelince; ‹ngiltere, Finlandiya ve
‹srail inovasyon konusunda, Hindistan
yeni yaz›l›mdan çok yaz›l›m gelifltirmede,
Tayvan üretimde, Singapur yabanc› yete-
neklere kap›lar›n› açmakta daha baflar›l›
bulmufl Rosenberg yapt›¤› etrafl› çal›fl-
malar neticesinde. Ancak hiçbirinde Sili-

kon Vadisini ve bafla-
r›s›n› birebir taklit
edecek “kimyay›” bu-
lamad›¤›n› her de¤er-
lendirmenin sonuna
eklemifl.
Di¤er eser ise Manu-
el Castells ve Peter
Hall’›n “Dünya’n›n
Teknokutuplar›: 21.
Yüzy›l›nda Sanayi
K o m p l e k s l e r i n i n
Oluflumu” (Techno-
poles of the World:
The Making of

Twenty- First-Century Industrial Comp-
lexes) isimli kitab›. Bu kitapla Castells ve
Hall yeni bir deyim olan “teknokutup”
jargonu etraf›nda Silikon Vadisi modelini
de¤erlendiriyorlar.

Bir “Silikon Vadisi” Örne¤i olarak
Multimedya Süper Koridor (MSK)
Silikon Vadisi modellemesi olarak MSK
yukar›da belirtilen s›n›rlardan oluflan,
Malezya hükümeti taraf›ndan s›n›rlar› be-
lirlenmifl bir özel bölge niteli¤indedir.
Bu s›n›rlar 7 Aral›k 2006 tarihi itibariyle
Klang Vadisi’nin tamam›n› içerecek flekil-
de geniflletilmifltir.
MSK Malezya’y› yaflanmakta olan bilgi ve
enformasyon ça¤›nda, “geliflmifllik” dü-
zeyine bir s›çrama ve konvansiyonel tica-
ri alanlarda kaybetti¤i avantaj›n›, biliflim
merkezi olarak hizmet a¤›rl›kl› yüksek
vas›fl› bilgi iflçili¤e odaklanmak suretiyle
geri kazanmay› ve ekonomisini büyüme
motorunu güçlendirmeyi amaçlamakta-
d›r.
Projenin önemli yap› tafllar›ndan biri
olan Cyberjaya (Malezya’n›n Silikon Va-

disi olarak da adland›r›l›r) resmi olarak
May›s 1997 y›l›nda aç›lm›flt›r.

Projenin y›lda bir kez toplanan ve Baflba-
kan taraf›ndan baflkanl›k edilen Uluslara-
ras› Dan›flmanl›k Kurulu’nun yüksek tek-
noloji firmalar›n isimleri ilgi çekici mahi-
yette. Bill Gates (Microsoft), John Gage
(Sun Microsystems), Michael D. Capellas
(Compaq), Nobuyuki Idei (Sony), Peter
Job (Reuters), Craig R Barrett (Intel),
Derek Williams (Oracle), Ragnar Back
(Ericsson), and Louis Gerstner Jr (IBM)
bu isimlerden baz›lar›.
Malezya hükümetinin vergi muafiyetleri,
vergi indirimleri, yüksek h›zda internet,
mükemmele yak›n altyap› hizmetleri, ha-
vaalan› ve di¤er önemli üretim ve destek
kaynaklar›na yak›n olma gibi daha bir
çok teflvi¤i de içeren MSK statüsü alm›fl
310 kadar çok uluslu flirket merkez ya da
önemli ünitelerini Cyberjaya’da yeniden
yap›land›rm›fllard›r. IBM, Shell, IT, EDS,
Internexia, Vivanova Systems bu firma-
lardan baz›lar›. 

2005 y›l› Ocak de¤erlerine göre toplam
MSK statüsü verilen firma say›s› 1.175.
Bunlar›n 832’si Malezya firmas›, 310’u ya-
banc› firmalar ve 33 tanesi de yabanc›-
yerli ortak firmalardan oluflmakta. Bu fir-
malar›n çal›flma sahalar›na göre da¤›l›m›
Tablo 1’de görülebilir. 
Ayn› flekilde dökümlü bilgilere eriflileme-
mesine ra¤men, bu say›da 8 Aral›k 2006
tarihli güncel rakam ise 1.687 firma. Bun-
lar›n 1.237’si Malezya firmas›, 399’u ya-
banc› firmalar ve 41 tanesi de yabanc›-
yerli ortak firmalardan oluflmakta. (karfl›-

laflt›rma için bkz. Tablo 2).
Alt›n›n çizilmesi gereken bir husus ise
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Tablo 1: 2005 Y›l› MSK Statüsü Alm›fl 
Firmalar› Çal›flma Saha Da¤›l›m› 



bütün MSK ve altyap› çal›flmalar›n›, gelifl-
mesini ve vizyonunu MDeC (Multimedia
Development Cooperation) isimli kuru-
lufl taraf›ndan sürekli denetleniyor olma-
s›. Bu kurulufl ayr›ca, MSK’n›n pazarla-
mas›, MSK statü ifllemleri, üye kuruluflla-
r›n evrak ifllemleri gibi firmalar›n ana fa-
aliyetleriyle alakal› operasyonel tüm ifl-
lemleri ve hizmetleri ücretsiz yada çok
düflük maliyetlerle vererek, firmalar›n
as›l faaliyetleri üzerinde yo¤unlaflmalar›-
na imkan sa¤lamay› hedefliyor.

Daha fazla d›fl kaynakl› do¤rudan yat›r›m
çekmeyi hedefleyen Malezya’n›n MSK
statüsü kapsam›nda yabanc› yat›r›mc›ya
vaat ettiklerini ise flöyle s›ralamak müm-
kün:

1. ‹ktisadi ve siyasi istikrara sahip ifl ve
yat›r›m yap›labilecek bir ülke
2. Düflük maliyetli (özellikle güney
komflusu Singapur’a oranla) ve vas›fl› ifl-
gücü
3. Baflbakan’›n projeye olan do¤rudan
ilgisi ve deste¤i
4. Garanti Beyannamesinde yer alan flu
maddeler:

a.Dünya standartlar›nda enformas-
yon ve fiziksel altyap› sa¤lamak

b. S›n›rs›z say›da yerli ve yabanc› bil-
gi iflçisine ifle alabilme izni

c. MSK statülü firmalar›n yerli ortak
flart›ndan muaf tutulmas›n›n ve yabanc›
mülkiyet hakk›n› temin etmek

d. MSK altyap›s› için küresel kaynak
tedariki özgürlü¤ü ve küresel fonlardan
borçlanma özgürlü¤ü

e. Mali teflviklerin sa¤lanmas›, 10 y›la
varan vergi muafiyeti ya da vergi indirim-
leri, multimedya ekipmanlar›n›n ithalin-

de gümrük vergisi muafiyeti
f. Fikri mülkiyet haklar›n›n korunma-

s› ve siber kanunlar noktas›nda bölgede
bafl› çekmesi

g. Internet’e sansür uygulamamas›
h. Küresel olarak rekabet edebilecek

düzeyde telekomünikasyon gümrü¤ü
uygulanmas›

i. Ana MSK altyap› projelerini MSK’y›
bölgesel merkez olarak kabul eden MSK
firmalar›na ihale etmek,

j. Tek-ad›mda-çözüm amaçl› bir ku-
rulufl ihdas›

MSK projesi teori ve prati¤i bir arada ya-
flatmak ad›na belki de, 6 pilot uygulama
ile hayat geçirilmekte. Farkl› tasnifler ya-
p›labilmekle beraber, bu uygulamalar› üç
ana bafll›k alt›nda toplamak mümkün.

1. Bireysel ve Kamusal Hizmetlerin
Elektronik Ortama Geçiflleri
Bireysel ve kamu hizmetleriyle ilgili pilot
projeler her ne kadar flu an al›fl›lagelmifl
gibi gözükse de bunlar›n 1997’lerde ko-
nufluldu¤u, üzerinde çal›fl›ld›¤› düflünü-
lerek de¤erlendirilmelidir.

E-Devlet: Devletin içsel iflleyifli ve hiz-
metlerin vatandafllar›na daha kolay ve
eriflilebilir flekilde verilmesini hedefle-
yen e-devlet projesi ayn› zamanda vatan-
dafl-devlet aras›ndaki etkileflimi de art›r-
may› hedefliyor. 
Proje planlama, insan kaynaklar› planla-
ma, iyilefltirme sistemleri, elektronik hiz-
metler ve elektronik istihdam de¤iflim
baflta olmak üzere birçok alt pilot projey-
le e-devlet sürecini etkin flekilde kullan-
ma yar›fl›nda Malezya.
Çok Amaçl› Kart (Multi Purpose

Card – MPC): Kamu ve özel sektör giri-
flimcilerinin sa¤layaca¤› hizmetleri mü-
kerrer çaba ve yat›r›ma gerek kalmaks›-
z›n tek bir platformdan verebilmelerini
sa¤layan bir sistem. MyKad olarak tan›m-
lanan çok amaçl› kartla, nüfus ka¤›d›, eh-
liyet, pasaport, sa¤l›k bilgisi, dokun-ve-
geç sistemi, ödeme, para çekme gibi
fonksiyonlar› icra etmek mümkün. Bu
proje Kuala Lumpur, Klang Vadisi ve
MSK baflta olmak üzere 2,5 milyon kifliyi
kapsayacak flekilde Ekim 2002 itibariyle
baflar›yla gerçeklefltirilmifl olup, ülke ge-
neline yay›lmas› çal›flmalar› devam et-
mektedir.

Zeki Okullar (Smart Schools): Ma-
lezya’n›n gelecekteki ifl gücünü olufltura-
cak olan genç nesli bilgi-temelli toplum,
biliflim teknolojileriyle dost, bilgi iflçisi
vas›flar›yla donanm›fl olarak yetifltirmek
üzere projelendirilmifl bir çal›flma.

Tele-Sa¤l›k: Vatandafllar›n sa¤l›kl› olma-
lar› ve bu flekilde kalmalar› prensibinden
hareketle, sa¤l›kla ilgili bilgi ve hizmetle-
rin aktar›m›n› ve eriflilebilirli¤ini de¤iflti-
ren bir proje. Bu proje kapsam›nda sa¤-
l›k hizmetinin ülkenin en ücra köfleleri-
ne bile ulaflt›r›lmas› hedeflenmekte. Bu
kapsamda tele-dan›flmanl›k, kifliye özel
sa¤l›k bilgi ve e¤itimi, hayat boyu sa¤l›k
plan› gibi alt pilot projeler üzerinde çal›-
fl›lmakta.

2. AR-GE Kümeleri
‹kinci ana kategori olarak isimlendirebi-
lece¤imiz kategori AR-GE Kümeleri
(R&D Clusters). Bu pilot uygulamayla
Malezya, MSK’y› küresel bir merkez ve
küresel AR-GE yenilikçileri için tercih
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edilen bir merkez haline getirmeyi amaç-
l›yor. 
Kuruluflunda yaz›l›m devlerini ve dona-
n›m üreticilerini çekmeyi hedefleyen
Multimedya Süper Koridoru, k›smen ile-
riki aflamalarda belirtece¤imiz olumsuz-
luklardan dolay› bu hedeflerine arzu edi-
len düzeyde ulaflabilmifl de¤il. Tüm ope-
rasyonlar›n› ya da merkezlerini MSK’da
yeniden yap›land›rma sebepleri baflka
bir araflt›rman›n konusu olsa da, baz› kü-
resel firmalardan operasyonlar›n›n bir
bölümünü MSK bünyesinde yap›land›r-
may› seçenler var.

MSK statüsü verilen yak›n zamandaki iki
dünya devi Japon telefon devi NTT (Nip-
pon Telegraph & Telephone Corp) ve
kargo flirket DHL. Her iki flirket de arama
operasyon merkezlerini MSK’a tafl›d›lar.
Özellikle NTT’nin son zamanlarda Ja-
ponya d›fl›ndaki ikinci en büyük AR-GE
merkezini de (birincisi MIT – Massachu-
setts Institute of Technology ABD’de)
burada kurdu ve flimdi üçüncü nesil cep
telefonlar› için yaz›l›m gelifltiriyor. 

Bunlara daha sonra Londra merkezli
HSBC Bankas› dünyadaki befl bilgi ifllem
merkez destek ofislerinden birisinin
Cyberjaya’da olmas›n› tercih etti. Bu lis-
teye Ericsson, Fujitsu, Shell, Standard
Chartered, Citibank, Nokia, Western
Union, Hewlett-Packard, Intel ve BMW
bölgesel bilgi ifllem merkezlerini ve müfl-

teri hizmetlerini
ç o ¤ u n l u k l a
MSK’ya tafl›ya-
rak kat›ld›lar.
Arama merkez-
leri iflletmeci

flirketi, Scicom, yöneticisi MSK’n›n sa¤la-
d›¤› imkanlar› flöyle s›ral›yor: 
- iflçilik maliyetleri düflük; özellikle
Singapur ve Hong Kong ile karfl›laflt›r›ld›-
¤›nda neredeyse yar› yar›ya denebilecek
düzeylerde,
- arazi maliyetleri daha da ucuz,
- befl y›l için kurumlar vergisi istisnas›,
- cömert AR-GE destekleri,
- vas›fl› yabanc› çal›flanlar›n çal›flma
izinlerinin ç›kmas› için maksimum süre
garantisi 10 gün,
- bütün çal›flanlar en az iki dil biliyor,
‹ngilizce ve Malayca; ve etnik Çin köken-
li olan çal›flanlar için ise Çince’nin Man-
darin (Çin’de ço¤unlukla bilinen/kullan›-
lan lehçe) ve Kanton (Güney Çin ve
Hint-Çini bölgeleri, Malezya ve Singa-
pur’daki Çince lehçesi) lehçelerine ha-
kim olmas› hitap edilen müflteri kitlesini
daha da genifl k›l›yor

Ve flöyle devam ediyor yetkili: “Malez-
ya’n›n sundu¤u avantajlar o kadar aç›k
ki; Singapur Telekom bile kurumsal ara-
ma hizmetleri merkezini Malaka’da (Sin-
gapur’a deniz ile s›n›r Malezya’n›n güney
eyaletlerinden biri) - kuruyor.”

Küçük çapl› muhasebe programlar› gelifl-
tiren bir yaz›l›m firma yetkisinin ifadesi
ise “iflçilik, kira, vergi ve sair giderler da-
hil, bütün maliyetlerle k›yasland›¤›nda
Amerika’daki giderlerinin %5’i oran›nda”
fleklinde.

3. Teknogiriflimci Gelifltirme
Kavramsal düzlemde ve uygulamada KO-
B‹’lerin bir ülkenin ekonomisine, büyü-
me oran›na, ulusal zenginli¤in art›fl›na,
yeni mal ve hizmetlerin üretilmesine ve
istihdam kaynaklar›n›n artmas›na olan
katk›lar› art›k genel kabul gören bir gö-
rüfl. Malezya bu görüflü biliflim teknoloji-
lerine de tafl›yarak KOB‹’leri biliflim sek-
törü alan›nda gelifltirme ve rekabeti art›r-
ma yönünde çal›flmaktad›r.

Bu yönde hizmet vermek üzere Kas›m
2001’de Teknogiriflimci Gelifltirme Bölü-
mü (Techopreneur Development Divisi-
on) kuruldu. Baflar›l› ve sürdürülebilir
bir biliflimci KOB‹ kümesinin yeni istih-
dam alanlar›n›n oluflumuna ve Malez-
ya’n›n dünyadaki yüksek teknoloji sahibi
ülkeler aras›nda yer almas›na olan önem-
li katk›s›n› vurgulayan bölüm, teknogiri-
flimci, yeni-bafllayan yada mevcut biliflim-
ci KOB‹ firmalar›n›n geliflimine, biliflimci
KOB‹ firma kümelerinin oluflmas›na ve
bu firmalar›n küresel arenada rekabet
edebilecek düzeye getirilmesine katk›da
bulunmas›n› hedeflemekte. Çok say›da
geliflim ve benzeri programlarla bunu
sa¤lamaya çal›flan bölüm hakk›nda daha
ayr›nt›l› bilgi kaynakçadaki ilgili website-
sinden temin edilebilir.

Teknogiriflimcinin desteklenmesi ve ge-
liflim için önünün aç›lmas›nda devlet
deste¤i önemli rol oynamakta. Bunun
yan›nda, risk sermaye, çeflitli teflvik prog-
ramlar› ve “melek yat›r›mc›lar” bu des-
tekler aras›nda say›labilir. 
Bir baflka aç›dan, teknogiriflimci yeni tek-
nolojileri ticari meta haline dönüfltüre-
bilme gücüne sahip bir faktör. Fikir zen-
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Tablo 2: 2005-2006 Dönemi MSK Statüsü Firma Say›lar›



gini, fakat bir o kadar da kaynak yoksu-
nu, teknogiriflimciler ancak ald›klar› des-
teklerle ciddi katk›larda bulunabilmekte-
ler. Avusturya, ‹sveç ve Malezya’dan veri-
lebilecek örneklerin yan›nda, belki de en
önemli örnek ABD’de halen uygulanan
Küçük Ölçekli ‹fl ve Yenilikçi Araflt›rma
Program› (Small Business and Innovati-
on Research - SBIR). Bu program kapsa-
m›nda teknoloji gelifltiren küçük firmala-
ra toplam y›ll›k 1 milyar dolarl›k bir fon
ayr›lm›fl durumda. Fredric ve Zolin’in bu
konudaki mukayeseli araflt›rma makalesi
model hakk›nda teori ve prati¤e iliflkin
önemli bilgiler vermektedir. 

Baflar›l› bir Silikon Vadisi Giriflimi
için
Bir Silikon Vadisi girifliminin bafla-
r›l› olabilmesi için giriflte s›n›rlar›
belirledi¤imiz, tasnifini yapt›¤›m›z
çerçeveye ek olarak, iki ana bafll›k
alt›nda toplayabilece¤imiz unsur-
lar bu tür girifllerim baflar›l› olmas›nda et-
kilidir. Bu unsurlar çeflitli ana bafll›klar al-
t›nda toplanabilmekte. Burada sadece
ölçülebilirli¤i kurumsal ve giriflimcilik
unsurlar›ndan bir k›sm›n›  MSK uygula-
malar›ndan örneklerle k›saca irdelemeye
çal›flal›m.

Kurumsal Faktörler

a) Üniversiteler araflt›rma enstitü-
lerinin faaliyetlerini tamamlamakla birlik-
te, gelece¤in giriflimcilerini tan›flt›rma
a¤› anlam›nda katalizör görevi yaparlar.
Bu uygulamalara dünyan›n önde gelen
üniversiteleriyle bulunduklar› yerde
araflt›rma merkezleri aras›ndaki yak›nl›k
ve kolay eriflim önem arzetmektedir.

MSK örne¤inde, MSK’da her ne kadar
üniversite ve di¤er yüksek ö¤renim ku-
rulufllar› bulunsa da, bunlar araflt›rma ek-
senli de¤il daha ziyade bilgi-iflçisi yetifltir-
me gayretindedirler.
b) Çeflitlendirilmifl ve yetenekli
ifl gücü havuzu Silikon Vadisinin araya-
ca¤› di¤er bir unsur. Bu ülkedeki ifl gücü
kayna¤›n›n her an eriflilebilir ve yetenek-
li olmas›. Örne¤in Japonya ve Singa-
pur’da bu anlamda bir s›k›nt› yoktur. Bi-
lakis Singapur mevcut ifl gücünün vas›fla-
r›n› art›rmak üzere “Manpower 21” isim-
li projesiyle mevcut iflgücünü sürekli e¤i-
tip mevcut olanlar› da ülkede muhafaza
etmeyi baflar›yor. Çevre ülkelerden dü-
flük maliyetli iflgücünü mavi yakal› ifller

için al›yor. MSK’ya yöneltilen en büyük
eksikliklerin bafl›nda temel insan kaynak-
lar› havuzunun bilim ve multimedya en-
düstrisini besleyecek yo¤unlukta olmay›-
fl›. Bu nedenle Malezya hükümeti, k›sa
vadede yabanc›larla bu bofllu¤u doldur-
maya çal›fl›rken, orta ve uzun vadede
yurtd›fl›nda yerleflik Malay bilgi iflçilerini
cezbetmeye, mevcut iflgücünün vas›flar›-
n› yükseltmeye çal›fl›yor. Uzun vadede
ise e¤itim sistemini buna göre revize et-
me gayretinde.
c) Destek hizmetleri altyap›s› Si-
likon Vadisindeki firmalar›n kendi as›l ifl-
leriyle ilgilenebilmesi, yan ifller denilebi-
lecek olan iflleri mevcut altyap›n›n yap-
mas›n› hedefliyor. Bunun çeflitli örnekle-
ri di¤er ülkelerdeki teknoparklarda mev-

cut. Malezya, ve özelde MSK’n›n, altyap›
bak›m›ndan yerli ve yabanc› kaynaklarca
yo¤un övgü alacak düzeyde düzenleme-
leri var. Daha önce de ismi geçen Multi-
medya Gelifltirme fiirketi (Multimedia
Development Cooperation – MDeC) bu
anlamda, MSK ifllemleri, hukuki dan›fl-
manl›k, iflgücü e¤itimi baflta olmak üzere
MSK statülü firmalar›n tüm ifllerini takip
eden tek-nokta çözüm merkezi niteli¤i
tafl›yor. MDeC ayr›ca, yerel ve uluslarara-
s› firmalar aras›nda iflbirli¤ini kolaylaflt›r-
mak, pilot uygulamalar›n geliflmelerini
kontrol etmek, inkübasyon merkezleri
kurarak yeni bafllayan firmalar›n risk ser-
mayesi ve olas› kotasyon ifllemlerini ta-
kip etmek ve MSK Garanti Beyannamesi-

nin (Bill of Guarantee) uygulama-
s›ndan emin olmak gibi di¤er gö-
revleri mevcut.
d) Hükümetin rolü üç
noktada Silikon Vadisi girifliminin
hayat bulabilmesi için önem ka-

zanmaktad›r. Bunlardan birincisi, tekno-
park, firmalar ve ilgili alanlarla ilgili kural-
lar›n konulmas›d›r. Bu konuda Malezya
hükümeti MSK ve sektörün geliflimiyle il-
gili siber kanunlar› zaman›nda ç›kartm›fl-
t›r. ‹kinci nokta ise çal›flmaya momen-
tum kazand›racak mahiyette, tabiri caiz-
se ilk müflterinin hükümetin kendisi ol-
mas›d›r. Malezya bu konuda da alt› ana
pilot çal›flman›n dördünü devletin genel
iflleyifli ve vatandafllar› götürülen hizme-
tin kalitesinin art›r›lmas› noktas›nda ken-
disi talep etmifltir. Di¤er iki ana pilot uy-
gulama ise sektörün geliflimiyle alakal›
olarak yine hükümetin talep etti¤i uygu-
lamalard›r. Üçüncü nokta ise, bafllang›ç
aflamadaki firma ve araflt›rmalar› hükü-
metçe mali olarak desteklemesi.
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MSK’ya yöneltilen en büyük eksikliklerin
bafl›nda temel insan kaynaklar› havuzu-
nun bilim ve multimedya endüstrisini
besleyecek yo¤unlukta olmay›fl›d›r. 



e) Küçük ölçekli ifl inkübatörle-
ri (kuvözleri) uygulamas› kreatif giri-
flimcilere ifl kurmalar›n›n bafllang›ç afla-
malar›nda estek olmak amac›yla tasarla-
nan, genel olarak belli prensipler çerçe-
vesinde pazar fiyatlar›n›n alt›nda ofis ki-
ras› ve laboratuar imkanlar›, ortak san-
tral, resepsiyon, ofis makine ve malze-
meleri ve sekreterlik gibi hizmetleri sa¤-
layan türde bir uygulamad›r. Birçok ör-
nekte, k›s›tl› yönetim tecrübesi olanlara
destek sa¤land›¤› da görülür.

Giriflimcilik Faktörleri
Birçok kaynakta inovasyon ve giriflimci-
lik Silikon Vadisinin temel yap›tafllar›n-
dan fleklinde bahsedilir. Genel tan›m ve
çerçevenin bir ad›m ilerisinde, giriflimci-
lik kiflisel geliflimin yan›nda, sos-
yal, kültürel ve di¤er çevre faktör-
lerinin bir sonucudur. Giriflimci-
ler bu özelliklerinin yan›nda uy-
gulamada di¤er bir önemli unsu-
ru daha gündeme getirirler, o da
bilgi paylafl›m›. Giriflimciler, gele-
neksel giriflimcilerden farkl› olarak, bilgi-
lerini firma içi ve d›fl›ndan daha genifl kit-
lelerle paylafl›rlar. Öyle ki, bir çal›flma, Si-
likon Vadisinin kendisinin adeta büyük
bir firma gibi oldu¤unu söyler.

Giriflimde önemli olan risk-alma tavr›d›r.
Baz›lar› bir çal›flmayla ilgili neler olabile-
ce¤i üzerine kafa yorarken, giriflimci risk-
li olan› yapmay›, gerekirse baflar›s›z ol-
may› da göze al›r. Bahrami ve Evans’›n
çal›flmas›nda verdi¤i örneklere göre tek-
noloji-merkezli sanayideki yeni ürünler,
yenilikçiler “yapt›klar›n›n” ve “hatalar›-
n›n” sonuçlar›n›n ö¤renme süreci netice-
si olarak ortaya ç›km›fllard›r.

Teknosistem d›fl›ndaki genel kan›n›n ak-
sine, giriflimci ve yöneticilerin bir firma-
dan di¤erine geçmeleri normal, hatta Si-
likon Vadisinin temel dinamiklerinden
kabul edilir. Çünkü bu flekilde mevcut
bilgi ve tecrübenin Vadi içersindeki dola-
fl›m› sa¤lanm›fl olur. Birkaç özel durum
d›fl›nda da firma-çal›flan ba¤› oldukça za-
y›ft›r. Ancak bu dolafl›m›n daha ziyade
büyük firmalar aras›nda tercih edilmesi,
küçük ve yeni bafllayan firmalar›n piyasa
giriflinde öngörülebilen önemli engeller-
den.
Uzakdo¤u kültüründe Singapur ve Ma-
lezya özelinde giriflimcilik beklenen dü-
zeylerde de¤ildir. Bunun nedeni ise k›s-
men yerel kültürle ve e¤itimle alakal›d›r.
Örne¤in, Singapur’da temkinlilik/tedbir-

li olma kültürü, riskli olana e¤ilimi kay-
betme ve gerçeklerle yüzleflme korku-
sundan dolay› azalt›r. Benzer tav›rla Ma-
lezya’da da karfl›lafl›lmaktad›r. ‹flgücünün
daha çok büyük firmalarda yada devlet
kurulufllar›nda çal›flmay› talep etmeleri
bu “risk-almama” güdüsünün bir sonucu
olarak yorumlanmakta. Her iki ülkenin
hükümeti risk-alma, giriflimcilik ve ino-
vasyon kültürünü tetikleyecek kampan-
yalar organize edip, bunlar› e¤itim siste-
mine dahil etme yolundalar. Özellikle
Malezya’n›n yenilikçilik (inovasyon) en-
deksinde düflük ç›kmas›, bu yönde yo-
¤un bir çal›flma için ayr› bir motivasyon
oluflturuyor.

Yolunda gitmeyen bir fleyler mi var ?
Her proje ya da giriflimde olabilece¤i gi-
bi, projenin gerçeklefltirilmesi aflamas›n-
da bir tak›m s›k›nt›larla karfl›lafl›lmas›, fa-
kat öngörülebilmifl olmas› beklenen ol-
gulard›r.

Çeflitli kaynaklarda MSK projesinde de
bir tak›m olumlu ve olumsuz geliflmeler
yafland›¤› ifade edilmekte. Bunlardan ba-
z›lar› yap›sal anlamda örnek teflkil edici
nitelikte olup, hükümetin bu elefltirilere
reaksiyonu da de¤erlendirmeye al›nmas›
gereken hususlar aras›nda yer almakta-
d›r. 

Tablo 2’de yer alan firma say›lar›na bakt›-
¤›m›zda, özellikle teknogiriflimcilik ve

yerel KOB‹’lerin desteklenmesi aç›-
s›ndan, %50’ye varan bir art›fl göz-
lenmekte. Tamamen yabanc› firma
mülkiyetindeki firma say›lar›nda ise
ayn› dönemde %28’lik bir art›fl var. 

AR-GE Kümeleri bafll›¤› alt›nda ifa-
de edildi¤i ve örneklendirildi¤i üzere, e-
devlet ve teknogiriflimcilik konular›nda o
kadar olmasa bile, MSK yabanc› teknolo-
ji üreten firmalar› istenen oranda ve
amaçlarla çekememesinden dolay› bafla-
r›s›zl›kla suçlan›yor. Genel anlamda da
hükümet bilim ve teknoloji konular›nda
Çin ve Hindistan’›n gerisinde kalmakla
ve Singapur ve Tayland’›n da yabanc› ya-
t›r›mlar› daha fazla çekmesine imkan ve-
rilmesinden dolay› elefltiri al›yor.
Burada MSK’ya getirilen elefltirilerin ba-
fl›n› çekenleri ve buna karfl›n varsa hükü-
met taraf›nda gelifltirilen söylem ve reak-
siyonlar› ana hatlar›yla aktarmak istiyo-
ruz.
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Amac›m›z Malezya’daki MSK’y› bir mo-
del olarak göstermek de¤il. Zaten hali-
haz›rda iflleyen, baflar›s› kan›tlanm›fl bir
model olarak Kaliforniya’daki Silikon Va-
disi var.



Gelen elefltirilerin bafl›nda “birinci s›n›f
altyap›, üçüncü s›n›f mentalite” vurgu-
suyla öne ç›kan, pilot uygulamalarda
yanl›fl yönetim kararlar›, aflar› harcama ve
zay›f yönetim yer almakta. Bu zafiyetler
özel sektörün endiflelerinin artmas›na ve
risk sermayesinin kaynaklar›n›n kuruma-
s›na sebebiyet verip, bilim ve teknoloji
sektörünün önüne engel olarak ç›k›yor.

Yat›r›mc›lar› az da olsa endifleye sevk
eden di¤er bir husus da milyarlarca dolar
harcanarak kurulan, verilen vergi indi-
rimleri ve di¤er teflviklerle iyi bir altyap›-
ya kavuflturulan MSK’n›n Mahathir-son-
ras› dönemdeki Abdullah Badawi hükü-
metince de yeterince önemsenip önem-
senmeyece¤i. Dokuzuncu Malezya Pla-
n›nda (2006-2010) teknoloji-merkezli
programlara %45 daha fazla kaynak ayr›l-
mas› ve plan›n “bilgi temelli”, “bilimsel”,
“inovasyon”, “ar-ge” gibi kelimelerle de
süslenmesi, kimilerine göre istemeyerek
de olsa, devletin deste¤inin devam ede-
ce¤i yolunda. 

Dünya çap›nda araflt›rmalar yapan Glo-
bal Entrepreneurship Monitor giriflimci-
lik süreçlerini tan›mlamay› ve analiz et-
meyi hedefleyen bir proje. Aç›klanmak
üzere olan son çal›flmas›n› Malezya’n›n
giriflimcilik ortam›n› 45 yerli biliflim uz-
man› ve 2.000 Malay vatandafl›yla yapt›¤›
araflt›rm›fl. Sonuçlar, hükümetin zay›f
performans gösterdi¤ini, politikalar›n
yeni firmalara itibar etmedi¤i, bürokrasi
ve lisanslama flartlar›n›n yeni firmalar›n
genifllemelerine engel teflkil etti¤ini be-
lirtirken, mali destek, e¤itim kalitesi ve
yabanc› dil eksikli¤i ve bütüncül olarak
pazar›n aç›k olmamas› gibi faktörlerin

Malay giriflimcileri
engelledi¤i vurgusu
öne ç›km›fl.

Kritiklerin gündeme
getirdi¤i di¤er bir ko-
nu da, e¤er, birçok
yabanc› firman›n
MSK’y› inovatif
amaçl› de¤il basit da-
¤›t›m ifllevlerini yü-
rüttü¤ü bir yer gibi
kullanmas›, bekle-
nen risk-sermayesini
temin edememesi ve
di¤er mevcut aksak-
l›klarla hemen ilgile-
nilmezse, MSK’n›n
uzun dönemde haya-
tiyeti tehlikeye gire-
ce¤i.
Malezya Teknogiri-
flimciler Derne¤i bafl-
kan›n›n iddias›na göre, komflu ülke Sin-
gapur Malezya’dan yedi kat daha fazla
teknogiriflimci yat›r›mlar için bafllang›ç-
fonu çekiyor.

Mevcut iflleyiflle ilgili aksakl›klar› bir pilot
proje üzerinden aktarmak gerekirse; ör-
ne¤in hükümet Smart Schools program›
kapsam›nda biliflim üzerine odaklanan
80 okula 100 milyon dolar civar›nda bir
ödenek ay›rm›fl. Ancak, amac›na hizmet
etmekten biraz uzak, %60’› mevcut do-
nan›m ve iyilefltirmelere giderken, proje-
deki yanl›fl yönetim ve uygunsuzluklar
bu çal›flmalara gölge düflürmüfl. Cyberja-
ya merkezli internet firmas› TMS’nin yö-
neticisi Chris Chan’›n ifadesiyle “Birçok
bilim projesi tecrübesi yada tan›n›rl›¤› ol-

mayan, ama iyi ba¤lant›lar› olan yanl›fl ki-

flilere verildi”.

E¤itim sisteminde inovasyon ve giriflim-

cilik vurgusunun ciddi eksikli¤i, biliflim

merdiveninin basamaklar›nda yüksel-

mek isteyen Malezya için üzerine e¤ilme-

si gereken ayr› bir konu. Halen e¤itim

sistemini inovasyon ve kreatif düflünme-

yi teflvik etmedi¤i, Kuala Lumpur mer-

kezli e¤itimci F. R. Bhupalan taraf›ndan

“Yatay düflünme (lateral thinking) için

kapasite gelifltirmedik” flekliyle ifade edi-

liyor.

Hükümet bu elefltirileri dinliyor olsa ge-

rek, son dönemde ses getiren de¤ifliklik-

ler yapt›. Örne¤in, bu y›l MSK’y› denetle-

yen, geliflimini planlayan ve hizmet ve-
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ren Multimedya Gelifltirme Merkezi
MDeC’in bafl›nda endüstrinin içerisin-
den 18 y›ll›k biliflim sektörü tecrübesi
olan, Hewlett-Packard Malezya eski ge-
nel müdürü ve yöneticisi Badlisham
Ghazali’yi getirdi. Bunun zincirleme bir
operasyon oldu¤u ve di¤er stratejik ko-
numlara bürokratlardan çok, sektörü bi-
len anahtar isimlerin getirilece¤i mevcut
söylentiler aras›nda. Mali destekler hak-
k›nda da, bafllang›ç-firmalar›n› destekle-
yecek üç ayr› fon oluflturan hükümet,
miktar›n› aç›klamasa da bilim, teknoloji
ve inovasyon konular›nda ciddi destek-
ler sa¤layacak.

Hükümet, ayr›ca, belki de çok hamasi
olan genifl oda¤›n›, yaz›l›m ve donan›m
tasar›m›, kreatif multimedya içeri¤i, or-
tak çözümler ve d›fl kaynak kullan›m›n›
(outsourcing) da içeren alt› stratejik bili-
flim alan›na daraltt›. 

Bu son de¤iflikler içerisinde, MDeC Milli
E¤itim Bakanl›¤› ile sektörün ihtiyac›
olan mezun vas›flar›, kreatiflik ve inovas-
yon konular›nda taleplerini iletti. 

Sonuç
Amac›m›z Malezya’daki MSK’y› bir model
olarak göstermek de¤il. Zaten halihaz›r-
da iflleyen, baflar›s› kan›tlanm›fl bir model
olarak Kaliforniya’daki Silikon Vadisi var.
Bizim varmaya çal›flt›¤›m›z netice Malez-
ya’n›n kendisini bir biliflim merkezi
(hub) yapma ve bunun neticelerini tica-
rilefltirerek kendi ekonomisine ve büyü-
mesi katk›da bulunma çabas› ve netice-
sinde Malezya’y› “geliflmifl” ülke statüsü-
ne “s›çratma” çabas›n› çeflitli aç›lardan
de¤erlendirmekti. 

Böyle bir çal›flma ve at›l›ma girmeden,
gerekli maddi altyap›, ‹ngilizcesi operas-
yonel düzeyde inovatif ve kreatif zengin
insan kaynaklar› havuzu, bu sahada uz-
man kiflilerin yönetti¤i kurum ve kuru-
lufllar gibi daha bir çok konuda haz›rl›kl›
olunmas› gerekti¤i netice olarak kanaati-
mizdir. Zira bu ve benzeri konulardaki
eksikliklerle ilgili  “kervan›n yolda düzül-
mesi” gibi bir zihniyetin sonuçlar› olduk-
ça külfetli olabilecek gibi gözüküyor. 

Çok iddial› ve meydan okuyan Multi-
medya Süper Koridor projesi, olumlu ve
olumsuz yanlar›yla, ama anlaml› hedefle-
riyle yolunda ilerlemekte, de¤iflen ça¤ ve
flartlara göre ülkesini haz›rlama gayretin-
de.
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Önce sizi tan›yarak bafllayal›m ister-
seniz. Teknobil’e kadar uzanan se-
rüven nas›l bafllad›? 
Evet k›saca hayat hikâyemden bahsede-
rek bafllayay›m. 1962 y›l›nda Rize’de Mer-
kez ilçe, Gündo¤du Nahiyesi, Bozukkale
köyünde do¤dum. ‹lkokul dördüncü s›-
n›fa kadar Rize’de okudum. Orada iki s›-
n›fl› bir okulumuz vard›. 1,2,3’üncü s›n›f-
lar bir s›n›fta, 4 ve 5’ inci s›n›flar bir s›n›f-
tayd›. Sonra ben ‹lkokul 5’ inci s›n›ftay-
ken ‹stanbul’a geldik. Ortaokul ve Liseyi
Suadiye Lisesinde tamamlad›m. Sonra
1980 y›l›nda ‹TÜ Elektronik Teknik Ha-
berleflme bölümüne girdim. 1984 sene-
sinde okul ikincisi olarak mezun oldum.
1985’ in bafllar›nda Master ve Doktora
yapmak üzere Amerika’ya gittim. Orada
bir senede master, üç senede de dokto-
ram› tamamlad›m ve böylece 1989 sene-
sinde doktor oldum. Elektronik Mühen-
disli¤inde Otomatik Kontrol ve Signal
Processing konular›nda Master ve Dok-

tora yapt›m. 1989 senesinden itibaren
üniversite hocal›¤›na bafllay›p 1993 sene-
sinde doçentlik unvan›n› ald›m. 

Türkiye’de ifl yaflam›na girme fikri ise
1996 senesinde yaz tatiline Türkiye’ye
geldi¤imde yeni bafllam›fl bulunan cep
telefonu sistemlerine büyük bir ilgi oldu-
¤unu fark edince do¤du. Teknolojiye pa-
ra harcamaya çok yatk›n bir halk›m›z var-
d›. Fakat buna ra¤men, Türkiye’de tek-
noloji gelifltirme konusunda bir geri kal-
m›fll›k ve kendine güven eksikli¤i bulu-
nuyordu. Herkes ekonomide üretimin
önemli oldu¤unu, üretim tesislerine sa-
hip olmak gerekti¤ini düflünüyordu. Hâl-
buki as›l önemli olan, -her ne kadar kök-
ten tüccar de¤ilsem de-  ciro yapmak de-
¤il para kazanmakt›r. Ülkemiz için de du-
rum böyledir. Biz flimdi mesela y›lda 10-
12 milyar dolar civar›nda otomotiv ihra-
cat› yap›yoruz ama bunun yüzde 95’ i ka-
dar da ithalat›m›z var. Dolay›s›yla da bize

net katk›s›
çok az. Bilgi
teknoloj i le -
rinde ise du-
rum öyle de-
¤il. Bir yaz›l›m al›rs›n›z, bu yaz›l›m› yap-
mak için çok kaliteli insan kullan›rs›n›z
dolay›s›yla insan kalitesi yüksektir ama
iyi bir ürün ç›kartt›¤›n›zda tanesi 10
Cent’e ald›¤›n›z disketlere, CD’lere yük-
leyip tanesini 100 dolara, 500 dolara,
1000 dolara satars›n›z. Dolay›s›yla üreti-
min, yani üretme kapasitesinin rolü art›k
dünyada ekonomik güç aç›s›ndan en kri-
tik faktör olmaktan ç›km›flt›r ve bunun
yerini inovasyon ve teknoloji gelifltirme
kapasitesi alm›flt›r. fiöyle ki; globalleflen
dünyada art›k üretimi dünyan›n herhan-
gi bir yerinde yapabiliyorsunuz. ‹letiflim
teknolojilerinin çok ilerlemesinden dola-
y› -özellikle ‹nternet- dünyan›n herhangi
bir yerindeki insan baflka bir yerindeki
insandan malzeme sat›n alabiliyor ve/ve-
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ya üretim için siparifl verebiliyor. Art›k in-
sanlar› bilgileri, birikimleri, inovasyon
yapmalar› öne ç›kart›yor. Mesela kumafl
üretiminde, bütün üreticiler makineleri
ayn› Alman, Japon ya da ‹talyan flirketle-
rinden al›yor; pamu¤u ayn› pazardan al›-
yor gene ayn› flekilde dokuyor. K›sacas›,
sadece üretim dolay›s›yla birbirlerine
karfl› fark oluflturmak mümkün de¤ildir.
Fark oluflturmak için mutlaka
inovasyon gerekmektedir ve bu
da teknoloji gelifltirmek ile,
markalaflma ile olur. Bunun
için de illa ki üretici olmak flart›
yoktur.

1996 senesinde tatil için Türkiye’ye gel-
di¤imde Refah-Yol hükümeti yeni kurul-
mufltu. Bir ziyaretimiz s›ras›nda devletin
içerisinde, kritik teknolojilerde nelerin
eksik oldu¤unu k›smen görme flans›m
olmufltu. Çok büyük ve stratejik eksiklik-
ler vard› ve birçok insan bu eksikli¤in far-
k›nda bile de¤ildi. Ülkemizin sadece tabii
kaynaklar ve ifl gücü harcayarak elde etti-
¤i gelirden daha fazlas›n› elektronik tü-
ketim malzemeleri ithal etmek için har-
cad›¤›n› ve bu yönde bir ad›m atma niye-
ti ve cesaretinin eksik oldu¤unu gözle-
dim. O vakit yurt d›fl›nda rahat içinde
ömrümüzü geçirmemizin do¤ru olmad›-
¤›n› düflünerek ülkemizi salt teknoloji
tüketen bir konumundan; teknolojiyi

hem üreten hem tüketen konumuna
gelmesi gerekti¤i için yurda döndüm. Bu
yönde çaba sarf ederek bir sene boyunca
fikri ve mali haz›rl›k yapt›m. ‹flin en ba-
fl›nda: nas›l ifl kurulur, ne yap›l›r, flirket
nas›l kurulur, finansman nas›l bulunur
gibi sorular›na çözümler arad›m. Tüm
sorunlara az çok cevap buldum fakat
“para nas›l bulunur?” sorusuna bu zama-
na kadar cevap bulamad›m.  Finansman
bulmay›nca çok k›s›tl› bir öz kaynak ile ifl
hayat›na bafllamak zorunda kald›m.

1997 y›l›n›n A¤ustos ay›nda Teknobil’i
kurdum. Bugün 55 kifli kadar çal›flan›m›z
bulunuyor. Çal›flanlar›m›z›n ço¤u Elek-
tronik Mühendisi,  Bilgisayar Mühendisi

veya Elektronik Teknisyenidir. Bizim sa-
t›fl elemanlar›m›z da teknik bilgisi olan-
lardan seçilmifltir. Çünkü; üretti¤imiz
teknolojik ürünleri müflterilerimize anla-
tabilmek için teknik bir altyap› gerekli-
dir. Üretimimizin ço¤unu (outsourcing)
flirketimiz d›fl›nda yapt›r›yoruz. Yani
emek yo¤un olan k›sm› flirketimizin d›-
fl›nda, ‹stanbul’da bulunan yan sanayide
yap›l›yor. Yar› mamul halindeki üretim
bize geliyor burada onlar› bütünlefltiriyo-
ruz, kalite kontrollerini yap›yoruz, yaz›-
l›mlar›n› yüklüyoruz, paketliyoruz ve
müflterilerimize gönderiyoruz. 

fiirketin kuruluflundan itibaren hep bak›-
fl›m›z, “baflkalar›n›n yapt›¤› bir fleyi yap-

mayal›m, yapt›¤›m›z fley mutlaka orijinal
olsun” fleklinde olmufltur. Bafltan itiba-
ren mobil iletiflim teknolojileri sektörü-
nün çok geliflece¤ine inand›k. Bir de bu
GPS teknolojilerinin önünün çok aç›k ol-
du¤unu öngördük. Böylece bu teknoloji-
yi birlefltiren GSM ve GPS sistemini, araç
takip ve filo yönetimi sistemini gelifltir-
mek bizim ilk giriflti¤imiz proje oldu. Ku-
ruldu¤umuzdan beri GSM ve GPS’e da-
yal› teknolojiler bizim önemli bir faaliyet
konumuz olmufltur ve inan›yorum ki 10
sene sonra inflallah tekrar bir araya gelip
sizinle sohbet edersek size o zaman bu
konuda yeni neler yapt›¤›m›z anlat›yor
olaca¤›z. Dünyada GPS’e dayal› araç taki-
binde GSM altyap›s›n› kullanan ilk birkaç

flirketten birisi olduk. Almanya
ve ‹sveç'te birer flirket vard›. O
zaman uydu üzerinden ve çok
pahal› olan teknolojileri kulla-
n›larak araç takibi yap›lmaktay-
d›. O y›llarda sistem genelde
uluslararas› tafl›mac›l›k için

TIR’lara tak›l›rd› ve fiyat› 10-15 bin mark
civar›ndayd›. Biz GSM üzerinden çal›flan
sistemimizi gelifltirip 1998 y›l›n›n baflla-
r›nda bunu 800 dolardan piyasaya ç›kar-
d›k.

1998 senesinin sonlar›na do¤ru ‹stan-
bul’daki bir fuarda Thuraya uydu telefo-
nu flirketi ile tan›flt›k. Bu uydu telefonu
hizmetinin 3 sene sonra devreye girece-
¤ini ve görüflmenin dakikas›n›n 50 Cent
olaca¤›n› söylediler ve telefonun numu-
nesini gösterdiler.  Bu uydu telefonu sis-
teminin GSM benzeri bir sistem olaca¤›-
n›, ses, data ve SMS özelliklerine sahip
olaca¤›n› ve telefon cihaz›n›n da 600$’a
sat›laca¤›n› söylediler. Ayr›ca projenin ar-
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“Teknobil’in yapt›¤› servet oradan bafll›yor,
bir akademik kariyerden ifl adaml›¤›na dönü-
flümden ziyade, vatan için yap›lm›fl ve dünya
pazar›nda Türkiye’yi temsil eden ileri tekno-
loji ürünleri gelifltirmektir as›l gaye.”



kas›nda çok güçlü bir finansman deste¤i
bulundu¤unu ve bu deste¤in Birleflik
Arap Emirlikleri Devleti, 10 tane di¤er
Arap devletinin ve Alman ve Amerikan
flirketlerinin ortakl›¤›ndan geldi¤ini ö¤-
rendim. Teknolojisini ise Amerika’n›n
konusunda güçlü bir uzay teknolojileri
flirketi yapacakt›. K›sacas› baflar› için ge-
rekli formül oluflturulmufl ve gerekli bile-
flenler bir araya getirilmiflti (finansman,
do¤ru teknoloji, talep). O s›rada uydu te-
lefonlar›nda ‹ridyum ve daha sonra Glo-
balstar uydu telefonu sistemlerinin bafla-
r›s›zl›k hikâyeleri çok taze ve canl›yd›. Bu
projelerin her birisine yaklafl›k 6 milyar
Dolarl›k bir yat›r›m yap›lm›flt› ve bu yat›-
r›mlar batm›flt›. Bu olumsuz tecrübeler-
den sonra insanlar mobil uydu haberlefl-
mesi teknolojilerine biraz flüphe ile bak-
maya bafllam›fllard›. “Daha önceki iki de-
neyim baflar›s›z olmufltu, neden Thuraya
deneyimi baflar›l› olsun?” diyorlard›.
Thuraya projesinin yat›r›m maliyetinin
sadece 1,5 milyar dolar olmas›, arkas›nda
bu kadar güçlü bir finansman›n bulun-
mas›, teknolojisinin güçlü olmas› ve bir
de di¤er o iflas eden flirketlerin tecrübe-
sinden faydalanm›fl olmas› baflar›l› olma-
s› için geçerli sebepleri oluflturmaktayd›. 

Bu bilgiler ›fl›¤›nda Thuraya projesinin
baflar›l› olaca¤›na inand›k ve Thuraya flir-
keti ile teknolojik iflbirli¤i oluflturmay›
Teknobil’in stratejik bir ad›m› olarak at-
maya karar verdik.  Bu do¤rultuda Thu-
raya ile iliflkilerimizi gittikçe gelifltirdik ve
takip eden 1-2 y›l içerisinde en üst dü-
zeyde samimi iliflkilerimiz olufltu. Bunun
neticesinde bizler Teknobil’de GSM’e
yönelik olarak gelifltirmekte oldu¤umuz
teknolojileri mobil uydu telefonu için de

yapmaya bafllad›k. Yaflanan sürecin ar-
d›ndan bu projeyle ilgili teknoloji gelifl-
tirmeye 1999 y›l›n›n ortalar›nda bafllad›k.
Thuraya uydusu ise 2001 senesinin orta-
lar›nda devreye girdi. Biz bu teknoloji
gelifltirme çal›flmalar›n› yapmaya bafllad›-
¤›m›zda henüz daha Thuraya uydusu
üretilmekte idi. Biz projeye inand›k ve
herkesten çok önce bu sistem için yat›-
r›m yapmaya bafllad›k Ve o zaman var
olan k›s›tl› mühendislik ve mali kaynakla-
r›m›zdan önemli bir k›sm›n›, bu, gelecek-
te devreye girecek sistem için harcamaya
bafllad›k. Neticede Thuraya uydusu dev-
reye girdi¤inde dünyada bu uyduyla ilgi-
li teknolojiye sahip bir tek flirket vard› o
da “Teknobil”di.. Yani bu Thuraya telefo-
nun araçta ve evde kullan›lmas›na imkan
sa¤layan cihaz bir tek bizde vard›. Ne ge-
rekiyorsa herkes bizi ar›yordu. Dolay›s›y-
la Arap dünyas›ndan bilhassa, bakanlar,
generaller, üst düzey yöneticiler bizden
cihaz istiyorlard›.

Türkiye’de 2001 krizi oldu¤unda biz
Thuraya projesi ile ilgili teknoloji gelifltir-
me çal›flmalar›m›za devam ediyorduk.
Krizden sonra iç pazar tamam›yla durun-
ca Thuraya projesi bizim ana iflimiz hali-
ne geldi. Zaman›nda stratejik ad›m ata-
rak bu projeye yöneldi¤imiz için Allah’a

flükrettim. Thuraya f›rsat›n› erkenden
Cenab-› Hak bize gösterdi, biz onun üze-
rine enerji harcad›k, çal›flmalar yapt›k. ‹ç
piyasada durum zaten 2000 senesinde
de kötüydü. Ben ülkeye geri döndü¤üm-
den beri do¤ru dürüst bir piyasa hiç ol-
mad› zaten. Böyle bir ortamda biz tekno-
loji gelifltiriyorduk, bilhassa iç pazara bu
teknolojileri anlatmaya çal›fl›yorduk,
çünkü “her horoz önce kendi çöplü¤ün-
de öter, kendi çöplü¤ünde ötemeyen
horoz baflka çöplükte ötemez, ötmeye
cesaret bile edemez”. ‹flte biz uydu ile il-
gili olarak araç takibi dahil birçok ürün
gelifltirdik ve bütün dünyaya satt›k. Biz
2001 senesinden 2004 senesinin bafllar›-
na kadar Türkiye’ye afla¤› yukar› hiç mal
satmad›k. Piyasa yoklu¤u dolay›s›yla iç
piyasaya yönelik pazarlama çal›flmas› bile
yapmad›k. Bizim ciromuzun yüzde 95’i
ihracattan oldu. Uydu Teknolojileri ihraç
etti¤imiz ülkeler aras›nda Kazakistan,
Rusya, Almanya, Hollanda, ‹ngiltere,
Fransa, ‹spanya, ABD, Suudi Arabistan,
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K›sacas› “Afet Uyumlu Mobil
Haberleflme Sistemi’nin” kul-
lan›lmas›yla birlikte afet s›ra-
s›nda ve sonras›nda kesinti-
siz, etkin ve en düflük mali-
yetle kolayl›kla kullan›labile-
cek bir sistemi hayta geçire-
ce¤iz. 



‹ran, Birleflik Arap Emirlikleri, Kamerun,
Burkina Faso, Angola, Libya, M›s›r, Ceza-
yir, gibi Asya’dan, Avrupa’dan ve Afri-
ka’dan mal satmad›¤›m›z hiçbir yer kal-
mad›. Daha sonraki y›llarda bizi taklit
eden bir Ukraynal› flirket ve bir Danimar-
kal› flirket ç›kt›. Fakat flükürler olsun biz
hala bu teknolojilerde pazar lideriyiz,
Thuraya uydu telefonu flirketinin bir nu-
maral› teknoloji partneriyiz ve dünya uy-
du telefonu pazar›nda çok itibarl› bir ye-
rimiz var. Thuraya bizim için bir tafl›y›c›
oldu adeta. Bizi tüm bu pazarlarla tan›fl-
t›rm›fl oldu. Bu vesileyle Ortado¤u’daki
ve Afrika’daki bu pazarlar bizden önce
bizim ürünlerimizi gördüler. fiu anda On

binlerce ürünümüz Afrika’da, Asya’da
kullan›lmaktad›r. 

Tabi unutmamak gerekir ki, ürünlerimizi
çok kaliteli olarak ürettik. Çünkü satt›¤›n
ürünler 200-300 dolarl›k fiyat› olan ürün-
lerdi. Kenya’dan onun buraya gelmesi,
tamir edilip geri gönderilmesinin masra-
f› daha fazla tutard›. Dolay›s›yla bu ürün-
leri çok kaliteli olarak üretmekten baflka
çare yoktu, aksi halde tamir giderleri bizi
bat›r›rd›.  Çok gayret ettik çok s›k›nt›
çektik ve biz bütün bunlar› gerçekten
büyük imkans›zl›klar içerisinde, yokluk-
lar içerisinde yapt›k. Arkam›zda birkaç
milyar dolar sermayeyle yapmad›k,  bu-

rada piflirdik burada yedik. Ürünü satt›k,
satt›¤›m›z ürünün paras›ndan yeni mal-
zeme sat›n ald›k, yeni mühendisler çal›fl-
t›rd›k. Çal›flan arkadafllar›m›z›n gayret de
fedakârl›¤›yla bugünlere kadar geldik.
Thuraya projesi bize erken öngörünün
sa¤lad›¤› avantajlar› yaflatm›flt›r.

Bütün bu tecrübelerden sonra ilgi
teknolojileri sektörüne yat›r›m yap-
mak isteyen genç firmalara ne gibi
önerileriniz olur acaba?  
Öncelikle firmalar›n bilmedikleri ifllere
girmemeleri gerekir. ‹kincisi özgün ifller
ç›karmalar› çok mühimdir. Pazara bir ye-
nilik getirmeleri laz›m. Baflkas›n› taklit
etmemeleri laz›m. Baflkas› yap›yor ben
de ayn›s›n› yapay›m olmaz. Dolay›s›yla
orijinal olmalar› laz›m. Düflünmeleri la-
z›m, var olan çözümlerde ne aksakl›klar,
eksiklikler var ve bunlar› nas›l gideririz.
Düflünmeleri ve insanlara yeni bir fley
teklif etmeleri laz›m. En önemli fley bu.

Finansman konusunda sorunlar ya-
flayan fakat AR-GE yapmak isteyen
firmalar nas›l bir yol izlemeliler siz-
ce?  
‹flin bafl›nda fikirlerini güzel bir flekilde,
bir ‹fl Plan› fleklinde yaz›l› hale getirmele-
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Ak›ll› Taksi Yönetim Sistemi
Teknobil, Turkcell ile Ocak 2007 itiba-
riyle imzalanan iflbirli¤i anlaflmas› ile ‹s-
tanbul ve bütün Türkiye’deki taksilere
yönelik olarak “Ak›ll› Taksi Yönetim
Sistemini” devreye sokuyor. Türki-
ye’de ilk kez yap›lacak olan ve Dün-
ya’da da çok az örne¤i olan uygulama,
mobil haberleflme ve uydu teknolojile-
rini hizmete sokan bir sistemdir. Bizler
Teknobil’de bu proje ile ilgili çal›flmala-
ra 1998 y›l›nda taksicilerin talebi ile
bafllam›flt›k. Uzun y›llar süren çal›flma-
lar neticesinde Türkiye’nin lider GSM
operatörü Turkcell ile birlikte en uy-
gun flartlarla taksicilere ve halk›m›za bu
hizmeti sunacak noktaya gelmekten
büyük mutluluk duymaktay›z.

Sistem öncelikli olarak “‹mdat Ça¤›r›
Merkezi” ile birlikte devreye girecek ve
Taksicilerin can güvenli¤inin art›r›lmas›
ve gerekti¤inde yard›mc› olunabilmesi-
ni temin edecektir.  En geç üç ay içeri-

sinde ise, sistemin test aflamas› bitirilin-
ce, sistem halk›n taksi ça¤›rmas› ama-
c›yla kullanaca¤› “Ak›ll› Taksi Yönetimi”
ça¤›r› merkezi halk›m›z›n hizmetine so-
kulacakt›r.

Ak›ll› Taksi Yönetim Sistemi ilgili bütün
taraflara büyük fayda sa¤layacak bir
proje olarak tasarlanm›fl ve hayata geçi-
rilmektedir. Bu sistemde, taksi sürücü-
leri devaml› olarak takip edilecek ve
herhangi bir acil durum olmas› halinde
güvenlik güçleri derhal yard›mlar›na
koflabilecektir. Vatandafllar, daha güve-
nilir, temiz ve üstün kaliteli bir Taksi
sisteminden hizmet alabilecektir. Tak-
silerin bofl olarak yolcu bulmak amac›y-
la dolaflmalar›na gerek olmayacak ve
böylece yak›t tasarrufu olacak, yollarda
daha az araç bulunacak, kazanç ve yol-
cu memnuniyeti artacakt›r. Bu sistemin
ileride kamuoyu ile paylaflaca¤›m›z çok
daha genifl teknik üstünlükleri ve fay-
dalar› vard›r.



ri laz›m. Yazacaklar ve en önemlisi çok
inatç› olacaklar. Gidecekler bunu anlaya-
ca¤›n› düflündükleri kiflilere, flirketlere,
kurumlara anlatacaklar. Gelip MÜS‹AD’a
anlatacaklar (MÜS‹AD’›n bu amaçla ku-
rulmufl Projeler-Destekler birimi vard›r)
veya bizler gibi bilgi teknolojilerinde fa-
aliyet gösteren kurulufllara anlatacaklar.
Bir fikirleri oldu¤unu ve bunu hayata ge-
çirmek istediklerini söyleyecekler, ikna
etmeye çal›flacaklar. Maalesef  Türki-
ye’de bunun apaç›k bir formülü yok.
Türkiye’de bilgi teknolojileri sektörünün
geliflmesinin önünde de birçok engeller
var. Türkiye’de Venture Capital (Risk
Sermayesi) konusunda bir kurumlaflma
yok maalesef. ‹yi bir fikri olan bir insan›n
o fikri de¤erlendirilip, o fikrin hayata ge-
çirilmesi için baya¤› bir ümit görülüyor-
sa, ona gerekli finansman›n sa¤lan›p ha-
yata geçirilmesini temin eden yat›r›mc›-
lar olmas› laz›m. Mesela bat›da böyle bir
kültür var. Yüzde %50, %50 oluyor proje-
nin ç›kt›s›. Ama böylece hayata geçeme-
yen bir fleyin %100’ ü senin olaca¤›na,
hayata geçmifl iyi bir fleyin %30’ u senin
olsun. Ben mesela ifl hayat›na at›ld›¤›m
zaman böyle bir formüle raz›yd›m fakat
bulamad›m. Mecburen %100’ üyle bafl
bafla kald›m. Önemli olan o fikrin hayata
geçmesidir. Ancak erken de çiçek açma-
mak laz›m ve çok sab›rl› olmak laz›m. Ba-
flar›ya giden yol asla asfalt de¤ildir, yokufl
afla¤› da de¤ildir. Hep yokufl yukar›, çu-
kurlarla doludur. Hatta bazen o yollarda
kötü niyetli insanlar›n att›¤› çiviler, döfle-
di¤i tuzaklar vard›r, bunlar› bilmek laz›m. 

Türkiye’ye binlerce, on binlerce Tekno-
bil gibi baflka flirketler laz›m. Pazar olarak
sadece Türkiye’yi de¤il, dünyay› gören

flirketler laz›m. Bizim vizyonumuz AR-GE
yapmak, özgün ürünler gelifltirmek, bu
ürünleri üretmek, sat›fl pazarlama çal›fl-
malar›n› yapmak ve dünya pazar›na sun-
makt›r. Bunun yan›nda biz prensip ola-
rak kendi üretmedi¤imiz ürünleri de sat-
m›yoruz. Teknobil al-satc› bir yap›yla ifl-
lememektedir. K›sacas› biz kendi gelifltir-
di¤imiz, üretti¤imiz veya ürettirdi¤imiz,
yaz›l›m, donan›m, hizmetleri sat›yoruz.
Dolay›s›yla Teknobil’in satt›¤› ürünler
Teknobil’in üretti¤i ürünlerdir.

Bugün Teknobil’in sat›fllar›nda ih-
racat oran› ne kadar? 
fiu anda yar› yar›ya oldu. Onun sebebi de
Thuraya’n›n yeni nesil sisteminin ç›km›fl
olmas›. Bu sebeple eski sistemin sat›fllar›
yavafllad›. Dolay›s›yla bizim satt›¤›m›z
destekleyici teknolojinin sat›fllar› da düfl-
müfl oldu ama yeni nesille birlikte önü-
müzdeki bir sene içerisinde çok h›zl› bir
flekilde yine ihracat›m›z›n artmas›n› bek-
liyoruz. Ayr›ca biz mesela Suudi Arabis-
tan’da bir flirket kurduk, ortak bir flirketi-
miz var. Kuveyt’te bir partnerimiz var.
Birleflik Arap Emirlikleri’nde bir flirket
kuruyoruz. Amerika’da bir flirketimiz var.
Oradaki partnerlerimizle birlikte bizim
gelifltirdi¤imiz teknolojileri o ülkelerde
sat›yoruz. Biz o firmalardan da faydalana-
rak pazar›m›z› kal›c› bir flekilde genifllet-
mek istiyoruz. Bu sayede bizim bölge-
mizdeki insanlar› birbirlerine yak›nlaflt›r›-
yoruz. Biz olmasak pazarda, bu bofllu¤u
‹ngiliz, Amerikan firmalar› kapat›yor. Ya-
ni ayn› inanc› paylaflan, ayn› tarihi payla-
flan insanlar, flirketler, ülkeler daha yak›n
iliflkiye girmifl oluyorlar. Bizde zaten MÜ-
S‹AD olarak International Business Fo-
rumda (IBF) ve MÜS‹AD fuar›nda bunu

yap›yoruz. 
Bilgi teknolojilerinde dünya çap›n-
da Türkiye’nin ad› çok duyulmu-
yor. Türk firmas› olarak ihracat
yapman›n bu anlamda zorluklar› ile
karfl›lafl›yor musunuz?  
Hakikaten Türkiye’de mi yap›l›yor diye
önce bir hayret, sonra bir inanmazl›k,
sonra da kucaklama, yani hep bu süreç-
leri yafl›yoruz.  Bizim ürünlerimiz “niche”
Markete yönelik ürünlerdir, yani çok-çok
büyük bir pazar› bulunan ürünler de¤il-
dir; daha az say›da pazar› bulunan çok
özel ürünlerdir. Üretti¤imiz ürünlerden
onbinlerce adet satt›k. E¤er bu ürünlerin
pazar› milyon adetler olsayd› adet olsay-
d› biz orada uzun vadede var olamazd›k.
Neden? Çünkü uluslararas› büyük flirket-
ler gelirlerdi, girerlerdi ve bizi devre d›fl›
b›rakmak için ne gerekiyorsa yaparlard›.
Rakamlar çok büyük olmad›¤›ndan bu
pazara girmediler. Dolay›s›yla Amerikan
Ordusuna bir fley sataca¤› zaman Hug-
hes bizden al›p onlara sat›yor veya  Kore
ordusu bir fley alaca¤› zaman Kore flirke-
ti bizden al›p Kore ordusuna sat›yor.
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Thuraya pazar› büyüklerin, çok güçlüle-
rin dikkatini çekmeyecek kadar küçük,
bizim için yeteri kadar büyük, korunakl›
bir pazar oldu. ‹liflkilerimizin de iyi olma-
s› büyük kolayl›k sa¤lad›. Bir de yapt›¤›-
m›z iflin arkas›nda durmak çok önemli
yani her sat›fltan para kazanmak zorunda
de¤ilsiniz ama müflteriyi her sat›flta
memnun etmek zorundas›n›z. 

Bilgi teknolojileri’nde sizce Türkiye
nerede? Sektörde daha iyi yerlere
gelmek için neler yap›lmal›?
Avrupa’n›n gittikçe yafllan›yor olmas› ve
Türkiye’de genç nüfusun oran›n›n yük-
sek olmas› ülkemizin gelece¤i ve Avru-
pa’daki rekabet gücü aç›s›ndan ümit ve-
ren bir durumdur. Burada en önemli un-
sur, elimizdeki hazine de¤erinde olan bu
genç nüfusun e¤itilmesi e¤itilebilmesi-
dir. Son y›llarda hükümetimizin e¤itime
ay›rd›¤› pay›n gittikçe artmas› bu aç›dan
çok do¤ru ve yerindedir ve bu pay›n da-
ha da  art›r›lmas› laz›md›r. Ayr›ca Türki-
ye’de Mesleki E¤itim ve Yüksek e¤itimin
bilinen ve kronik hale gelmifl problemle-
rinin de bir an önce çözüme kavuflturul-
mas› son derece önemlidir. Türkiye’de
özgün fikri olan insanlar›n önünün aç›l-
mas› laz›md›r. ‹yi mühendislerin, araflt›r-
mac›lar›n, iyi fikir gelifltirenlerin önünün
aç›lmas› laz›md›r. Bunu yaparken vergi
ve SSK mevzuat›n›n getirdi¤i a¤›r yükün
bunlar›n önünden kald›rmas› gerekir ön-

celikle. Bunun için Teknokentler kurulu-
yor. Bu sebeple ‹stanbul’da kurulacak
olan Teknokent’i bizde MÜS‹AD olarak
sonuna kadar destekliyoruz. Fikirlerimiz-
le katk›da bulunmaya çal›fl›yoruz. Bu sa-
hada var olan ifl adamlar›m›z, yeni giri-
flimcilere sermayedar olarak ortak olsun-
lar, bu teknokentler de bunlar›n bar›n-
d›klar› yerler olsun. Bu fikirler ifl dünya-
s›n›n sermayesiyle, yeni genç beyinlerin
fikirleriyle yeni-yeni teknolojiler gelifltir-
sin. 

Bilgi teknolojileri sektörü kirlilik yarat-
m›yor, duman› yok, bacas› yok, at›¤› yok.
Sektördeki giriflimleri ve giriflimcileri
vergi ile, SSK yüküyle ezmemek gerekir.
Türkiye’deki bütün vergi ve SSK mevzua-
t› asgari ücretle çal›flan iflçiler düflünüle-
rek yap›lm›flt›r. Bu sebeple siz kalk›p bi-
risine 5 milyar maafl verdi¤inizde kalk›p
o miktara yak›n bir miktar da devlete is-
tihdam vergisi veriyorsunuz. Bunun yeri-
ne bir tane daha mühendis çal›flt›rabilse,
sektörün üretti¤i katma de¤er bir o ka-
dar daha artacakt›r. 

Otomotiv sektöründe yüz milyon dola-
r›n üzerinde ihracat oldu¤u zaman vergi
muafiyetleri olufluyor. Bilgi teknolojile-
rinde böyle destekler maalesef bulun-
muyor. As›l desteklenmesi gereken bu
sektördür asl›nda. Bilgi teknolojilerine
yat›r›m yapanlar flu anda fikri olan insan-
lar. Yani okuldan yeni mezun, genç, di-
namik, hayalleri olan insanlar. Bu hayal-
lerini hayata geçirdiklerinde yeni tekno-
lojiler ç›kacak iflte ortaya, yeni fikirler,
yeni ürünler ç›kacak. 

Sektörün devlet taraf›ndan desteklen-

mesi için en önemli faktörlerden birisi,
teknoloji gelifltiren özel sektör flirketleri-
ne devletin siparifl vermesidir. Bundan
korkulmamas› laz›md›r. Ara s›ra baflar›s›z
olunsa bile bir sonraki projede baflarma-
y› böyle ö¤renecektir özel sektör. Bir in-
san›n (veya flirketin) yanl›fl yapmas›na da
f›rsat vermezseniz, do¤ru yapmay› da ö¤-
renemez ve hiçbir fley yapmaz. Gerçi TÜ-
B‹TAK’›n baz› destekleri var ama bunla-
r›n verilifl flekli, Ar-Ge’ye destek vermek-
ten daha çok, sanki devletin kay›t alt›na
alma amac›yla yapt›¤› bir çal›flma imaj›
veriyor. Siyasi iradenin son y›llarda Ar-
Ge’yi desteklemek için gösterdi¤i takdi-
re flayan iradenin en faydal› flekilde haya-
ta geçirilmesi için maksad›na uygun me-
kanizmalar cesurca oluflturulmal›d›r. K›-
sacas› TÜB‹TAK kendi faaliyetlerini yü-
rütmek yerine vergi ve SSK kurumlar›
için, vergi ve SSK denetimi yap›yor. Hal-
buki TÜB‹TAK’›n as›l yapmas› gereken
AR-GE’yi desteklemek, baflar›y› ödüllen-
diren mekanizmalar› oluflturmak olmal›-
d›r.

Teknobil’de dokuz seneyi geride b›rak-
t›k ve art›k 10’uncu seneye girdik. Bu 10
sene içerisinde birçok teknoloji gelifltir-
dik. Temel bir “tasar›m ha-
vuzumuz” olufltu. fiu anda
bir kütüphane gibi birçok
temel teknolojilerimiz var.
Yeni bir ürün tasarlayaca¤›-
m›z zaman onun için gerek-
li bütün temel bileflenleri
zaten gelifltirmifliz oldu¤u-
muz için o tasar›m havuzu-
muzdan faydalanarak k›sa
zamanda tasarlay›p hayata
geçirebiliyoruz. Bunun bir
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örne¤i flu: GPRS üzerinden data iletiflimi
sa¤layan araç takip sistemlerini kullanan
ve yurt içinde çal›flan binlerce araç var.
Bu binlerce TIR ve di¤er araçlar bizim
sistemimiz üzerine bizden hizmet al›yor-
lar. Bunlara gelen ayl›k GSM faturas› -ne
kadar s›kl›kla yerini görmek istediklerine
ba¤l› olarak- 2 YTL ile 10 YTL aras›nda
de¤ifliyor. Yurt d›fl›na çal›flan t›rlar ise bi-
zim yerli Türkcell, Telsim, Avea sim kar-
t›yla roaming yaparak baflka ülkelerdeki
GSM alt yap›s› üzerinden GPRS’i kullan-
d›klar›nda, o ayl›k gelen 2 YTL’lik fatura
2 bin YTL oluyor. Maalesef misafir kulla-
n›c›y› (Roaming Customer) kaz›klamak
GSM dünyas›nda en geçer akçe bugün.
Biz de bunu aflmak için araç takip siste-
mimizi Multisim dedi¤imiz yeni bir ilave
sistem ile gelifltirdik. Bunun için 8 veya
16 tane sim kart konulabilen araç takip
sistemleri gelifltirdik. Böylece araç hangi
ülkeye giderse sistem otomatikman o ül-
kenin sim kart›n› kullanmaya bafll›yor ve
kullan›c› bir anda misafir olmaktan ç›k›p
yerli kullan›c› oluyor. fiimdi bu sistemi
teknolojik olarak hayata geçirdik ama ti-
cari olarak geçirmedik henüz. Çünkü bü-
tün bu ülkelerin sim kartlar›n› organize
etmek, toparlamak biraz s›k›nt›l› oldu¤u
için bu süreci biraz erteledik. Ama bu sis-
tem bize baflka bir fikir üretmemiz konu-
sunda öncü oldu. 

Allah gecinden versin, ‹stanbul’da olacak
büyük depremi hepimiz bekliyoruz. Bu
deprem oldu¤unda en önemli ihtiyaçlar-
dan bir tanesi haberleflme ihtiyac› ola-
cak. Bunun ac› tecrübesini geçti¤imiz iki
depremde yaflad›k. Kimse birbirine ula-
flamad›. Hatlar kesildi ve benzer bir ta-
k›m sorunlar yafland›. Ayn› flekilde dep-

reme yard›m eden kurumlar, devlet, jan-
darmas›, itfaiyesi, acil kurtarma ekipleri
vs. vilayet, belediye burada vazifeli olan
araçlar›n hepsinin nerede oldu¤unu bil-
mek isteyecektir, onlarla konuflmak iste-
yecektir. Onlardan veri almak isteyecek-
tir, onlara bilgi göndermek isteyecektir
dolay›s›yla iletiflim çok önemli bir konu
haline geldi. Deprem oldu¤unda bütün
iletiflim alt yap›s› çökecektir. Neden?  Bu-
nun birçok sebebi vard›r: elektrikler ke-
silecektir, baz› GSM baz istasyonlar› çö-
kecek/yanacakt›r (ço¤u evlerin ve binala-
r›n üstündedir), hatlarda büyük bir y›¤›l-
ma, sabit telefon flebekeleri ve ‹nternet
hatlar› çökecektir,… Biraz önce bahset-
ti¤im Multisim teknolojisini, Thuraya uy-
du telefonu teknolojisini, GPRS teknolo-
jisini ve GSM teknolojisini birlefltiren bir
ürün tasarlad›k. Buna da Afet Uyumlu
Mobil Haberleflme Sistemi dedik.  

Bu sistem kuruldu¤u taktirde sistem bu-
rada nas›l çal›flacak bundan biraz bahse-
delim. Yeni bir telefon yapaca¤›z, ve içe-
risinde 4 tane sim kart olacak. Türkcell,
Telsim, Avea ve Thuraya.  Vatandafl bu
telefonu sadece deprem oldu¤unda de-
¤il; her zaman kullanabilecek. Kullan›c›
hangi numaray› ar›yorsa, arad›¤› numara-
n›n GSM operatörü üzerinden arama ya-
p›lacak. E¤er arad›¤› Turkcell abonesiy-
se, bu Türkcell sim kart›yla çal›flacak. Tel-
sim’i ar›yorsa Telsim ile arayacak. Aç›p
kapatmaya gerek kalmadan telefon oto-
matik olarak o sim kart› seçecek. Her
hangi bir yurt d›fl› abonesini ar›yorsa onu
da Thuraya uydu telefon üzerinden ara-
yacak. 

Yani normal zamanda (buna “bar›fl zama-

n›” diyoruz), afet olmam›fl zamanda her
fley normalken böyle bir avantaj› var. Ay-
n› zamanda GPRS üzerinden ses iletiflimi
yapacak, yani telsiz gibi çal›flacak. Böyle-
ce ayn› anda istendi¤i kadar kifliyle bir
anda konuflulabilecek. Deprem esnas›n-
da, sistem bakacak Turkcell çal›fl›yor mu,
sinyal yok. Telsim çal›fl›yor mu, yine yok.
Avea’ya bakacak sinyal yok. Thuraya’da
her zaman sinyal olacak çünkü mobil uy-
du telefonu, ve böylece o zaman uydu
telefonu üzerinden arayacak. Kullan›c›-
n›n seçim yapmas›na gerek kalmadan,
daha önceden girdi¤iniz tercih s›ras›na
göre, sizin uydu telefonu üzerinden ara
demenize gerek kalmaks›z›n otomatik-
man kontrol edecek ve arayacak. Ondan
sonra da bakmaya devam edecek, birinci
dereceden bir GSM operatörü aya¤a
kalkt› m› veya bulundu¤um yerde var m›,
o zaman bundan sonraki aramalar› onun
üzerinden yapacak. Yak›nda bunun çal›fl-
malar›n› da tamamlay›p hizmete sokmay›
hedefliyoruz. K›sacas› bu sistemin kulla-
n›lmas›yla birlikte afet s›ras›nda ve sonra-
s›nda kesintisiz, etkin ve en düflük mali-
yetle kolayl›kla kullan›labilecek bir siste-
mi hayata geçirece¤iz.
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‹nsano¤lunun do¤as›ndan olsa gerek,
flahs›na ait 'özel hayat'›n korunmas›na ne
kadar özen gösterir, s›rlar›n›n deflifre ol-
mas›ndan ne kadar rahats›z olursa, di¤er
insanlar›n özel hayat›n› izlemekten ve
s›rlar›n› deflifre etmekten de o kadar
zevk al›r. Bu e¤itim ve kültüre ba¤l› ola-
rak de¤ifliklik gösterse de genel olarak
toplumun büyük bir kesimi için böyledir.
Öyle olmasayd› televizyonlarda
yay›nlanan dedikodu program-
lar›, Biri Bizi Gözetliyor ile Biz
Evleniyoruz Evleri bu kadar
ra¤bet görmezdi. Televizyon-
larda sabahlara kadar bu konu-
lar› tart›fl›p yorumlar yap›lmaz-
d›.

Biz onlar› televizyonlardan gözetlerken
asl›nda birilerinin de bizleri gözetleyebi-
lece¤ine al›flt›r›l›yorduk sanki. Evet geli-
flen ve hayat›m›za her geçen gün biraz
daha giren teknoloji sayesinde bu gözet-
leme ve kontrol giderek art›yor. 

Geçti¤imiz 25–30 y›l içinde teknoloji,

elektronik ve haberleflme alanlar›nda ya-
flanan h›zl› geliflim ve de¤iflimin bir sonu-
cu olarak, hemen hepimizin hayat›na
“internet” diye isimlendirilen bir yenilik
girmifltir. Hiçbir s›n›r tan›maks›z›n, bilgi
iletiflimini an›nda yapmam›za imkân ve-
ren, hemen her fleye oturdu¤umuz yer-
den, klavyemizin birkaç tufluna dokuna-
rak ulaflabilmemizi sa¤layan bilgisayarlar

ve internet, hayat›m›z› inkâr edilmeye-
cek derecede kolaylaflt›rm›flt›r. Bilgisa-
yarlar ve internetin sa¤lad›¤› say›s›z fay-
dalar ve getirdi¤i kolayl›klar hayat›m›za
yerleflmifl ve bunlar›n üzerinden yap›lan
ticarette inkâr edilemeyecek boyutlara
ulaflm›flt›r. 
Bilgi teknolojilerinin kullan›m›n›n haya-
t›n her alan›na girmesi ile "bilgi" önemli
bir olgu haline gelmifltir. Bilgi ça¤›nda

herkes "bilgisi kadar güçlü" olacakt›r.
Güçlü olmak için de bilgiye bir flekilde
ulaflmak laz›md›r. Bunun için imkânlar›n
elverdi¤i ölçüde her türlü yol denenecek
ve bu yolda at›lacak her ad›m mubah gö-
rülecektir. Ve bizlere bu ad›mlar›n bizim
güvenli¤imiz ve iyili¤imiz için at›ld›¤›
söylenecektir. Tarih boyunca bilgi topla-
ma olagelmifltir.  Yönetenler yönetilenle-

rin düflünce ve hareketlerini
bilmek istemifllerdir. ‹stihbarat
örgütlerine gereken önemi ve-
ren devletler tarihte daha uzun
süre ayakta kalm›fllard›r. Bilgi
toplama iflleri aleyhimize veya
lehimize olabilir. Bizim aleyhi-

mize olan baflkas›n›n lehinedir. Bu böyle
sürüp gider.   

Bilgi teknolojilerinin hayat›n içine gide-
rek artan bir biçimde girifli, her ad›m›m›-
z›n birileri taraf›ndan izlenebiliyor olma-
s› ile sonuçlanmaktad›r. Bu da bir veya
birden fazla Büyük Birader'in her ad›m›-
m›z› gözleyebiliyor olmas› anlam›na gel-
mektedir. Teknoloji ile kaybedilen kon-
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teknolojinin bu yel de¤irmenlerine sald›r›yo-
ruz. 



trol yine teknoloji ile sa¤lanmaya çal›fl›l-
maktad›r.

Birileri bizi gözetliyor ve kontrol ediyor.
Teknolojinin gözetleme ve kontrol ala-
n›nda kulland›¤› tek silah internet de¤il
elbette. Kredi kartlar›, uydular, kablosuz
ak›ll› kameralar ile müflteri memnuniyeti
ad› alt›nda geniflleyen Müflteri ‹liflkileri
Yönetimi “CRM” uygulamalar›n› bireysel
gizlili¤imiz aç›s›ndan ciddi bir tehlike
olarak sayabiliriz. Bu CRM uygulamalar›
mahremiyet aç›s›ndan ne kadar denetle-
nebilmektedir. Teknolojinin bu h›zl› iler-
lemesine maalesef hukuk ayn› flekilde
ayak uyduramamaktad›r.
‹nternet'te gezerken izlendi¤inizi hiç dü-
flündünüz mü? 
‹nternette gezerken be¤endi¤iniz bir
belgeye ya da programa eriflmeden önce
önünüze bir form gelir ve bunu doldur-
man›z gerekti¤i söylenerek kiflisel bilgi-
lerinizi vermeniz istenir. Bu formlar ara-
c›l›¤› ile kiflisel bilgilerinizi nerelere ver-
di¤inizin ve bu bilgileri aç›¤a vurdu¤unu-
zun fark›nda m›s›n›z? Bu yöntemde hiç
olmazsa sizin biraz da olsa r›zan›z var.

Örne¤in, bedava portföyünüzü tutan ve
finansal bilgiler temin eden masum gö-
rünüfllü bir web sitesi, asl›nda gelirini
toplad›¤› bu bilgileri satarak kazanmakta-
d›r. Böylece ihmal edilmeyecek büyük-
lükteki kalabal›klar›n hangi hisseleri al-
d›klar›, sohbet odalar›nda hangi hisseleri
konufltuklar›, ne kadar para yat›rd›klar›,
ne gibi haberleri izledikleri gibi bilgileri
ilgililerine satmaktad›rlar.Siz bilgi verme-
mek için ne kadar direnirseniz direnin,
sizi izleyen programlar b›rakt›¤›n›z izleri
de¤erlendirebilirler.

‹nternet üzerinden bilgisayar›n›za yükle-
nen ve yükleyen kifliye sizin haberiniz ol-
madan hizmet veren bir program parça-
c›¤› olan Truva at›n›n gizlili¤iniz aç›s›n-
dan ne denli ciddi bir tehlike oluflturdu-
¤unu söylemeye bile gerek yok. Bunlar
yükledi¤iniz oyunlarda, download prog-
ramlar›nda, yard›mc› araçlarda ve daha
birçok fleyde sürpriz yumurta gibi gelir
ve sisteminize yerleflirler. “Bu program›
daha h›zl› indirmek istiyorsan›z fluraya
t›klay›n. Bedava görmek istiyorsan›z bu-
raya t›klay›n” gibi tuzaklar ile karfl›lafl›rs›-
n›z. T›klad›ktan sonrada bu Truva at› ar-
ka planda çal›flarak sizin e-posta adresi-
nizden tutunda belgelerinize kadar her
fleyi karfl› tarafa çoktan göndermifltir. Bil-
gisayar›n›zda bunlar› engellemek için
yard›mc› programlar›n›z yoksa say›lar›
binleri bulan bu Truva atlar›, tan›mad›¤›-
n›z ve sizinle do¤rudan ilgisi olmayan bi-
rilerinin bilgisayar›n›zdaki tüm verilere
kolayca eriflmesine neden olabilece¤i gi-
bi, bilgisayar›n›z›n denetimini de baflka-
lar›na kapt›rman›za sebep olabilir.

Bir Web sitesi taraf›ndan sizin taray›c›n›-
za yollanabilen ve sonras›nda sizin siste-
minizde saklanabilen çerezler (cookie)

arac›l›¤› ile bu sitenin en son hangi k›s-
m›n› ve ne zaman ziyaret etti¤inizi takip
etmesi ve kay›t alt›na almas› mümkün-
dür. Cookielerin kiflisel bilgilerine titizlik
gösteren kullan›c›lar taraf›ndan siliniyor
olmas›, bu ve benzeri bilgi madencisi
(data miner) firmalar› baflka aray›fllara it-
mifltir.”Webbug” ad› verilen, web sayfala-
r›na yerlefltirilen takip parçac›klar› bu ki-
fliler taraf›ndan yüz binlerce sayfaya yer-
lefltirilmifltir.
Webbug türü izleme aletleri 1 piksele 1
piksel (nokta) boyutlar›ndad›r. Fark›na
bile varmad›¤›m›z bu görüntü ekran›n›z-
da belirdi¤inde,
Hangi IP adresinden bunun görüldü¤ü,
URL adresi, görülme zaman›, ba¤lant›l›
oldu¤u çerez (cookie) bilgileri, e¤er bir
elektronik posta içindeyse, bu postan›n
ne kadar izlendi¤ini, postan›n da¤›lma
h›z›n› ve co¤rafik bilgileri bu takip siste-
mini yerlefltiren firma taraf›ndan ö¤reni-
lebilmektedir. 

Elektronik posta programlar›, elektronik
posta mesajlar›n›n HTML ile kodlanmas›-
na imkân vermektedir. Böylece webbug-
lar›n da dâhil oldu¤u grafik dosyalar›
elektronik postalar›n içine yerlefltirilebil-
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mektedir. Kimden geldi¤i belli olmayan
bu elektronik postan›n içerisindeki kötü
niyetli program bilgisayar›n›zda bulunan
çeflitli bilgileri toplamaya bafllam›flt›r bi-
le. Sizin özel bilgileriniz bu kötü niyetli
program› gönderen kiflinin elindedir ar-
t›k.

Birde bizim güvenli¤imiz ve iyili¤imiz
için bilgilerimizin topland›¤› alanlar var-
d›r. Al›flverifl merkezlerinde, sokaklarda
yine bizim güvenli¤imiz veya trafi¤i izle-
mek maksad› ile konuldu¤u söylenen ka-
meralar›n önünden yüzlerce kez geç-
mekteyiz. Bu kameralar›n çekti¤i görün-
tülerden yüzümüzün foto¤-
raflar› say›sallaflt›r›larak bü-
yük bir foto¤raf veritaban›
oluflturulmaktad›r. Kapal›
devre TV ve ak›ll› kameralar
ile insan yüzünü tan›mak

mümkündür. Bu tip sis-
temler karfl›laflt›rma yapa-
rak yüz tan›yor. Yapay ze-
kân›n algoritmalar›n› kulla-
narak karar veriyor ve flüp-
heli bir yüz gördü¤ü za-
man merkezi uyar›yor. Yüz
hatlar›n›z aranan bir kifli-
nin yüz hatlar›na yak›n ise
ay›kla pirincin tafl›n›.

Kifli sadece pazarlamadan
kaynaklanan sebepler ne-
deniyle gözetlenmiyor. Bi-
reysel gizlili¤e yönelik teh-
ditlerden söz ederken so-
¤uk savafl döneminde ad›
s›kça duyulan Echelon'u
unutmamak laz›m. 

Echelon sayesinde tüm ile-
tiflim etkinliklerinin izlendi¤i ve anahtar
kelime aramas› yöntemi ile tüm flüpheli
uydu iletiflimlerinin kay›t edildi¤i bilini-
yor. E-postan›zda bir terör örgütünün
veya önemli bir kiflinin ad›n›n s›kça geç-
mesi sizin bafl›n›z› a¤r›tabilir.

Bireysel bilgilerimizin depoland›¤› nok-
talar aras›nda bilgisayar ortam›nda devlet
taraf›ndan saklanan nüfus ve vergi kay›t-
lar›m›z› da unutmamak gerekir. Masum
amaçlar› olsa da, toplanan bu bilgilerin
bir gün toplayan kurulufllar ya da ele ge-
çirebilecek bilgisayar korsanlar› taraf›n-

dan kötü amaçlar ile kullan›lmas› ihtima-
li son derece ürkütücüdür.

George Orwell'›n 1984 adl› roman›nda
geçen birçok olay flu anda gerçek olmufl-
tur. ABD de baz› kalp hastalar›n›n uzak-
tan kontrol edilmesi amac› ile üretilen ve
deri alt›na yerlefltirilen küçük bir yonga
vas›tas› ile o kiflinin nerede bulundu¤u,
tansiyon, nab›z gibi bilgileri ekranlardan
görülebiliyor. ‹yi niyetli görülen bu uygu-
lama, kötü amaçlar için çok rahatl›kla
kullan›labilir. Hapishaneye girmifl kiflile-
re bu yongadan takt›¤›n›z takdirde o kifli-
nin tüm hayat›n› takip edebilirsiniz. 

Belgesel programlar›nda vahfli hayvanla-
r›n deri alt›na tak›lan izleme cihazlar›n›
görmüflsünüzdür. Zavall› hayvan nereye
giderse gitsin onu izleyenler taraf›ndan
kolayca bulunabilmektedir. Kendinizi bir
an için bu masum hayvanlar›n yerine ko-
yun ve hayal edin. Aln›n›z›n derisinin al-
t›nda bir çip ve uydular vas›tas› ile takip
ediliyorsunuz. Böyle bir durumda özel
hayattan bahsedebilir misiniz?  Ama bu
duruma do¤ru gidiyoruz. fiu anda deri-
mizin alt›nda çip olmasa da onun yerine
geçen baflka teknolojik cihazlarla (cep
telefonu, kredi kart› v.s) takip ediliyoruz.

Kredi kart› flirketleri, kredi kartlar›m›z ile
yapt›¤›m›z tüm al›flveriflleri takip ediyor;
bu sayede bizler ile ya da al›flverifl yapt›-
¤›m›z ma¤azalar ile kendileri için daha

kârl› anlaflmalar yap›yorlar. Kredi
kart› hesap özetlerinde “Bu al›fl-
verifli flu ma¤azadan yapsa idiniz
flu kadar ek puan kazanacakt›n›z”
türünden yar› azarlay›c› yar› tavsi-
ye edici sat›rlara rastlam›yor mu-
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‹nternet üzerinden bilgisayar›n›za yüklenen
ve yükleyen kifliye sizin haberiniz olmadan
hizmet veren bir program parçac›¤› olan
Truva at›, gizlili¤iniz aç›s›ndan ciddi bir
tehlike oluflturuyor. 



sunuz? Kredi kart› flirketleri ile ilgili gizli-
lik problemlerimiz bu kadarla s›n›rl› kal-
m›yor. fiirket bize ait bilgileri, al›flveriflle-
rimize iliflkin olanlar dâhil olmak üzere,
istedi¤i kifli ve kurulufllara verme hakk›-
na da sahip. Kredi kart› baflvuru formuna
efllik eden kar›nca duas› gibi sözleflme-
nin bir maddesi bizleri bunu peflinen ka-
bul etmeye zorluyor. 

Ma¤azalar, indirim ve taksitlendirme gibi
promosyonlar ile bizleri ma¤aza kart› sa-
hibi olmaya teflvik ediyor.
Ma¤aza kartlar› ile yapt›¤›-
m›z her türlü al›flverifl ma-
¤azan›n bilgisayar sistemle-
ri üzerinde bizimle ilgili
kayda ekleniyor ve bu veri-
ler ma¤azan›n daha etkin
sat›fl teknikleri gelifltirmesi
için temel al›n›yor.

Hepimizin elektronik posta
kutular›na hiç tan›mad›¤›-
n›z firmalardan reklâm içe-
rikli e-posta mesajlar› gel-
miyor mu? Gelen mesajlar-
da hiç görmek istemeyece-
¤imiz cinsten konular pro-
mosyonlar, tatil turlar›,
oteller gibi akla hayale gel-
meyen her türlü fley yer alm›yor mu?
Do¤um günü ya da bayram tebrik kartla-
r› gelmiyor mu? Bu firmalar sizin posta
adresini nereden bulmufltur acaba?

Telefon flirketlerinin durumuna bakt›¤›-
m›zda durumun pek de farkl› olmad›¤›n›
görüyoruz. Kulland›¤›m›z cep telefonlar›
nedeniyle telefonumuzu aç›k tuttu¤u-
muz sürece nerede oldu¤umuzun izlen-

mesi mümkün olabiliyor. GSM flebekesi-
nin sinyalleflme biçimi nedeniyle her-
hangi bir anda bulundu¤unuz bölge tes-
pit edilebiliyor. Bu yöntemi kullanarak,
birisinin ne zaman nereye gitti¤inin ka-
y›tlar›n› tutmak olanakl› duruma geliyor.
‹flyeri ve evlerimizde kulland›¤›m›z tele-
fonlar da dâhil olmak üzere her telefon
görüflmemiz arayan ve aranan numaralar
ve zaman bilgisi ile birlikte saklan›yor.

Sa¤l›k sigortas› kartlar› üzerinde tüm

sa¤l›kla ilgili verilerimiz depolan›yor, ana
ad›, baba ad›, adresi, telefonu gibi bilgile-
rimiz el alt›nda. Hastanelerde saklanan
t›bbi kay›tlar›n durumu ise daha da dü-
flündürücüdür. Bu kay›tlara ulaflabilen
bir kifli sizi AIDS li gösterip iflsiz bile b›ra-
kabilir. 

Bütün bu sayd›klar›m›z›n elbette çok
olumlu, hayat›m›z› kolaylaflt›r›c› yönleri

de var. Bunlar› göz ard› edemeyiz. Olaya
mahremiyet aç›s›ndan bakt›¤›m›zdan do-
lay› bunlar› bireysel gizlili¤imiz için tehli-
ke olarak görmekteyiz.
Mahremiyetimizi tehdit etti¤imiz her
teknolojik yenilik karfl›s›nda önceleri
Don Kiflot’un yel de¤irmenlerine sald›r-
mas› gibi bizlerde teknolojinin bu yel de-
¤irmenlerine sald›r›r›z. Ama bu sald›r›
hep de¤irmenlerin bizi yere çarpmas› ile
son bulur. Bu sald›r›dan galip ç›kan he-
men hemen yok gibidir.

Yaz›m›z› biraz özlem yapa-
rak bitirelim.
Askerli¤ini yapm›fl olanlar
bilirler. Haberleflme arac›
olarak mektubun s›k olarak
kullan›mda oldu¤u zaman-
larda gelen mektuplar›n
üzerinde  “Er mektubu gö-
rülmüfltür” kaflesi yer al›rd›.
Bu, gelen mektuplar›n içe-
ri¤inin okundu¤unu göste-
rirdi. 

Eflimizden, annemizden,
yavuklumuzdan gelen bu
mektubu okurken içerisin-
de geçen baz› cümleleri
okudu¤umuzda bu cümle-

nin baflkas› taraf›ndan da okundu¤unu
düflünüp biraz utangaç biraz mahcup bir
flekilde hay›flan›rd›k. fiimdi ise yazd›¤›-
m›z e-postalar istenirse bütün dünya ta-
raf›ndan okunuyor ama elimizden bir
fley gelmiyor. Hay›flanam›yoruz bile.
Utangaçl›k ve mahcubiyet ise teknoloji
taraf›ndan rafa kald›r›ld›.  “Dünya insan›-
n›n e-postas›d›r. Merak edenler taraf›n-
dan okunmufltur.”
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Major Tan›t›m› tan›yabilir miyiz?
Major Tan›t›m 1999 y›l›nda üç genç giri-
flimci taraf›ndan kuruldu. Firmam›z rek-
lâmc›l›k, organizasyon, bask› çözümleri,
internet ve multi-medya hizmetleri alan-
lar›nda sektöre hizmet vermektedir. Ku-
ruldu¤umuz günden beri birçok firmaya
bahsetti¤imiz konu bafll›klar› dâhilinde
hizmetler gerçeklefltirdik. Bugünlere
geldi¤imizde ise özellikle yapmak istedi-
¤imiz, firmalara marka bilinirli¤i bilinci
oluflturmak ad›na her türlü reklâm dan›fl-
manl›¤›n› yapmak, bunlar›n neticesinde
reklâm ürünleri oluflturmakt›r. Bu ne-
denle de bilgi ve teknolojiye yat›r›mlar›-
m›z› yaparak 2006 y›l› itibariyle “Major
Design Workshop” adl› markam›z› olufl-
turarak, sektöre daha iyi hizmet verme-
nin gayreti içinde olduk.  Firmam›z a¤›r-
l›kl› olarak ak›lda kal›c› fikirleri grafik ve
web çözümlemeleri ile birlefltirerek sek-
törün hizmetinde olmay› amaçlamakta-
d›r.

Özellikle Major, bilgi teknolojilerini kul-
lanarak kendi bünyesinde web sayfalar›
ve programlar› üreten, B2B çözümler ge-
lifltiren, kurumsal firmalara yönelik web
çözümlemeleri sunan bir firma olarak da
faaliyet göstermektedir.. Tabi tüm bunla-
r› gerçeklefltirirken amac›m›z Major’un
tasar›m alt yap›s›n› kullanarak hizmet ka-
litesini art›rmakt›r. Asl›nda biz bir flekilde
web hizmetleri verirken bir anlamda “Sa-
natla Bilgi Teknolojisini kaynaflt›rm›fl
Oluyoruz”. Genellikle bu tip çözümle-
meler sektörüne bak›ld›¤›nda grafik an-
lay›fl› genellikle zay›f kalabiliyor. ‹flte biz
bundan yola ç›karak web çözümlemele-
rini sa¤lam bir tasar›m üzerine oturtul-
mas› gayreti içerisinde oluyoruz. Ve yap›-
lan ifllerin hassasiyeti geliflmifl insan kay-
na¤›m›z sayesinde çözüm bulmaktad›r.
fiu anda bünyemizde 12 kifliye istihdam
sa¤l›yoruz. Ekibimizi ilk günden beri sü-
rekli gelifltirmenin gayreti içindeyiz.  Ön-
celikle hizmet kalitesini art›rabilmek için

kendi web serverlar›m›z› oluflturarak do-
main ve hosting hizmetini de çok h›zl›
bir flekilde yapm›fl olduk. Ekibimizde bir
adet yaz›l›mc›, bir adet web master, bir
adet de Macromedia Flash uygulamalar›
yapan arkadafl›m›z bulunuyor. Ekibin di-
¤er 4 kiflisini ise grafik tasar›m ifllerini yü-
rüten arkadafllar›m›z oluflturuyor. 

2007 y›l›nda daha fazlas›yla uluslararas›
dolafl›mda olabilecek web çözümlemele-
rini yürütecek projelere imza atmak isti-
yoruz. Global pazarda internet hizmetle-
ri küçümsenmeyecek kadar büyümüfl
durumda, çal›flm›fl oldu¤umuz firmalarla
genellikle projelerini ileriye yönelik dü-
flünerek hareket ediyoruz. Bu sebeple
üretilen web yaz›l›mlar›n› sürekli güncel-
liyor ve yeni geliflmeleri bu hizmetlere
adapte etmeye çal›fl›yoruz. Major bu fle-
kilde çal›flmalar›na devam ediyor. K›saca-
s› as›l amac›m›z, “Yenilikçi fikirlerimizle,
pozitif bak›fl aç›m›zla, müflterilerimizle
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Bu sektörde Türkiye art›k olanca h›z›yla ileriye at›lmak zorundad›r. Bunun için büyü-
meye çal›fl›yor, yeni at›l›mlar gerçeklefltiriliyor. Bugün bütün dünyada gerçekten her
fley bilgi üzerine kurulmufl durumdad›r. Türkiye’nin rekabet yar›fl›nda avantaj› ise
Türk insan›n›n adaptasyon sürecini çok h›zl› geçiriyor olmas›d›r. Bu gelecek için bizle-
re büyük avantaj sa¤l›yor. Türkiye, önümüzdeki y›llarda yaz›l›m ve donan›m olarak
üretime bafllayacakt›r. 

Hedef, Sanatla Bilgi
Teknolojilerini Kaynaflt›rmak 

Major Tan›t›m
Sefa Karahan



bir sinerji oluflturarak ürünlerine yeni bir
ruh ve uzun ömür kazand›rarak yeni pa-
zarlara aç›lmalar›n› sa¤lamakt›r.”

Özetle hizmetlerimizin büyük ço¤unlu-
¤unu bilgi teknolojilerini kullanarak ya-
p›yoruz. Yat›r›mlar›m›z› bu anlamda ken-
dimizi sürekli gelifltirebilece¤imiz ekip
arkadafllar›m›za yap›yoruz. Bilindi¤i gibi
bilgi teknolojileri sektöründe kaliteli in-
san gücü ve son teknoloji ürünler kullan-
mak kaç›n›lmaz. Bu sebeple bizim tek
varl›¤›m›z son teknolojik ürünler ve nite-
likli elemanlard›r. 

Biraz da kendinizi tan›tabilir misi-
niz? 
1976 Erzincan do¤umluyum, Anadolu
Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi mezunu-
yum. ‹fl hayat›ma baz› gazete ve reklam
ajanslar›nda çal›flarak bafllad›m. Kendi
flirketimizi kurana dek birçok ekiple bir-
likte önemli projelere imza att›k. Genç
MÜS‹AD’la 2003 y›l›nda askerlik dönü-
flünde bir arkadafl›m vas›tas›yla tan›flt›m.
Giriflimci gençlerin böyle bir oluflum et-
raf›nda toplanmas› beni oldukça heye-
canland›rm›flt› aç›kcas›. Bu tan›fl›kl›¤›n
ard›ndan hemen ‹letiflim Komisyonu
Baflkan Yard›mc›l›¤› görevi ile yönetim
kurulu üyesi olarak fiili hizmetlerimizi
yürütmeye bafllad›m. Daha sonra bir y›l
kadar ayn› Komisyonun baflkanl›¤›n› yü-
rüttüm. fiu anda halen ‹letiflim sorumlu-
su olarak Yönetim Kurulu’nda hizmette
bulunmaya gayret ediyorum. Ayn› za-
manda MÜS‹AD Bilgi Teknolojileri Sek-
tör Kurulu ve Bas›m-Yay›m Ambalaj ve
Reklam Sektör Kurulu Genç MÜS‹AD
temsilcisi olarak bulunuyorum. 
Görevimiz süresince, Genç MÜS‹AD için

bilgi teknolojilerini kullanarak iletiflim
alan›nda ne gibi geliflmeler yapabiliriz di-
ye düflünmeye bafllad›k. Yönetim Kuru-
lu’nun da büyük deste¤iyle, sivil toplum
kuruluflunda bilgi teknolojilerinin kulla-
n›m›n› iletiflim alan›nda daha fazla kul-
lanmak hedefiyle, web sitesinin gelifltiril-
mesine karar verdik. Böylelikle
www.gencmusiad.org adl› web sitemiz
yenilenmifl haliyle yay›n hayat›na baflla-
m›fl oldu. Türkiye genelinde, Genç MÜ-
S‹AD teflkilatlanmas›ndan geçmifl 750'yi
aflk›n arkadafl lokal olarak site içerisinde
görüflebiliyor, forumlar bölümünde tüm
üyelerimiz fikir-ticaret ve birçok konuda
istiflarede bulunabiliyor, kendi profilini
oluflturup yapm›fl oldu¤u ifl ve kiflisel bil-
gilerini di¤er üye arkadafllar›yla paylafla-
biliyor, birçok faydal› E¤itim bilgilerini
elektronik ortamda bilgisayar›na indire-
rek istifade edebiliyor, güncel konularla
aktüaliteyi takip edebiliyor. Kendi sektö-

rü ile ilgili haberler alabiliyor, tüm bunla-
r› sadece kendisine teslim edilen flifresi
dahilinde gerçeklefltirebiliyor. Web say-
fas›n›n yaflay›p geliflebilmesi ad›na sistem
oluflturuldu ve buna gore Yönetim Kuru-
lu’na ba¤l› Bas›n Yay›n Komisyonu’nda
internete girilecek her türlü bilgi geçiri-
lerek yay›nlanan tüm bilgiler düzenlen-
mifl oldu. Bundan sonraki aflamada ise si-
tenin moderatörünü tespit ederek site
güncellemeleri gerçeklefltirildi. Ard›ndan
Genç MÜS‹AD’› marka haline getirmek
için bir çok giriflimde bulunduk. Bas›l›
evraklarla, slayt showlarla ve multiviz-
yonlar ile bu amaca yönelik giriflimleri
güçlendirdik. Internet’in aktif kullan›m›
ile birçok yeni arkadafl› iç bünyeye ka-
zand›rm›fl olduk. Bundan sonraki amac›-
m›z yeni arkadafllar›n kat›l›m›yla MÜS‹-
AD faaliyetlerinde Bilgi Teknolojilerini
daha fazla kullan›lmas›n› sa¤lamak ola-
cakt›r. Ocak-fiubat ay› gibi tüzü¤ümüz
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“Bu sektörde Türkiye art›k
olanca h›z›yla ileriye at›lmak
zorundad›r. Bunun için bü-
yümeye çal›fl›yor, yeni at›-
l›mlar gerçeklefltiriliyor. Bu-
gün bütün dünyada gerçek-
ten her fley bilgi üzerine ku-
rulmufl durumda. Türki-
ye’nin rekabet yar›fl›nda
avantaj› ise Türk insan›n›n
adaptasyon sürecini çok
h›zl› geçiriyor olmas›d›r. 
Her türlü yenili¤e, geliflme-
ye Türk insan› çok aç›k ve
kendisini çok h›zl› adapte
edebiliyor. Bu gelecek için
bizlere büyük avantaj sa¤l›-
yor. Türkiye önümüzdeki y›llarda yaz›-

l›m ve donan›m olarak üretime bafllaya-
cakt›r.”



gere¤i “Genç MÜS‹AD’tan” ayr›laca¤›m,
bizden sonra gelenlerin bu konuda daha
iyi hizmet vermeleri için gerekli olanlar›
ise yapmaya devam edece¤im. 
Genç MÜS‹AD’la birlikte Medyaplatfor-
mu Derne¤i’nde üyeli¤im ve Apple El-
makurdu Yönetim Kurulu’nda da ‹leti-
flim Dan›flman› olarak görev yapmakta-
y›m. Evli ve 1 çocuk babas›y›m.

Major Tan›t›m’›n 2007 Hedeflerin-
den biraz bahsedebilir misiniz?  
2006 y›l› içerisinde bafllatt›¤›m›z yat›r›m-
lara “Major Design Workshop” olarak
2007’de de bilgi teknolojilerine yat›r›m
yapmaya devam edece¤iz. Dünyadaki
geliflmelere bakt›¤›m›zda da benzer ge-
liflmelerle karfl›lafl›yoruz. Bilgiye yat›r›m
yapmayan firmalar›n iç bükey olarak ya-
flamak zorunda olduklar›n› görüyoruz.
Bundan hareketle Major olarak firmalara
yönelik yaz›l›mlar üretmeyi hedefliyoruz.
Ekibimizde bulunan yaz›l›mc›larla bera-
ber profesyonel hizmet vermenin çabas›
içerisindeyiz. Zira bilgi ve teknolojinin
bir kartopu gibi yavafl yavafl büyüdü¤ünü
gözlemleyebiliyoruz. 2007 y›l›n› bir an-
lamda yapt›¤›m›z yat›r›mlar›n at›l›ma dö-
nüflece¤i y›l olarak görüyoruz. Bu hedef

do¤rultusunda müflterilerimizin iletifli-

mindeki taleplerine uygun olarak ürün-

ler gelifltirerek firmalar›n›n organizmas›

gibi çal›flacak, ihtiyaçlar›na an›nda cevap

bulabilecekleri ve sadece görsel olarak

dizayn edilmifl reklam ürünleri de¤il bu-

nun yan›nda yaflayan web çözümlemele-

ri olarak hizmet verecek yaz›l›mlar› ken-

dilerine sunaca¤›z.   

Son olarak sektörün geliflmesi için

Türkiye Bilgi Teknolojileri Alan›nda

neler Yapmal›d›r? 

Türkiye’de genel itibariyle teknoloji tü-

ketimi yap›l›yor. Dünyaya bakt›¤›m›zda

geliflmifl veya geliflmekte olan ülkelerde

teknoloji üretimi için birçok proje gelifl-

tirilmektedir. Ancak ülkemiz hem dona-

n›m hem yaz›l›m üretimi aç›s›ndan ol-

dukça geri kalm›fl durumdad›r. Yavaflta

olsa bu alanda çal›flmalar yürütülüyor an-
cak henüz yeterli seviyede olmad›¤› da
bir gerçektir. Bu konuda gençler olarak
‹stanbul Ticaret Odas›’n›n projesi olan
“‹stanbul Teknokent” ile ilgili çal›flmalar
bu anlamda bizleri elbette sevindiriyor.
Mevcut hükümetin de özel sektör ifllet-
melerine bilgi teknolojileri alan›nda pro-
je yapmalar› konusunda yüreklendiril-
mesi sektörün geliflmesi aç›s›ndan son
derece önemli bir katk› sa¤l›yacakt›r. Bu
sektörde Türkiye art›k olanca h›z›yla ile-
riye at›lmak zorundad›r. Bunun için bü-
yümeye çal›fl›yor, yeni at›l›mlar gerçek-
lefltiriliyor. Bugün bütün dünyada ger-
çekten her fley bilgi üzerine kurulmufl
durumda. Türkiye’nin rekabet yar›fl›nda
avantaj› ise Türk insan›n›n adaptasyon
sürecini çok h›zl› geçiriyor olmas›d›r.
Her türlü yenili¤e, geliflmeye Türk insan›
çok aç›k ve kendisini çok h›zl› adapte
edebiliyor. Bu gelecek için bizlere büyük
avantaj sa¤l›yor. Türkiye önümüzdeki y›l-
larda yaz›l›m ve donan›m olarak üretime
bafllayacakt›r. Bu alana yat›r›mlar›n oldu-
¤unu art›k görebiliyoruz. Kald› ki dünya
ekonomisi art›k sanayi sektöründen bilgi
ve teknoloji sektörüne do¤ru yönelmifl
durumda. Birçok global firma bu sektöre
çok büyük yat›r›mlar yaparak, yaz›l›mlar
gelifltiriyorlar. Otomasyon sistemleri,
stok sistemleri ve mal pazarlama ile sat›fl
sistemlerine yönelik giriflimler üst sevi-
yelere tafl›yorlar. Bu da dünyay› zannetti-
¤imizden daha küçük bir hale getiriyor.
Bu rekabet koflullar› içerisinde Türkiye
art›k bilgiyi ve teknolojiyi üreten bir ülke
olmak zorundad›r ve bu süreçte yaflana-
cak dönüflüm ve de¤iflimlerden kaç›fl im-
kâns›zd›r.  
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“Yenilikçi fikirlerimizle, po-
zitif bak›fl aç›m›zla, müflteri-
lerimizle bir sinerji olufltura-
rak ürünlerine yeni bir ruh ve
uzun ömür kazand›rarak ye-
ni pazarlara aç›lmalar›n›
sa¤lamakt›r.”





Deniz Feneri Bilgi Teknolojileri ala-
n›nda ne gibi uygulamalar yap›yor.
Konuyla ilgili alt yap›n›zdan biraz
bahsedebilir misiniz? 
Biz Deniz Feneri Derne¤i olarak faaliyet
alanlar›m›z içerisinde teknolojiden
mümkün mertebe üst düzeyde yararlan-
maya çal›fl›yoruz. Özellikle alt yap›m›z›
bu anlamda sürekli yenileyerek, güvenlik
ve yaz›l›mlar›m›z› güncelleyerek çal›fl›yo-
ruz. Bu amaçla alt yap› a¤›m›zda Blade
Mimarisini kullan›yoruz. Server olarak flu
anda kullan›lan en üst düzey profesyonel
bir server mimarisi ile çal›fl›yoruz. ‹flletim
sistemi olarak çözüm orta¤›m›z olan Mic-
rosoft firmas›na ait Windows mimarisi,
veri taban› olarak da MSSQL Server kulla-
n›yoruz.

Ankara - ‹stanbul aras›nda Disaster Reco-
ver Network ad› verdi¤imiz bir sistemi
kullanmaktay›z. Bu program sayesinde
bir felaket an›nda sistemler aras›nda ke-

silme veya kopma ile karfl›lafl›ld›¤›nda,
sistemin kesilmeden faaliyetlerine de-
vam edebilmekteyiz. Ayr›ca, internet eri-
flimi ve ba¤lant›larda GPRS, ADSL ve
metro Ethernet fiber alt yap›lar kullan›-
yoruz. 

fiu anda 3 bölge merkezimiz ve 2 temsil-
cili¤imiz bulunmaktad›r. Tüm bu mer-
kezlerden ve temsilciliklerimizden genel
merkeze VPN tünelleri ile ulafl›labiliyor.
Bu sayede 5 ayr› yerde bulunan çal›flanla-
r›m›z sanki Yerel Network’teymifl gibi
merkeze ba¤l› olarak ifllemleri yürütebili-
yorlar.

Proje baz›nda yapt›¤›m›z çal›flmalar için
projeye özel web sayfalar›m›z, bunun ya-
n›nda kurumsal web sayfam›zda bulun-
maktad›r.

Ayr›ca sosyal incelemeler için kurmufl ol-
du¤umuz internet tabanl› çal›flan SISNET

sistemimiz bulunmaktad›r. Sosyal incele-
mesi yap›lacak olan ailelerimiz derne¤i-
miz gönüllülerine internet tabanl› sistem
arac›l›¤› ile gönderildikten sonra, gönül-
lülerimize yap›lan bu atamalar SMS ve
email arac›l›¤› ile bildirilmektedir. Gö-
nüllümüz ilgili sosyal incelemeyi tamam-
lad›¤›nda yine internet üzerinden bize al-
d›¤› bilgileri geri dönmektedir. Bu flekil-
de h›zl› bir sosyal inceleme sistemi kur-
mufl bulunuyoruz. 

Bunlar›n yan› s›ra bankalarla yürüttü¤ü-
müz BESNET isimli çal›flmalar›m›z da bu-
lunuyor. Yapt›¤›m›z özel anlaflmalar sa-
yesinde VPN tünelleriyle bankalara direk
ba¤lan›yoruz. Böylece bankalarda bize
özel ekranlar aç›l›yor ve ba¤›fllar bu ek-
ranlardan al›n›yor. Belirledi¤imiz kriter-
lerle ba¤›fl al›yor ve hemen ba¤›fl yapana
ba¤›fl›n›n ulaflt›¤› ile ilgili geri dönüfl ya-
pabiliyoruz. 
Ayr›ca 3 büyük GSM operatörüyle anlafl-
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‹nsanlar bize bir ba¤›fl yapt›klar›nda bu yard›mlar›n nas›l kullan›ld›¤›n› da görmek is-
tiyorlar. Veri taban›m›zda kaydedilen di¤er tüm ba¤›fllar ve ürünlerle ilgili detaylar›
görebiliyoruz. Daha da önemlisi eski ba¤›fllar›n durumunu da ortaya koyan bir sistem-
le çal›fl›yoruz. YOP program›n› kullan›rken amaçlad›¤›m›z ve üzerinde en çok durdu¤u-
muz konu “Kimin Malzemesi Kimde” sorusunun cevab›na ulaflabilmektir. Zira ba¤›fl
kimden, ne zaman gelmifl, gelen ürün ne zaman hangi rafa konmufl, raftan al›nma ka-
rar›n› kim vermifl bütün bu bilgilere ulaflabiliyoruz.

Bilgi Teknolojileri Uygulamalar›n›n  Sivil
Toplum Kuruluflu Örne¤i; Deniz Feneri 

Deniz Feneri Bilgi
Teknolojieri Müdürü

Mustafa ÇEK‹Ç



ma yaparak 5560 SMS hatt›ndan bir ba¤›fl
servis hizmeti kullan›yoruz. Vergi kesin-
tisiz olarak buraya at›lan her mesajdan
Derne¤imiz 5 YTL ba¤›fl al›yor. Bununla
birlikte web Serverlar› üzerinden de ba-
¤›fl toplamaya iliflkin sistemleri kullan›yo-
ruz. fiifre güvenlik altyap›s›n› 3D Secure
ve Hacer Safe kullanarak kredi kart› ile
internetten ba¤›fl toplayabiliyoruz. 

Ba¤›fllar›n ve yard›m taleplerinin
birbirleri ile buluflturulmalar› afla-
mas›nda ne gibi çal›flmalar›n›z bu-
lunuyor. Bununla ilgili bir bilgi
bankan›z var m› ? 
Biz flu anda bu konuda çok özel bir prog-
ram kullan›yoruz. YOP dedi¤imiz (Yar-
d›m Organizasyon Program› ) program
ile bahsetti¤iniz bilgileri ba¤›fl veren yar-
d›m alan olmak üzere ayr› ayr› depolaya-
biliyoruz.  Bu program›n temel prensibi
do¤rultusunda yard›m eden, yard›m alan
ve ürünlerin lojisti¤i tutuluyor. Daha ön-
ce böyle bir çal›flma olmad›¤› için biz
kendi bünyemizde bu program› gelifltir-
dik. Yaz›l›m ekibimizle hala eksik kalan
k›s›mlar›m›z› tamamlamaya ve progra-
m›n daha iyi ifllemesine gayret ediyoruz.
Dünyada benzer uygulamalar› araflt›rd›k
ancak örnek bir uygulama ile karfl›laflma-
d›k. Uygulanan yaz›l›mlar da hep para
karfl›l›¤› mal sat›m›na iliflkin oldu¤undan
bizim sistemimize uygun bir örnek bula-
m›yoruz. 

‹nsanlar bize bir ba¤›fl yapt›klar›nda bu
yard›mlar›n nas›l kullan›ld›¤›n› da gör-
mek istiyorlar. Veri taban›m›zda kaydedi-
len di¤er tüm ba¤›fllar ve ürünlerle ilgili
detaylar› görebiliyoruz. Daha da önemli-
si eski ba¤›fllar›n durumunu da ortaya

koyan bir sistemle çal›fl›yoruz. YOP prog-
ram›n› kullan›rken amaçlad›¤›m›z ve üze-
rinde en çok durdu¤umuz konu “Kimin
Malzemesi Kimde” sorusunun cevab›na
ulaflabilmektir. Zira ba¤›fl kimden, ne za-
man gelmifl, gelen ürün ne zaman hangi
rafa konmufl, raftan al›nma karar›n› kim
vermifl ve son olarak kime ulaflm›fl soru-
lar›n›n cevab›na an›nda ulaflabiliyoruz.
Bu ba¤›fl yapan herkesi çok fazla tatmin
ederek yeni ba¤›fllar konusunda da cesa-
retlendiriyor. Ürünlerin takibi konusun-
da özel barkod oluflturularak el terminal-
leri ile bunlar takip ediliyor. 

Deniz Feneri ihtiyac› olan ailelerle
ilgili bir ön araflt›rma yap›yor mu?
Bununla birlikte yard›m yap›lan ai-
lelerin kayd› tutularak di¤er kuru-

lufllarla bu bilgiler paylafl›l›yor mu?   
Yard›m çal›flmalar›m›z›n 2/3’ünün bunlar
oluflturuyor. Biz önceden bir sosyal ince-
leme aflamas› gerçeklefltiriyoruz. Kimin
neye ihtiyac› var, ne talepte bulunmufl
gibi sorulara fiziki kontrollerden sonra
cevap buluyoruz. Derne¤e gelen talep-
lerle ilgili, bazen profesyonel kadro ile
bazen de gönüllü ekibimizle birlikte
kontroller gerçeklefltiriyoruz. Fiziki kon-
trollerin olumlu neticelenmesi sonucun-
da yard›mlar gerçeklefltiriliyor. Deniz Fe-
neri olarak biz yard›mlar› ayl›k periyotlar-
la tekrarl›yoruz. Her bir yard›m öncesi ai-
lenin durumunu kontrol ederek ihtiyaç-
lar›ndaki de¤iflimlere bak›yoruz. Bazen o
ailenin bambaflka bir fleye ihtiyac› oldu-
¤u ortaya ç›k›yor. Buna yönelik hemen
ihtiyaçlar› karfl›l›yoruz. O ailenin o güne
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Deniz Feneri Derne¤i yard›m etme
fikrinin etkili bir flekilde yayg›nlafl-

t›rd›. Bunu nas›l baflard›?

Deniz Feneri Derne¤i’nin kuruluflunu
anlat›rken köylerde yoksullu¤a çare
bulman›n çok daha kolay oldu¤unu be-
lirtmifltik. Ayn› zamanda çocuklu¤u-
muzda da böyleydi; komfluluk, ahbap-
l›k iliflkileri çok geliflmiflti, herkes birbi-
rini tan›r, sokakta karfl›lafl›nca selamla-
fl›rd› yani fluanda özlem duyulan fleyler.
fiimdiki büyük apartmanlar dolay›s›yla
da birbirlerini tan›mayan insanlar daha
azd›. Yard›mseverlik çok yo¤un olarak
yaflan›rd›. Günümüzde kentli yaflam ol-
gusunun ortaya ç›kmas›, komfluluk ve
insani iliflkilerin azalmas› yard›m etmek
insanla yard›ma muhtaç insan›n aras›n-
daki ba¤lant›y› iyice kopard›.  Bizler de
bafllang›çta “fiehir ve Ramazan” progra-
m›yla, daha sonra Deniz Feneri Derne-

¤i eliyle bu iki grubu yeniden birbirine
yaklaflt›rd›k. Dolay›s›yla insanlar›n hep
akl›nda olan anacak günlük yaflam flart-
lar› içerisinde bunu baflaramayan yar-
d›m etme fikrini önce canland›rd›k. Da-
ha sonra insanlar›n bu yard›mlar›n› gü-
venli bir flekilde tam da do¤ru yere ile-
tildi¤ini görmesi bu hareketin yayg›n-
laflmas›n› sa¤lad›.     

Engin YILMAZ
Deniz Feneri Derne¤i Genel Baflkan›



kadar ne gibi yard›mlar ald›¤›n›n dökü-
münü yapabiliyoruz. Bu sayede geçmifli
kontrol ederek yard›mlar›n etkinli¤ini de
bir oranda art›rabiliyoruz.
Elimizde bulunan ba¤›fllar ve gelen talep-
lerle ilgili de¤erlendirmelerimizde ERP
sistemini kullan›yoruz. Bu sayede yafl,
cinsiyet, ihtiyaç analizini ayr› ayr› yapabi-
liyoruz. fiu yafl aral›¤›ndaki erkekler için
raflarda bulunan tekstil ürünlerinin dö-
kümüne ulaflal›m dendi¤inde, bu veriyi
tek tuflla alabiliyoruz. Sistemimizde yak-
lafl›k 400 bin ailenin kay›tl› oldu¤u düflü-
nüldü¤ünde neredeyse 1,6 milyondan
fazla ihtiyaç sahibinin genel taleplerini
görebiliyoruz. Bu ailelere g›da, sa¤l›k, gi-
yecek, ve e¤itim gibi çok farkl› alanlarda
ürün tedarik ediyoruz. 

Deniz Fenerinin Yurt D›fl› yard›mla-
r› nas›l gerçeklefliyor? Uluslararas›
yard›m talepleri ile ilgili verilere na-
s›l ulafl›yorsunuz? 
fiu anda yurt d›fl›nda 20’yi aflk›n ülkeye
hizmet veriyoruz. Öncelikle buralarda
gelen talepleri topluyoruz. Özellikle o ül-
kelerde yaflayan Türk vatandafllar› Deniz

Feneri hakk›nda bilgiler veriyor. Bu yolla
bizlere mektupla yüzlerce talep geliyor.
Yine uluslararas› ekibimizi buralara gön-
dererek talepleri inceliyoruz. Maliyet
analizleri yap›ld›ktan sonra uluslararas›
yard›mlar en iyi flekilde haz›rlan›yor. Çok
kötü tablolarla karfl›laflt›¤›m›z yerler de
oluyor. Nijer’de bir bardak suya ihtiyac›
olan ailelerle karfl›laflt›k. Bu tespitleri
kaydederek bizimle iflbirli¤i yapan di¤er
tüm sivil toplum kurulufllar› ve kamu or-
ganlar› ile paylafl›yoruz. 

Sonuç olarak biz yard›m›n en önemli un-
surunun h›z oldu¤unu düflünüyoruz. Ve-
rinin h›zl› girilmesi, talebin h›zl› al›nmas›,
ba¤›fl›n h›zl› toplanmas› ve en önemlisi
yard›m›n mümkün oldu¤u kadar h›zl›
teslim edilmesi yard›m organ›n›n en
önemli görevidir. Biz her geçen gün
ulaflt›¤›m›z aile say›s›n›n art›fl›na paralel
olarak onlara ulaflmadaki h›z›m›z› da ar-
t›rma gayreti içerisindeyiz. Bunun için
teknolojik geliflmeleri faaliyetlerimizde
yayg›n olarak kullanmaya çal›fl›yoruz.
Amac›m›z hedefe yönelik en h›zl› ve en
etkili yard›m› gerçeklefltirmektir. 

STK’LAR ‹Ç‹N BT KILAVUZU: B‹R
KAÇ ÖRNEK

1. Teknolojik Donan›m
Kurumun ihtiyac› olan BT donan›m›, ku-
rumun büyüklü¤ü, faaliyet a¤› ve alan›,
çal›flan say›s›, gönüllü say›s›, faaliyet s›kl›-
¤›, insan kayna¤›n›n donan›m›, iliflki dü-
zeyi vb. faktörlerce flekillenir.Bunun ya-
n›nda telefon ve faks›n bulunmas› da ön-
celikli ihtiyaçlardand›r. Art›k telefon,
faks, bilgisayar, ADSL ba¤lant›l› internet,
yaz›c› befllisi her kurum için asgarî tek-
nolojik gereksinimler hâline gelmifltir.
Bilgisayar yaz›l›m› olarak da MS Office
(Word, Excell, PowerPoint, Accsess, Out-
look) asgarî bir ihtiyaçt›r. Bunlar›n d›fl›n-
da kurumun  kapasitesine ba¤l› olarak,
tepegöz, barko/projeksiyon cihaz›, scan-
ner, dijital foto¤raf makinesi, winfax, mu-
hasebe program›, gönüllü veritaban›, kü-
tüphane program› gibi ihtiyaçlar da söz
konusu olabilmektedir. 
2. ‹nternet Kullan›m›

‹nternet bugün ihtiva etti¤i milyonlarca
de¤iflik içerikli site ile en kullan›fll› kay-
nak hâline gelmifltir. Bir yazar›n deyimiy-
le internet, kitaplar› yere da¤›lm›fl karan-
l›k bir kütüphane gibidir. Gerçekten de
internette hemen hemen her konuya
iliflkin bilgi bulabilmek mümkündür. fie-
hir plânlar›ndan çeflitli kurum, kurulufl
ya da kiflilerin telefonlar›na, popüler der-
gilerden uluslararas› akademik yay›nlara
kadar akla gelebilecek birçok kaynak,
elektronik a¤ içerisinde yer almaktad›r. 

3. Mail Grubu Oluflturma ve Aktif
Kullan›m›
‹nternet ortam›nda kifli ve gruplar kendi
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faaliyetleri ile alâkal› olarak bir mail gru-

bu oluflturabilirler. Bu mail gruplar›n›n

amac›, ilgili kiflilerin konu hakk›nda top-

lu olarak yaz›flmalar›n› ve belge paylafl›m-

lar›n› sa¤lamakt›r. Gruba at›lan her mail

(bilgi, belge vs.) gruba dahil kaç kifli var-

sa hepsinin adresine ayn› anda gönderil-

mekte ve ayn› zamanda grubun kendi

sayfas›nda da arflivlenebilmektedir. 

4. Veritaban› (Database) Kullan›mlar›

Veritabanlar›, bilgilerin çeflitli bafll›klara

göre tasnif edildi¤i ve kullan›ma sunul-

du¤u bilgi bankalar›d›r. Buralarda –örne-

¤in– özellikle uluslararas› alanda yay›m-

lanm›fl ve hâlen yay›nda olan dergi, kitap

ve makalelerin künyeleri, özetleri ve ba-

zen de tam metinleri yay›mlanmaktad›r.

Ço¤unlukla üniversiteler taraf›ndan kul-
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STK’LARDA B‹LG‹ 
TEKNOLOJ‹LER‹ KULLANIMI VE
PRAT‹K ÖNER‹LER
Ayhan BAfiAK- Y›lmaz YAMAN

STK’lar›n Bilgi ve Biliflim Teknolojileri-
ne Olan ‹htiyac›
Sivil toplum kurulufllar›n›n Bilgi ve Bili-
flim Teknolojilerine (BT) olan ihtiyac›
asl›nda onlar›n var olufllar›n›n bir sonu-
cudur. Toplumu harekete geçirmek is-
teyen bir inisiyatif, bunu elbette bilgi ve
iletiflim araçlar›n› kullanarak yapacakt›r.
Burada BT’nin oynad›¤› temel iki rol
aradaki iletiflimi çabuklaflt›rmak ve
ucuzlatmakt›r. Bu çerçevede STK’lar›n
BT’ye olan ihtiyaçlar›n› flu bafll›klar al-
t›nda özetleyebiliriz:
Her kurulufl gibi sivil toplum kuruluflla-
r› da faaliyetlerini gerçeklefltirirken et-
kin ve verimli olmak ister. Etkinlik,
amaçlara ulaflma derecesini ölçerken
verimlilik, ne kadar girdi ile ne kadar
ç›kt› elde edilebildi¤ini ölçmektedir.
STK’lar, amaçlad›klar›n› gerçeklefltir-
mek isterken bunu en az girdi ile yap-
mak durumundad›r. Öte yandan
STK’lar anl›k geliflmelere h›zla adapte
olmak zorundad›r. Zira sosyal, siyasî,
ekonomik vs. konularda zaman›nda
gösterilen tepki, STK’lar›n toplum
önündeki imaj›n› ve sayg›nl›¤›n› art›r›r.
STK’lar iflbirli¤i yapmak, kifliler aras› ko-
ordinasyonu sa¤lamak, iliflkileri canl›

tutmak, kendisinden haberdar olunma-
s›n› sa¤lamak gibi nedenlerle daha fazla
kifliye, zaman›nda ve daha h›zl› ulaflmak
gereksinimindedir.
STK’lar için tart›flmas›z en önemli hu-
sus kendisinin ve yapt›¤› faaliyetlerin ta-
n›t›m›d›r. Tafl›d›¤› misyonun toplum ta-
raf›ndan bilinmesi, faaliyetlerini daha
rahat yapmas›n› ve bu konuda daha faz-
la geri bildirim alabilmesini sa¤layacak-
t›r. Günümüzde tan›t›m›n farkl› boyut-
lar›n›n öne ç›kmas›, STK’lar›n bir kanal-
da tan›t›m yapabilmekten öte, tan›t›m
için her türlü mecray› koordineli ve bü-
tünleflik olarak kullanabilme becerisini
gerekli k›lmaktad›r. Elektronik bülten-
lerden sanal tart›flma ve platformlara
kat›lmaya, televizyon ve radyo canl› ya-
y›nlar›ndan, e-mail, web sitesi, bloglar
vb. çal›flmalar›na kadar her türlü alanda
aktif olunmal›d›r. Tan›t›m imkânlar›n›n
çeflitlili¤i, ilgili konu etraf›nda kamuoyu
oluflturmak için daha fazla olanak sun-
maktad›r.

BT, STK’larda dokümantasyon ve bilgi
yönetimini kolaylaflt›rmaktad›r. Belge-
lerin elektronik ortamda daha kolay
standardize edilebilir ve kolay depola-
nabilir olmas› kullan›m kolayl›¤› ve h›z
sa¤lamaktad›r. Gerekli yaz›l›mlar ile
üye/gönüllü bilgilerine kolayl›kla ve
do¤rudan ulafl›labilmektedir.
STK’larda hem kurulufl merkezi hem

de üye ve yöneticiler kendilerini ilgilen-
diren birtak›m bilgilere ulaflabilmeli ve
onlar› sürekli olarak güncelleyebilmeli-
dirler. STK’lar, faaliyet gösterdi¤i alana
dair baflka kurumlar›n uygulamalar›n›,
yasal durumlar›, toplant›lar›, seminerle-
ri, kongre ve sempozyumlar› takip ede-
bilmeli, gerekti¤inde bu tür oturumlara
kat›lmak için haberleflme kanallar›n›
aç›k ve ulafl›labilir tutmal›d›r.

Geliflmekte olan bir ülke olarak Türki-
ye, hem Avrupa Birli¤i ba¤lam›nda hem
de di¤er uluslararas› kurumlar ba¤la-
m›nda iliflkilerini art›rmakta ve ifl birlik-
leri dolay›s›yla çeflitli finansal yard›mlar
alabilmektedir. Bu sebeple STK’lar›m›z,
yurt d›fl›nda hem uluslararas› STK’lar
(INGO) hem de devletler aras› kurulufl-
lar (IGO) ile iliflki gelifltirmek için tek-
nolojiyi etkin olarak kullanmal› ve bura-
lardan gerekti¤inde fon, gerekti¤inde
bilgi ve gerekti¤inde de uluslararas› ifl-
birliklerine kat›l›m imkânlar› elde etme-
li ve bu çerçevede aktif olmal›d›r.
Yap›lan faaliyetlerin/hizmetlerin kalite-
sini ölçmek, nicel veriler kullanarak ye-
ni faaliyetler planlamak, elektronik an-
ketler vas›tas›yla binlerce kifliye ulafl-
mak, dolay›s›yla onlar›n görüfllerini de
kurum bünyesine katmak için STK’lar
bunu bir ihtiyaç olarak görmeli ve tek-
nolojinin imkânlar›ndan faydalanmal›-
d›r.



lan›lan bu veritabanlar› arac›l›¤›yla sosyal
bilimler, fen bilimleri, çevre bilimleri, uy-
gulamal› bilimler ve mühendislik bilimle-
ri ile ilgili on binlerce kayna¤a ulafl›labil-
mektedir. Bu kaynaklar birincil olarak
akademik çal›flma ve araflt›rmalar için
kullan›lmakta olup özel olarak faaliyet
alan› çerçevesinde çal›flma yapmak iste-
yen bütün kurumlar›n/STK’lar›n kullana-
bilece¤i bilgileri de içermektedir.

5. Web Yay›n›
Sitenin tasar›m›, içeri¤i ve bilinirli¤i web
yay›n› ile ilgili en önemli üç unsurdur. Si-
teyi tasarlamaya bafllamadan önce bu si-
tenin kuruma ne gibi katk›lar› nas›l yapa-
ca¤› kararlaflt›r›lm›fl olmal›d›r.

Dolay›s›yla bir kurumun sitesinin olmas›
sadece bir web master bularak bir site in-
fla ettirmek anlam›na gelmez. Kurum iyi
tasarlanm›fl, içeri¤i dolu ve bilinen bir si-
te ile masrafs›z bir tan›t›m arac›na, iyi bir
mesaj tafl›y›c›ya, bir bilgilendirme ve e¤i-
tim plâtformuna sahip olmaktad›r. Dola-
y›s›yla web yay›n› ciddîye al›nmas› gere-
ken bir ifltir.

Tasar›m: 
Öncelikle web sitelerinin herkesçe anla-
fl›labilecek seviyede basit ve sade olmas›
kullan›m kolayl›¤› aç›s›ndan faydal›d›r.
Görsel unsurlar›n estetik ve fl›k olmas›na
özen gösterilmelidir. Girifl sayfas›n›n ya-
vafl aç›lacak flekilde donat›lmamas› siteye
ulafl›m› kolaylaflt›rmas› bak›m›ndan
önemlidir. 

Girifle bir site haritas› ve kolay eriflimi
sa¤layacak birtak›m site içi tarama kolay-
l›klar›n›n konulmas› kullan›c›lar için reh-
ber görevi görecektir. Site içi bafll›klar›n
sistematize edilmifl ve genelden özele di-
zilmifl olmas›na dikkat edilmelidir. Bu,
hem kullan›c›n›n site içinde nerede ol-
du¤unu saptayabilmesini hem de istedi-
¤i bilgiye kolay ulaflabilmesini sa¤laya-
cakt›r. Tasar›m›n kurumsal kimli¤i yans›-
tacak formatta olmas›na da ayr›ca özen
gösterilmelidir.

‹çerik: 
Baz› kurumlar›n içine düfltü¤ü bir handi-
kap olarak siteye gerekli gereksiz her fle-
yi koyma çabas› maalesef olumlu olma-

maktad›r. Site içeri¤i kurum, kifli ve ko-
nu ile ilgili bilgilere yer vermeli, e¤er ge-
rekiyorsa di¤er site ve bilgi havuzlar›na
da ayr›ca link verilmelidir. 

Sistematiklik: 
Sitede yay›nlanacak bilgilerin sistemati-
¤inde, bilgilerin önem s›ras›na göre dizil-
mesi ve öne ç›kar›lmas›na dikkat edilme-
lidir. Site kurumla ve konuyla ilgili birin-
cil bilgileri/haberleri verdikten sonra kul-
lan›c›lar› di¤er bilgilere erifltirmelidir. Si-
tede kuruma ait sabit bilgilerin de eriflile-
bilir flekilde bulundurulmas› gerekmek-
tedir.

Bilinirlik: 
‹nternet sitelerinin kurulma amçlar› ara-
s›nda olan tan›t›m arac› olma ifllevi de
gözard› edilmemeli ve buna uygun at›-
l›mlar gerçeklefltirilmelidir. ‹lgili kurum
siteleriyle link paylafl›mlar›, arama mo-
torlar›na kay›t ve siteyi güncel ve eriflile-
bilir tutma, burada dikkate al›nmas› ge-
reken hususlard›r.
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Çocuk kavram›n› merkeze alan ve daha
çok olumsuzluklara vurgu yapan yakla-
fl›mlar çocuk duyarl›¤›na katk› yapt›klar›
ölçüde çocuk sorunlar›n›n abart›l› sunu-
mu insanlar›n bilincinde k›r›lmalara ve
yersiz kayg› durumlar›n›n sendroma dö-
nüflmesine sebep olmaktad›r.

Günümüzde çocuklar, küresel ölçekte
bütün insanlar gibi çeflitli sorunlarla
karfl›laflmaktad›r. Sa¤l›k, e¤itim, yok-
sulluk, iflgal, savafl, göç olgusunun
küreselleflmesi, medyan›n etkileri,
ebeveynlik stratejilerinin güncel dile
tercüme edilememesi gibi olumsuz-
luklar çocuk kavram›n› afl›nd›r›yor. 

Çocuk, Televizyon-‹nternet ve Sal-
d›rganl›k 

Çocu¤a iliflkin olumsuz göstergeler s›ra-
lan›rken mutlaka ama mutlaka televiz-
yon ve internete temas edilmektedir. Te-
levizyondaki fliddet içerikli programlar›n
çocuk suçlulu¤una etkileri konusunda
farkl› görüfller ileri sürülmektedir. Baz›

yazarlar fliddet ö¤eleri fazla filmleri izle-
diklerinde sald›rganl›klardan ar›nd›klar›-
n› ileri sürmüfllerdir. Toplumsallaflm›fl
yetiflkinler, sald›rgan sahneleri izlerken
suçluluk ve tedirginlik duyarken küçük-
ler yeterli düzeyde toplumsallaflamad›k-
lar› için sald›rganl›k e¤ilimlerini denetle-
yemezler ayn› zamanda gördüklerini de
taklit etmektedirler. Çocuklar›n içlerinde

sald›rganl›k ö¤eleri bulunan yay›nlar› iz-
ledikten sonra sald›rgan davran›fllarda
bulunmalar› büyük ölçüde içinde bulun-
duklar› ortama ba¤l›d›r. 

E¤er ö¤rendikleri sald›rgan davran›fllar›
uygulayabilecek ortamda iseler sald›r-
ganl›k gösterebilirler. Çocuklar›n ve er-
genlerin içinde bulunduklar› dönem iti-

bariyle yay›nlardan yetiflkinlere göre da-
ha fazla etkilenmeleri do¤ald›r. Çocukla-
r›n yafl› ve içinde bulunduklar› ortam ve
cinsiyet gibi faktörlerden etkilenme dü-
zeyleri farkl›d›r. Örne¤in k›z çocuklar da-
ha çok romantik kahramanlara ve olayla-
ra ilgi gösterdikleri halde erkek çocuklar
filmin erkek kahramanlar›na ve onun be-
cerilerine ilgi duymaktad›rlar. Yetiflkinler

seyrettikleri gerçekle, kendi gerçek-
leri aras›ndaki ayr›m› çocuklara naza-
ran daha kolayl›kla gerçeklefltirebilir-
ler.

Çocuklar›n televizyon düzleminde
belirli al›flkanl›klar› kazanmalar› süre-
cinde en az uzman görüflleri kadar et-

kili olan durum anne-baban›n çocu¤una
kazand›rmak istedi¤i davran›fllara kendi-
lerinin sahip olup olamamalar› durumu-
dur. Örnek davran›fllar çocuk üzerinde
daha olumlu yönlendirici bir etki yapar.
Çocuk yafl›tlar›n› de¤il kendine büyükle-
ri örnek al›r. Bu bak›mdan çocu¤a gerek-
li özeni örneklefltirebilmek her fleyden
önemlidir. (Öcel: 2002: 376)
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Çocu¤a iliflkin olumsuz göstergeler s›ralan›rken mutlaka ama mutlaka televizyon ve internete temas
edilmektedir. Yetiflkinler, sald›rgan sahneleri izlerken suçluluk ve tedirginlik duyarken küçükler için sal-
d›rganl›k e¤ilimlerini denetleyemezler ayn› zamanda gördüklerini de taklit etme e¤ilimi içerisine girer-
ler...
Örnek davran›fllar çocuk üzerinde daha olumlu yönlendirici bir etki yapar. Çocuk yafl›tlar›n› de¤il kendi-
ne büyükleri örnek al›r. Bu bak›mdan çocu¤a gerekli özeni örneklefltirebilmek her fleyden önemlidir.

Korku Kültürüne Teslim Olmak

Çocukluk önemlidir ama Yunan tra-
gedyalar›nda oldu¤u gibi hayat›m›z›
temelden etkileyen bir role sahip ol-
du¤u fleklindeki determinist yakla-
fl›mlardan uzak durarak sorumluluk-
lar›m›z›n fark›na varmal›y›z. 



Oyundan ve Gerçek Dünyadan
Uzak Çocuklar

Daily Telegraphy gazetesinde 13 Eylül
2006'da yay›mlanan mektup toplumsal
ve ebeveyn sorumlulu¤una vurgu yap-
mas› bak›m›ndan önemliydi. Bu mektup,
1001 akademisyen, yazar ve sa¤l›k uzma-
n› taraf›ndan desteklenen bir kampanya-
n›n bafllang›c› oldu. Kampanya günümüz
çocuklar›n›n yaflam›na iliflkin elefltirel
düflünceleri kamuoyunun dikkatine su-
nuyordu. Kampanya sorumlusu Sue Pal-
mer çocuk yetifltirmeyi unutman›n so-
nuçlar›n› flöylece özetliyordu: 

“Evet biz ‹ngilizler, rekabetçi bir toplum
yaratt›k. Ve bu yolla da zengin olduk.
Ama bunun yan etkileri de oldu. fiimdi
bu yan etkiler karfl›m›za dikildi. Çocukla-
r›m›z oyun oynamay› bilmiyorlar. Arka-
dafllar›yla birlikte oyun oynayam›yorlar.
Ve dünyay› tan›m›yorlar. 

Oyun, çocuklar için çok önemlidir ve
dünyay› tan›man›n arac›d›r. Ama çocuk-
lar›m›z flimdi elektronik e¤lence dünya-
s›n›n yo¤un etkisi alt›nda yafl›yor ve ger-
çek dünyay› tan›m›yorlar. Onlar için her
fley sanal dünyan›n içinde olup bitiyor.

Çocuklar›m›z tüketim dünyas›n›n içine
çok erken giriyorlar ve bu dünyan›n ara-
c› durumuna geliyorlar. Okullar›m›zda
baflar› art›k testlerle ölçülüyor. Anne ba-
ba iliflkileri çok azald›, anneler ve babalar
çocuklar›n› çok az görüyorlar. Çünkü afl›-
r› çal›fl›yorlar ve çocuklar›n› görmeye za-
man kalm›yor. Bu gidifli durdurmam›z ve
ne yapt›¤›m›z› düflünmemizin zaman›
geldi ve geçiyor.''

Zaman Bask›s› ve Ebeveyn-Çocuk
‹liflkisi

Zaman k›tl›¤›, zaman rapt› olarak da söz
edilen zaman bask›s› çocuklarla birlikte
geçirilen zaman› en aza indirmifltir. ‹ki
ebeveynli çal›flan aileler, tek ebeveynli ai-
leler vb. durumlar çocuklarla geçirilen
zaman› nitelikli hale getirme hedefine
odaklanmay› gerekli k›lm›fl. Ebeveynle-
rin uzmanl›k teknolojilerinin esiri olma-
s›n› sa¤lam›flt›r. Ebeveynlerin çocuklar›
için özveride bulunmalar› nedense onla-
r›n hiç içinde olmad›klar› dilimlenmifl za-
manlarla ilgilidir. Ebeveynli¤e bir teknik
olarak yo¤unlaflma durumu çocuklarla
duyuflsal bir iliflki biçimini gelifltirme ha-
lini engellemifltir.(Elk›nd: 2001: 16-17 ) 

Çocukluk ve ergenlik döneminin güçlük-
ler ve sorunlar yuma¤› haline geliflinde
en önemli neden art›k çocuklar› anne ve
babalar›n›n yetifltirmiyor olufludur. Ço-
cuklar elektronik araçlar›, televizyon, in-
ternet reklamlar ve al›fl verifl dünyas›nca
yetifltiriliyor, yönlendiriliyor, biçimlendi-

riliyor. Annelik ve babal›k bu biçimlen-
dirmeye hizmet etmek olarak alg›lan›-
yor.

Çocu¤un ‹stismar› 

Tüm dünyadaki a¤›rl›kl› kullan›m biçimi
yüzde elliyi aflan oranda istismara yöne-
lik olan internet ortam›nda pedofili,
önemli bir paya sahip. ‹nternetteki ço-
cuk istismar›ndan y›lda 20-80 milyar do-
lar aras›nda para döndü¤ü tahmin edili-
yor. Buna yönelik geliflkin pazar, çocuk-
lar› imha politikas›n›n birebir izdüflümü.
Çocuk imgesi çocuk gerçekli¤i konusu
oldu¤unda öncelikle televizyon ve inter-
netin bulunmas› bugünün çocuk kavra-
m›n›n niteliklerinin mutlaka göz önünde
bulundurulmalar› gereken gerçeklikler.
Ama bu göstergeler çocuklara dâir kayg›-
lar›n artmas›n› ve düpedüz korku kültü-
rüne esir olmam›z› da beraberinde getiri-
yor.
Kuramda mümkün sonuçlar›n dehfletli
bir söylentiye dönüflmesi, korkulu riva-
yetleri destekleyen tekil örneklerin in-
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sanlar›n çocuklar› hususundaki kayg› ve
korkular›n› artt›rman›n yan›nda bu tür ri-
vayetler var olan korkular› iyice kuvvet-
lendirerek onlar›n yaflam biçimini derin-
den etkiliyor. Çocuklar› merkeze alan
korkulu rivayetler hakim hale gelince var
olan sorunlar ve zorluklar abart›lmaya
olas› çözümler gözard› edilmeye baflla-
n›r. Korku ve panik kendi kendini hakl›
ç›karan bir dinami¤e sahiptir. Çocuk ih-
mali, istismar› hususunda kayg›lar› olan
bir ebeveyn kendisinin çocu¤unu ihmal
etti¤i san›s›na kap›lmas› muhtemeldir.
‹çinde bulundu¤umuz dünya çocuklar›n
karfl› karfl›ya oldu¤u riskleri ve tehlikele-
ri sürekli olarak abartan bir kültüre sa-
hip. Bu kültürün temel özelli¤i tekil, is-
tisnai, olaylar› normal bir risk haline ge-
tirmesidir. Korku kültürünün en olum-
suz sonuçlar›ndan biri herhangi bir du-
rumun bir ölüm kal›m meselesine dö-
nüfltürülerek sürekli yeni spekülasyonla-
ra yol açmas›d›r.

Korku Kültürü ve Çocuk Tacizi

Riskten kaç›nma durumu korku kültürü
ile birlikte iyiden iyiye insanlar aras› ilifl-
kilerin azalmas›na neden oluyor. Çocuk
tacizi konusu bunun somut örne¤i.
Frank Füredi bu konuda flu tespitleri ya-
par:

''Her evde potansiyel bir tacizci oldu¤u
gibi korkunç bir inan›fl mevcut. ‹nsanla-
r›n gündelik tasavvuruna, vahfli sap›kla-
r›n kendilerine sürekli kurban arad›¤›
düflüncesi yerleflmifl. On yada yirmi y›l
önce, insanlar›n birbirlerine karfl› bu öl-
çüde kuflku hissetti¤i pek görülmezdi.
Ana-babalar, çocuklar›na bakan yuva per-

sonelinden flüphe ediyor. Okullarda, bir
çocukta herhangi bir yara bereye rastla-
yan ö¤retmen bundan ana-baban›n so-
rumlu oldu¤unu düflünüyor. Ana-babalar
da kendi çocuklar›n› kucaklayan ö¤ret-
menlerin tamamen masum olup olmad›-
¤›ndan flüphe ediyor. Bu güvensizlik aka-
rabalara ve komflulara da yöneltiliyor.
(...) Korku ve güvensizlik temelinde iler-
leyen bu sosyalleflme sürecinin ne anla-
ma geldi¤i ise nadiren sorgulan›yor.''
(2001: 108-109 ) 

Çocuklar›n, aileleriyle, di¤er yetiflkinler-
le, akranlar›yla iliflkilerinin risk çerçevesi-
ne oturtulmas› güvenlik perspektifinin
bütün mekanlara sirayet etmesini de be-
raberinde getiriyor. Okullarda gitgide
yayg›nlaflan kameralar sayesinde okullar
birer düflük yo¤unluklu hapishaneye dö-
nüfltü.

Çocuk fiiddeti ve 
Sorumluluklar›m›z

Çocuklarla ilgili konular son derece san-
sasyonel bir tarz da ele al›n›yor. Çocuk
ihmali, taciz, istismar vb. olgular kader-
lefltiriliyor. Çocukken ailede yada okulda
yaflad›¤›n›z bir tak›m yanl›fl deneyimler
kal›c›laflt›r›larak sizin kurban oldu¤unuz
yönünde bir söylem gelifltiriliyor. Örne-
¤in Gülbenkyan Vakf›' n›n Çocuk ve flid-
det adl› raporu buna iyi bir örnektir. Ye-
tiflkin davran›fllar›n›n kökeni geçmifl aile
yaflam›nda aranmal›d›r yarg›s›ndan hare-
ket eden rapor sald›rgan olmayan bir
toplumun oluflumunun aile içi fliddetin
sona ermesiyle gerçekleflebilece¤i varsa-
y›m›ndan hareket eder. Aile içi fliddetin
do¤rudan çocuk davran›fllar›n› etkiledi¤i

yönündeki varsay›m karmafl›k toplumsal
iliflkileri tek bir nedenle aç›klama indir-
gemecili¤ine düfler. fiiddet unsurunun
herhangi bir toplumsal belirlenimden
ba¤›ms›z bir de¤iflken olarak görülmesi
fliddeti tedavisi olamayan bir hastal›k ha-
line getirir. Çocukluktaki fliddet deneyi-
mini, yetiflkinlik dönemi suçlar›n sorum-
lusu olarak görmek toplumu aklamak
demektir. fiiddet genel göç iliflkileri ile
iliflkilidir. fiiddet kelimesi her yerde kul-
lan›ld›¤›nda t›pk› terör kavram›nda oldu-
¤u gibi merkezsiz bir anlama sahip olur.
fiiddet yaramaz bir çocu¤un davran›fl›n›,
bir tecavüzcünün davran›fl›n›, savafl ala-
n›ndaki bir grup askerin davran›fl›n› aç›k-
lamak için kullan›labilecek bir kavram
de¤ildir. Çaresizlik yüzünden yap›lan bir
hareketle binlerce insan›n yaflam›n› etki-
leyen planl› yap›lm›fl hareketler ayn› ke-
feye konulamaz.

Çocukluk önemlidir ama Yunan traged-
yalar›nda oldu¤u gibi hayat›m›z› temel-
den etkileyen bir role sahip oldu¤u flek-
lindeki determinist yaklafl›mlardan uzak
durarak sorumluluklar›m›z›n aktif bilinci-
ni ifllevsellefltirmeliyiz. 
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Bilgi ‹letiflim Teknolojileri sektörü-
nün dünya genelinde ve özellikle
Türkiye’de gelece¤ini nas›l görüyor-
sunuz? 
Bilgi iletiflim teknolojileri konusunda
dünyada özellikle internetin devreye gir-
mesiyle çok büyük bir yol ve yeni bir
ufuk aç›lm›fl oldu. ‹letiflim teknolojileri-
nin çok yol alan bir trendi var. Özellikle
ADSL, fiber ve daha de¤iflik araçlarla in-
ternet, dünyada çok büyük bir vizyon ka-
zand›, büyük bir iletiflim imkan› sa¤lad›.
Zaten ülkelerin geliflmesi için iki önemli
unsurdan ilki iletiflim, ikincisi ise ulafl›m-
d›r. Bu sebeple merhum Turgut Özal’›n
da üzerinde önemle durdu¤u nokta ula-
fl›m›n gelifltirilmesi olmufltu. ‹nternet ve-
ya telefonla iletiflim sa¤lansa da madde
henüz enerjiye dönüfltürülerek transfer
edilemedi¤inden, fiziksel tafl›ma ve ula-
fl›m gerekiyor. Ulafl›m a¤lar› ne kadar
yayg›nlaflt›r›l›rsa o zaman daha rahat tica-
ret yap›labiliyor. Bilgi transferi konusu-

nun bafl›nda da iletiflim teknolojileri geli-
yor. Özellikle Broad-band dedi¤imiz ‘ge-
nifl bant’ konusunun yayg›nlaflmas›, in-
ternetin geliflmesi, dünyada sadece tica-
reti de¤il, birçok anlamda bilgi paylafl›m›-
n› kolaylaflt›r›yor. Zenginlerle fakirler
aras› fark›n kapan›p, demokratikleflme-
nin artaca¤› düflünülürken yine zenginle-
rin daha h›zl› ulaflt›klar› daha büyük
bantlar kulland›klar›, daha etkin oldukla-
r› görüldü fakat buna ra¤men dünyada
bu oyuna kat›lan z›tlar›n say›s› da art›fl
gösterdi. 

Özellikle de bilgi teknolojileri kendi bafl-
lar›na bir sektör olmalar›n›n yan›nda nor-
mal ifl hayat›na çok büyük katk›lar› bulu-
nuyor. Ülker camias›ndan geldi¤im için
rahatl›kla flunu söyleyebilirim ki Ülker
Türkiye’de bilgisayara ilk yat›r›m yapan,
bilgisayarl› sisteme ilk geçen firmalardan
birisidir. Bilgi teknolojilerinin kullan›l-
mas› kontrolü ve üretimi kolaylaflt›r›yor.

Bütün stoku bilmek, sürekli saymak, ne-
rede ne var, nerede ne yok, nerede ne
sat›ld›, nerede ne sat›labiliri bilebilmek
ancak çok güçlü bir IT altyap›s›yla müm-
kün olabiliyor. Bilgi teknolojileri daha
çok insan›n daha çok kifliyle daha rahat
konuflabilmesini sa¤l›yor ancak bunun
içinde iyi bir alt yap› haz›rl›¤› gerekiyor.
E-devlet uygulamalar› örne¤inde bunu
yak›ndan yafl›yoruz. Art›k oturdu¤unuz
yerden havayollar› biletini, uçufl kart›n›z›
alabiliyorsunuz, bankadan transferlerini-
zi çok rahat yapabiliyorsunuz.

Teknolojinin bir baflka boyutunu ise tü-
ketim elektroni¤i konusu oluflturuyor.
K›sacas› B‹T konusunun bir tüketici elek-
troni¤i taraf› bir de bilginin daha çok
kontrol edilebilmesi, yayg›nlaflt›r›labil-
mesi, etkin bir flekilde kullan›labilmesi,
rahat ulafl›labilmesi boyutu var. Internet
üzerinden bilgiye ulaflmak arama motor-
lar› ile geçeklefliyor. Google gibi çok bili-
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nen web sitelerinde bilgiyi ar›yorsunuz
ancak o bilgi orada nas›l duruyor. O bil-
giyi oraya kim koyuyor. As›l önemli olan-
lar bu noktalard›r. Örne¤in Türkiye hak-
k›nda neler yaz›l›yor, hangi özellikleri ön
plana ç›kar›yor ve haritas› nas›l gözükü-
yor. Burada önemli olan içerik üretmek
olmal›d›r. ‹çeri¤i sizin yerinize baflkalar›
üretip oraya koyuyorsa eksiklik var de-
mektir. 

Endüstriyel dönemle birlikte tar›m araç-
lar›ndan bafllayarak bir sürü fley de¤ifl-
mifl, ulafl›m imkanlar› de¤iflmifltir. Bugün
de iletiflim teknolojileri önü al›namaya-
cak flekilde yeni bir devir açmaktad›r. O
dönemlerde biz gerekli dönüflümü sa¤-
layamad›¤›m›z için, maalesef endüstri
toplumu olamad›k ve bunun sonucu ola-
rak dünyay› kontrol eden güçlerle yar›fla-
mad›k. fiimdi yeni bir dönem bafll›yor fa-
kat bana kal›rsa burada biraz daha avan-
tajl›y›z. Genç nüfusumuz, co¤rafi flartlar›-
m›z›n sa¤lad›¤› avantajlar› kullanabilmek
için entelektüel seviyemizi yükseltirsek,
olaya daha vizyonlu bakabilirsek, bunlara
ulaflmak, bunlardan yararlanmak, nispe-
ten daha kolay olacakt›r. Türkiye’nin bu
süreci yakalamas› gerekiyor aksi takdirde
bir devir geçmifl olacak ve biz bunun yi-
ne gerisinde kalm›fl olaca¤›z. Özellikle
insan›m›z›n içerik olarak oraya ulaflmas›,
oraya müdahale etmesi gerekiyor. 
‹fl yerlerimizin bilgi iletiflim teknolojileri-
ni kullanma oranlar› büyük iflletmelerde

iyi olsa da KOB‹’lerimiz hala çok ciddi s›-
k›nt›lar yafl›yor. Bu iflletmelerin rekabet-
çi olabilmeleri için MÜS‹AD’›n çevresin-
deki küçük ve orta ölçekli iflletmelerin,
bilinçli bir flekilde bilgi teknolojilerine
geçip ondan istifade etmeleri ve kalite
düzeylerini artt›rmalar› gerekir. Art›k
ben arabaya binmeyece¤im demek ney-
se, art›k internet kullanmayaca¤›m da ay-
n› anlama gelmektedir ve bu art›k kaç›-
n›lmaz bir hadisedir. Di¤er taraftan dijital
ev teknolojileri ve tüketim elektroni¤i
h›zla geliflmektedir. Bu pazar için bizim
yapabilece¤imiz daha çok iflin do¤as›na
ve içeri¤e müdahale etmek olacakt›r. El-
bette içerik gelifltirirken malzemeyi de
mutlaka kullanmak laz›m. O bak›mdan
milli e¤itimin son iki senedir okullara
koydu¤u 400-500 bin civar›nda bilgisayar
çok önemli bir at›l›md›r. Exper olarak bu
projede bizim de ciddi bir katk›m›z oldu,
bu sebeple de ayr›ca mutlulu¤umuzu bu-
rada belirtmek isterim. 

Kulland›¤›m›z makinelerin içeri¤ine de
kendi toplumsal, sosyal yap›m›za, tarih
ve kültürel yap›m›za uygun içerikler ge-
lifltirerek buraya koymak hem genç insa-
n›m›z›n burada yer almas›n› hem de dün-
yan›n bizi tan›mas› noktas›nda pozitif et-
kiler yapacakt›r. Dünyan›n her yerinden
birisi girdi¤inde bir Türk yeme¤inin, bir
Anadolu yeme¤inin giysisinin ne oldu¤u-
nu oradan görebilmelidir. Bu bak›mdan,
kendi kültürel de¤erlerimizle, kendi örf

adetlerimizle, kendi dünya görüflümüz-
le, dünyaya bizim katt›¤›m›z de¤erlerle
ve bizim zenginliklerimizle ilgili biz ne
kadar çok içerik koyabilirsek o kadar fay-
da sa¤layaca¤›m›z› bilmemiz gerekir.  

Sektörün ülkemize sa¤layaca¤›
avantajlar ve tehditler nelerdir. Bu
aç›dan özel sektörün üstüne düflen-
ler ve hükümetten beklentileriniz
nelerdir?
Bahsetti¤imiz bilgiye sahip olma çerçe-

vesinde  tehditler sektörün geliflimiyle
artmaktad›r. Dünyada çocuk pornografi-
si, istismar gibi birçok sorun yaflan›yor.
Internet ile ulafl›lan bilginin, içeri¤in yö-
netilmesi tehditlerin azalmas›n› sa¤laya-
cakt›r.  Kültürel de¤erlerimizin erozyo-
nu, aile yap›m›z›n, sosyal yap›m›z›n tahri-
bi aç›s›ndan da ciddi tehditler yönetil-
mektedir. Bunu engellemek için bizimde
bir tak›m alternatifler gelifltirmemiz ge-
rekir. Ama tabi ki bu alternatifler sistem-
li olarak hükümet taraf›ndan ortaya kon-
mal›d›r. Bacas›z tüttürülecek alternatifle-
ri ortaya koyacak genç bir nesle sahibiz.
Bunun etkin biçimde kullan›lmas› belli
bir politika çerçevesinde planlanmas› ile
olacakt›r. Y›llar boyu ülkemizde o kadar
çok ihmal edilmifllik, o kadar çok kay-
naklar yanl›fl yerde tüketilmifl ki, bugün
gayri safi milli has›lam›z neredeyse olma-
s› gerekenin beflte biri seviyesinde kal-
m›fl. E¤er Türkiye’de bugün 5 trilyon $
gayrisafi milli has›la olsayd›,yani insanla-
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r›n ekonomik düzeyi, refah düzeyi daha
yüksek olsayd›, o zaman farkl› fleyler ko-
nufluyor olacakt›k. 

Datateknik olarak birçok yaz›l›m
firmas›n› bünyenize katt›¤›n›zla il-
gili haberler okuduk. Sektöre ilifl-
kin gelecek stratejileriniz nelerdir? 
Biz bilgi teknolojisinin geliflmesine para-
lel olarak olaya bir donan›m firmas› ola-
rak bafllad›k. Asl›nda Exper bilgisayarlar
olarak halen de a¤›rl›¤›m›z donan›m ve
da¤›t›m taraf›nda bulunuyor. Bugün
dünyan›n ve ülkemizin önemli da¤›t›mc›-
lar›ndan birisiyiz. ‹nteraktif medyan›n
statik medyan›n yerini alma sürecini yafl›-
yoruz. 
Dünyan›n gidiflat›n›n bu yönde oldu¤u-
nu gördü¤ümüz ve  as›l olan›n içeri¤e
müdahale etmek oldu¤unu düflündü¤ü-
müz için yaz›l›m alan›nda yat›r›m yapt›k.
Bizim yapt›¤›m›z yat›r›mlarda da özellik-
le interaktif içerik konusu bulunuyor. ‹n-
terajans ad›nda bir flirket katt›k bünyemi-
ze. Workcube diye tamamen interaktif
tabanl› bir ERP ve her alanda yaz›l›m ya-
pabilecek bir yaz›l›m flirketini bünyemize
katt›k. Bunlara ek olarak tamamen yaz›-
l›m ve da¤›t›m noktalar›nda üç yeni fir-
may› bünyemize katt›k. Bizim için 2006
y›l› gelece¤in vizyonunu oluflturma ama-
c›yla yat›r›m yapmak oldu. Donan›m ve
donan›m da¤›t›c›l›¤› konusunda Exper
olarak iyi bir noktaya geldik. Elbette yaz›-
l›ma ve gelece¤e yat›r›m yapabilmek iyi

bir gelirle de bire bir alakal›. Yani yat›r›m
için aya¤›m›z›n yere sa¤lam basmas› ge-
rekiyor. Biz donan›mda bugün Türki-
ye’de gerçekten kaliteyle özdeflleflmifl,
“Türkiye’nin markas›” olarak lanse etti¤i-
miz Exper’le iyi bir yere geldik. Özellikle
son bir y›l içerisinde Milli E¤itim Bakanl›-
¤›’n›n açt›¤› ihalelerde önemli bir görev
ifa ettik. 3500 okula Exper bilgisayarlar›-
n› kurduk. Gençlerimiz bunun üzerin-
den e¤itim yapmalar› için son derece ka-
liteli bir makine kurduk okullara. Hem
görsel nitelik itibariyle bir güzelli¤i var,
hem de sürekli kullan›ma dayan›kl› ol-
mas› sebebiyle kalitenin büyük önemi
var. Bu yüzden okullara konulan malze-
mede en iyisini, en kalitelisini seçmeye
çal›flt›k. 
Ülkemizin bofla harcayacak ne zaman› ne
de paras› var. Bizim vizyonumuz da ön-
görümüz de budur. Asl›nda Türkiye son

y›llarda  müteahhitlik   ile 15 milyar $ se-
viyesinde bir yurtd›fl› gelir elde ediyor.
Biz bunun bir benzerini IT müteahhitli-
¤inde, IT sistem entegrasyon projelerin-
de sa¤layabilece¤imize inan›yoruz., Tür-
kiye’den art›k bölgesel  büyük firmalar
ç›kmal›d›r. 

Bugün Ortado¤u’daki en büyük yüz fir-
madan 10 tanesi Türkiye’den ç›k›yor.
Oysa ilk 10’da kimse yok. Fakat özellikle
bilgi teknolojileri aç›s›ndan durum asl›n-
da çok müsait.  Türkiye’nin genç nüfus
itibariyle,  h›zla olaylara adapte olma ka-
biliyeti itibariyle böyle bir avantaj›m›z
var. Bu avantaj› kullanarak önümüzdeki
dönemlerde Türkiye’den güçlü bir bilgi
teknolojisi firmas› ç›karmak istiyoruz. 
E¤er siz bir bölge firmas› bir bölge mar-
kas› olmazsan›z art›k yerel kalarak varl›¤›-
n›z› sürdüremezsiniz.. 
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Ifl›lt›l› kavramlar bizi yan›ltmas›n; bu ac›-
lar ve karanl›klar yüzy›l›, ebedî ümidini
ve cennetini kaybetmifl bir ça¤d›r. Yeni-
den erdemini ve cennetini bulmadan,
maalesef yeryüzünde huzurun denkle-
mini kurmak ve yeniden o saadet iklimi-
ne ulaflmak mümkün de¤il. Bilgi, e¤er
bu ar›n›fl›, bu yenileflmeyi, bu ulvî dönü-
flümü gerçeklefltirebiliyorsa, bilgidir.
Yoksa, sadece mâlumatt›r. Mufltusuz,
kuflluksuz, esenliksiz kuru söz.  

Bir kere evvel emirde bütün cihân flunu
bilmeli ki, üstün, faziletli ve hikmetli bil-
ginin kayna¤› ‘kitapt›r’; sanal ve hayalî
araçlar de¤il. Öyle bir s›¤ bilgi sa¤ana¤›
alt›nday›z ki, bu kemiyet/çokluk bilgilen-
memize de¤il, tam aksine düflünce siste-
mimizin iyice karmafl›klaflarak, kaosa dö-
nüflmesine, yani dolayl› yoldan afl›r› bir
bilisizli¤e, ilkel bir cehalete düflmesine
yol açmaktad›r. 

Ça¤dafl araçlar›n bu kültürsüzleflme ve
kimliksizlefltirme, ‘bilgilendirme’ jargo-
nu alt›nda, cehalete sevk etme oyununu
iyi keflfetmek ve acilen önlem almak zo-
runday›z. Yoksa bu s›¤l›kta hepimiz bo-

¤ulacak, özünden, cevherinden, alî mük-
tesebat›ndan uzaklaflarak, ‘hiç’leflecek!
Bu bir vehim de¤il, ç›plak ve gözle görü-
lür bir gerçek. Atefl, kendilerine ulafl›nca-
ya kadar, ‘yang›n var!’ ihtar›na kulak as-
mayanlar; etekleri tutufltu¤unda, ifl iflten
geçmifl olabilir. 

Yaflad›¤›m›z bu yoz ve puslu ça¤›, kutlu
mâzinin duru aynas›ndaki muhteflem
manzara ile karfl›laflt›r›p, k›yaslad›¤›m›z-
da, karfl›m›za ç›kan vahim bir foto¤raft›r.
Kültürden, siyasete kadar cemiyetin bü-
yük bir kesimine ahlâkî çöküntü ve ilke-
sizlik hâkim. Sözü namus bilenlerle, dü-
rüstlü¤ü fazilet sayanlar, “o iyi atlara bi-
nip uzaklara gittiler.” 
Kutsal olandan soyutlan›p, boflalt›lan be-
yinlere, kutsal-d›fl›n›n yar›ns›zl›¤›-mefku-
resizli¤i dolduruldu. Vahyin muhatab› ol-
mas› münasebetiyle, eflref-i mahlûkât pa-
yesini tafl›yan insan; üstün idrakine yeni
derinlikler kazand›rmak yerine; içi
bofl/mufltusuz kavramlar›n ve popülist
çözülmenin “yok edici” ak›nt›s›na kap›l-
d›. 
Bilgi ça¤›, bilgi toplumu, bilgi teknolojisi
gibi kavramlar, asl›nda nusretsiz bilginin

övgüsü, hikmetli bilginin ise örtücüsü
durumunda. Yani, ortal›kta dolaflan ‘bil-
gi’ laf›, insana dünyevî ve uhrevî bir saa-
det ve fazilet kazand›racak özlü, irfânl›,
hikmetli bilgiden tecrit edilmifl, dünyevî
yani lâ-dinî bilgidir. Bu bilgi insan› er-
demli k›lan ve oluflun özüne, ruhuna uy-
gun bir yaflant›ya sevk eden bilgi de¤il-
dir, ne yaz›k ki. Bilgi, e¤er bilginin onto-
lojik ve mistik ç›k›fl›n›, gerekçesini, insa-
na ve insanl›¤a faydas›n›/veya kötülü¤ü-
nü düflünmeden, mâlumat biriktirmek
ise, bilgi teknolojisi, e¤er insan sömürü-
sü ve ölüm teknolojisi üzerine bina/infla
edilmiflse, o bilgi sa¤l›kl› bir bilgi say›l-
maz. Onun için, ‹slâmî literatürde, “Fay-
das›z ilimden Allah’a s›¤›nma” duâs› var-
d›r. 

‹nsano¤lu, ‘kurmaca vizyondan’, ‘sanal-
hayalî gerçekçili¤e’,  çok fonksiyonlu cep
telefonundan, karmafl›k ‹nternet a¤›na
var›ncaya kadar, teknolojik donan›m›n›
tamamlad›. Nerede ise, Tanr›l›¤a özenen
kutsal-d›fl› bilim, genetik-kopyalama sa-
yesinde harika bulufllara (!) imza atacak
yak›n bir gelecekte. 
Fakat ne yaz›k ki insan, ilâhî nizamdan ve
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Bilgi ça¤›, ileri teknoloji ve flimdi de bilgi teknolojileri gibi cafcafl› kavramlar ediliyor ama, ne yaz›k ki bu
ça¤, her yönüyle, hele de tefekkür ve irfan yönüyle s›¤ ve s›radan bir ça¤. Bu ça¤›n mühendisleri, tek-
nokratlar›, biliflim uzmanlar› var fakat, ne yaz›k ki, hikmetli bilgeleri, gönül erleri yok. Öyleyse iyi düflün-
meliyiz, metafizik endifleden soyutlanm›fl, murakabesiz ve ruhsuz bilgi bizi nereye ulaflt›rabilir ki?

Bilginin Kayna¤› Kitapt›r!..



mânâ âleminden uzaklaflt›¤› için, ruhî bir
sefalet içindedir. Kendini s›n›rs›z hür ve
öteye dair müeyyide endiflesinden ba-
¤›ms›z sanman›n temelsiz güvencesi için-
de iyice pervas›zlaflm›fl; “bitmez bir yer-
yüzü mutlulu¤u” umarken, tam tersi (yi-
tik cennetlerin) fluuralt› psikolojisi ile
bunal›ma düflmüfltür. Çünkü, yetinme ve
doymak bilmez bir açl›kla, saadeti,
Fromm’un ifadesiyle, “olmak” yerine,
“sahip olmak”ta arayan insan, “iki vâdi
dolusu alt›n› olsa, yetinmez, bir vâdi do-
lusu daha ister!” 

‹nsan neden huzursuz?
De¤erli e¤itimci ve sosyolog merhum
Ahmet Arvasi’nin dedi¤i gibi, ‘Mânevî de-
¤erlerden uzak insan›n istek ve arzular›,
zamanla kapris hâline gelir! ‹stedikçe is-
ter, istedikçe ister. Bir türlü doymaz!’ Bu
yüzden, sahip oldu¤u maddî lükse/hayat
standard›na, sözde ‘ça¤dafl konfora’ ra¤-
men, huzursuz ve tedirgindir ça¤›n aç
gözlü insan›. Çünkü, ahlâkî dizginsizlik
ve vicdanî sansürsüzlükten ötürü, cinne-
tin efli¤ine sürüklenen insan›n, ‘nefsanî
sapmas›n›’ önleyecek,’terbiye müessese-
leri ve kanaat önderleri’ saf d›fl› b›rak›l-
m›flt›r. Eski ifadesiyle, toplumdaki ehl-i
dâniflin esamisi okunmuyor. Bozulmufl-
luk, o dereceye varm›fl ki, temel kabuller
bile çarp›t›larak, göreceli hâle getirilmifl
durumdad›r. Sosyal çözülme neticesin-
de, art›k insan›n insana güveni kalmad›.
Tam bir kaos/kargafla/kesret ve belirsiz-
lik hâli. 
Dost ile düflman, duru su ile asitli su bir-
birine kar›flt›. Ara ki, iyiyi kötüden ay›ra-
cak mümeyyiz vas›flara sahip âdil bir oto-
rite bulas›n! Sosyal kas›rga ve kargafla sü-
rüp gidiyor. Elem verici bir süreçten ge-
çiyor cemiyet. Umar›z ki, insan›n esfel-i
sâfilinde bu flaflk›n e¤lenifli/oyalan›fl›

uzun sürmez. Cinnet
toplumu görüntüsün-
den, at›l dinamikleri ha-
rekete geçirip, yeniden
cennet toplumuna, ce-
miyet-i mutahharaya
(ar›nm›fl, temiz cemiye-
te) dönüflün potansiyel
gücünü uyand›rmak, ha-
rekete geçirmek, ahlâk
ve ‘öte endiflesi’ tafl›yan,
yerli münevverlere kal›-
yor. Bu vahim tablo kar-
fl›s›nda insan büyük bir
›st›rap duyuyor. Demek ki, bütün uyar›c›
ayd›nlar›n, idrakleri sarsan o müthifl ç›¤-
l›¤› pek ifle yaramad›. ‘Dârül fenâ’ya
(yokluk evine) meftun olmak ne fena!
Demek ki, kalabal›klara ebedîlik fluuru,
hesap verme korkusu kazand›rmak, sa-
n›ld›¤› kadar kolay de¤il.

Dünya imtihan yeridir
Kitaplar›n kitab›, Kur’ân-› Kerim dünya-
n›n bir ‘imtihan yeri’ oldu¤unu söyler.
‹ncil, insan›n ‘dar kap›’dan geçirilerek
ar›n›fl›na dikkat çeker. Bu çerçevede,
‘kendini bilen, Rabbini bilir!’ Demek ki,
hikmet ve mârifetle ilintili olmayan, insa-
na fayda sa¤lamayan, ekseninde fazilet
duygusu ve merhamet olmayan bilgi, ki-
fliyi saadet yurduna de¤il, azap diyar›na
tafl›r. 

Il›k rüzgârlarda, s›rt›n› sahte günefllere
verip uyumak varken, kim kendi arzu-
suyla düflünce/beyin f›rt›nas›na karfl› yü-
rümek ister? Toplumlar›n en büyük s›-
k›nt›s›/problemi fikir-kahraman› yetiflti-
rememek. Oysa, Kurtuba Üniversite-
si’nin kap›s›nda flunlar yaz›l›d›r:
”Dünya dört direk üzerinde durur: Alim-
lerin hikmetleri/Allah’›n has kullar›n›n

ibadetleri/Büyüklerin âdaleti ve/Kahra-

manlar›n cesareti!” diye yazar. 

Rahmetli mütefekkir ve sosyolog Prof.
Dr. Erol Güngör de, “Tefekkürün bitti¤i
yerde flekilcilik bafllar. fiekilcilik ise felse-
feyi ve ilmî geliflmeyi önler!” der. Öyley-
se, bilgi ça¤›na ve bilgi teknolojilerine
postmodern övgüler dizerken, bilgiden
ne anlad›¤›m›z› iyi sorgulamal›y›z. Bu ko-
nuda Yunus Emre bizim için iyi bir reh-
ber olabilir. Ne diyor o ulu flair: 
“‹lim, ilim bilmektir/‹lim kendin bilmek-
tir/Sen kendini bilmezsin/Bu nice oku-
makt›r!” 
Af buyurun ama, e¤er ileri teknoloji de-
nilen sanal dünya, sansür edilemez, de-
netlenemez bir ahlâks›zl›¤› pervas›zca
mahremimize kadar erifltirecekse, bize
düflen bu teknik bilgiye övgü dizmek, o
a¤›n içine girmek için can atmak m›d›r,
yoksa, koruyucu hisarlar örmek mi? 
Yaflamakta oldu¤umuz fikrî sefaletin ve
ilmî t›kanman›n veciz ifadesi budur. Ça¤,
bu s›¤l›¤›n›, içi bofl, d›fl› süslü kavramlar-
la kapamaya çal›fl›yor. Kimse kusura bak-
mas›n ama, bilgi ça¤›n›n, ileri (flimdi na-
no diyorlar) teknolojinin ve genel üst
bafll›¤› olan “bilgi teknolojileri” lafz›n›n
da mahiyeti bundan ibarettir sadece.
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Ötesi yok, çünkü bu ça¤›n ‘öte endiflesi’
yok. Eflyan›n görünür yüzeyiyle s›n›rl› id-
rak, mücerret oluflu ve insan›n var olufl
gayesini, erdemlilik imtihan›n› nas›l kav-
rayacak? E¤er kavramayacaksa, bu bil-
gi/mâlumat, ruhsuz-teknik sistem neye
yarayacak? 
‹nsan› ‘zaaf›ndan yakalayan’ yozlaflt›r›c›,
y›k›c› güçler, üstün/bask›n ç›kt› ne yaz›k
ki!.. Kurgulanm›fl olan›n/ya da moda söy-
leyiflle ‘sanal gerçekli¤in’ (virtual reality)
cazibesine yenilmemek ve ‘mutlak ger-
çe¤in’  ›st›rab›na tahammül etmek; mis-
yon flahsiyetlerin kaç›n›lmaz kaderidir.
Bu çileyi, dün onlar çekti, bugün onlar
çekiyor, yar›n da onlar çekecek. Bu mü-
nasebetle, yazara, flaire, mütefekkire sa-
hip ç›kmak, Ahmet’e-Mehmet’e sahip
ç›kmak de¤il; ülkenin yar›n›na, gelece¤i-
ne sahip ç›kmak demektir. 
Beynin bütün fakültelerini tatil edip, in-
san›n ‘mahrem dünyas›n›n’ kap›lar›n› ar-
d›na kadar açan ‘sosyal sansürden’ uzak
bir toplumda; bu kesret/çokluk ortas›n-
da, Bir’li¤e (vahdet) ve ilâhî olana ça¤r›y›
kim duyabilir ki? Yeryüzündeki ‘kevn ü
fesat’ (olma ve bozulma) endiflesini
kim(ler) kalbinde tafl›r ki? Hem de, lâdî-
nî (laique) müfrezesi ile din mugalâtac›-
lar›n›n kol gezdi¤i ‘mezellet’ bir ortam-
da. 
Bu ça¤›n prototipi, ‘güdümlenebilir, kul-
lan›labilir insan’d›r. Çünkü, güdümlene-
bilen, kolayca yönlendirilebilir. Maksada
matuf kullan›labilir. Sevk ve idare edile-
bilir. Yönlendirilebilen, kolayca ihanet
edebilir/müstemleke statüsünü zorluk
ç›karmadan/gönüllü olarak benimser.
Kimlik zaaf›na u¤rat›lm›fl insan, her yöne
meyledebilir. 

Toplumsal haf›zan›n silinmesi    
Son zamanlar da, e-Devletten söz edili-

yor. Bu sanal ortam›n göreceli olarak bir
aç›kl›k, serbestlik ve fikir hürriyeti getir-
di¤i do¤ru. Mesele insan›n yetiflme me-
selesi. Yönetenler için, fluurlu, sorgula-
yan kitlenin sürülefltirilmesi, kafalar›n
bofl, muhakeme yetene¤inin eksik b›ra-
k›lmas› ve toplumun var olan haf›zas›n›n
da, mümkün oldu¤u ölçüde silinmesi,
muhakeme yetene¤inin pusland›r›lmas›,
âdeta bir ‘tobula rasa’ya (silik levhaya)
dönüfltürülmesi vazgeçilmezdir. 
Y›llard›r gerçeklefltirilen, hür düflünceyi
yok etme/millî-yerli kimli¤i silme operas-
yonunun temel gerekçesi budur.

Ruh köklünden, de¤erler dünyas›ndan,
örf, âdet ve gelene¤inden kopar›larak,
yoz bir afl› ile köksüzlefltirilen/soysuzlafl-
t›r›lan kitle, akl-i selimine, toplumsal ha-
f›zas›na kavuflup, ‘nerde o eflit-erdemli
(din ve vicdan hürriyeti öngören)-de-
mokratik toplum yap›s›?’ diye soramad›-
¤› için, yönetme-yönlendirme, hükmet-
me, müeyyide uygulama erkini
(güç/kuvvet/kudret/irade) elinde bulun-
duran ‘flerir’ler gittikçe flirretleflti. 
‹letiflim teknolojisini ve onun vasat kafa-
lara hitap eden, oyalay›c›; sa¤l›kl› düflün-
ceden, metafizik endifleden ve sunulan›

eleyerek alma seçicili¤inden uzaklaflt›ran
‘sanal-hayalî’ ürünlerini de yede¤ine alan
bu yozlaflmalar,  çözülmeler, çürümeler
ça¤›; toplumsal ve onun da ötesinde kü-
resel bir seviye kayb›na zemin haz›rl›yor.
Bütün beyin ürünleri bir kenara itildi.
Herkes aldat›c›/ayart›c› hazz›n atefli-
ne/teknoloji  Mefisto’sunun tuza¤›na dü-
flürüldü.  

Gelene¤in, “Yüzünde göz izi var/Sana
kim bakt› yârim!” fleklindeki âdâb›, hica-
b›, ince ruhu kaybolunca; onun yerini
“Çalkala o¤lum çalkala/Çalkala k›z›m çal-
kala!” hayas›zl›¤› ald›. Buyurun beyler, ifl-
te dizayn ve infla etti¤iniz modern Türki-
ye! Daha genellersek, iflte dünyan›z›n
ac›kl› hâli! Siz hâlâ neyin bilgisinden, ne-
yin geliflmiflli¤inden söz ediyorsunuz?
E¤er idrakiniz eflyan›n s›n›rlar›n› aflam›-
yorsa, zaten kendi kültür dairenizin, son-
suzluk düflüncesinin d›fl›na ç›km›fls›n›z
demektir. Hat›ran›z› ve haf›zan›z› yokla-
y›n? Sizi var eden cevher ve kimya neydi,
siz hangi durakta huzur ve saadet ar›yor-
sunuz? Bilgi mi, hangi bilgi? Her fley bu
soruyla bafllar veya bafllamal›d›r.

Seviyesiz-çilesiz kim varsa, toplumda bir
yere yükseliyor/yükseltiliyor. U¤runa bir
ömür harcanan, kültür eserleri ile onla-
r›n üreticileri ise umursanm›yor, horlan›-
yor, kaale al›nm›yor. Maverâî kayg›lardan
uzak, s›n›rs›z-sansürsüz-süfli bir yaflant›,
yarat›l›fl›n tek gayesi gibi sunuluyor kala-
bal›klara. Mutlak hakikatten uzaklaflt›r›l-
m›fl, içi bofl insan, bilginin lâfz›, belâgat›
ile oyalan›yor, kand›r›l›yor. Sular bofla
ak›yor, fecir ümidini yitirmifl flehirlerde
nafile a¤ar›yor. 
‹nsan›n düflünce melekesi maddî konfo-
run, k›flk›rt›lm›fl arzular›n, hazlar›n zinda-
n›na hapsedilmifl. Alimler, yeryüzünün
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Ça¤, bütün zahirî yenileflme-
siyle, mânevî çöküflünü,
maddî ihtiflamla gizlemeye,
örtülemeye çal›fl›yor. Fakat
nafile bir gayret bu; ruhlar-
daki sefalet apaç›k ortada.
Dünyam›z›n yüre¤i kan›yor,
çünkü erdemin d›fl›na ç›kan
insan, öteki insana zulmedi-
yor. Zulmün bitmedi¤i bir
dünyan›n, geliflmiflli¤inden
söz edebilir miyiz? 



üç zindan›ndan söz eder; flimdi zindan
say›s› çok daha artt›. Yan›l›fl›m›z ve sap-
man›n fark›na varmadan, hayâlî yaflant›-
n›n ak›nt›s›na kap›l›fl›m›z da bir zindan. 
Bilgi, bilgi deyip de, esasl› bilgiden nasip-
siz oluflumuz da bir zindan. Maddî ihti-
flamla gözlerimizin kamaflmas› ve bu se-
beple ötesini düflünmeden, günü birlik
yaflant›ya raz› oluflumuz da bir zindan!
Adeta zindanlar zinciri içindeyiz. Oysa,
mühim olan, insana yak›flan, ›fl›¤a kavufl-
mak. Bu yöndeki aray›fllar›m›z› h›zland›r-
mal›y›z. 

‹nsan, mutlak gerçe¤i hat›rlamal›
Gelinen hissiz ve duyarl›ks›z hâl karfl›s›n-
da, sur’u and›ran Mesih-dem sayhaya bi-
le bîgâne kal›nmas›, cemiyet rûhunun
buz katmanlar› içinde donduruldu¤unun
resmi de¤il midir? 
Ülke co¤rafyas›na fazilet cemresi düflü-
rüp, buz da¤lar›n› çözerek, düflünce,
inanç ve kültür bahar›n› bafllatmak, ülke
insan›n›n sürekli mücadelesi olmaya de-
vam etmelidir. Çünkü, y›¤›n, bütün an-
tenlerini ahlâkî uyar›c›lara, kanaat önder-
lerine de¤il; sokak hareketlerine ve ken-
disine sunulan ‘kurmaca, sanal, sahte’
dünyaya çevirmifltir. ‹nsan, mutlak ger-
çe¤inden habersiz yaflamaktad›r. Ard›n-
dan kofltu¤umuz gündem, bizim günde-
mimiz de¤il. Gündemi ve önceliklerimizi
yeni ve yerli bir bak›fl aç›s›yla yeniden be-
lirleyemez isek, ça¤›n dünyevî girdab›n-
dan kurtulmam›z çok zor olabilir. 

Kalabal›klar, büyük kitle,  idraki, fluuru
ve bak›fl aç›s› pusland›r›ld›¤› için, kaybe-
dilmifl cennetlerden ve uyar›ld›¤› cehen-
nemlerden haberdar de¤il. fiimdilik, ta-
p›nmay› and›r›r bir fetiflizm içinde, yer-
yüzü nimetlerine, eflyan›n fleytanî ihtifla-
m›na (!) sald›rman›n, nefsini, egosunu,

enesini tatmin etmenin, ara dönemini,
önlenemez sar’as›n›/marazî hazz›n› yafl›-
yor. Bu parçalanm›fl, kaotik ortamda,
‘mânevî mîraç’ ile edebî ve ebedî ç›k›fl
yeniden nas›l gerçeklefltirilebilir?  Bu so-
runun cevab›n›, kendi iklimimizde, ken-
di co¤rafyam›zda, kendi kaynaklar›m›z-
da, özetle kendi yerli referanslar›m›zda
bulabiliriz. Bu iflin ilhâm› da, irfân› da, ya-
flad›¤›m›z topraklarda mevcut. Kurtulufla
muhtaç, a¤yar diyarlardan, bünyemize zi-
yan gelecek ac› reçeteler almak zorunda
de¤iliz. Cümle-âlem bilsin ki, “Bahçe bi-
ziz, ba¤ bizdedir!” 

Rahmetli Prof. Dr. Tahsin Banguo¤lu ho-
can›n ifadesiyle, ‘Kendimize Dönece¤iz.’ 
Bu, asla bir geri dönüfl de¤ildir; kendini
bulufltur, kendimiz olufltur. Mensubu ol-
du¤un, flahsiyetini yo¤uran; mânâ yap›n›
infla eden medeniyetinin vasf›n› muhafa-
za eden terkibine/kimyas›na, iklimine
kavuflmakt›r. Çözüm bu, ç›k›fl bu. Bilgi,
insano¤lunu daha erdemli, daha vicdanl›
k›l›yorsa güzeldir. Ya da güzel bilgi bu-
dur. 
Ötesi hiçlik uçurumu. Hiçli¤e ve kimlik-
sizlik libas›na raz› olmayan bu topra¤›n
evlâtlar›, lütfen bir ad›m öne ç›ks›n! Çün-
kü, kuflatma çok zâlim; çünkü, Olmak ya
da yok olmak’ çizgisindeyiz. 
‘K›ldan ince, k›l›çtan keskin!’ bir çizgi. Bu
‘eflik’, bu ‘s›n›r’ afl›ld› m›, uçurumun bir
daha kapanmas› mümkün de¤il. Öyleyse
davran ey insan; ‘Gün bugündür, dem
bu dem!’

‹flte vahfli kapitalizmin, flirret liberaliz-
min, onlar›n k›flk›rtt›¤› hedonizmin/son-
suz hazc›l›¤›n ve aç gözlü, y›rt›c› küresel-
li¤in, insanl›¤› sürükledi¤i korkunç uçu-
rum: ‘En güzel surette yarat›lan’ ve ‘Al-
lah’›n yeryüzündeki halifesi olan insa-

n›n’, ulvî-âlemle/sonsuzlukla ünsiyeti ke-
sildi; hep ‘fâni’ olana, sahte/sanal cen-
netlere’ flartland›r›ld›. Bu açmazdan ç›k-
mak lâz›m. Bu ‘dik sürüngenlikten’ kur-
tulmak icap eder. ‹nsan onuru bunu ge-
rektirir. Çünkü o, üstün/yüce/soylu bir
statü ile yarat›lm›flt›r. 

Sefiller ça¤›n›n, ‹frit yörüngesindeki di-
namikleri sebebiyle, dünyan›n ve cemi-
yetin yükselme ç›tas› her geçen gün afla-
¤›ya çekiliyor. Mâneviyat, kültür, örf/töre
ve ahlâk aç›s›ndan topluca bir felâketle,
sosyal çöküflle karfl› karfl›yay›z. Büyük bir
ço¤unluk ‘nefsî ve kemmî’ hesap içinde.
Beyni hep menfaate, ezici güce, sapt›r›c›,
ayart›c› cazibeye ayarl›.   

Zor ve çetin geçitlerin/geçifllerin/s›nan›fl-
lar›n/müeyyidelerin muhatab›, öznesi,
mükellefi olan trajik-insan, ‘emaneti ka-
bullenmenin sorumlulu¤u/idraki içinde,
korkuyla ürpermesi gerekirken’, nas›l bir
batakl›k kurba¤as› gibi kendini iç devini-
minin, iç güdülerinin emrine, murakabe-
sizli¤e, oyun ve e¤lenceye terk edebilir? 

Sadece dünyaya ayarl›, uyarl› ekranlar,
her akflam naklen cinnet-cinayet-ahlâk-
s›zl›k, iffetsizlik görüntüleriyle rûhumu-
zu, mâneviyat aynam›z› karart›yor. Güze-
li, soylu ve faziletli olan› yans›tmak yeri-
ne, ‘fleytan bak›fll› kameralar’  ‘nefs aç›-
s›’na ayarl›. Eskiden kad›n, ana idi, teyze
idi, bac› idi, abla idi, han›m idi, sultan idi.
Hürmet ve yüceltme öznesiydi. fiimdi sa-
dece k›vranan ve k›flk›rtan ‘cinsel obje’ye
indirgendi. Sodom’u, Gomore’yi hat›rla-
y›n. Âd, Semud, Medyan’› düflünün. 
Tefekkürsüz, bilgisiz, içgüdülerinin em-
rinde hareket eden, ahlâks›z bir toplulu-
¤un sonu felâkettir. Allah’›n gâzâb›n› h›-
fl›mla üzerine çekmektir. Yeryüzü azm›fl
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ve Allah’›n gâzâb›na u¤ray›p, yok olmufl
kavimler mezarl›¤›d›r. ‹nsan›m diyen, bu
sefil ve süflî manzaraya r›za göstermeme-
li! 
‹lle de delil isteyenler için bir hat›rlatma-
da bulunal›m: 
“Helâk etti¤imiz bir flehre, bir medeniye-
te, (bir toplulu¤a) yaflamak haram k›l›n-
m›flt›r. Onlar bir daha geri dönemezler.”
(Enbiya Suresi, 95. âyet.)

Dünyay› saran fledit atefl  
Her türlü hayas›zl›¤› ve ‘afla¤›l›¤›’ teflvik
eden medya, kaliteli sanat-edebiyat-fikir
eserlerine ve mîr-i kelâm erbab›na utan-
d›r›c› bir yasak uyguluyor. Bu küstah ve
fl›mar›k ‘tv çocuklar›na’ hiç kimse de ç›-
k›p: ‘Kem âletle, kemalât olmaz efendi-
ler. Yapt›¤›n›z sadece, Nemrud’un atefli-
ne odun tafl›y›p, zulmüne ortak olmak-
t›r!’ demiyor/diyemiyor!
Osmanl› medeniyetinin rûhunu, cevheri-
ni, kimyas›n›, terkibini oluflturan, “dev-
let-i ebed-müddet” anlay›fl› ile “cihân hâ-
kimiyeti mefkuresinin” kesintiye u¤rat›l-
mas›ndan buyana, bir türlü denge tuttu-
ramad›k. Bocalay›p duruyoruz. ‹nsan›-
m›z bu âlî hedeflerden uzaklafl›p, ‘kendi-
sine çizilen s›n›rl› alan’ içinde, akçal› ifl-
lerle u¤rafl›p, servet biriktirme sevdâs›na
duçar oldu. Art›k ulusal ve uluslararas›
politikalar›m›z, ‘millî onurumuzu koru-
ma’ hassasiyetiyle de¤il, ‘ekonomik
menfaatlerimizi gözetme’ saik›yla belirle-
niyor. Bilgi de¤ince, 7’den 70’e herkesin
akl›na bilgisayar geliyor. Halbuki, fiark
düflüncesinin esas› kitapt›r. Bizim mede-
niyetimiz, kitap medeniyetidir. 
Bilgi kitaptan edinilir. ‹nternette gezin-
mekle ne Gazâlî olunabilir, ne de ‹bn-i
Haldun!..
‹nsano¤lu, ilkellikten kurtulup, rûhunu
yüceltmek/kemâle ermek, fazilet yolun-

da menzil almak için yüzy›llarda yürüdü-
¤ü mesafeyi/seviyeyi, insanl›k merhalesi-
ni, âni ve h›zl› bir dönüflle, sert bir k›r›l›fl-
larla yeniden s›f›r noktas›na, hatta s›f›r›n
alt›na düflürdü. Oysa, zübde-i âlem (kâ-
inat›n özü) diye nitelenen insan, bu sta-
tüye lây›k olmak için, bütün zamanlar ve
uygarl›klar boyunca, yükselme/yücelme
gayreti göstermifltir. Günümüz insan›
ise, garip bir anlafl›lmazl›kla, âdeta ‘afla¤›-
lar›n afla¤›s›na’ inmeye çal›fl›yor. Bu ‘kay-
g›s›z, eksensiz, orijinsiz, rehbersiz bafl›-
bozuklu¤a bir son vermek; ‘tûl-u emel’
(bitmez tükenmez tamah-istek/uzun ya-
flama arzusu) içindeki azg›n/dizginsiz y›-
¤›nlar› uyarmak için, sesi sese, ç›¤l›¤› ç›¤-
l›¤a ulay›p/”Davut gibi âvâzemizi bu âle-
me salarak”, hep birlikte höykürmeliyiz: 
“Asra yemin olsun ki, insan ziyandad›r!”

Esenli¤e ulaflman›n selim yolu
Her fleye ra¤men ümitsizlik bizim yolu-
muz de¤il. Çünkü, befler noktas›ndaki
kötü gidifl, yarat›c›n›n iradesiyle her ân
de¤iflebilir. Yeter ki bizler, genel gidiflat
karfl›s›ndaki yak›nl›k ve uzakl›k derece-
siyle, kendimizi sorgulayal›m. ‹mtihan›
kazan›p, kazanamayaca¤›m›z› tefekkür
edelim. Ça¤›n kurgusuna yenilmeden,
var olufl gayemizi hat›rlay›p, emredildi¤i
üzere yaflamaya gayret edelim. ‹lk hita-
b›n, “Ok!” oldu¤unu, bundan da, “Kita-
b›n” kastedildi¤ini asla unutmayal›m.
Ça¤dafl teknolojiye bigâne kalmayal›m,
fakat onun sadece dünyevî bir vas›ta ol-
du¤unu unutup, tutkuyu tap›nma dere-
cesine vard›rmayal›m. Bilelim, ama bilin-
mesi gerekeni bilelim. Faydal› ve hay›rl›
olan› bilelim. Mutlak ve sonsuz olan› bi-
lelim. Enerjimizi ve eme¤imizi bizi ebedî
kurtulufla, ulvî esenli¤e ulaflt›racak fiille-
re yöneltelim. ‹flimizin kolay olmad›¤›n›
bilelim. Fakat, 

bu cümleden olarak da, flu Lâtince sözü
hat›rlayal›m: 
“Ad augusta perangusta!”
Yani, “En güzel neticelere, dar/çetin yol-
lardan gidilir!”  
En evvelinde hat›rlamam›z ve fluuruna
varmam›z gereken söz ise, tabiî ki, 
“Hiç bilenlerle, bilmeyenler, bir olur
mu?! Veya “Siz, hiç s›namadan b›rak›laca-
¤›n›z› m› zannediyorsunuz?” fleklindeki
ilahî ihtard›r…
Çetin bir ça¤da yafl›yoruz. Kaos ve kar-
mafla ile kuflat›lm›fl›z. Bilgi sa¤anak hâlin-
de ya¤›yor haf›zam›za. Mümeyyiz olmal›-
y›z. Hay›rl›s›n› ve faydal›s›n› seçmeliyiz.
Beynimizi malümat çöplü¤üne çevirmek
isteyen, cehalet bilgiçlerinin sinsî oyunu-
na gelmemeliyiz. 
Sapmalar, sapt›rmalar, azmalar, azg›nl›k-
lar ça¤› bu. Unutmayal›m ki, bozulan da,
hiçbir tepki göstermeden bozuluflu sü-
kûnet içinde seyreden de imtihandad›r. 
Zaten insan›n, dünyaya dair anahtar keli-
mesi: imtihan!..
Öyleyse son söz niyetine flu ilahî ö¤üdü
bir kere daha hat›rlayal›m:

“Yol uzun, bedenleriniz ise zay›ft›r.
Yükünüzü hafifletin, geminizi sa¤-
lam tutun!”

Siz hakikat yolcular›s›n›z, sak›n ola sanal
âleme kanmay›n…Yol gösterici, irflat
edici bilginin kayna¤›na ulafl›n; bilginin
kayna¤› kitapt›r, internet a¤› de¤il. Bu a¤,
insan için ço¤u zaman, örümce¤in sine¤i
yakalad›¤›, ölümcül bir tuzak olabilir! 
Yeniden hat›rlayal›m: bizim medeniyeti-
miz, kitap medeniyetidir ve bütün kitap-
lar bir Kitab›n flerhi/anlafl›lmas› ve yaflan-
mas› içi okunur. 
Arzulanan esenli¤e ulaflman›n en selim
yolu Kitaptan geçer. 
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dosya Kitap tan›t›m
Doç. Dr. fieref SA⁄IRO⁄LU
Gürol CANBEK

Kitapta bilgi ve bilgisayar güvenli¤inin
tüm yönleriyle do¤ru bir flekilde kavran-
mas› ve anlafl›lmas›, güvenlikte büyük za-
fiyetlere sebep olan kötücül ve casus ya-
z›l›mlar›n verebilece¤i zararlar› tüm yön-
leriyle ortaya koymak amac›yla haz›rlan-
m›flt›r. Kitapta, gizlice arka planda çal›fla-
rak bilgisayar kullan›c›lar›n› tehdit eden
bu yaz›l›mlar; çal›flma mekanizmalar›,
kulland›¤› yöntem ve yaklafl›mlar, var
olan türleri ve bu tür yaz›l›mlardan koru-
nabilmek için gerekli olan önlemler ve
kullan›labilecek yaz›l›mlar/donan›mlar
hakk›nda ayr›nt›l› bilgi sunmaktad›r. Ay-
r›ca kullan›c›lar›n gerekli önlemleri alma-
lar› ve tehditlerle karfl›laflmamalar› için
almalar› gerekli önlemler de bu kitapta
ayr›nt›l› olarak aç›klanm›flt›r.

Kitap, okuyucular›n bilgi ve bilgisayar gü-
venli¤ine daha genifl bir çerçeveden ba-
kabilmesini sa¤lamak amac›yla; genel-
den özele do¤ru bir anlat›m mant›¤› ile
haz›rlanm›flt›r. Bu mant›k içerisinde oku-
yucunun ilgisini ve bilgisini artt›rmak
için mümkün oldu¤unca güncel bilgilere
yer verilmifltir. Kitapta yer alan bölümler
flu flekilde s›ralanmaktad›r:  

1. Bilgi Ve Bilgi Varl›klar›.
2. Bilgi Güvenli¤i Tarihçesi.
3. Bilgi Ve Bilgisayar Sistemleri 
Güvenli¤i.
4. Güvenlik Unsurlar› Ve Yönetimi.
5. Siber Uzayda Biliflim Korsanl›¤›, Kor-
sanl›k Kültürü Ve Bilgi Savafllar›..
6. Bilgisayar Sistemlerine Yap›lan Sald›r›-
lar Ve Türleri  
7. Kötücül Yaz›l›mlar, Türleri, S›n›fland›-
r›lmas› Ve Güncel Kötücül Yaz›l›mlar
8. Casus Yaz›l›mlar›n Ortaya Ç›k›fl›.
9. Yayg›n Olan Casus Yaz›l›mlar...

10. Klavye Dinleme Sistemleri Ve Dinle-
mede Kullan›lan Yöntemler
11. Klavye Dinlemeyi Önleme Sistemleri
12. Önemli Kötücül Ve Casus Yaz›l›m
Olaylar›
13. Bilgisayarlarda Casus Yaz›l›m Oldu-
¤una Dair Bulgular
14. Kötücül Ve Casus Yaz›l›mlar›n Bulafl-
ma Ve Yay›lma Teknikleri
15. Casus Yaz›l›mlara Karfl› Al›nabilecek
Önlemler  
16. Casus Yaz›l›mlar›n Otomatik Bafllat-
ma Yöntemleri    
17. Kötücül Ve Casus Yaz›l›mlar› Önle-
me Teknikleri          
18. Casus Savar Yaz›l›mlar (Ant›spyware)
Ve Di¤er Korunma Yaz›l›mlar›
19. ‹flletim Sistemlerinde Yeni Güvenlik
Teknolojileri      
20. Çocuk Ve Gençlerin Bilgisayar Ve ‹n-
ternet Güvenli¤i
21. ‹flyeri Güvenli¤i Ve Elektronik Gö-
zetleme
22. Kiflisel Gizlilik Ve Biliflim Suçlar›

Ek-B Mini Sözlük
‹ngilizce-Türkçe Terimler Sözlü¤ü. 511
Türkçe-‹ngilizce Terimler Sözlü¤ü. 519

Bilgi ve Bilgisayar Güvenli¤i : 

Casus Yaz›l›mlar ve
Korunma Yöntemleri
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B‹LTRON‹K 
MÜS‹AD Bilgi Teknolojileri

Proje Yar›flmas›
MÜS‹AD Bilgi Teknolojileri alan›nda geliflmeyi ve baflar›y› teflvik etmek amac›yla Üniversite ö¤rencileri-
ne yönelik olarak Bilgi Teknolojileri Proje Yar›flmas› düzenlemifltir.
Bilgi Teknolojileri konusunda gelece¤in parlak beyinlerini ortaya ç›kartmak, baflar›y› teflvik etmek ve ba-
flaranlar› taltif etmek amac›yla MÜS‹AD sivil toplum kurulufllar›na öncülük etmeye devam etmektedir.  

YARIfiMA fiARTLARI VE KURALLARI

1. Halen bir üniversitede ö¤renimine devam etmekte olan veya 01.06.2006 tarihinden sonra mezun olmufl olan ö¤renciler oriji-
nal projeleri ile baflvurabilirler. Adaylar kendilerl baflvurabilir veya bir baflkas› tarafindan aday gösterilebilirler.

2. Baflvuran adaylar›n ve grup üyelerinin, herhangi bir yüz k›zart›c› suçtan hüküm giymemesi (örne¤in, h›rs›zl›k, rüflvet, doland›-
r›c›l›k, cinsel suçlar,…) veya disiplin cezas› almamas› ön flartt›r (örne¤in, kopya çekmek, sark›nt›l›k, vs.). Sab›ka kayd› istenecek-
tir.
3. Jüri üyelerinin 1.derece akrabalar› yar›flmaya kat›lamazlar.

4. Yar›flmaya kat›lan projeler “Yaz›lim Mühendisli¤i ve özgün uygulamalar›”,” Elektronik haberleflme Mühendisli¤i ve özgün uy-
gulamalar›” ve “Orjina yeni ifl plan›” kategorilerinde de¤erlendirilecektir. 

5. Aday projeler aras›ndan Birinci, ‹kinci ve Üçüncülük ödülleri verilecektir. Bu ödüller lay›k olan projeler bulundu¤u takdirde
verilecektir.  Lay›k derecede orijinal veya üstün kaliteli baflvuru bulunamad›¤› takdirde bir veya birkaç ödül verilmeyebilir.

6. Çok say›da yüksek kaliteli proje baflvurusu olmas› halinde, ilk üç derece haricinde belirlenecek en fazla üç projeye de Jüri Özel
Teflvik ödülü verilecektir. 

7. Ödüller: Bütün ödül kazananlara baflar› sertifikas› ve afla¤›daki maddi ödüller verilecektir: Birinci projeye, 5,000YTL ve bir adet
notebook bilgisayar, ‹kinci projeye 3,500YTL, Üçüncü projeye 2,500YTL. Jüri Özel Teflvik Ödülü alan projeler 1000YTL.  

8. Ödül alan ö¤rencilerin Üniversitelerine birer kupa ve baflar› sertifikas› verilecektir.

9. E¤er ödül al›nan proje bir Bitirme Ödevi veya Ders Projesi ise, ilgili üniversite hocas›na bir baflar› sertifikas› verilecektir.

10. Yar›flman›n kamuoyuna duyurulmas› MÜS‹AD Çerçeve Dergisinin Bilgi Teknolojileri özel Say›s› ile birlikte yap›lmas› ön gö-
rülmektedir. Bu tarihte yap›lacak bir bas›n toplant›s›yla yar›flma kamuoyuna duyurulacakt›r.  Kat›l›m için öngörülen son tarih:  18
May›s 2007 Cuma günüdür. Ödül töreni 29 Haziran 2007’de MÜS‹AD Genel Merkezinde yap›lacakt›r.  





Rapid advances and transformation in in-
formation technologies in the recent ye-
ars have not only affected individuals,
organizations and industries, but also ra-
dically changed the way these actors are
perceived. Access to information and
education for individuals; understanding
of competition for industries; and pro-
duction, marketing and international re-
lations for companies have been pushed
to new dimensions. The internet, which
now covers almost all aspects of our li-
ves, has of course a great role in this
change, thanks to developments in com-
munications and computer technologies.

Today, a country’s development level is
measured with its level of possession,
processing and protection of informati-
on, and it is only their informational
richness that moves societies up. “In the
past, those countries which has access
to raw materials and accumulation of ca-
pital” says Lester Thurow “had the po-

wer and control. But today it is those co-
untries possessing and controlling infor-
mation, which has the power.”
Immediate access to information and ra-
pid decision-making are as important as
the possession of information. Compani-
es which does not conform to this pro-
cess by building appropriate technologi-
cal infrastructure, will not have “up-to-
date and accurate” information on many
vital areas such as production capacity,
sales and marketing, and consumer de-
mands, and they will therefore face the
danger of failing to make the right deci-
sions at the right time. 
Companies that cannot manage informa-
tion within their organization are lagging
behind others in the competitive race.
To prevent this, managers should be
aware that information management is a
process and has several phases. SMEs,
which establish their information tech-
nologies infrastructure, access the “up-
to-date and accurate” information they

need in seconds, and stand fest in the
global competition.

Along with this, in the near future “busi-
ness intelligence process” will be a major
concern of the global business, and only
those companies that are one step ahe-
ad will remain. More important than no-
ticing and applying change is actually be-
ing the driving force of it. In today’s
competition, it is strategic alliances in sa-
les and marketing by uniting distribution
channels that will make the difference;
not the classic approach of cutting pro-
duction and employment costs 

Today, an advance in technology is un-
parallelled. As a natural outcome of the
speed of change, technology shifts the
paradigms in the world. In information
technologies, the phase of information
generation is a critical threshold. For
this purpose, companies all over the
world spend considerable amounts on
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R&D. When compared to R&D expendi-
tures in the world, our country lies
much below others in the rank. Advan-
ced nations allocate about 3 % of their
national incomes for R&D expenditures.
This ratio was 2.76% in 2003 for the US,
and 3.12 % in 2002 for Japan. EU on the
other hand, allocates approximately 2 %
of its GDP on R&D. EU’s Lisbon Strategy
raises the target up to 3% in 2010.
For our country, the outlook is not that
pleasant. Despite increased budget sha-
res of TÜB‹TAK for R&D supports and
strategic initiatives aimed at this purpo-
se, the share of R&D in the budget is stil
below 1 % (0.67 % in 2005). The target
level of Turkey in the year 2010 is 2 %.
Turkey’s plans, achievable goals and
priority areas of R%D are stated in the
2023 Vision Program, so that informati-
on technologies come to agenda of the
country, awareness is boosted, and acti-
ve participation is encouraged. This Visi-
on Program, which is Turkey’s first tech-
nological projection, has been prepared
in such a way that science and techno-
logy policies covering the next 20 years
reflect the demands and potential of the
wide sections of the society. In this res-
pect, the goal of creating an affluent so-
ciety, which:

• masters in science and technology,
• uses technology effectively and in-
vents new technologies,
• has the ability to transform technolo-
gical advances into social/economical
utility,
is to be achieved through social and po-

litical support.
Thus, Turkey has determined sectors of
the future in her 2023 Vision Program.
Attaining these targets may be more dif-
ficult than anticipated. In the current
technology race in the world, although
setting goals seems meaningful, legal
and administrative steps that should be
taken in order to achieve these goals are
even more important. Technoparks that
will provide jobs to programmers should
immediately be restructured and opera-
ted in accordance with their pupose.

On the other hand, breathtaking deve-
lopments in information technologies
rapidly transform our business, family
and social values and standards. This
new mode of life, which dictates a hasty
and virtual living, invites in new forms of
threats and challenges. We now have to
individually and socially face harmful in-
formation that emanate from the virtual
media. All these new ways of informati-
on access leave us under a shower of in-
formation. Undesired and harmful infor-
mation come into our homes along with
useful information. We should take pre-
cautions to protect our children and yo-
uth from such current of harmful infor-
mation. For this reason, proper manage-
ment of information becomes even mo-
re important, not only in organizations
but also in our individual lives. While we
exploit benefits of information technolo-
gies as they ease our lives, support our
business, and increase our knowledge,
we should not be insensitive to the ne-
gative aspects.  

MÜS‹AD is aware of the advantages in-
formation technologies bring into our li-
ves and how important are the invest-
ments in this sector. Being an associati-
on of businessmen, we advise all SMEs
to reorganize their structure in this re-
gard, and allocate funds for R&D invest-
ments. As a matter of fact, national deve-
lopment depends on growth of small
and medium size enterprises. We should
dash forward in this race, by creating a
difference between our rivals and us. 

Today we have about 25 thousand soft-
ware programmers. We believe that Tur-
key has the potential to become one of
the software bases of her immediate ne-
ighbourhood, Europe and the world.
Software industry constitutes 25 % of the
total computer technologies sector. It is
expected that total expenditures on soft-
ware will exceed 740 billion dollars in
2007. Turkey’s software industry is yet to
develop with a magnitude of 540 million
dollars in 2005 and 650 million dollars in
2006, with a 20 % rise over the previous
year. We can bridge the gap by impro-
ving the tecnical education and enfor-
cing policies aimed at preventing brain
drain. It is inevitable for Turkey to la-
unch a national e-transformation and in-
formation society initiative in this strage-
tic field of information technologies. We
believe that if Turkey can neutralize the
negative pschological and social side-ef-
fects, she can effectively exploit advanta-
ges of the information age in the years to
come.
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General Outlook
Turkish economy grew uniterrupted for the past 19 quarters.
But in the first half of 2006, Turkish economy got into a tem-
porary turbulence. In this turbulence, stock market plunged to
year low, Dollar and Euro climbed up to 1.76 YTL and 2.1 YTL,
respectively. During the course, overnight interest rates raised
from 13.25 % to 17.50 %, where domestic borrowing rates ex-
ceeded 23 %. Enflasyon has moved up to 10 %.Measures taken
as a response has started to bear results by the end of the ye-
ar. For example, in September, industrial output grew only by
4 %, when the average growth for the first 9 months was esti-
mated as 6.3 %. As a result of the sharp slowdown in consump-
tion, economy grew only by 3 % in the third quarter, compa-
red to same period in the previous year. Nevertheless, econo-
mic data for the first 9 months show that the target growth ra-
te will be easily achieved. 
Macroeconomic Indicators
Growth
In the first 9 months of 2006, Turkey recorded a growth rate of
5.7 % in fixed prices, while the third quarter growth rate was
estimated as 3 %. Growth rate was 7.6 % in 2005, 6.4 % in the
first quarter of 2006, and 8.8 % in the second quarter. GNP
grew by 3 % in the third quarter of 2006, and GDP by 3,4 %.
GNP is estimated to be 117,7 billion dollars in the third quar-
ter in current prices with a 5.7 % increase. And GNP in the first
9 months of the year is estimated to be 290.1 billion dollars in
current prices with an increase of 10.3%. 

Inflation
Consumer price index (CPI), which had increased by 7,7 % in
2005, has changed its direction upwards, risen to 11 % tempo-
rarily, and settled down to 10 % after the counter-measures. In
November, CPI increased by 1.29 %, where as the PPI (Produ-
cer Price Index) declined by 0.29 %. Seasonal factors affected
the CPI in November. As a matter of fact, apparels, foddstuffs
and housing are the sectors that recorded highest monthly in-
creases. 

Conclusion
As a major requisite of the stability program and government’s
urgent action plan, budget deficit, inflation and debt stock has
effectively been taken under control, and the optimistic at-
mopshere still sustains. At this point, medium term growth of
the economy has become the center of attention. In this res-
pect, macroeconomic balance can be achieved by short-term
measures, and some fine-tuning can follow onwards. Yet, con-
trolling the current account deficit and pulling the inflation,
which has shown indications of a structural problem, from 10
% to 4 % can be extremely difficult, despite exchange rate and
measures aimed at narrowing the total domestic demand.
From now on, increasing the national savings, implementing
an effective foreign capital strategy, boosting the competitive
investment sectors, and support programs aimed at producti-
vity increases in public and private sectors should be the goals
to pursue.

As the information systems advance and we depend more on
them, security of the means, on which information systems are
built and information flows through, is becoming a major issue
to consider. This is an issue not to be exaggerated too much,
but not to be underestimated either. Managers, experts and
engineers of information security companies, draw anology
between “information security problem” and surfing in a river
in which alligators swim.
“There are alligators out there and they attack assets of your
company, therefore you need the security products we pro-

duce.” In fact, such anology does not help us to fulfill the ini-
tial purpose, namely constructing secure computer and net-
work systems. It creates an unfounded fear and keeps poten-
tial users away from information technologies. As a matter of
fact, most secure computer is the one which is not turned on,
or even not bought in the first place?
Information Technologies bring many facilities to our lives and
enlarge the capacity and spread of our business, but pose
many risks and threats as well. You might guess how much we
need information security engineers.
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Information Technologies and Security Issues
Prof. Dr. Çetin Kaya KOÇ
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Turkey’s approach to technoparks is
different than other countries.
Universities and private company’s
develope technology seperately, but

they do not like each others’ work and they do not cooperate
either. Such differentiation of paths hinders cooperation
between them. That is why technoparks came to the agenda of
Turkey. Since they are founded within universities, university
professors can work in theese projects as well. There are also
some other advantages like tax exemptions. Companies can

employ qualified junior-senior and graduate students for their
projects, with reasonable wages.
We have improved TÜB‹TAK’s 2020 Vision into 2023 Vision,
taking the Turkish Republic’s 100th anniversary into consider-
ation. In this Vision we have targeted to become a country
which deepens in R&D projects, and not only uses but also
produces and sells technology. Turkey will mobilize all her
resources to accomplish this target. The 7th Framework
Program of the European Union will contribute to our country
in the field of information technologies.

R&D Deepness In Information Technologies 
Reha DENEMEÇ- Ak Party Chairman of R&D

E-Transformation Turkey is designed as
a comprehensive project that covers al-
most all aspects of an information soci-

ety. The aim of the project is to open channels that will trans-
form the country into an information society, so as to bring la-
bor saving facilities to daily lives of people, and to increase
competitive power of the country by enhancing productivity
and efficiency of the businesses. 

As a result, quality of the public services will be improved, pub-
lic administration will become transparent and accountable,
private sector will contribute to productivity gains by integra-
ting information technologies to their business processes, a
strong IT infrastructure based on competition will be built,
and number of private companies that develop technology,
transform it into real products and market them will be increa-
sed.

E-Transformation Will Boost Life Standards of People
and Productivity of Organizations
Recep ÇAKAL, DPT 

In Turkey, some of the initiatives to
support the private sector in the field of
technology is primarily launched by the

state, as it is the case all over the world, of which e-signature is
one of the prominent examples. As a result of this project, TÜ-
B‹TAK has shifted to public certification system in 2005. Tech-
nocities are more in scope of universities, because the underl-
ying motive of establishing technocities is meeting universities
and industries on the same platform. This is how the mecha-
nism of a technocity functions. The primary goal is to enhance
living standards of our people, find solutions to social prob-
lems, boost competitive power of our country, help people

adapt to the notion of IT management, raise share of R&D
spending in the GDP, encourage R&D activities and increase
number and quality of scientists. Along with this, information
technologies are among the priority subjects of TÜB‹TAK. IT is
an important item of the 2023 Vision Program as well. 

TÜB‹TAK undertakes the coordinatorship of Framework Prog-
rams of the European Union and has formed a seperate body
for this purpose. There are many projects in a variety of fields
like data security, and research and development. The field is
one of the priorities of TÜB‹TAK, where it supervises a large
number projects.

TUB‹TAK’s Contributions to Developments in 
Informat›on Technologies
Prof. Dr. Ahmet ADAEMO⁄LU Member of TÜB‹TAK Science Council
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“Rapid advances and transformation in
information systems has carried organi-
zations, industries and international re-

lations to a new dimension. Today, it is not companies but sec-
tors and countries that compete, by uniting their forces on e-
portals of trade. Companies from developed countries make
extensive use of B2B and B2C portals and they establish co-
operations in the areas of purchasing, marketing, exports and
distribution. These companies do not only compete in their
countries, bu also in global markets by turning into world
brands quickly. Management of an e-portal in a sector is quite

economical and can be maintained with a few people. Coordi-
nation and management of processes like purchases, sales,
marketing, logistics, and exports can be maintained from an
office of 100 sqm.
This enabled formation of cooperations between companies in
many developed countries. China, as a state, implements this
in the form of worldwide exchanges. Such practices of e-por-
tals will be introduced to Turkey in the near future by trade
and industry chambers and non-governmental organizations.
Otherwise, the gap between our companies and sectors, and
their rivals will widen each day.

Business Life will be managed from the “E-Portal” 
Mehmet ÖNDER

Internet became an integral part of the daily routine in the
world, and in Turkey of course. Those who do not have access

to internet still get affec-
ted by it, since the way a
product is produced or
sumitted to the market
has probably been shaped
by internet. For those
who have direct access to
internet, new opportuniti-
es and challenges arise.

Internet, unlike other communication media such as books,
journals, magazines, radio and TV, give everybody equal chan-
ce to voice their opinions and that is why it breaks established
norms. Recently it was suggested that people could use their
citizenship numbers to enter the internet, in order to find a so-
lution to problems posed by the internet. 
This resembles the tradition of registering typewriters and
duplicators in the countries of the Iron Curtain. We should be
aware where these regulations may lead to, and under the
light of past experience, we should re-consider our stance on
the issue.

Internet’s Background and Future
Dr. Tanju ÇATALTEPE

The gap on monitoring, auditing and regulating of interest will
be filled with Telecommunication Authority
Mustafa ALKAN

Such as in whole world, Turkey has various problems while
struggling against information& communication crimes (high
tech crimes). Today, in our country, there is not any regulati-
on regarding the crime places determination, nominating legal
authority and the determination responsibility of internet ser-
vice providers’ for preventing child pornography, so this situ-
ation complicates to follow these crimes. Now it is planning to

establish “Information& Communication Security Depart-
ment” under Telecommunication Authority. The department
will be a coordinator between NGO’s and tries to prevent
harmful publications against child pornography via internet
and to block the publications after determining crimes in the
internet. 
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KOSGEB has launched a new approach
in the recent years to give more efficient service to SMEs and
to measure the results. Within this framework, with an inven-
tory work aimed at identifying the needs of SMEs, information
about 60,000 SMEs was collected. 

Drawing conclusions from this project, KOSGEB devised new
techniques regarding the content and implementation of the
support programs. In the last 4 years, total amount of KOSGEB 

support to 60,000 SMEs in the database has summed up to 215
million YTLs. Supports programs are improved continually in
accordance with the needs of the SMEs.
Some of these support programs that we maintain with the
slogan “Strong SMEs for Strong Turkey,” is canalized to “Infor-
mation Technologies” particularly. These programs area:
Technology Development Centers, Software Support, KOS-
GEB IT Support, SME Entrpreneurial Support and E-Signature
Project.

Information Technology Support From KOSGEB to
SMEs, With the Slogan “Strong SMEs for Strong 
Turkey” 
Mustafa KAPLAN – ‹kitelli Manager

The reason why there exists different phases of development
in the same environment of a country, a society and a com-
pany is the different levels of development of the individuals.
Such differentiation of the mental development has direct inf-
luence on the society, organizations and individuals. One of
the most important consequences is that, when people with
different mentalities, from agrarian, industrial and information
society backgrounds, try to work under same roof and try to
cooperate without taking such differences into consideration,
then disputes and strifes will become inevitable in the society
or in organizations. We frequently come accross with people
of agrarian and industrial mentality. The new generation, on

the other hand, is educated more as information workers and
they shape their expectations accordinly. We are aware that
old habits do not change
overnight. However, we
do not have the flexibility
of time, and it is rather ur-
gent to take steps direc-
ted at conforming to requ-
irements of today’s infor-
mation society, in order
to gain competitive advan-
tage.

Working With Information Workers!
Dr. Hüseyin ÇIRPAN

Technoparks are cumulations of technology in universities or
other higher education institutions, where companies that de-
pend on high technology benefit from. Innovative projects are
carried out in these institutions. 
The objectives of building technoparks are producing techno-
logical information, supporting innovations, raising the tech-
nological standards, and strenghthening the cooperation bet-
ween industries and universities. Our country has a promising
future with her young generation of software and system engi-

neers. We can become one of leading figures of global compe-
tition in the near future, by exporting technology. But the in-
frastructure should be bu-
ilt well, and the young
should be given approp-
riate education. We sho-
uld not forget that not all
technoparks become suc-
cessful.

Successful Examples of Technoparks in the World- Will
Technoparks be a Solution for Turkey?
Ferzan S‹NA
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It is important that we do not create ex-
cessive number of technoparks. Tech-
noparks will be mere “parks” if they are

not “efficient, visionary, and active in line with their purpose.
Establishing more technoparks than needed will be extrava-
gance only, and they will degenerate to serve different needs.
It is visible that 20-25 technoparks designed for purpose will
be enough to meet the demand. When we look at the examp-
les in the world, we see that each technopark has its own uni-

que content. It is important that the scope of the technopark
is not very broad. A technopark that cover textiles, chemicals
and automotive industries all cannot work efficiently, because
each category has its own sub-divisions. 

Therefore, it seems reasonable to determine sectors of priority
in terms of competition and establish technoparks to serve the
specialized needs (technical textiles, technical medicine or tec-
nical agriculture) of these sectors.

“Efficient, Visionary and Appropriate Technoparks
Needed” 
Murat YALÇINTAfi, ‹TO Chairman

For high level security; privacy, integrity and existence are pri-
mary requirements. Yet for complete security of information,

it should be guaranteed
that; information that is
saved, transmitted and re-
ceived electronically can
be verified to come from
the sender, the transmit-
ted or received informati-
on is sent by agents we
know, and that it is sent

or received cannot be denied, the content cannot be modifi-
ed, and if received by others, cannot be accessed into. That’s
why we need secure communication on the electronic medi-
um.

Electronic signature, or e-signature, is the electronic version of
the classical signature, which has the same legal liabilities. In
the Electronic Signature Law 5070, electronic signature is defi-
ned as a “electronic databit attached to other electronic data,
which has logical connection to the mentioned data and used
for identity verification.” 

Electronic Signature and Public Key Infrastructure and Suggestions
Doç.Dr. fieref SA⁄IRO⁄LU

In today’s Turkey, development and attinment of the same li-
fe standards as the civilized nations should be the priority. De-
veloped western nations have strong economies. They keep
their economical strength not by help of natural resources, but
by their educated populations, by developing technology and
brands, by driving the technological surge, and by selling high
value-added products to the whole world. 

In this article, concept of personal computers is studied, and a
new approach that will eliminate most of the drawbacks men-
tioned beforehand will be proposed. Wide Area Computer

may be considered to be the updated version of the Main-fra-
me-terminal mentioned at the beginning. In this approach,
users use the terminals they own through a central Server. 

These terminals are not connected to the Server by cables but
through virtual links over the internet. Wide Area Computer
(WAC) will reduce the costs considerably and create a new are-
na that will revive R&D projects and production. In this appro-
ach we propose, state should allocate resources to strengthe-
ning the internet infrastructure in order to encourage wides-
pread use of information technologies. 

Paradigm Shift In Order To Spread Computer Use
Doç. Dr. Davut KAVRANO⁄LU
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Our country missed the printing and industrial revolution and
we clearly see the results. Missing the current revolution of in-
ternet and information will inflict greater lossess compared to
industrial revolution. We should develop technology, informa-
tion technologies particularly, in order to adapt to this revolu-
tion. For this purpose, we should change our education sys-
tem, universities and cultural habits. 

It is not true to conceive information technologies as consists
of computers only. When people talk about compterized edu-
cation they tend to mean a set of computers in a laboratory be-

hind locked doors. Howe-
ver, it is not possible to
educate generations that
will produce information
by putting compu-
ters/hardware before them.
Appropriate software de-
signed in accordance with
their curricula should be
developed as well. Along with this, supplementary materials to
the education should be made available.

Information Technologies And Education
Ayhan BAfiAK

The negative side of internet as a network that connects peop-
le is IT crimes. Internet is not only an alternative channel for
traditional crimes, but it also unveiled new types of crimes and
new challenges in fighting these crimes. 

Because of that, many countries made regulations to define
these new types of crimes and started a fight against them.
Since recognition of the computer is crucial in computerised
crimes, Cyber Crimes Convention gives signatories the legisla-

tive and executive authority
to order a person who is equ-
ipped at using these compu-
ter sytems and security of da-
ta therein, to turn in his com-
puter, software and data disks
for investigation, in a reaso-
nable way. 

Regulations On Information Security
Ozan Ö⁄ÜT - Lawyer

21st century is the age of information technologies. Possessing
information technologies means becoming a powerful coun-
try. Attaining this objective is possible by following a proper
guideline. Turkey has improved her technological abilities and
capacity by closely monitoring the technological advances and

modernizing her army con-
sisting of 14 infantry divisions.
A modern and equipped army
requires advanced technology
and advanced technology
requires a fully functional and
stable economy.

It is important that we take steps in line with our interests. We
should be able to act with a long-term strategic projection,
leaving all divisions aside when our country’s interests is of
concern; political interests should not be equated with inter-
ests of the country, and we should  be able to act in coopera-
tion. It should not be forgotten that unless we turn technolog-
ical background into real investments, we will remain depend-
ent on foreign countries, and will get influenced by volatilities
in international politics. 

The path that goes to a Turkey that can produce her own hard-
ware and software requires national unity and hard work. 

Age of Information Technologies And Defense 
Ayd›n ÇET‹NER- Defense Analyst



Ocak 2007170

File information&communication technologies

Information management consists of
four main processes. These are; pro-
duction and development of informati-

on, classification and protection of information, transfer and
sharing of information, and use and evaluation of information.
Therefore, a systematic and purposeful implementation of all
these processes make up the phases of information manage-
ment.There are some problems in our country regarding pro-
duction of information. Triangle of university, businesses and

government is of vital importance. But in Turkey, we lack a
proper coordination and cooperation among them. Although
there are some effective initiatives, they cannot be sustained.
In brief, universities should function as R&D laboratories of
companies, businesses should consult to universites for their
needs of information, and state should supervise the process.
Turkey has to be able to educate and use her young populati-
on, in order to advance toward the objective of information so-
ciety.

“Information Management” is a Mode of Thought,
and a Managerial Perspective
Ass. Prof. Halil ZA‹M

In the 7th Framework Program, cooperation between univer-
sities, government, non-governmental organizations and priva-
te sector is inevitable. SMEs should cooperate with universiti-

es and government agencies
in their region, in order to
overcome many barriers such
as hundreds of pages of pro-
ject calls, finding European
partners, accessing accurate
information and proper pre-
sentation of the projects. We

should be more sure-footed and prepared for the 7th Frame-
work Program. Because, Turkey will contribute about 500-600
million dollars to the 7th Framework Program, and we should
benefit much more than that amount, in contrast to previous
years. Necessary work to that effect should be carried out by
the tripartite cooperation of the government, universities and
the private sector.
When we look back to last 4 years, sustained macroeconomic
stability and growth rates higher than the EU average, willl al-
low Turkey and the EU to draw a win-win situation from the
7th Framework Program. 

7th Framework Program and R&D Incentives 
Eyüp Vural AYDIN

Malaysia is a country which became known in the 1990s for her
low-cost and qualified workforce and some other advantages
she offered. But she is losing some of her advantages nowa-
days. 
Malaysia’s former and longest serving Prime Minister Mahathir
Muhammad constructed a copy of the Silicon Valley in his co-
untry, so that Malaysia can jump from the league of “develo-
ping countries” to the league of “developed countries,” by ta-
king her place in the information technologies sector especi-
ally. 
The assertive and challenging Mutlimedia Super Corridor Pro-

ject of Malaysia contributed much to the country in adapting
to the changing conditions and patterns. 

Before delving into such
project here, we should
create a pool of human
resources with innovati-
ve and creative people
who can speak English
on an operational level.

Malaysia’s Silicon Valley as an Example of a Techno-Iniatiative
Hakan KIYICI
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Non-governmental organisations’ need
for information technologies is a natu-
ral requisite of their existence. A move-

ment with the intention to deliver a push to the society will of
course do this by using communication channels. IT’s role is
to shorten the distance and to speed up the process. When an
NGO’s mission is conveyed properly to the public, then it will
more easily carry out its activities and will get better feedback.
Measuring quality of activities/services, planning new activites
using quantitative data, reaching thousands through electro-
nic polls, and integrating their feedback into the NGO body,
make use of IT a requirement for NGOs.

An Example of IT Use by an NGO – Deniz Feneri
When people make donations, they want to see how their mo-
ney is spent. We can see all details regarding the donations and
other services in our database. Moreover, we are working on a
system that will make all past donationas accessible. When we
use YOP, the question in our mind is “Whose equipment is gi-
ven to whom?” Because we already can access data such that
from whom and when a donation came, when a good is put on
the shelf, who decided to take it from there and to whom it is
delivered. This gives comfort to donators and encourages
them for new donations.

Use Of Information Technologies In Ngos And 
Practical Suggestions
Mustafa ÇEK‹Ç

Turkey has to particapate to projects
and tenders in neighbour countries es-
pecially in ICT sector. We want to be a

system integration company and a trade mark which is qualifi-
ed, serious and has big trade volumes. Briefly,  it has to take

out big companies which will be regional power from Turkey.
We believe that in this century if the companies will not be a
regional trade mark, those will not be able to survive by staying
local. 

Our company will be a Regional Power 
Nazmi ÖZDEM‹R

Penetreting of information technologies in to the life is conc-
luded following of our all steps. That means one or more big
brothers can observe our all steps. 

Today we try to get back control which was losted by techno-
logy. When innovations challenge to our privacy, we attack to
windmills of techonoloy like Don Quixot who attacks to wind-

mills. Trojan which loca-
tes to our computers by
downloading without
permission via internet
has a lot of dangerous to
our private informations
and our privacy.   

Individual Privacy In the Information Era
Ahmet GÜZEL ALBARAKA TURK IT Director








