


Değerli Standard Okuyucuları, 

Birleşmiş Milletler (BM) tarafın-
dan 2011 yılının başında dünya-
da 2 milyar internet kullanıcısı ve 
5 milyar cep telefonu abonesi ol-
duğu açıklandı. Bu veriler dünya-
mızın artık bir ‘küresel köy’ haline 
geldiğinin en açık göstergesidir. 
Hızına yetişmekte zorlandığımız 
bu bilgi ve iletişim çağında tek-
nolojik gelişmeler günlük hayatı-
mızın vazgeçilmez bir fenomeni 
ve ülkemiz için ciddi bir gelir kay-
nağı haline gelmiştir. Ulaştırma 
Bakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın 
verdiği rakamlara göre Türkiye’deki bilgi ve iletişim teknolojileri pazarı 33 milyar 
dolara ulaşmış; ülkemiz 40 milyon internet kullanıcısı ile dünyada 12, Avrupa’da 
ise 5’inci sıraya yükselmiştir. 

Türkiye’yi bilişim sektörünün lider ülkelerinden biri haline getirmek için elbette 
Ar–Ge faaliyetlerine öncelik vermek ve uluslararası standardizasyon politikaları-
nı etkin bir şekilde uygulamak gerekmektedir. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 
olarak biz, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretimizi kolaylaştırmak için; ulusla-
rarası standardizasyon politikalarını etkin bir şekilde 57 yıldır uygulamaya devam 
ediyoruz. 

Geçtiğimiz yıl  ‘Ortak Kriterler’ olarak adlandırılan ‘Bilişim Teknolojisi Ürünleri İçin 
Geliştirilmiş Güvenlik Standardı’ için  ‘Sertifika Üretici Ülke-Authorizing Country’ 
olarak ilan edilen ülkemizin dünyada bu sertifikayı veren 15 ülkeden biri olması 
TSE’nin yoğun çalışmaları sonucunda gerçekleşti. Yine belgelendirme alanında 
verdiğimiz dünya çapında geçerliliğe sahip ‘TS ISO/IEC 27001 - Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi’ ve ‘TS ISO/IEC 15504 SPICE’ (Software Process Improvement 
and Capability Determination- Yazılım Süreçleri İyileştirme ve Yetenek Belirleme) 
gibi risk ve süreç tabanlı belgeler sayesinde bilişim sektöründeki temsilcilerimize 
uluslararası rekabette kolaylıklar sağlıyoruz. 

 Unutulmamalıdır ki kalite ve standardizasyon küresel rekabetin en önemli anah-
tarlarıdır. Bilişim sektöründe faaliyet gösteren değerli temsilcilerimize gerek geli-
şimi yakalayan yenilikçi uygulamalarımızla gerekse de belgelendirme alanındaki 
gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz.
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TS ISO/IEC 15504
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

YAZILIM SÜREÇ YETERLİLİĞİ

BELGESİ
Standartları oluşturma ve yaygınlaştırma görev bi-
linci ile Türk Standardları Enstitüsü; “Uluslararası 
SPICE Tetkikçisi” sertifikasyonuna sahip 12 kişilik 
uzman ekibi ile TS ISO/IEC 15504/SPICE eğitimle-
ri, Değerlendirme(Assessment) ve Belgelendirme 
hizmetini ülkemize kazandırarak Türkiye’de Yazı-
lım Kalitesi kavramının olgunlaşabilmesi için çok 
gerekli ve önemli bir adımı atmış bulunmaktadır. 

TS ISO/IEC 15504 KAPSAMI 
SPICE modelinin amacı farklı yazılım süreç değer-
lendirme model ve yöntemleri için ortak bir ana 
prensip sağlamaktır. Böylece değerlendirmelerin 
sonuçlarının ortak bir bağlamda rapor edilmesi 
sağlanır. 
Referans model iyi yazılım mühendisliği için ge-
rekli olan temel hedefleri üst seviyede tarif eder 
ve yazılımı elde etme, sağlama, geliştirme, işlet-
me, tekamül ettirme ve destek yeterliliği oluştur-
mayı isteyen her yazılım kuruluşuna uygulanır.
Model, belirli bir kuruluş yapısı, yönetim felsefe-
si, yazılım yaşam döngüsü modeli, yazılım tekno-
lojisi ya da geliştirme metodolojisini temel almaz.
TSE tarafından verilen SPICE sertifikalarında, tet-

kik heyeti başkanı INTACS SPICE Baş Tetkikçisinin 
de imzası olduğundan, bu SPICE sertifikaları ulus-
lararası geçerli olmaktadır.

Software

Process

Improvement

and

Capability

dEtermination

Yazılım

Süreci

İyileştirme

ve

Yeterlilik

Belirleme

5

SÜREÇ YETERLİLİK BOYUTU
0. Eksik (incomlete) düzey

1. Yapılan (performed) düzey

2. Yönetilen (managed) düzey

3. Kurulan (established) düzey

4. Kestirilebilen, ölçülen (predictable) düzey

5. Sürekli iyileşen (optimizing) düzey
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Sürecinde 
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ISO/IEC 25051: 
Yazılım COTS 
Ürünlerde Yeni 
Olgunluk Dönemi  
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Sektör 2011’den 
Umutlu

4745

TS 13298 Işığında  
Elektronik Belge 
Yönetimi

TSE ve Bilişim

Bilgi Teknolojileri Ürün 
Güvenliği İçin Ortak 
Kriterler Sertifikasyonu
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Türkiye’de bilgi ve iletişim sektöründeki re-
kabetin temelleri, mobil işletmecilere verilen 
lisanslarla atılmış, mobil sektörde 3 ayrı özel 
işletmeciye lisanslar verildikten sonra bir dizi 
ikincil düzenlemelerle bu alandaki gelişimin 
önündeki engellerin kaldırılması sağlanmış. Sa-
bit iletişim altyapımız ise yakın bir tarihe kadar 
tekel dönemi içerisinde gelişimini sürdürmüş. 
2003 yılı sonunda 406 sayılı Kanun ile öngö-
rülen tekel döneminin sona ermesi ile birlikte 
Türkiye’de iletişim sektöründe alternatif işlet-
mecilerin yetkilendirilmesine yönelik süreç hız 
kazanmış. Böylece gerek hizmet gerekse altya-
pı temelinde rekabetin önü açılmaya çalışılmış.

Ülkemizde Bilişim Sektörünün gelişimini bu 
şekilde özetleyen Ulaştırma Bakanı Binali Yıl-
dırım, Bakanlığın çalışmalarına, Türkiye ve 
dünyada bilişim sektörünün genel durumuna, 
bilişim güvenliği, bilişimde etik gibi konulara 
dair sorularımızı cevaplarken ülkemizin bilgi ve 
iletişim altyapısını en ücra köşesine kadar eşit 
kalitede ve eşit şartlarda ulaştırmaya kararlı ol-
duklarını vurguladı.

Ulaştırma Bakanı

Binali YILDIRIM
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STANDARD- Bilişim sektörünü, sektörün bugününü değerlendirebilir 
misiniz? Artıları ve eksileri ile bilişim sektörü için neler söylersiniz?

- Küreselleşme kavramının gelişiminde en önemli etkenlerden birisi olan bilgi ve 
iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve 
toplumun tüm kesimlerini çeşitli yönlerden etkisi altına almakta; kamu yönetimi 
yaklaşımlarını, iş dünyasının iş yapma usullerini ve bireylerin yaşamlarını derinden 
etkilemekte ve toplumsal bir dönüşüme neden olmaktadır. 

21. yüzyıla şimdiden damgasını vuran bu teknolojiler ve gerçekleştirilen yenilikler, 
yeni bir toplumsal dönüşüme yani “Bilgi Toplumu”’na da zemin oluşturmaktadır. 

Bilgiye sahip olma, bilgiye erişme ve bilgiyi kullanabilmek için güçlü, yaygın ve 
herkes tarafından erişilebilir bir bilişim altyapısının oluşturulması, bir başka ifade 
ile bilgiye erişim konusunda sayısal uçurumların yaratılmaması,  bilginin herkesin 
elini uzattığında erişebileceği yaygınlıkta sunulabileceği altyapıların kurulması ge-
rekmektedir. 

Binali YILDIRIM

1955 yılında Erzincan'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi İnşa ve Deniz 
Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı. 

1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Ter-
sanesinde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.

1990-1991 yılları arasında İsveç'te bulunan Birleşmiş Milletler Uluslararası Deniz-
cilik Örgütü (IMO)’ne ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve 
Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitim sırasında toplam 
6 ay İskandinav ülkeleri ve Avrupa'da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi 
uzmanları ile birlikte kontrollerde bulundu.

1994-2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri İşlet-
meleri (İDO) Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Bu görevi sırasında İstanbul'da 
toplu taşımacılığın denize kaydırılması yönünde önemli projelere imza attı.

Başta İstanbul-Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, Adnan Menderes ve Turgut 
Özal hızlı feribotlarının sefere konulması olmak üzere İstanbul'a kazandırılan top-
lam 29 iskele/terminal, 22 deniz otobüsü ve 4 feribotla IDO'yu alanında dünyanın 
en büyük şirketleri arasına soktu.

1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı Uluslararası 
Skal Kulübü tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.

2002-2007 yılları arasında İstanbul Milletvekilliği ve Ulaştırma Bakanı olarak görev 
yaptı. 

22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan Genel Seçimlerde Erzincan Milletvekili seçildi.

60. Hükümette Ulaştırma Bakanlığı görevini Anayasa'nın 114. maddesi gereği 
9 Mart 2011 tarihinde bıraktı. 

12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde İzmir Milletvekili seçildi.

61. Hükümette Ulaştırma Bakanı olarak görev yapıyor.

Yıldırım, evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

5 EYLÜL  2011
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Bunun için gerekli olan temel unsur, üzerinden verile-
cek hizmet ve servisleri istenilen hız ve kalitede kesin-
tisiz olarak sağlayacak olan bilgi ve iletişim altyapıları 
oluşturmaktır. 

Bilişim sektörünün “eksileri” şeklinde adlandırılabile-
cek bir yönünün olmadığını düşünüyorum. Bu sektör-
deki her yenilik ve her teknolojik gelişme, sadece Bilgi 
ve İletişim sektörü için değil, insan ve toplum yaşamı 
ile ilgili tüm hizmet ve ürün sektörlerinde olumlu ve 
ileriye dönük gelişmelere de ivme kazandırmaktadır. 
Ancak, bununla birlikte, bilişim sektörünün temel 
alanlarından birisi olan internet dünyasında yeterli 

sitelerle ve kullanıcılarla paylaşmamaları gerekir. Ferdi 
olarak temin edebilecekleri güvenli kullanıma yönelik 
yazılımları kullanmalarının yanı sıra internet kullanımın-
da yeterli bilinçlendirme için devletin ve işletmeciler ile 
servis sağlayıcılarının bilinçlendirmeye yönelik yayınla-
rını ve etkinliklerini takip etmeleri önerilir.

Bilgi ve iletişim sektöründeki düzenleyici kurumumuz 
tarafından internetin güvenli kullanımına yönelik dü-
zenlemeler de yapılmaktadır. Bunun en son örneği, 
bazı kesimler tarafından haksız bir eleştiriye tabi tutu-
lan güvenli internet kullanımına yönelik düzenlemedir. 
Burada Bakanlık olarak ve düzenleyici kurumumuz 

bilinçlendirme olmadığı için bireylerin zaman zaman 
mağdur olabildikleri durumlarla da karşılaşılmaktadır. 
Bunu önlemenin yollarından birisi, internet dünyasının 
olanaklarının yanı sıra bazı kötü niyetli yayınlardan do-
layı internet dünyasındaki kullanıcıların kendi çapların-
da bazı önlemleri alması, diğer bir yolu da bu alanda 
politika ve düzenleyici kuruluşlar ile işletmeciler, servis 
sağlayıcıları, toplu kullanım sağlayıcılar ve internet ka-
felerin bazı toplumu ve bireyi korumaya yönelik ön-
lemleri almalarıdır. Kullanıcıların kendi çaplarında, bazı 
kişisel bilgilerini güvenli olduğundan emin olmadıkları 

BTK olarak, toplumun ve bireylerin internet kullanımını 

kısıtlayacak hiçbir faaliyetin içerisinde olmadığımız gibi 

aksine bu kısıtlamaları ortadan kaldıracak birçok dü-

zenleme yapılmıştır. 

Bunu yaparken de hiçbir düzenlemeyi kendi başımıza 

yapmadık, sivil toplum kuruluşları, işletmeciler, kulla-

nıcı platformları, hizmet sağlayıcılar, üniversiteler ve 

araştırma-geliştirme kuruluşları ile birlikte yaptık. Nite-

kim, yola çıkış amacımız oldukça iyi niyetli iken, haksız 

olarak eleştiriye tabi tutulan düzenlememizi de yine 
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toplumun tüm kesimleri ile bir araya gelerek, varsa 
eksiklikleri ve yanlış anlamaya açık hükümlerinin de-
ğiştirilmesine yönelik de çalışılmaktadır.

STANDARD- Ulaştırma Bakanlığının bilişime 
dair görev ve yetkileri nelerdir? Nasıl yapılan-
mıştır?

- Ulaştırma Bakanlığının bilgi ve iletişime yönelik gö-
revleri, özetle; bu sektörde alt yapı, şebeke ve hiz-
metlerin; teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, 
kamu yararına ve millî güvenlik amaçlarına uygun ola-
rak kurulması, geliştirilmesi ve birbirlerini tamamlayıcı 
şekilde yürütülmesini sağlamaya yönelik politikaları 

nin desteklenmesine yönelik usul-esasları belirleyerek 
uygulamak da Bakanlığımıza Elektronik Haberleşme 
Kanunu ile verilmiş bir görevdir.

STANDARD- Türk Bilişim Sektörü, dünya ile 
karşılaştırınca nasıl bir konumda?

- Türkiye’de bilgi ve iletişim sektöründeki rekabetin te-
melleri, mobil işletmecilere verilen lisanslarla atılmıştır. 
Mobil sektörde 3 ayrı özel işletmeciye lisanslar veril-
dikten sonra bir dizi ikincil düzenlemelerle bu alandaki 
gelişimin önündeki engellerin kaldırılması sağlanmıştır. 

Türkiye’deki sabit iletişim altyapısı ise yakın bir tarihe 
kadar tekel dönemi içerisinde gelişimini sürdürmüştür. 

belirlemek ve cihaz sanayinin gelişmesine ilişkin politi-
kaların oluşumuna ve elektronik haberleşme cihazları 
bakımından yerli üretimi özendirici tedbirleri almaya 
yönelik politikaları belirlemeye katkıda bulunmak ve 
özel sektörün ve işletmecilerin ekonomik bulmaya-
rak gitmedikleri yerleşim birimlerine, sayısal uçurumu 
yok edecek şekilde, Evrensel Hizmet kapsamında ül-
kenin her köşesine gelişmiş teknoloji ve hizmetlerin 
götürülmesini sağlayacak düzenlemeler yapmak ve 
projeler geliştirilmesi olarak özetlenebilir. Bunların yanı 
sıra sektöre yönelik araştırma-geliştirme faaliyetleri-

2003 yılı sonunda 406 sayılı Kanun ile öngörülen tekel 
döneminin sona ermesi ile birlikte Türkiye’de iletişim 
sektöründe alternatif işletmecilerin yetkilendirilmesine 
yönelik süreç hız kazanmıştır. 

Böylece gerek hizmet gerekse altyapı temelinde reka-
betin önü açılmaya çalışılmıştır. 

Ülkemizdeki telekomünikasyon sektöründe oluşan 
serbestleşme ile birlikte bu alanda yapılan düzenle-
me ve faaliyetlerden önemli olanları aşağıdaki tabloda 
verilmektedir. 
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Nisan-1998 GSM900 Lisanları verildi.

Ocak-2000

4502 sayılı Kanun yürürlüğe girdi. Sektörde politika 
belirleme (Bakanlık) ve düzenleme (o günkü adıyla 
Telekomünikasyon Kurumu) konularının ayrı kurumlar 
tarafından yapılması sağlandı. Tüm telekomünikasyon 
hizmetleri için lisans yolu açıldı.

Ekim-2000 GSM1800 Lisansları verildi.

Mart-2002 Internet Servis Sağlayıcılığı, Uydu Platform ve Uydu 
Telefon Lisansları verildi.

Aralık-2003 
Türk Telekom’un sabit altyapı tekeli sona erdi. 

Şubat-2004 Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin 
İşlenmesi Ve Gizliliğin Korunması Hakkında Yönetme-
lik yayınlandı.

Mayıs-2004 
Uzak Mesafe Telefon Lisansları (UMTH) verildi.

Aralık-2004 
Tüketici Hakları Yönetmeliği yayınlandı.

Mart-2005 Hizmet Kalitesi Yönetmeliği yayınlandı.

Haziran-2005 Evrensel Hizmet Kanunu yürürlüğe girdi.

Temmuz-2005 Yerel Ağın Paylaşım Tebliği yürürlüğe girdi.

Kasım-2005 Türk Telekom’un Özelleşmesi gerçekleşti.

Mart-2006 Altyapı Sağlayıcılığı Lisansları verildi.
Şubat-2007 

Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği yayınlandı.

Mayıs-2007 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” yürürlüğe girdi.

Kasım-2008 Mobil Numara Taşınabilirliği uygulaması başladı.

Kasım-2008 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu yayınlandı. 

Kasım-2008 3N Lisansları İhalesi yapıldı.

Aralık-2008 e-Devlet Kapısı hizmete açıldı.

Nisan-2009 IMT-2000/UMTS imtiyaz sözleşmeleri  imzalandı.

Mayıs-2009 AB müktesebatına uyumlu yeni yetkilendirme rejimi 
uygulanmaya başladı.

Bugün itibarıyla ülkemizdeki bilgi ve iletişim sektörüne 
ait temel göstergelerimiz konusunda aşağıdaki bilgileri 
sizlerle paylaşmak isterim :

a) Bilgi ve iletişim teknolojileri pazarı 33 milyar dolara 
ulaşmıştır. 

b) Mobil Sektörde rekabetin artması sonucunda 
sektörde 3 adet GSM işletmecisi ile birlikte mobil 
abone sayısı 64 milyona çıkmıştır.

c) Sabit abone sayısı 16 milyon seviyelerindedir.

d) Geniş bant erişim yaklaşık 10 milyona ulaşmıştır. 

e) Ülkemiz, 40 milyon İnternet Kullanıcı Sayısı ile 
dünyada 12’inci sıraya, Avrupa’da 5’inci sıraya 
yükselmiştir. 

f) Bilgi ve İletişim Sektöründeki verilen lisans sayısı 
516’ya, yetkilendirilen işletmeci sayısı 322’e 
ulaşmıştır.

g) Uzayda 3 adet uydumuz vardır. 

h) 27 kurum ve yaklaşık 270 adet elektronik hizmet 
e-devlet kapısından sunulmaktadır.

i) Kablo TV altyapısı üzerinden daha önce sadece 
analog TV yayınları iletilmekte iken, şimdi sayısal 
yayın da yapılmaktadır.

j) 3G ile birlikte, her GSM şirketine 500 Ar-Ge 
mühendisi çalıştırma zorunluluğu getirilmiş ve bu 
yükümlüğün ilk olumlu sonuçları alınmış ve GSM 
işletmecilerinin Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri 
artmıştır.

k) Evrensel Hizmet kapsamında;

- 21.000 adet okula Bilgi Teknolojileri Sınıfı kuruldu.

- 1.333 adet okula Bilgisayar Destekli Fen Labora-
tuvarı kuruldu.

- 1.850 adet Kamu İnternet Erişim Merkezi (KİEM) 
kuruldu.

- Telefon altyapısı olmayan köylere uydu üzerinden 
telefon hizmeti götürüldü.

- İnternet Altyapısı olmayan okulların altyapı kurulu-
munu tamamlandı.

- Kızılay’ın 27 adet biriminin acil iletişim ihtiyacı için 
uydu terminalleri ihtiyaçları karşılandı.

- 90.000 adet Yazarlık Yazılımı alımı yapılarak Milli 
Eğitim Bakanlığına teslim edildi.

- Tüm okulların internet erişim ücretleri karşılandı.

Bu sektörde bugüne kadar gerçekleştirilen düzen-
leme ve projeleri dikkate aldığımızda ve bilgi iletişim 
göstergelerini dikkate aldığımızda; ülkemizde yapılan-
ların oldukça önemli gelişmeler olduğu söylenebilir. 
Bu gelişmeler dünyayla da kıyaslandığında önemli bir 
noktaya geldiğimizi söyleyebilirim. “Bu nokta yeterli 
midir?” diye sorarsanız, elbette ki yeterli değildir.  Bu-
nun bilincinde olarak önümüze iddialı hedefler koyduk 
ve çalışmalarımıza başladık.

STANDARD- Bilişim güvenliği, bilişimde etik, bu 
alanda son derece önemli konular. Bu konudaki 
görüşlerinizi öğrenebilir miyim?

- Bu sektörün etik kuralların, toplum ve insan yaşa-
mının etik kurallarından farkı olmaması gerektiğini dü-
şünüyorum. Esasen bir toplumda veya bir yerleşim 
yerinde geçerli etik kurallar ne ise bu sektörde de aynı 
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şeylerin geçerli olduğunu düşünüyorum.  Örnek ver-
mek gerekirse, kişilerin özel bilgilerinin izinleri olmadan 
kullanılması nasıl ki sosyal yaşamda geçerli bir kural 
ise bilgi ve iletişim sektörü ve özellikle de internette ki-
şisel bilgilerin izinleri olmadan kullanılması ve yayılma-
sı o derece geçerli bir kuraldır. Sosyal yaşamda birisi 
veya bir toplum hakkında iftira atmak, istismar etmek, 
emeğinin çalınması, gerçeğe aykırı söz söylemek her-
kesin kınaması ve reddetmesi gereken bir davranış 
tarzı ise internette de iftira atmak, istismar etmek, ger-
çeğe aykırı söz söylemek toplum olarak reddetmemiz 
gereken ve yapanlara itibar etmememiz gereken bir 
davranış tarzı olmalıdır. Bu zaten herhangi bir düzen-
leme konulmazsa da toplum yaşamında böyledir ve 
geçerli kurallardır. Ancak, bilgi ve iletişim sektörü ile 
internette bu tür davranışları yapan bir kesim bireyin, 
toplumun diğer kesimlerini mağdur etmesinin, istis-
mar etmesinin ve emeğine saygısızlık edip ticari eti-
ğe de aykırı bir şekilde davranmasının önüne geçmek 
gerekir. Bu yönde dünyadaki tüm ülkelerin büyük bir 
konsensüsle üzerinde anlaştığı bir takım düzenleme-
leri mevcuttur. İşte ülkemizde yapılan düzenlemeler de 
dünyada da yapılan ve geçerli olan evrensel düzen-
lemelerden farklı değildir. Bu düzenlemeler yapılırken, 
ifade özgürlüğü ve kişi hak ve özgürlüklerinin de za-
rar görmemesi, temel aldığımız en önemli kriterlerden 
birisidir. Bu nedenle her yaptığımız düzenlemeyi, bu 
kriterlere ve dünyadaki düzenlemelere ve özellikle de 
Avrupa’da yapılan düzenlemelere paralel olarak yap-
maktayız.

STANDARD- Bir Bilgi Toplumu Projeniz var. Bu 
proje hakkında bilgi verebilir misiniz?

- Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm çalışmaları 
Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda başlatıl-

mıştır. Bu dönüşümde devletin ve özel sektörün tüm 
kesimlerine bazı görevler verilmiştir. Ancak bu dönü-
şüm çalışmalarının temelini elbette ki bilgi ve iletişim 
teknolojileri ve bunlara ait altyapının kurulması ve kur-
durulması oluşturmaktadır.  

Bilgi toplumuna dönüşüm vizyonumuz bu çalışmalar-
da; “Bilim ve teknoloji üretiminde odak noktası haline 
gelmiş, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kulla-
nan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla 
değer üreten, küresel rekabette başarılı ve refah düze-
yi yüksek bir ülke olmak” şeklinde belirlenmiştir.

Bu vizyona göre, bilgi ve teknoloji alanındaki geliş-
melerin etkin bir şekilde kullanımı temel hedeftir. Bilgi 
İletişim Teknolojilerinin (BİT) kullanımının artırılması ise 
hem bilginin bulunduğu fiziksel ortamların geliştirilmesi 
ve hem de bu ortamlara ulaşımı hızlı ve güvenilir bir 
şekilde sağlamak amacıyla kullanılacak teknolojilerin 
geliştirilmesi sonucunu doğurmaktadır.

Ülkemizde yaşanan değişimi ve dönüşümü daha iyi 
izah edebilmek açısından bazı önemli bulduğum ge-
lişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Analog sistemlerden Sayısal sistemlere dönüşüm ça-
lışmaları neticesinde, analog sistemlerin yapısı gereği 
oluşan engeller önemli ölçüde ortadan kalkmıştır. Bu 
nedenle de sayısallaşma, bu sektörde en önemli kilo-
metre taşlarından birisidir. 

Bundan sonraki süreçte en önemli dönüm noktaları 
da internetin geliştirilmesi, mobil haberleşme sistem-
lerinin yaygınlaştırılması ve geniş bant erişim altyapılarının 
kurulması olmuştur. 

Analog teknolojiden sayısal teknolojiye bu geçiş, hiz-
metlerin sunulduğu teknolojiler arasındaki sınırları kal-



dırmış ve iletişim ve bilgi teknolojilerinin yakınsayarak yeni hizmet-
ler oluşturmasına neden olmuştur. 

Bilişim olarak da adlandırılan bu yeni gelişme sonucunda elbette 
ki politika belirleyiciler, düzenleyiciler ve sektörde hizmet sunan 
işletmeciler ve üreticiler yol haritalarını yeniden belirlemişlerdir.

Yeni duruma uygun politikalar ve düzenlemeler kaçınılmaz olmuş-
tur. Bu gelişmenin dışında kalamayacağımız için ülkemizdeki sek-
törün bütün aktörleri kendilerini yeni duruma hazırlamaya başla-
mışlardır.

Bunun ilk örneğini 10 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayın-
lanarak yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Kanunu olmuştur.

Bu Kanunla, hem ülkemizdeki elektronik haberleşme mevzuatı bir 
çatı altına toplanmış ve hem de gelişen yeni teknolojik duruma 
uygun bir kanun çalışması yapılmıştır. Bu Kanunun hazırlık süreci-
nin her safhasında sektörle birlikte çalışılmış, görüş alış-verişinde 
bulunulmuştur. Böylece sektöre ait bir mevzuat oluşturulmuştur. 
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra da BTK tarafından tüm 
ikincil düzenlemeler yeniden ele alınmış ve yeni duruma adapte 
edilmiştir.

Bir tarafta mevzuat çalışmaları yapılırken, diğer tarafta da ülke-
mizdeki bilgi ve iletişim altyapısı daha da geliştirilmiş ve yaygın-
laştırılmıştır.

STANDARD- Yeni projeleriniz, hedefleriniz neler?

- Bakanlığımızca bilgi ve iletişim sektöründe ve bu sektördeki 
serbestleşme alanında gerçekleştirdiği gelişmelere ve projelere, 
bundan sonra da internet altyapılarının yaygınlaştırılması, bilgi ve 
iletişim sektörünün uluslarası rekabette daha üst sıralara taşınma-
sı, uzay ve diğer ileri teknoloji alanlarında sürdürülecektir. 2023 
vizyonumuz içerisinde Türkiye olarak dünyanın bu alandaki kendi 
teknolojilerini geliştiren ve dünyaya sunan liderleri arasına katılma 
hedefimiz vardır. 

Bu vizyon çerçevesinde en önem verdiğimiz konular; Araştırma-
Geliştirme faaliyetlerinin desteklenerek artırılması ve yerli üretim 
oranının sektör içerisindeki tüm ürün ve hizmetlerde artırılması ve 
bilgi ve iletişim altyapılarının kurulması, geliştirilmesi, bunlar üze-
rinden ülkenin her tarafına eşit kalitede hizmet sunulmasıdır. Önü-
müzdeki süreçte bu alanda önemli gelişmeler olacaktır.

Bugüne kadar yaptıklarımızı yeterli bulmadığımızı daha önce 
söylemiştim. Bu amaçla kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı ve 
hedeflerimizi de belirledik. Bu çalışmaları da yine sektörle birlik-
te yaptık.  Sektörün bütün temsilcilerinin katıldığı 10. Ulaştırma 
Şurasında ve Şuranın hazırlık safhasında sektörle birlikte yoğun 
çalışmalar içerisine girdik ve 2023 yılı hedeflerimizi birlikte belirle-
dik. Ayrıca, çalışmaları 2011 yılı başlarında tamamlanan “Türkiye 
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Ulaşım ve İletişim Strateji Belgesi”’nde bu hedeflere 
ve projelerimize yer verdik. Bu çalışmaların ayrıntıları-
na Bakanlığımızın internet sayfasından erişilebilir. 

Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek projelerden 
birisi olan FATİH PROJESİ (Fırsatları Artırma Teknolo-
jiyi İyileştirme Hizmeti), Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte 
koordineli bir şekilde yürütülen bir projedir. Bu konuda 
22.11.2010 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakan-
lığımız arasında 3 yıl içerisinde tamamlanmak üzere İş 
Birliği Protokolü imzalanmıştır.

MEB ile yapılan çalışmalarda okullarımıza;

- Sınıf içi Ağ Altyapısının kurulması

- Etkileşimli tahta sisteminin kurulması (her sınıfa),

- Çok fonksiyonlu yazıcı alınması,

- Uzaktan hizmet içi eğitim sisteminin kurulması (her İl’de)

amacıyla şartname çalışmaları tamamlanmak üzeredir. 

2023 hedeflerimiz ve ileriye yönelik projelerimizden 
bazılarını aşağıda sizlerle paylaşmak isterim.

	Türkiye’nin küresel Bilgi ve İletişim Teknolojileri pa-
zarında söz sahibi, en az bir ulusal şirkete, en az 
bir ulusal markaya ve tasarım ve standardı ile bize 
ait en az bir ulusal ürüne sahip olması sağlanacaktır.

	Yüksek hızlı (sabit ve mobil) genişbant erişim altya-
pısı ülke çapında yaygınlaştırılacaktır.

	Ülkemizin bölge ülkeleri arasında fiber kesişim 
noktası (hub) olması sağlanacaktır.

	Bilişim Vadisi Projesi ile bilgi teknolojileri alanında 
önde gelen yabancı firmaların ülkemize çekilmesi, 
yerli firmaların oluşturulacak ağlar vasıtasıyla dışa 
açılması ve ülkemizin dünyanın önde gelen üretim 
ve operasyon merkezi haline gelmesi sağlanacaktır. 

	Ülkemiz, yazılım ve bilgi teknolojisi hizmetleri ala-
nında küresel bir oyuncu olarak konumlandırılacaktır.

	Ar-Ge harcamaları için ayrılan pay GSYİH’nın 
%3’ü seviyesine çıkarılacak ve ayrılan kaynakların 
Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki payı % 50’ye çı-
karılacaktır.

	Türkiye bilişim sektöründe yerli ürün, proje ve tek-
nolojilerin kullanım oranı, toplam sektörün % 50’si 
olacaktır.

	Elektronik ortamdan sunulan e-Devlet hizmet sa-
yısı artırılacaktır. 

	Siber Güvenlik alanında sürekli ve düzenli iyileştir-

meler yapılacak, yerli ürün ve sistemlerin geliştiril-
mesi sağlanacak ve kamuda kullanımı artırılacak, 
bu alanda uzman yetiştirilmesi artırılacaktır.

	Ülke genelinde Karasal Sayısal Yayıncılığa geçi-
lecek, antenlerden dolayı oluşan görüntü kirliliği 
kalkacak, vatandaşlarımız daha kaliteli televizyon 
yayınlarına, daha kolay erişecektir.

	Uzaydaki uydu filomuz artırılarak Amerika’nın batı 
kıyısından Çin’in doğu kıyısına, Avrupa’nın kuzey 
ucundan Afrika’nın güney ucuna olan coğrafya 
kapsama alanına alınacaktır. 

	İletişim Uyduları, Gözlem Uyduları, Konumlandır-
ma, Meteoroloji Uyduları gibi uyduların ülkemizde 
tasarlanıp üretilmesi için gerekli altyapı kurulacak 
ve bu alanlarda uzman insan kaynağı yetiştirilecek 
ve üniversitelerde araştırma merkezleri kurulacaktır.

	Türkiye bölgemizin Veri Merkezleri üssü olacak, en 
kaliteli hizmet, güvenli altyapılar ile küresel pazarda 
yer alacaktır.

	Mobil terminal cihazlarının ülkemizde üretimi için 
gerekli altyapı ve düzenleme çalışmaları gerçek-
leştirilecektir.

STANDARD- Eğitimden sağlığa, küçükten büyü-
ğe her alanda, her yaşta bilişim sektörü olumlu 
ve olumsuz yönleri ile hayatımıza girdi. Dergimiz 
aracılığı ile iletmek istediğiniz mesajınız var mı? 

Bilgi ve İletişim sektörü, sizin de belirttiğiniz gibi, top-
lumun her kesimini, insanoğlunun hatta tüm canlıların 
tüm yaşamını başından sonuna kadar etkileyen önemli 
sektörlerden birisidir. Bakanlık olarak görevimizin ne 
kadar önemli ve bir o kadar da hassas olduğunun bi-
lincindeyiz. Son olarak iletmek istediğim mesaj inter-
net alanında olacaktır. İnternetin kullanımında, başta 
devlet kurumlarına görevler düştüğü gibi özel sektör 
ve işletmeciler ile hizmet sağlayıcılara da önemli gö-
revler düşmektedir. İnterneti, ülkemizin daha refah ve 
gelişmiş ülke seviyesine ulaştırmada, bireylerin bilgiye 
ulaşımını sağlamada, sonuna kadar kullanalım, ancak, 
gençlerimizi ve çocuklarımızı korumak Anayasal bir 
görev olduğu için, bu görevde toplumun ve sektörün 
tüm kesimleriyle birlikte, onların da görüşlerini değer-
lendirerek, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra 
da birlikte çalışılacaktır.  

İletmek istediğim bir diğer mesaj, ülkemizin bilgi ve 
iletişim altyapısını en ücra köşesine kadar eşit kalitede 
ve eşit şartlarda ulaştırmaya kararlıyız. 
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Müsteşarı 

Prof. Dr. Ersan ASLAN

Prof. Dr. Ersan Aslan akademi cami-
asından geliyor. Şubat 2011’den bu 
yana TSE Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Başkan Yardımcısı, Temmuz ayından 
itibaren de Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerini yü-
rütüyor.

Aslan, her iki kurumun önemine de-
ğinirken projelerini bizlerle paylaştı. 
TSE camiasının bir üyesi olmaktan 
duyduğu mutluluğu dile getiren Er-
san Aslan, personelin aidiyet duygu-
sunun gelişmesi ve ekip çalışmasının 
önemini de belirtti.

Dergimizi değerlendiren Prof. Dr. Er-
san Aslan, gerek TSE faaliyetleri hak-
kında bilgi edinme gerekse teknik ko-
nular hakkında dünyadaki gelişmeleri 
yakından izleme fırsatı sunan Stan-
dard Dergimizin yeterince tanınırlılı-
ğının olmamasını eleştirdi. Bu temin 
edildiği takdirde yayının ülkemizde 
standardizasyon alanında gerekli bi-
lincin oluşmasına katkı sağlayacağına 
inancını vurguladı.
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STANDARD- Ersan Bey, yeni göreviniz için tebrik ediyor, başarı-
lar diliyoruz. TSE Yönetim Kurulu üyeliğiniz ve son olarak Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarlığı görevleri birbirlerini 
tamamlayan, bir yandan da önemli sorumluluklar yükleyen gö-
revler. Bunları yürütürken nasıl bir strateji izleyeceksiniz?

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarlığı ve TSE Yönetim Kurulu 
üyeliğini aynı anda yürütüyor olmak, büyük bir onur olduğu kadar büyük 
bir sorumluluktur. Öncelikle bizi bu göreve layık gören Sayın Bakanımızın 
gösterdiği teveccühe layık olmak ve işimizin hakkını en iyi şekilde teslim 
etmek için yüksek performansla çalışacağız.

Ülkemiz, 2023 stratejisi çerçevesinde belirli hedefler koydu. Artık dünya-
ya yön veren, ekonomisi, yönetim anlayışı ile diğer ülkelere model olan 
bir Türkiye var. Eski adıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, bu strateji ve 
hedeflere ulaşabilmek için yeniden şekillendirilerek, çağın hızına daha 
iyi yakalayabilmek ve bu akışa yön verecek bir hüviyete bürünmek için 

Ersan ASLAN

1962 yılında Barçın Köyü / Yenişehir / Bursa’da doğdu. Gazi Üni-
versitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü’nden 1983 
yılında mezun oldu. 1983–1988 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığında 
öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 1988 yılında YÖK-Dünya Bankası 2. 
Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında açılan sınavda, Ankara Üniver-
sitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi kadrosuna 
atanarak akademik hayata başladı. 1988 – 1989 yıllarında İngiltere’de 
mesleki ve teknik eğitim konusunda eğitim gördü. Gazi Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsünde 1992 yılında yüksek lisans, 1995 yılında 
doktora programlarını tamamladı. 1998 yılında Kırıkkale Üniversitesin-
de doçent oldu. 1995–2008 yıllarında Kırıkkale Üniversitesi Meslek 
Yüksekokulu ve Mühendislik Fakültesinde bölüm başkanlığı, bölüm 
başkanlığı yardımcılığı ile Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu 
üyelikleri ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü yaptı.

2008 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde profesörlüğe atandı. 
2008–2011 yıllarında Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, 
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve Genel Sekreterliği, YÖK-Mesleki 
ve Teknik Eğitimi Geliştirme Komisyonu üyeliği ve Üniversitelerarası 
Kurul üyeliği yaptı. 

21 Ocak 2011 – 16 Temmuz 2011 tarihlerinde Kırıkkale Üniversitesi 
Rektör Yardımcılığı görevinde bulundu. 

23 Şubat 2011 tarihinde yapılan Genel Kurulda TSE Yönetim Kuru-
lu Üyeliğine seçildi. 26/07/2011 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Müsteşarlığı görevine vekaleten, 06/08/2011 tarihinde de 
asaleten atandı.

Ersan Aslan, evli ve iki çocuk babasıdır.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak değişime 
uğradı.

TSE, ülkemizin üretim ve ticaret altyapısının temelini 
oluşturan, küresel entegrasyona uyum için en önem-
li kurumlarımızın başında gelmektedir. Sanayimizin 
dünyada kabul edilebilirliği bu entegrasyonu yakala-
ması ile mümkün hale gelecektir. 

Biz gerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünye-
sindeki görevimizde gerekse TSE’deki görevimizde 
ülkemizin belirlediği stratejik hedeflere ulaşması; 500 
milyar dolar ihracat hedefine ulaşması, dünyanın 10 
büyük ekonomisinden biri haline gelmesi, 2 trilyon do-
lar GSMH yakalaması için bu iki kurumun uyumlu şe-
kilde çalışmalarını sürdürmesi için çaba göstereceğiz. 

STANDARD- Türk Standardları Enstitüsünü Tür-
kiye için taşıdığı önem açısından değerlendire-
bilir misiniz?

- Biraz öncede belirttiğim gibi ülkemiz sanayinin ge-
lişmesi üretime dayalı sürdürülebilir bir büyümenin ve 
gelişmenin sağlanması, üretim altyapımızın dünya ile 
rekabet edebilir hale gelmesi ile mümkün olacaktır. 
Akreditasyon, standardizasyon, uygunluk değerlen-
dirmesi ve onaylanmış kuruluşlar gibi ekonomimiz 
için hayati öneme sahip kavramların ülkemizde daha 
iyi anlaşılabilmesi ve uygulanması için emek vermek 
durumundayız. 

TSE bugüne kadar verdiği hizmetler ile ülkemiz 
sanayinin dünya sanayi ile rekabet etmesi için 
büyük rol üstlenmiştir. TSE’nin bu rolü giderek 
daha fazla önem kazanmaktadır.  Ülkemizin 
2023 hedeflerine ulaşması için ve Bilim, Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 
Sanayi Stratejisinde belirlenen “Orta ve Yüksek 
Teknolojili Ürünlerde Avrasya’nın Üretim Üssü 
Olmak” vizyonunu gerçekleştirmek için TSE her 
zamankinden daha da güçlü olmak zorundadır. 
Biz bu gücü sağlamak ve üretim altyapımızı kat-
ma değeri yüksek ürünlere taşımak için TSE’ye 
olan desteğimizi sürdüreceğiz ve TSE’nin ku-
rumsal altyapısı ve birikimi ile bu konuda gerekli 
seviyeye yükseleceğine olan inancımızı koruya-
cağız. 

STANDARD- TSE ve Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı için hedefleriniz, projeleri-
niz var mı?

- Bizler Sayın Bakanımızın öncülüğünde Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TSE için gerekli 

kurumsal ve idari altyapı çalışmalarının tamamlanma-
sının ardından ülkemizi dünyanın en önemli ekonomi-
lerinden biri haline getirecek olan kamu yönetiminde 
her iki kurumumuzun da büyük görevler üstlenece-
ğine inanıyoruz. Bu görevleri yerine getirebilmek için 
TSE’nin dünyaca tanınırlığının artırılması için gerekli 
her türlü çalışmayı yerine getireceğiz. Bakanlık olarak 
ise yerli üretimi desteklemek, yüksek teknolojide üre-
tim imkânlarını artırmak için projeler geliştireceğiz.

STANDARD- 50 yıldır yayınlanan Standard Der-
gimizi değerlendirebilir misiniz? Önerileriniz 
olacak mı?

Standard Dergisi, TSE’nin faaliyetlerine ilişkin ilgili tüm 
tarafları aydınlatması için kapsamlı içerikle hazırlan-
maktadır. Uzun süredir takip ettiğim bu yayınlar gerek 
TSE faaliyetleri hakkında bilgi edinme gerekse teknik 
konular hakkında dünyadaki gelişmeleri yakından iz-
leme fırsatı bulmamızı sağlamaktadır. Benim gibi bu 
dergiyi takip eden herkesin aynı şeyleri paylaşacağını 
düşünüyorum. 

Ancak böylesine faydalı bir yayının yeterince tanınır-
lığının olmadığını, ilgili tüm taraflara daha yaygın bir 
şekilde ulaştırılabileceğini ve bunun yapılmasının ge-
rekli olduğunu düşünüyorum. Bu sanayiciler, üretici-
ler, mühendisler, ilgili kamu kurumları ve üniversiteler 
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olabilir. Ama bu yaygınlığın artmasıyla ülkemizde stan-
dardizasyon alanında gerekli bilincin oluşmasına katkı 
sağlayacağına inanıyorum. 

STANDARD- Bu sayımızı (Eylül 2011) “Bilişim” 
konusuna ayırdık. Bilişim teknolojileri ve sektör 
hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz?

Bilgi teknolojilerinin ülkelerin ekonomik yaşamlarında 
giderek artan önemi ve bilgiye dayalı sanayi sektör-
lerinin büyüme hızları ile dünya ticaretinden aldıkları 
payların sürekli artması göz önüne alındığında bilgi ve 
iletişim teknolojileri sektörünün stratejik öneme sahip 
olduğunu düşünüyorum. 

Türkiye’nin bilgi üretme, ekonomik ve sosyal alanda 
faydaya dönüştürme yeteneğini geliştirmesi, bilgi top-
lumuna dönüşümü sağlayabilmesi için yenilikçi, ulus-
lararası alanda rekabetçi bilgi ve iletişim teknolojilerine 
sektörüne sahip olması gerektiğini düşünüyorum.

Ülkemizde bilgi teknolojileri (BT) pazarının büyüklüğü-
nün 3 milyar ABD doları seviyelerinde olduğu tahmin 
edilmektedir. BT sektörü donanım ağırlıklı bir yapı ser-
gilemektedir. Donanım bileşeni toplam pazarın 
% 68’ini oluşturmaktadır. Bu oran,  OECD’de ortala-
ma % 40 seviyelerindedir.

Ülkemizde PC sahipliği gelişmiş ülke ortalamalarına 
kıyasla oldukça düşüktür. Diğer taraftan bu husus ül-
kemiz PC pazarının büyüme potansiyeli konusunda 
da fikir vermektedir.  Türkiye’de hane halkı bilgisayar 
sahipliği oranı, % 12.75’dir ve bu hanelerin % 6.6’sı 
İnternet’e bilgisayar kullanarak bağlanmaktadır. Cin-
siyet ve yaş grupları dikkate alındığında bilgisayar ve 
internet kullanım oranının en yüksek olduğu yaş gru-
bu kadın ve erkeklerde 16-24 yaş grubudur. Tüm yaş 
gruplarında bu oranlar erkeklerde daha yüksektir.

e-Dönüşüm Türkiye Projesinin etkisiyle Kamu’nun 
bilgi ve iletişim teknolojisi yatırımlarında artış eğilimi 
görülmektedir. BİT yatırımlarının 2002 yılında toplam 
kamu yatırımları içindeki payı 158,8 milyon ABD doları 
iken 2005 yılında bu pay 386,5 milyon ABD dolarına 
yükselmiştir.

Ülkemizde bilgi teknolojileri pazar büyüklüğü yaklaşık 
olarak bilinmekte, ancak yerli üretim ve bu ürünlerin 
hitap ettiği pazar segmentleri hakkında sağlıklı veri bu-
lunmamaktadır. Bununla birlikte, teknopark olarak da 
adlandırılan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet 
gösteren firmalar ve faaliyet alanları hakkında bir takım 
bilgiler verilebilir. 

2008 tarihinde yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma 
ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanun ile Ar-Ge ve yenilikçilik çalışmalarına yeni bir 
boyut kazandırılmış, Ar-Ge çalışması yürüten yerli ve 
yabancı tüm işletmelerin, Ar-Ge harcamalarına önemli 
oranda teşvik ve muafiyetler sağlanmıştır. 

Bu kapsamda kurulan 102 Ar-Ge Merkezinin 18 ta-
nesi bu alanda faaliyet göstermektedirler. Ayrıca Ba-
kanlığımız tarafından yürütülen San-Tez Programı 
kapsamında desteklenen 317 projenin 164’ü, 5746 
sayılı Kanun kapsamında yürütülen Tekno-girişim Ser-
mayesi Desteği alan toplam 472 işletmenin 198’i BT 
sektörü ile ilgilidir. 

Biz Bakanlık olarak bu tür destekleri artırarak sektö-
rün gelişimine destek vermeye devam edeceğimizi biz 
kez daha belirtmek istiyorum. 

STANDARD- TSE camiasına Dergimiz aracılığı 
ile iletmek istediğiniz mesajınız var mı?

Öncelikle, TSE ailesinin bir üyesi olmaktan mutluluk 
duyduğumu ve bu onuru hayatım boyunca taşımaktan 
memnuniyet duyacağımı belirtmek isterim. Ülkemiz 
için çok büyük hizmetler veren kurumumuzda yöne-
tim kurulu üyesi olmak benim için büyük bir onurdur. 

Ben insanların yaptıkları işten mutlu oldukça, çalıştık-
ları kurumu sevdikçe, hayatın her alanında da başarılı 
olacaklarına inanıyorum. Bu itibarla, personelimizin 
TSE’ye duydukları aidiyet duygusunun gelişmesi ve 
bu duygunun artması, gerek meslek hayatlarında ge-
rekse özel hayatlarında daha başarılı bir yaşam sür-
melerini sağlayacaktır.

Dikkat etmemiz gereken bir diğer husus ise ekip ça-
lışmasının önemi. Memuriyet hayatım boyunca ekip 
çalışmasının getirdiği başarının farkını hissettim. İşi 
ekiple yapmanın getirdiği memnuniyet ve mutluluk her 
zaman daha farklı olmuş ve bir sonra yapılacak işin de 
başarılı olmasının temellerini atmıştır. 

Ben son olarak ülkemizin gelişmesi için TSE ailesi 
olarak büyük katkı vereceğimize ve bu inanç doğrul-
tusunda çalışarak emek veren bu ailenin tüm men-
suplarına bunun haklı gururunu yaşayacağımıza olan 
inancımı bir kez daha vurgulamak istiyorum.
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Mariye Umay AKKAYA
Bilgisayar Yük. Mühendisi

TSE, Elektroteknik Sektör Belgelendirme Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri Ürün Güvenliği İçin 
Ortak Kriterler SertifikasyonuORTAK KRİTERLER SERTİFİKASYONU 

Bilgi Teknolojileri Ürün Güvenliği İçin Ortak Kriterler Sertifikasyonu 

Mariye Umay AKKAYA 
Bilgisayar Yük. Mühendisi 
TSE, Elektroteknik Sektör Belgelendirme Müdürlüğü 

 

 

“ORTAK KRİTERLER” nedir? 

ORTAK KRİTERLER; BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ  ÜRÜNLERİ  İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ   GÜVENLİK   
DEĞERLENDİRME  STANDARDIDIR. 

 TS ISO/IEC 15408  ve TS ISO/IEC 18045 STANDARDLARIDIR. 

Ortak Kriterler;  bilgi teknolojileri ürünlerinin güvenlik seviyelerinin tespit edilmesi ve 
bağmsz laboratuvarlarda test edilebilmesi için geliştirilmiş olan, temelini TCSEC ve ITSEC 
standardlarndan alan ve Uluslararas Standartlar Organizasyonu'nun (ISO) 1999 ylnda 
Uluslararas Bilgi Teknolojileri Güvenlik Değerlendirme Standard olarak kabul ettiği (ISO 
15408) güvenlik standarddr. 
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“ORTAK KRİTERLER” nedir?

ORTAK KRİTERLER; BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ  ÜRÜNLERİ  İÇİN GE-

LİŞTİRİLMİŞ   GÜVENLİK   DEĞERLENDİRME  STANDARDIDIR.

 TS ISO/IEC 15408  ve TS ISO/IEC 18045 STANDARDLARIDIR.

Ortak Kriterler;  bilgi teknolojileri ürünlerinin güvenlik seviyelerinin tes-

pit edilmesi ve bağımsız laboratuvarlarda test edilebilmesi için gelişti-

rilmiş olan, temelini TCSEC ve ITSEC standardlarından alan ve Ulus-

lararası Standartlar Organizasyonu’nun (ISO) 1999 yılında Uluslararası 

Bilgi Teknolojileri Güvenlik Değerlendirme Standardı olarak kabul ettiği 

(ISO 15408) güvenlik standardıdır.

- Ortak Kriterler Standardı Bilgi Teknolojisi Ürünleri İçin Ne Sağlar?

Bilgi Güvenliğinin 3 temel taşı olan:

	 GİZLİLİK (Confidentiality): Bilgiye sadece yetkilendirilmiş kişi-
lerce ulaşılabilmesidir.

	 BÜTÜNLÜK (Integrity): Verinin veya bilginin yetkisiz kişilerce 
değiştirilmesine veya yok edilmesine karşı korunmasıdır.

	 KULLANILABİLİRLİK (Availability): Doğru yetkilendirilmiş bir 
kişinin ihtiyacı olduğu anda ihtiyacı olan hizmetin orada olma 
oranına erişilebilirliğidir.

     kontrollerini gerçekleştirir.
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-  Ortak Kriterler Standardı Bilgi Teknolojisi 
Ürünlerinde Neleri İnceler?

	TASARIM SÜRECİNİ SORGULAR.

	TESLİM & KURULUM SÜRECİNİ SORGULAR.

	TASARIM DOKÜMANLARININ İÇERİK YETERLİ-

LİĞİNİ SORGULAR.

	KAYNAK KODU SORGULAR.

	KILAVUZ DOKÜMANLARI SORGULAR.

	YAŞAM DÖNGÜSÜ MODELİNİ SORGULAR.

	GELİŞTİRME ARAÇLARINI SORGULAR.

	GELİŞTİRME ORTAMININ GÜVENLİĞİNİ SOR-

GULAR.

	TEST DOKÜMANLARINI SORGULAR (Fonksiyo-

nel, Bağımsız ve Sızma Testleri).

Özetle;

	Ürün Geliştiricisini, Üründeki ve Sistemdeki olası 

GÜVENLİK ZAYIFLIKLARINI minimuma düşürecek 

bir METODOLOJİYE uymaya ZORLAR.

	Laboratuvar Değerlendiricisinin ÜRÜN VE İŞLE-

TİM ORTAMI hakkında ayrıntılı olarak bilgi sahibi 

olmasını sağlar.

	BT (Bilişim Teknolojisi) ürününün yeterli bir 
geliştirme ortamında gerçeklenip gerçek-
lenmediğini kontrol eder, var olan tehditleri 
analiz eder, Fonksiyonel, Bağımsız ve Sızma 
testleri (Açıklık Analizi çalışması) yapar ve 
ürüne uygun garanti seviyesini verir.

Ortak Kriterler (Güvenlik Teknikleri BT Ürün Güvenliği 

için Değerlendirme Kriterleri) Standardı  3 ana bö-
lümden oluşmaktadır:

◦	 TS ISO/IEC 15408-1 Bölüm 1: Giriş ve Genel Model

◦	 TS ISO/IEC 15408-1 Bölüm 2: Güvenlik Fonksiyo-

nel Gereksinimleri

◦	 TS ISO/IEC 15408-1 Bölüm 3: Güvenlik Garanti 

Gereksinimleri

Ortak Kriterler tanımlanmış, garanti seviyesi git-
tikçe artan ve Değerlendirme Garanti Seviyesi 

(EAL) olarak bilinen 7 adet garanti paketi sağla-
maktadır. Bu 7 garanti seviyesi: 

	EAL 1

	EAL 2

	EAL 3

	EAL 4

	EAL 5

	EAL 6

	EAL 7

TSE Ortak Kriterler Belgelendirme Sistemi 
(OKBS) TARİHÇESİ`ne özetle bakacak olursak;

- Türkiye`de Ortak Kriterler programı ilk defa 2001 
yılında Genel Kurmay Başkanlığı (TGS) tara-
fından Türk Silahlı Kuvvetleri (TAF) için başla-
tılmıştır.

- Türkiye’nin belgelendirme kuruluşu olan TSE, 
2003 yılında Ortak Kriterler Tanıma Anlaşması 
(CCRA)`nı imzalayarak “Sertifika Müşterisi” üye-
si olmuştur.

- Ortak Kriterler Değerlendirme Laboratuvarı 
(OKDL-CCTL) 2003’te TÜBITAK UEKAE (Ulu-
sal Elektronik Kriptoloji Araştırma Enstitüsü) bün-
yesinde Ortak Kriterler Test Merkezi (OKTEM) 
adı altında bağımsız olarak kurulmuştur.

- Ortak Kriterler Belgelendirme Sistemi (OKBS-
CCCS) ise 2005 yılında TSE Ürün Belgelendirme 
Merkezi altında çalışmalarına başlamıştır.

- TSE, 2008 yılında Ortak Kriterler Tanıma Anlaşma-
sı (CCRA)’da yapılan düzenleme gereğince “Serti-
fika Üreten Ülke – Authorizing Country” olmak 
için başvuruda bulunmuştur.

- 12-16 Nisan 2010 tarihleri arasında yürütülen 
değerlendirme çalışmaları sonucunda denetleme 
ekibi, TSE`nin Ortak Kriterler Tanıma Anlaşması 
(CCRA)’nda yer alan şartları taşıdığına karar ver-
miştir.

- 16 Kasım 2010 tarihi itibari ile “Sertifika Üreten 
Ülke – Authorizing Country” unvanını resmen 
almıştır. Böylece dünyada CCRA Anlaşmasına ta-
raf 26 ülke içinde, Sertifika Üreten 15 ülkeden biri 
olmuş oldu.



Sertifika Üreticisi, Müşterisi Ülkeler ve lisanslı laboratu-
var sayıları aşağıdadır; 

SERTİFİKA ÜRETİCİLERİ       SERTİFİKA MÜŞTERİLERİ

   1. Almanya – 12   1. Avusturya

   2. Amerika – 9                   2. Çek Cumhuriyeti

   3. İtalya – 6   3. Danimarka

   4. Fransa – 5   4. Finlandiya

   5. Güney Kore – 5   5. Yunanistan

   6. Japonya – 4   6. Macaristan

   7. Norveç - 4   7. Hindistan

   8. İngiltere – 3   8. İsrail

   9. Kanada – 3    9. Singapur

 10. Avustralya ve  10. Malezya

      Yeni Zelanda – 3   11. Pakistan

11. İspanya - 3         

12. İsveç - 2

13. Türkiye - 2

14. Hollanda – 1 

Türk OKBS TARİHÇESİ`nin ayrıntısı ise; 

-  Türk Ortak Kriterler Değerlendirme ve Belgelendir-
me Merkezi’nin kuruluşunun başlangıcı 2001 yılına 
dayanır.

-  Bu konuyla ilgili kuruşlar:

o TSE,

o TÜBİTAK UEKAE (Ulusal Elektronik Kriptoloji  
 Araştırma Enstitüsü),

o Genelkurmay Başkanlığı,

o Yazılım ve donanım geliştiricileri,

o Müşteriler.

-  Yukarıdaki özetini vererek genel baktığımız Ortak 

Kriterler Belgelendirme Sisteminin Türkiye’deki 
aşamalarından yıllara göre kısaca bahsedersek:

- 2001 yılında;

o Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuv-
vetleri için Ortak Kriterler programını başlattı;

	Amaç, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından üretilen ya 
da geliştirilen yazılım ve donanım ürünlerine Or-
tak Kriterler standardlarını kazandırmaktı.

	Programa göre; TÜBİTAK bünyesinde Ulusal 
Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UE-
KAE) adıyla bir enstitü değerlendirme laboratu-

varı kurulacak ve  Genelkurmay Başkanlığına 

bağlı bir onaylama makamı da değerlendirme 

sonuçlarını inceleyecekti.

- 2003 yılında,

o TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji 
Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde Or-
tak Kriterler Test Merkezi (OKTEM) kuruldu.

o Genelkurmay Başkanlığı, Test Merkezi ürün yel-

pazesinin, ticari ürünleri de içine alacak şekilde 

genişletilmesini istedi.

o Bunun sonucunda, Türk Standardları Enstitü-

sü, Ortak Kriter ticari ürün değerlendirmeleri için 

Belgelendirme kuruluşu olarak belirlendi.

o Türkiye, Ortak Kriterler Tanıma Anlaşması 
(CCRA)`nı imzalayarak Ortak Kriterler Sertifika 

müşterisi olarak faaliyetlerine başladı.

- 2005 yılında,

o Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Ortak Kriterler 
Belgelendirme Kuruluşu görevine resmi olarak 

başladı.
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o Genelkurmay tarafından yapılan askeri ürün belge-

lendirmesi ile TSE tarafından yürütülen ticari ürün 

belgelendirmesi tek çatı altında toplandı. TSE, Türk 

Ortak Kriterler Sistemi içindeki tek belgelendirme 

kuruluşu, Genelkurmay Başkanlığı ise tek belge 

onay makamı oldu.

-  2007 yılında,

o TSE, Genelkurmay Başkanlığı ve TÜBİTAK ile iş 

birliği yaparak Ortak Kriterler Değerlendirme Siste-

minin kurulması çalışmalarına hız verdi.

- 2008 yılında,

o TSE, 2008 Ortak Kriterler Tanıma Anlaşması 

(CCRA)’nda alınan kararlara dayanarak Sertifika 

Üreten Ülke olmak için başvuruda bulundu.

- 2010 yılında,

o Nisan ayında; TSE OKBS CCRA Tetkik Heyeti ta-

rafından yapılan Ortak Kriterler Uluslararası tetki-

ğinden (Shadow Assessment) başarı ile geçti.

o 21-23 Eylül 2010 tarihlerinde Antalya`da TSE 

OKBS tarafından 11. ICCC Uluslararası Ortak Kri-

terler Konferansı düzenlendi, çok sayıda yurt dışı 

katılımcı sağlandı. (http://www.11iccc.org.tr/ )  

o 16 Kasım 2010`da TSE OKBS`nin “Sertifika 

Üreten=Certificate Authorizing Scheme” olduğu 

resmen http://www.commoncriteriaportal.org/ 

adresinde yayınlanarak ilan edildi.

- 2011 yılına gelindiğinde:

7 ürün sertifikalandırılmıştır. (http://www.tse.org.

tr/turkish/belgelendirme/ortakkriter/UBM-03-LS-

009OKBS.pdf)

	9 ürün değerlendirme aşamasındadır. Bu ürünler-

den beşi EAL4+ ve üçü EAL5+, biri EAL 2 güvenlik 

seviyesindedir, biri ise Koruma Profili (Protection 

Profile) değerlendirmesidir.

	3 ürün ise başvuru aşamasında olup, 

	Mevcut durumda PKI Çözümleri, Akıllı Kartlar Ya-

zılım ve Donanımları, Güvenlik Duvarları İşletim 

Sistemleri ve daha birçok konuda Ortak Kriterler 

Belgelendirilmesi yapılmaktadır.

	Güvenlik Garanti Seviyeleri EAL 1`den EAL 5 + a 

kadar değerlendirme yapılmaktadır.

	İzole edilmiş fiziksel ve mantıksal ağ ortamı vardır.

	Dokümanlar için güvenli ortam sağlanmıştır.

Şekil 1
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	OKBS`ye bağlı 2 adet lisanslı OKDL (Ortak Kriterler 

Değerlendirme Laboratuvarı) mevcuttur.

Ortak Kriterler Değerlendirme ve Belgelen-
dirme Prosesleri:

3 taraf vardır;

•	 Ortak Kriterler Belgelendirme Sistemi (OKBS), 

•	 Ortak Kriterler Değerlendirme Laboratuvarı (OKDL), 

•	 Üretici ve/veya Sponsor. 

Aralarındaki hiyerarşi şekil-1`de görüldüğü gibidir;

Ortak Kriterler Belgelendirme Sistemi, üretici ve/veya 

sponsor ile Ortak Kriterler Test Laboratuvarları arasın-

daki koordinasyonu sağlar.

Ortak Kriterler Değerlendirmeleri, TSE OKBS (Ortak 

Kriterler Belgelendirme Sistemi)`nden lisanslı ISO/IEC 

17025 Standardından Ortak Kriterler kapsamında ak-

redite olmuş bağımsız Ortak Kriterler Test Laboratu-

varlarında (OKDL) gerçekleştirilmektedir. Bu bağımsız 

test laboratuvarları sonuçları temel alınarak verilen 

sertifikalara sahip BT ürünleri; belirlenen tehditler için 

güvenlik ölçütlerinin yeterli olduğu ve bu ölçütlerin 

doğru olarak üründe uygulandığı konusunda temel bir 

garanti sağlamaktadır.  

Bu sistem içerisinde OKBS, OKDL’lerin teknik yeterli-

liğini ve birbirleri ile tutarlılığını sağlamakla yükümlüdür. 

OKBS bunu belirli aralıklarla yaptığı laboratuvar tetkik-

leri ve toplantılar aracılığı ile sağlar. 

OKBS Faaliyetleri

- TSE OKBS Sisteminin araştırma ve geliştirme ça-
lışmaları şu çalışmalarla devam eder:

o Yılda birçok kere alınan Teorik ve Pratik eğitimler. 
(Akıllı Kart Atakları, Yan Kanal Analizi, Tersine Mü-
hendislik, Kriptoloji Eğitimi etc.)

o İş Akışları ve Prosedürler

o Laboratuvar yetkinliği (Türkiye`nin 2011 yılı iti-
bari ile 2 adet Ortak Kriterler değerlendirme labo-
ratuvarı vardır, bunların lisanslama denetimlerini 
yapmak ve TÜRKAK`ın Akreditasyon Denetimine 
uzman olarak katılmaktır.)

o Güvenli Fiziksel Çalışma Ortamı (OKDL-OKBS 
arasında gidip-gelen dokümanların-Gözlem Ra-
porları, Ara Değerlendirme Raporları, Gözlem Ka-
rarları, Notları vs. ve OKBS`de saklanan tüm bilgi-
lerin güvenliğini temin etmek. )

	Dış ve İç Uzman Personel Yönetimi

Şekil 2
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	Komiteler (Belgelendirme-İnceleme Uzmanları 
arasında düzenli yapılan toplantılar)

o Uluslararası görüşmeler (CCDB-Common Cri-
teria Development Board, CCES- Common Cri-
teria Executive Subcommitee, CCMC- Common 
Criteria Management Commitee  toplantılarına dü-
zenli katılıarak Türkiye adına TSE OKBS`yi temsil 
etmek)

o CCRA (Common Criteria Recognition Arrange-
ment: http://www.commoncriteriaportal.org)’ya 
uygunluk

o Web Sitesi ve Yayınlar (TSE intranette yayınla-
nan OKBS prosedür, talimat, form, yayın, liste vs. 
dokümanları ve bunlara göre sürekli güncellenen 
Web sayfamız vardır.)

o Belgelendirme (Ortak Kriterler belgelendirilmesi 
için TSE OKBS`ye başvuran ürünlerin değerlendir-
me süreci bittikten sonra Belgelendirme Raporu 
yazılıp Ortak Kriterler Belgesinin verilmesi.)

Mevcut durumda; PKI Çözümleri, Akıllı Kartlar 
Yazılım ve Donanımları, Güvenlik Duvarları, İşletim 
Sistemleri ve daha birçok konuda (14 ürün grubu 
aşağıda verilmiştir) Ortak Kriterler Belgelendirilme-
si yapılmaktadır.

- Standardın en son versiyonu olan Ortak Kriter-
ler Standard Versiyon 3.1, R3`te belgelendirme 
yapılmaktadır.

- 14 ürün grubu:

o Erişim Kontrol Cihazları ve Sistemleri (Ac-
cess Control Devices and Systems)

o Biometrik Sistemler ve Cihazlar (Biometric 
Systems and Devices )

o Sınır Koruma Cihazları ve Sistemleri (Boun-
dary Protection Devices and Systems )

o Veri Koruma (Data Protection)

o Veritabanları (Databases)

o Tespit Cihazları ve Sistemleri (Detection De-
vices and Systems)

o Akıllı Kartlar-Entegre Devre (Smart Card -In-
tegrated Circuits)

o Akıllı Kart İşletim Sistemleri (Smart Card 
Operating Systems) 

o  Akıllı Kart Okuyucuları (Smart Card Reader) 

o Anahtar Yönetim Sistemleri (Key Manage-
ment Systems)

o Ağ ve Ağla ilgili Cihazlar ve Sistemler 

(Network and Network Related Devices and 

Systems) 

o İşletim Sistemleri (Operating Systems)

o Sayısal İmzalı Ürünler (Products for Digital 

Signatures) 

o Güvenilir Hesaplama (Trusted Computing)

-  Güvenlik Garanti Seviyeleri 1 - 5+ a kadar de-

ğerlendirme yapılmakta olup, Türkiye gibi Sertifi-

ka üreten ülkelerin değerlendirip sertifikalandırdığı 

ürünler “Uluslararası geçerli Güvenli BT Ürünü” 

olmakta ve http://www.commoncriteriaportal.org/

products/  adresinde yayınlanmaktadırlar.

- Şu an 1 adet kamusal ve 1 adet de ticari CC la-

boratuvarı olan ve TS EN ISO/IEC 17025`de 

akredite ve “Ortak Kriterler” kapsamında 

TSE`den lisanslı TUBİTAK BİLGEM UEKAE OK-

TEM ve EPOCHE & ESPRI değerlendirme labora-

tuvarları mevcut olup, OKBS Onaylı Laboratuvar 

Listesi;  http://www.commoncriteriaportal.org/

labs/ , http://www.tse.org.tr/turkish/belgelendir-

me/ortakkriter/UBM-03-LS-007OKBS.pdf adres-

lerinde yayınlanmaktadır.

Türkiye`nin 2010 yılında dünyadaki 14 adet “Ser-

tifika Üreten Ülke”ler arasına girmesi ile TSE 

OKBS`nin belgelendireceği ürünler CCRA`ya üye 

26 ülke arasında EAL 1`den 4`e kadar uluslararası 

geçerli “Güvenli Bilgi Teknolojisi Ürünü” olması Bil-

gi Güvenliği açısından ülkemiz adına son derece 

önemli bir gelişmedir. 

Güvenliğin, sistemde ve üründe birlikte uygulandı-

ğı takdirde bir olgunluğa ulaştığı da hızla ilerleyen 

teknoloji ve saldırgan potansiyeli karşısında unu-

tulmamalı, ülkemizde Bilgi Güvenliğinin önemini 

konferanslar, paneller vs. düzenleyerek anlatılmalı, 

özellikle de “TS ISO/IEC 15408-Bilgi Teknolojisi 

Ürün Güvenliği-Ortak Kriter”leri yaygınlaştırmaya 

çalışmalıyız.
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TS 13298 Işığında  
Elektronik Belge 
Yönetimi

Çağımızdaki teknolojik değişimler günlük yaşantımızda 
ve sosyal ilişkilerimizde önemli değişikliğe neden olmak-
tadır. İnsanlar alışveriş, bankacılık, vatandaşlık vs. işlem-
lerini artık internet üzerinden rahatlıkla yapabilmekte ve 
internetin kullanımı 7’den 70’e her geçen gün artmaktadır. 

Yaşanan bilgi teknolojilerindeki hızlı değişim, sadece in-
sanların hayatını etkilemekle kalmamakta, hizmet veren 
kuruluşların da farklı bir hizmet anlayışına geçmesine, 
yeni metotları benimsemesine ve kullanmasına neden 
olmaktadır. Kamu hizmeti yapan kuruluşların yapmış ol-
dukları faaliyetlerde açıklık, şeffaflık, hesap verilebilirlik, 
hizmet kalitesini artırma, zaman ve kaynak israfını azalt-
mak adına e – devlet uygulamalarının sayısı her geçen 
gün artmaktadır. E-devlet uygulamalarının en önemli bi-
leşenlerinden biri de günümüz kuruluşlarının en kayda 
değer sermayesi diyebileceğimiz bilgi ve bu bilgileri ihtiva 
eden belgelerin yönetimini sağlayan elektronik belge yö-
netim sistemleridir.

Bilgi Teknolojileri sektöründe elektronik belge yönetimini 
yaptığını iddia eden birçok yazılım mevcuttur.  Bu yazı-
lımların bir kısmı sadece doküman yönetimi işlemini yap-
makta, yazılımlar basit bir evrak takibinden öteye gitme-
mektedir. Bu durumun açıklığa kavuşması için öncelikle 
doküman ile belgenin tanımları ve Elektronik Doküman 
Sistemleri ile Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin fark-
larının bilinmesinde fayda vardır. 

Mustafa YILMAZ
Bilgisayar Mühendisi

TSE; Elektroteknik Sektörü Belgelendirme Müdürlüğü
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Herhangi bir bireysel veya kurumsal fonksiyonun ye-
rine getirilmesi için alınmış ya da fonksiyonun sonu-
cunda üretilmiş, içerik, ilişki ve formatı ile ait olduğu 
fonksiyon için delil teşkil eden kayıtlı bilgi, belge (ev-
rak) olarak isimlendirilmektedir. 

Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesinde üretilen ya 
da toplanan, henüz belge vasfı kazanmamış her türlü 
kayıtlı bilgi doküman olarak adlandırılmaktadır. 

Kurumların gündelik işlerini yerine getirirken oluştur-
dukları her türlü dokümantasyonun içerisinden kurum 
faaliyetlerinin delili olabilecek belgelerin ayıklanarak 
bunların içerik, format ve ilişkisel özelliklerini korumak 
ve bu belgeleri üretimden nihai tasfiyeye kadar olan 
süreç içerisinde yönetilmesine Elektronik Belge Yöne-
timi (EBY), bu sebeble kullanılan sisteme de Elektronik 
Belge Yönetim Sistemi (EBYS) adı verilmektedir.

Elektronik Doküman Yönetim Sistemleri ;

•	 Dokümanların üzerinde değişiklik yapılabilmesini 
ya da dokümanların sistem içerisinde birden 
fazla versiyonu bulunabilmesini,

•	 Dokümanların üreticileri tarafından imha edile-
bilmesini,

•	 Bazı saklama kriterleri ve planları içerebilmesini,

•	 Dokümanların depolanmasının kontrolünün üreti-
cileri tarafından sağlanabilmesini,

•	 Temelde kurumun günlük işlerinin daha etkin ve 
hızlı bir şekilde yapılabilmesini sağlar.

•	 Elektronik Belge Yönetim Sistemleri ;

•	 Belgelerin değiştirilmesine izin vermez.

•	 Belgelerin imha edilmesine kesinlikle izin ver-
mez. Belgeler ancak saklama planları çer-
çevesinde kontrollü ortamlarda imha edilebilir.

•	 Kesinlikle saklama planları içermelidir.

•	 Belge yöneticisi ve sistem yöneticisi tarafından 
tanımlanmış tasnif sistemine bağlı depolama 
işlemleri gerçekleştirilir.

•	 Günlük işlerin yapılmasının yanı sıra kurum-
sal hafızanın korunması ve kurumsal faaliy-
etlere delil teşkil eden belgelerin güvenilirliğinin 
sağlanmasına yöneliktir.

Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin süreçlerine ka-
baca baktığımızda ; kurumun kağıt ve kalem kullanımı 
olmaksızın elektronik ortamda belgeleri oluşturması, 
oluşturulan bu belgelerin güvenli elektronik imza ile 
imzalanması, belgenin ve eklerinin daha önceden be-
lirlenen kurumsal organizasyon içerisinde dolaşıma 
sunulması, dolaşıma sunulan belgelere erişimin yetki 
dahilinde olması, kullanıcı hatalarını en aza indirgeye-
rek belirlenen resmi yazışma usul ve esasları çerçe-
vesinde belgelerin hazırlanması, belgelerin saklama 
planları çerçevesinde saklanması, elektronik ortamda 
transferlerinin yapılmasını vs. görmekteyiz.

Elektronik Belge Yönetimi Sistemleri sayesinde;

	Belgelere hızlı erişimin sağlanması,

	Belgelerin kaybolması, yıpranması vs. gibi fiziksel 
sorunların ortadan kalması,

	Kağıt tasarrufu,

	Belgelerin saklama planları çerçevesinde hızlı bir 
şekilde arşivlenmesi,

	Arşivleme için gerekli fiziksel materyallerin 
(dolaplar,dosyalar vs) kullanımın azalması,

	İşlemlerin hızlı gerçekleşmesinden dolayı müşteri 
memnuniyetinin artması,

	Zamandan, mekandan ve personelden tasarruf 
sağlanması,
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	Verimliliğin artması,

	Belgelere erişimde güvenliğin sağlanması,

	Aynı belgeye farklı yerlerden yetkisi dahilinde bir-
den fazla kişinin erişebilmesi,

	Belgeler üzerinde yapılan değişikliklerin kim tara-
fından, ne zaman ne şekilde vb. yapıldığı bilgile-
rinin tutulması ile belge üzerinde işlem yapanların 
elektronik ortamda tüm aşamaları izleyebilmesi vb. 
gibi birçok avantajlar sağlanmaktadır.

Elektronik Belge Yönetim Sistemleri, kuruluşlar için bu 
kadar önemli olduğundan özellikle gelişmiş ülkeler ta-
rafından bu alanda standardlar geliştirilmekte, model-
ler ortaya konulmaktadır. Bu konuda gerçekleştirilen 
standardlaşma çalışmaları birlikte çalışabilirliğin teme-
lini oluşturmakta büyük önem arzetmektedir. Ülkemiz-
de bu bağlamda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 
Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
ve Türk Standardları Enstitüsünün çalışmaları ile Hazi-
ran 2007’de TS 13298 Standardı yayınlanmıştır.

TS 13298 Standardı genel olarak sistem kriterleri, 
belge kriterleri ve üst veri elemanları olmak üzere üç 
bölüme ayrılmıştır. Her bölüm de kendi içerisinde alt 
bölümlere ayrılmıştır. Bu alt birimlerde de sistem ge-
reksinimleri mevcuttur. Standarda uyumlu Elektronik 
Belge Yönetim Sistemleri (EBYS) içerisinde birçok 
önemli özellikler içermektedir. TS 13298 Standardı 
genel olarak;

	EBYS‘nin  Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ta-
rafından tanımlanan standard dosya planları ile 
uyumlu olmasını, kurumun yapısını ve fonksiyon-
larını yansıtan dosya tasnif planlarını içerisinde ba-
rındırmasını, dosya tasnif planı tanımlamaları vb. 
gibi birçok işlemin yetkilere ayrılmasını ve yetkiler 
dahilinde yapılmasını istemektedir.

	Günümüzde de karşılaştığımız kamu kuruluşla-

rında birçok birimin kapatılması, yeni birimlerin 
oluşturulması, hatta bakanlıkların ayrılması ve bir-
leştirilmesinin söz konusu olduğu koşullarda da 
EBYS’nin bu koşulları entegre edebilecek bir yapı-
ya sahip olmasını, sistemin aynı anda birden fazla 
dosya tasnif planı oluşturmasını istemektedir.

	EBYS‘nin kullanıcı dostu bir arayüze sahip olma-
sını, internette basit birkaç işlemi yapan bir kulla-
nıcının da bu sistemleri kullanmasına imkân sağla-
yacak fonksiyonlar, kontrollü terminolojiler, kullanıcı 
hatalarını en aza indirgemeyi sağlayan kısıtlamalar 
içermesini istemektedir.

	Dosya tasnif elemanlarının tanımlanması ve yöne-
tilmesi ile ilgili de birçok kural tanımlamakta, böy-
lelikle bir sistem bütünlüğü anlayışını getirmektedir. 
Elektronik belge üzerinde yapılan her türlü işlemin 
kayıt altına alınmasını istemekte ve bu kayıtların 
muhafazasını şart koşmaktadır. Belgeler üzerin-
de yapılacak herhangi bir usulsüzlüğün, belgenin 
bütünlüğünü bozacak her türlü yaklaşımın önüne 
geçilmesi hedeflenmektedir.

	Elektronik belgenin imha işlemini belirli şartla-
ra bağlayarak kurumsal hafızanın belkemiği olan 
belgelerin kaybolmasının önüne geçmektedir. 
Elektronik belgelerin çapraz referanslarla birbirine 
bağlanmasını istemekte, böylelikle belge kopyala-
manın önüne geçilmekte ve bir belgenin gereksiz bir 
şekilde birden fazla yerde olması engellenmektedir.

	EBYS'nin dinamik bir raporlama yeteneğine sahip 
olmasını, kullanıcının belirleyeceği kriterlere göre 
peryodik ve istatistik raporların alınmasının sağ-
lanmasını istemektedir. Böylelikle idarecilere hangi 
birimden ne kadar yazı çıktığı, belgeler üzerinde ne 
kadar işlem yapıldığı, performans vb. gibi istatistik-
ler alınması sağlanmaktadır.
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	Sistemin envanter listelerinin oluşturulmasına 
imkân sağlamasını istemektedir. Dosya muhtevi-
yat raporu gibi envanter listeleri ile bir klasörde ne 
kadar belge olduğu bilgisi, imha edilecek klasörün 
içerisindeki belge sayısı vb. gibi bilgiler elde edile-
bilmektedir.

	Sistemlerin saklama planları tanımlamasına imkân 
sağlanmasını, saklama süresi dolan elemanların 
takip edilerek uyarı verilmesini ve tasfiye işlemle-
rinin otomatik yapılmasını sağlayacak fonksiyonlar 
barındırmasını, saklama sürelerine ait raporlar alı-
nabilmesini, saklama planları arasındaki uyuşmaz-
lıkların çözülmesini istemekte ve böylece belgelerin 
bir sistem yaklaşımıyla saklanması sağlamaktadır.

	Sisteme her türlü elektronik belgenin dahil edile-
bilmesini, elektronik belge ile üst verisi ve ekleri 
arasındaki bütünlüğün korunmasını, birden fazla 
parçadan oluşan, örneğin web sayfası gibi elekt-
ronik belgelerin parçalar arasındaki ilişkilerinin ve 
yapısal özelliklerinin korunmasını, makrolar gibi 
güncellendiğinde belgenin içeriğini değiştirecek 
dökümanların sisteme dahil edildiğinde belge-
nin içeriğini değiştirmesini engellemeyi, endüstri 
standardı haline gelmiş formatları kullanıcının bil-
gisayarında belgenin üretildiği program olmadan 
görüntüleyebilmesini, e-posta entegrasyonu gibi 
kolaylıkların olmasını istemektedir. Bu özelliklerle 
belgenin bütünlüğü korunmakta, farklı sistemlerle 
(e-posta gibi) entegre çalışarak belge üretiminin 
kolaylaşması sağlanmaktadır.

	Arama, görüntüleme, yazdırma ve  raporlamaların 
etkin bir şekilde olmasını, kullanıcının en son yap-
tığı aramaları kriterlerini kaydedebilmesini, progra-
mın görsel bir arayüze sahip olmasını, belgelerden 
uygun olanlar üzerinde full-text (tam metin) arama 
yapılabilmesini, kullanıcının faaliyetleri hakkında 
raporlar alınabilmesini istemektedir. Bu raporlar ile 
birçok istatistiki bilgiler elde edilebilmesi sağlan-

makta, arama ve görüntüleme kolaylığı ile kullanıcı 
dostu sistemlere sahip olunması sağlanmaktadır.

	Sisteme girişlerin belirli yetkiler dahilinde olmasını, 
kullanıcı rol, grup, profil, yetki tanımlanmaya mü-
sait olmasını, işlem yapan hiç bir kullanıcının sis-
temden silinmemesini, günlük kayıtların  tutulması-
nı vb. istemektedir. Bu özelliklerle sisteme yetkisiz 
erişimlerin önüne geçilmeye çalışılmakta, yapılan 
işlemler için kim, ne zaman, hangi belge üzerinde 
işlem yaptığı bilgileri ile deliller elde edilmesi sağ-
lanmaktadır.

	Sistemin çevrimiçi yardıma sahip olmasını, endüst-
ri standardı haline gelmiş kelime işlemci program-
larıyla entegre bir şekilde çalışarak bu uygulamalar 
içerisinden de sisteme doküman kazandırabilme-
sini, normal işletim koşullarında performans gös-
termesini, saklama ünitesi bozukluklarını peryo-
dik olarak karşılaştıracak fonksiyonlar içermesini 
istemektedir. Çevrimiçi yardım sayesinde sistem 
hakkında bilgisi olmayan kullanıcı da sistemi kul-
lanabilmektedir. Sistemin diğer kelime işlemci 
programlarıyla entegre çalışması sayesinde gü-
nümüzde çoğu kuruluşlarda kullanılan program-
larla kolaylıkla sisteme doküman kazandırılması 
sağlanmaktadır. Saklama ünitesi bozukluklarının 
karşılaştırılmasıyla sistem ve veri bütünlüğü sağlan-
makta, belge kaybı yaşanmasının önüne geçilmeye 
çalışılmaktadır.  

	Sistemin e-imzayı bünyesinde barındırmasını iste-
mekte, bu sayede e-imzanın sağlamış olduğu kim-
lik doğrulama, veri bütünlüğü ve inkar edilemezlik 
gibi özelliklerle internet ortamında karşılaşılan gü-
venlik problemlerinin aşılması hedeflenmektedir. 
Elektronik belgelerin üretim, iletim, depolama ve 
kullanımına imkân sağlayan teknolojik özelliklerin 
kayıt altına alınması ile yıllar sonra belgeye ulaşıl-
mak istendiğinde hangi uygulama programı, işle-
tim sistemi vb. özelliklerin sağlanarak belgeye ula-
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şılabilmesinin mümkün olacağının bilgisi tutulmaya 
çalışılmaktadır.

	Belgelerin olduğu gibi dokümanların da sistem 
içerisinde iş akışlarında dolaşmasının sağlanma-
sını, elektronik olarak üretilmiş veya metin haline 
dönüştürülmüş dokümanların da (OCR vb sis-
temler ile) içeriklerinin taranması istenmektedir. 
Dokümanlar üzerinde yapılan değişikliklerin izle-
nebilmesi ve taslak dokümanların hızlı bir şekilde 
belgeye dönüştürülebilmesini sağlamak amacıyla 
dokümanların versiyonunun korunabilmesi isten-
mektedir.

	Sistemin fiziksel dosya ve belgelerin de tanımlama 
bilgilerini bünyesinde barındırması, yer bilgisinin 
kayıt altına alınması istenmektedir. Böylece elekt-
ronik olmayan belgelerin de yer bilgilerine vb. sis-
tem vasıtayla kolaylıkla erişilebilmesi sağlanmakta-
dır.

	Sistemin sayısal görüntüleme sistemleri ile elekt-
ronik ortama aktarılan fiziksel belgeleri görüntü 
olarak veya OCR kullanarak metin haline getirilmiş 
doküman olarak kaydedebilmesi istenmektedir. 
Görüntülenecek malzemelerin çözünürlüğü vb. 
özellikleri standardda detaylı olarak verilerek bel-
gelerin kullanımı ve arşiv özelliğinin korunabilmesi 
için gerekli çözünürlüğün sağlanması istenmekte-
dir. 

	Sistemin üst veri eleman tanımlamaları için her-
hangi bir sınırlama getirmemesi istenmektedir. 
Kurumlararası ortak bir dil oluşturmak amacıyla 
EBYS elemanlarının üst veri tanımlamaları stan-
dardda detaylı bir şekilde verilmektedir.

TS 13298 Standardı görüldüğü üzere kuruluşlara 
birçok faydalar sağlamaktadır. Bunun bilincine varan 
kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör her geçen 
gün bu bilinçle hareket etmekte ve standarda uyumlu 

EBYS sistemleri edinmeye çalışmaktadır. Bu bağlam-
da standarddan belge almak isteyen firmalar stan-
darddaki her bir madde için test senaryoları oluştur-
malı ve her senaryoyu geçerlemeye çalışmalıdır.

16 Temmuz 2008 tarihli 26938 sayılı Resmi Gazete‘de 
yayınlanan Başbakanlık Genelgesinde "Kamu kurum 
ve kuruluşları oluşturacakları elektronik belge yönetim 
sistemlerinde TS 13298 no’lu standarda göre işlem 
yapacak, ayrıca üretmiş oldukları elektronik belgenin 
kurumlar arası paylaşımını www.devletarsivleri.gov.tr 
internet adresinde belirlenen kurumlar arası elektronik 
belge paylaşım hizmeti kriterlerine göre gerçekleştire-
cektir. Genelgenin yayımı tarihinden önce kurulan sis-
temler ise ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gözden 
geçirilerek iki yıl içinde standarda uyumlu hale getirile-
cektir." ifadesi yer almaktadır. Genelge kurumsal hafı-
zanın korunmasını sağlayan EBYS‘nin kamu kurum ve 
kuruşlarınca kullanımının önemi birkez daha vurgula-
maktadır. Elektronik Belge Yönetimi Sistemlerinin yay-
gınlaşması, etkinliğinin artması, öneminin kavranması 
için kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversi-
teler vb. olmak üzere herkese görevler düşmektedir.
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İnternet
Ekonomisi

1990’lı yıllardan bu yana internetin doğuşu ve bilgi 
teknolojilerinin yaygınlaşması, küresel  bağlantılı yeni 
bir altyapı oluşturmuştur. Bu altyapı ise iş modellerinin 
çoğunlukla uzmanlık ve düşünsel kapasite ile yürü-
tüldüğü, şebekeleşme, bağlantı ve birlikte çalışmaya 
dayanan yeni küresel bilgi ekonomisinin gelişimini iv-
melendirmiştir. Bu çerçevede, günümüzde yaygın bir 
şekilde kullanılmaya başlanan internet, toplumun her 
alanında etkisini gösteren ve yaşamın sınırlarını ve işle-
yişini yeniden biçimlendiren bir unsur olarak ekonomi 
ve iş dünyasında önemli bir yer teşkil etmektedir. Ayrı-
ca, internet bilgi ekonomisinin küresel bağlantı altyapı-
sını oluşturmaktadır. 

İnternet ekonomisi ve yoğun olarak kullanılmakta 
olan elektronik ticaret, yeni ekonominin  özelliklerin-
den dijitalleşme kapsamında değerlendirilebilir. Yir-
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minci yüzyılın son yıllarında özellikle mikro elektronik 
ve bilgisayar teknolojisi alanında gözlenen hızlı tek-
nolojik  ilerlemeler, günümüzün en önemli ağ temelli 
teknolojilerinden biri olan interneti yaratmıştır. Dünya 
genelindeki internet kullanıcı sayısı 1995 ve 2008 yıl-
ları arasında önemli ölçüde artarak 1.4 milyara ulaş-
mıştır. 2012 yılı itibarıyla bu sayının dünya nüfusunun 
% 30’una tekabül eden 1.9 milyara ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. İnternet kullanıcı sayısıyla birlikte internet 
bağlantılarının hızının artmasının internet ekonomisinin 
gelişimini hızlandırdığını söylemek mümkündür.  İnter-
netin hızla yaygınlık kazanmasıyla, ülkelerarası sınırlar 
ortadan kalkmış ve hızlı bir teknolojik yarış başlamıştır. 
İnternet ve uygulamaları, günümüzde ticaretten finan-
sa kadar birçok alanda kullanılmakta ve bu alanlarda 
önemli etkiler yaratmaktadır. Bu anlamda internetin, 
bilgi toplumunun en anlamlı teknik ve toplumsal kaza-
nımlarından biri olduğunu söylemek mümkündür. 

İnternet üzerinden e-ticaret, işletme yönetiminin yeni 
bir yoludur. Henüz birkaç yıllık olmasına karşın eko-
nomik faaliyetleri ve sosyal ortamı köklü biçimde de-
ğişim dalgasından oldukça yoğun şekilde etkilenmiş 
durumdadır. Diğer yandan, eğitim,  sağlık ve devlet 
faaliyetleri, etkinin hissedildiği diğer alanlar olarak 
dikkat çekmektedir.  Bununla birlikte, e-ticaret için 
uygun bir araç olarak ortaya çıkan internetin sorun-
suz bir şekilde işlemesini sağlayacak firmaların ortaya 
çıkması, yeni ekonomi endüstrilerinden biri  olan in-

ternet endüstrisinin doğmasına yol açmıştır. Internet 
endüstrisi, yeni ekonomide,  enformasyon ve iletişim 
teknolojileri endüstrilerini tamamlayıcı bir rol üstlen-
mektedir.  1990’larda, ABD ekonomisi İkinci Dünya 
Savaşı sonrası dönemdeki en uzun süreli ekono-
mik genişlemeyi yaşamıştır. 1993 yılının ilk çeyreğin-
den itibaren GSYİH, yılda ortalama %   4 düzeyinde 
büyümüştür. Aynı zamanda, ilgili dönemde 22 milyon 
yeni iş yaratılmıştır.  Eylül 2000’de işsizlik oranı son 
otuz yılın en düşük düzeyi olan % 3.9’a gerilemiş-
tir. 1973-1995 yılları arasında oldukça yavaş artan iş 
gücü verimliliği (yılda % 1.4), ekonomik genişlemenin 
ikinci yarısında belirgin bir şekilde artış trendine gir-
miştir. 1995’ten 2000’e kadar ortalama yıllık % 3’lük 
bir büyümeyle uzun dönem trend değerinin üzerinde 
bir gelişme göstermiştir. Bu beklenmeyen verimlilik ar-
tışı, enflasyonun düşük düzeylerde kalmasına yardım-
cı olmuştur. Böylece 1990’lardaki oldukça sıkı iş gücü 
piyasasına karşın, çekirdek enflasyon % 2-% 3 aralı-
ğında dalgalanma göstermiştir. Diğer yandan, ABD’de 
yatırımlarda  da büyük artışlar gözlenmiştir. 2000 yılı 
boyunca devam eden hisse senetlerinin aşağıya ayar-
lanmasından sonra bile, birleşik hisselerin değeri, 10 
yılda 3 katına ulaşmıştır. ABD ekonomisinde yaşanan 
bu gelişmeler, bu ekonominin yeni ekonomiye dönüş-
tüğüne dair bir uzlaşmanın doğmasına yol açmıştır. 

Yeni ekonomi kavramı, son birkaç yılın en çok ko-
nuşulan kavramlarından biridir. Her  moda olan kav-
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ramda olduğu gibi, yeni ekonomi kavramı da farklı 
kişiler tarafından farklı  şekillerde tanımlanmaktadır. 
Avrupa’da genel anlamda yeni ekonomi kavramı, 
elektronik enformasyon teknolojilerinin yaratılması ve 
uygulanmasının merkezinde yer alan ekonomik faali-
yet endüstrisi olarak ifade edilmektedir. Yeni ekonomi 
kavramının tanımlanması oldukça  belirsizlik göster-
mektedir. ABD ekonomisinde devam eden dönüşüm, 
farklı şekillerde  adlandırılmaktadır; “endüstri sonrası 
toplum”, “inovasyon ekonomisi”, “bilgi ekonomisi”, 
“ağ ekonomisi”, “dijital ekonomi”, “internet ekonomi-
si” ve “e-ekonomi” bunlardan en çok kullanılanlardan-
dır.  Bazı yazarlara göre yeni ekonomi veya internet 
ekonomisi, 1990’ların ortalarında bilgisayar donanımı, 
yazılımı ve telefon hizmetlerindeki fiyat düşüşlerinin 
yanında, bilgisayar işlem  gücündeki, iletişim kapasi-
tesindeki artışlar ile internet teknolojisindeki çok hızlı 
gelişmeyi ifade etmektedir. Bu tanımda yeni ekonomi, 
1995 yılı öncesi dikkate alınmaksızın 1995 yılı sonrası 
enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeye 
eşdeğer tutulmuştur. 

Yeni ekonomi tanımlanırken bilgisayar donanımı, yazı-
lımı ve iletişim cihazları üzerinde önemle durmaktadır. 
Yeni ekonomi, enformasyon oluşturma, geliştirme ve 
dağıtım süreçlerinden oluşmaktadır. Süreç içerisinde 
üç büyük aktör yer almaktadır. Bunlar; enformasyonu 
işleyen  donanım (bilgisayarlar), enformasyonun edi-
nilmesini ve dağıtılmasını sağlayan iletişim sistemi ve 
son olarak insan eliyle tüm sistemi yöneten yazılım-
dır. Ulusal sınırların ötesinde bir ekonomik bağ; yük-
sek iktisadi verimlilik getiren buluşlarla yaşanan yolun 
teknolojik ve sosyal değişim, artan oranda bilgi akışı 
ve paylaşımı, internet ekonomisinin veya yeni ekono-
minin karakteristik özellikleri olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Yeni ekonomide ürün ve hizmetlerin en önemli 
özelliği, bilginin temel üretim faktörü olarak ön plana 
çıkmasıdır. Yeni ekonomi endüstrilerinde, beşeri ser-
maye, fiziksel sermaye ile entelektüel sermayeyi güçlü 
bir şekilde tamamlayan bir rol üstlenmektedir. Gerek 
enformasyon teknolojilerinin kullanımı ve gerekse üre-
timi, nitelikli iş gücü talebini artırmaktadır. Dolayısı ile 
internet ekonomisinde, beşeri sermaye yatırımlarında 
artış gözlenmektedir. Bu çerçevede internet ekonomi-
sinin temel özellikleri şu şekilde özetlenebilir:  İlk ola-
rak, eski ekonomik yapı, bilgisayar ve internet toplu-
munda ağlaşmayla birlikte değişmektedir. Bu değişim 
dış kaynak kullanım tercihlerinde bir artış olasılığını 
da  beraberinde getirmektedir. Birçok yeni internet 
portalının yaratılıyor olması, e-pazarda  işlem maliyet-

lerinde düşüşün bir göstergesi kabul edilebilir. Yeni 
bilişim teknolojileri müşterilerin, üreticiler ile daha fazla 
etkileşim içinde olmalarına olanak sağlamaktadır.  İn-
ternet kullanımıyla birlikte artan ulusal ve uluslararası 
rekabet, piyasaları tam rekabet  koşullarına yakın bir 
duruma getirmektedir. 

İkinci olarak, finansal piyasalardaki işlemler internet 
yoluyla kolaylaşmakta, bu sayede birçok internet kul-
lanıcısı aracılara gerek kalmaksızın (bazı durumlarda 
e-dealerlar vasıtasıyla)  finansal piyasalardaki operas-
yonları doğrudan yönetebilmektedir. Teknolojik ilerle-
melerle  ortaya çıkan e-finans uygulamaları, finansal 
hizmet endüstrisinin yüzeyini değiştirmektedir.  Ara-
larında online bankaların, online brokerların ve 
firmaların bulunduğu yeni hizmet sağlayı-
cıların farklı ülkelerdeki tüketicilere 
finansal hizmetleri karşılaştırma 
olanağı  sunmaktadır. Diğer 
yandan düşen işlem ma-
liyetleri, finansal piyasaları 
daha cazip hale  getir-
mektedir.  Diğer yandan, 
yeni ekonominin bir içeriği 
olarak internet, müşterile-
rin üreticiler ile daha  fazla 
etkileşim içerisinde olmasını 
sağlamaktadır. Hem üreticiler 
hem de müşteriler hizmet  kali-
tesinin ve ürün çeşitliliğinin artması ile 
birlikte, yer bağımlılığı olmaksızın, dünyanın her yerin-
deki ürünler hakkında bilgi sahibi olmak, satın alına-
cak ürün ve markalar arasında karşılaştırmalı bilgilere 
dayalı seçim yapabilme olanaklarına kavuşmakta-
dır. Birçok ürünün fiyat elastikiyetine sahip oldu-
ğu görülmekte ve bu da e-ticaret için uygun 
olup  olmadıkları konusunda daha 
kolay sınıflandırılmala-
rını sağlamaktadır. 
Sabit kâr marjı-
na  bağlı fiyatlan-
dırmaya konu 
olan ürünlerin 
fiyatlarındaki dü-
şüş, ilgili firmaların 
kârında  düşüşünü 
de beraberinde ge-
tireceğinden şirket 
birleşmeleri; taşeronluk 
hizmetleri gibi  ortaklıkla-
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rın kurulmasına 
neden olmakta-
dır. Yeni ekono-
mi ile yabancı 
sermaye yatı-
rımları hızlı In-
ternet, daha 
geniş ve 
daha iyi eği-
tim ve öğ-
retim prog-
ramları için 
de güçlü bir 

temel  oluş-
tu rmak tad ı r. 

Ancak internet 
üzerinden eğitim ve 

e-üniversiteler ancak 
21. yüzyılın  başlarında 

ortaya çıkabilmiştir. İnternet 
toplumunda eğitim endüst-

risindeki artışla, özellikle  eğiti-
me gerekli yatırımı gerçekleştirmiş 

ülkelerde ekonomik büyüme oranı 
daha yüksek olacaktır. 

Bu temel özelliklerle birlikte şunu 
söylemek mümkündür ki, internet 
ekonomisinin küresel  yapısı, ikti-
sadi anlamda küresel bölünme-
de artış anlamına da gelmekte-
dir. Yeni ekonominin yaratacağı 
problemlerden biri de gelişmiş 
ve gelişmekte olan ekonomi-
ler arasındaki gelir  ve teknoloji 
uçurumunu artırma ihtimalidir. 
Yeni büyüme teorilerini test et-

meye yönelik çalışmaların sonuç-
larına göre dünya ülkeleri arasında 

Neo-Klasik büyüme modelinin ön-
gördüğünün aksine yakınsama (con-

vergence) değil uzaklaşma gerçek-
leşmektedir.  Teknoloji seviyesi yüksek 
olan ülkeler, gelişmekte olan ülkelerle 
aralarındaki açığı daha da  artırmakta-
dırlar. Bu durum dünya üzerindeki ulus-
lar için önemli sorunları da beraberinde 
getirmektedir.  Yeni teknolojiler, ülkeler 
arasındaki refah ve servet dağılımını 
gelişmiş ülkeler lehine değiştirmektedir. 

Diğer yandan gerekli alt yapınınn sağ-
landığı yeni gelişmekte olan bir ülkede, 
internetin yaygınlaşması mevcut oku-
ma-yazma oranları düşünüldüğünde 
olanaksızdır. 

Yeni ekonomide esas kazançlı olan 
ülkeler, OECD ülkeleri ve yeni sanayi-
leşen ülkeler ile eğitim altyapısı yüksek 
gelişmekte olan ülkeler olmaktadır. 
Internet, üretim faktörlerinin  verimli-
liğini artırmaktadır. Bu ise karşımıza 
internet çağının kazanç sağlayamaya-
cağına  ilişkin bir tablo çıkartmaktadır. 
Internet, gelişmekte olan ülkelerin ye-
tişkin nüfusunun  yaklaşık % 50’si için 
problem olacak şekilde okuma-yazma 
gerektirmektedir. Bu durum, gelişmek-
te olan ülkeler açısından eğitime daha 
büyük kaynak aktarımının gerekliliği-
ni göstermektedir. 

İnternet ekonomisinin sayılan özellikleri 
dışında internet medyasına da değin-
mek bu  çerçevede büyük önem taşı-
maktadır. İnternet medyası özellikle son 
yıllarda inanılmaz bir  şekilde büyümüş 
ve yaygın medya ağları olarak kullanılan 
televizyon ve gazete gibi araçların önü-
ne geçmeyi başarmıştır. Televizyonun 
haberi görüntü ile sunmasının ardından 
insanlar üzerindeki etkisi internet med-
yasıyla aynı doğrultudadır. Görüntü 
daima yazıdan daha cazip hale gelmiş 
ve internet, haberi hem göruntü hem 
de yazı ile sunabildiğinden ötürü bir 
adım öne geçip daha çok tercih edilir 
hale gelmiştir. Bu noktada çeşitli video 
blogları, video paylaşımı yapılan siteler 
türemiştir.  Bu çerçevede, günümüzde 
internetin geleneksel medyanın işlevi-
nin büyük bölümünü üstlenmeye baş-
ladığını söylemek mümkündür. Diğer 
yandan, internetin salt bir medya işlevi 
üstlendiğini söylemek yanlış olacaktır. 
İnternet medyayı kapasayan, bu an-
lamda sanayi toplumunun bildik kitlesel 
medyasını (mass media) aşan yeni bir 
iletişim biçimidir. Yeniliğinin temel daya-
nağı, geleneksel medyanın tek elden, 



32

merkezi bir denetim yoluyla belirli bir kitleye yönelik, 
uzmanlaşmış üretim biçimine dayanmamasıdır. Bu-
nun yerine, internet medyası sanayi toplumu boyunca 
izleyicilik gibi edilgen bir konuma terkedilmiş bireylere 
toplumsal anlamda üretici olma imkânı vermektedir. 
Bu yolla tek kaynaklı kontrollü üretim yerini çok kay-
naklı, fakat kontrolsüz enformasyon üretimine bırak-
mıştır. Oluşmaya başlayan bu yeni kamusal alan, bir-
çok yazar ve düşünür tarafından demokratikleşmenin 
yeni bir üst evresi olarak ele alınmaya başlamıştır. En-
formasyon ve iletişim teknolojilerinde gözlenen hızlı 
gelişim, ülkelerin ekonomik  performansları üzerinde 
önemli etkiler yaratmaktadır. Bu tür teknolojilere ya-
tırımm yapan ülkeler ekonomik büyüme ve verimlilik 
performanslarını artırmakta ve uluslararası  rekabette 
diğer ülkelere karşı avantaj elde etmektedirler. Diğer 
yandan, mikro düzeyde, internet ve enformasyon tek-
nolojileri firmalar açısından da önemli avantajları bera-
berinde getirmekte ve birçok firma interneti iş süreç-
lerine adapte edebilmek için çalışmalar yapmakta ve 
bunun nimetlerinden yararlanıp etkinliklerini artırmak-
tadır. 

Yeni ekonomi, bilgi ve  fikir temelli ekonomi olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bu yeni ekonomide başarıya ve 
refaha ulaşmak, teknolojinin yaratılmasına, ürün kali-
tesinin artırılmasına, fikirleri ve inovasyonu ekonominin 
tüm sektörlerine yerleştirmekle mümkün olabilmekte-

dir. Yeni ekonomi, ülkelere  fırsatlar sunarken riskleri 
de beraberinde getirmektedir. Günümüzde ekonomik 
büyüme klasik üretim faktörlerinden ziyade bilgi, tek-
noloji ve inovasyon temelinde sallanmaktadır. Tekno-
lojik gelişme ve inovasyon performansındaki artış ise 
mutlak suretle nitelikli ve iyi eğitim almış iş gücünün 
varlığını gerektirmektedir. İş gücünün verimliliği ve 
üretkenliği ise aldığı eğitim ile işyerindeki uygun orta-
ma bağlı bulunmaktadır. Eğitime yeterli kaynağı ayıra-
mayan gelişmekte olan ülkeler açısından durum bü-
yük bir önem arz etmektedir. 

Türkiye açısından ise yeni ekonomi olgusu oldukça 
yenidir. Türkiye, dinamiklerine bakıldığında birçok ge-
lişmekte olan ülkenin önünde yer almaktadır. Özellikle 
Türkiye, genç ve dinamik bir nüfusa sahip olması do-
laysıyla önemli bir avantaja sahiptir. Buna karşın dina-
mik nüfus Türkiye’nin yeni ekonomide başarılı olması 
için yeterli görünmemektedir.  Teknolojik gelişmenin 
yavaş, yenilik yaratma kapasitesinin zayıf, internet 
altyapısının  ve kullanımının düşük düzeylerde kaldığı 
ülkemizde, çağı yakalamak özellikle eğitim  kalitesini 
artırmak ve teknolojiye yatırım yapmakla mümkün gö-
rünmektedir. Türkiye’nin hızla dijitalleşen ve küreselle-
şen dünya ekonomisi içerisinde söz sahibi olabilme-
si; beşeri sermayeyi geliştirmesine, bilim ve teknoloji 
politikalarına ayrılan kaynakların artırılmasına ve doğru 
kullanılmasına bağlı bulunmaktadır.
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Ayşegül İBRİŞİM
Denetçi/Eğitmen

TSE, Personel ve Sistem Belgelendirme Merkez Başkanlığı

Kişisel hassasiyeti bulunan verinin görüntülenmesi için kaç yol vardır? Bir şirket yedek teybi yanlış bir yere koyar; 
bir başkası müşterinin Sosyal Güvenlik Numarasını herkesin görebileceği bir şekilde posta etiketi üzerine yer-
leştirir. Diğerleri diz üstü bilgisayarlarını kaybeder, farkında olmadan özel bilgiyi çevirim içi olarak yayınlar ya da 
dokümanları meraklı gözlerin görebileceği yerlerde bırakır. Gizli bilgi içeren çalışma alanlarında gizli tutulan verilere 
ulaşım yolunu açan bir boşluk, korsanlık girişimi veya dikkatsizliğe bağlı bir güvenlik açıklığıyla her karşılaşmamız-
da anlıyoruz ki, olasılıklar sonsuzdur. 

Güvenlik 
Açıklarının 
Şirketlere 
Maliyeti
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Bu üzücü olaylar sonucunda oluşan zararı karşılamak için ödenen 
para, açılan davalar, işten kovulmayla son bulan durumlar, zarar 
gören saygınlıklar, tekinsiz müşteriler, kredi kartı sahtekârlığı, dü-
zenleyici uygulamanın baskısı ve tüm diğer harcamalar da öde-
nen bedeli oluşturur. 

Bir veri sızıntısından kaynaklanan doğrudan giderler tipik olarak 
şunlardan oluşur:

•  Etkilenen tarafları bir bütün olarak ele almak için, sızıntı ile ilgili 
olan her bir kaydın ortalama masrafı,

•  Yasal temsil için ödenen ücretler,

•  Zararı en aza indirmek ve saygınlığı olabileceği kadar geri ka-
zanmak için bir PR Firması tutulması, 

•  Tüm müşteriler için tüketici kredisi görüntüleme (sadece sızın-
tıdan etkilenenler için olmak zorunda değildir), 

•  Bağımsız bir üçüncü parti tarafından gerçekleştirilecek ve en 
fazla beş yıl sürecek sistem ve işlem denetimleri, 

•  Bilgi sızdıranın kim olduğunu bulmak ve bu bilginin uygunsuz 
bir biçimde kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek için harca-
nan yasal başvuru ücretleri, 

•  Ar-Ge giderleri geri kazanımı üzerinde oluşacak kısa vadeli etki, 

•  Kârlılık/gelir oranlamalarında oluşacak uzun vadeli etki, 

•  Sızıntının kaynağını belirlemek ve düzeltmek için sistem ve iş-
lem denetlemeleri. 

Fikri mülkiyet ikinci sırada yer alan, sık sık göz ardı edilen ka-
tegorideki sızıntılardandır. En iyi seri işlemcileri üretecek olan bir 
bilgisayar çipi üreticisi olmanız veya  yüksek büyüme fonlarını ya-
ratacak bir Wall Street yatırım firması olmanız fark etmez, fikri 
mülkiyet; bir şirketin sürdürebilirlik ve kârlılık adına sahip olduğu 
en büyük rekabet avantajıdır. 

Fikri mülkiyet veri kayıplarının büyük bir kısmı şu iki nedenden 
ötürü rapor edilmemektedir: 

1)  Fikri mülkiyete uygulanacak, ilgili tarihte, kamusal ifşaat yasa-
larının bulunmaması, 

2)  Kamusal açıdan şirketlerin saygınlığı ve değerini düşürecek 
etmenlerin çok büyük olmaları. 

Dünyada bilgi güvenliği açıkları ile ilgili olarak yakın bir tarihte ger-
çekleştirilmiş bir çalışmaya göre, her bir olayın toplam maliyeti 
küçümsenemeyecek kadar azdır. Örneğin sadece Amerika’da 
her bir olay için ortalama toplam maliyet 2010 yılında 6.75 milyon 
dolar iken bunu oluşturan her bir müşteri için ortalama maliyet 
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204 dolardır.   Ankete dâhil edilen bilgi sızıntıları; 15 
değişik sanayi sektöründen 5,000 kayıttan 101,000’in 
üzerinde kayda kadar değişiklik göstermektedir.  Ça-
lışmada toplanan verilere göre en pahalı veri sızıntısı, 
buna çözüm üretilirken neredeyse 31 milyon dolar gibi 
bir rakama mal olmuştur.

Anketin diğer bulguları şunları içermektedir:

•  İyileştirme maliyetleri 31 milyon dolar ile 750 dolar 
aralığındadır. 

•  Sızıntıların % 35’i üçüncü taraflarca sağlanan dış 
kaynaklı verilerde iken, sızıntıların % 36’sı veri kor-
sanları tarafından gerçekleştirilmiştir. 

•  Bilgi Güvenliği Yöneticisine (CISO) sahip olan iş-
letmeler, ortalama % 21 daha az olmak üzere veri 
sızıntıları için düşük masraflara maruz kalmışlardır. 

Ülkemizde de kötü niyetli saldırılar ve botnetler tarafın-
dan gerçekleştirilen bilgi sızıntıları, hasarın ciddiyeti ve 
maliyeti açısından en yüksek değerlere sahiptirler. Bu 
tarz sızıntılar 2009’dan 2010’a kadar iki katına çıkmıştır.

İlginç bir şekilde, dikkatsizliğe bağlı iç sızıntıların mey-
dana gelme sıklıkları ve ilgili maliyetleri düşmüştür. Bu 
muhtemelen çalışanların kişisel veri koruma ihtiyacının 
farkına varması sayesinde gerçekleşmiştir. Çalışanlar 
bilgi güvenliği açıkları üzerine eğitim programları vası-
tası ile bilgilendirilmiştir. Buna ek olarak, şifreleme gü-
venliği kullanan kullanıcıların sayısında anlamlı artışlar 
söz konusudur.  

Bunlara ek olarak, veri güvenliği sızıntısı olaylarını 
yöneten Bilgi Güvenliği Yöneticisi (CISO) veya dengi 
yüksek seviyeli güvenlik/gizlilik liderine sahip olan şir-

ketlerin, böyle bir lidere sahip olmayan şirketlere na-
zaran neredeyse yarı yarıya daha az masrafa maruz 
kaldıkları rahatlıkla söylenebilir. 

Sonuç;

Kamuoyu tarafından iyi bilinen güvenlik açıkları; tüke-
tici, işletmeler ve benzeri hükümet acentelerine çıkar-
dıkları yüksek faturalar dolayısıyla son yıllarda küresel 
olarak haber başlıklarına konu olmuşlardır. Bir veri sı-
zıntısı, sürekli masrafa neden olabilir. Etkilenen müş-
terileri bir arada toplayıp, iç araştırma gerçekleştirip, 
sistemlerin uğradığı zararı tamir ettikten sonra ve bek-
lenen hukuk davaları ile uğraşırken, dışarıdan yapılan 
denetimler, artırılmış düzenleyici yapı baskısı ve bir 
süre sizinle kalacak zarar görmüş saygınlıkla baş et-
meye başlayabilirsiniz. Bir hata çok kapsamlı sonuç-
lara neden olabilir ve ciddi bir sızıntı işletmenizin bir 
daha kendisini toparlayamaması anlamına gelebilir–ya 
da en azından bir daha asla “normal” olamaz. 

Önerilen;

Başlangıç aşamasında bilgi sızıntılarını önlemek için 
yardımcı olmak üzere tasarlanmış belirli teknolojik çö-
zümleri kullanılmalıdır. Bu çözümler şifreleme (bütün 
disk şifreleme ve ayrıca mobil cihazlar/akıllı telefonlar), 
veri kaybı önleme (DLP) çözümleri, kimlik tanıma ve 
erişim çözümleri ve en uç nokta güvenlik çözümlerini 
ve diğer kötü niyetli yazılımlara karşı koruma amaçlı 
yazılım araçlarını içermektedir.  

Şirketler ayrıca bir güvenlik sorumlusunun başında 
bulunduğu iyi organize edilmiş bir bilgi güvenliği yöne-
tim sistemi inşa etmelidirler.  
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Ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hak-
ları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olmak ve bununla ilgili yü-
kümlülükleri yerine getirmek, adına kayıtlı ve diğer operatörlere ait 
uyduları işletmeye vermek ya da verilmesini sağlamak, bu uyduları 
işletmek, ulusal ve yabancı operatörlere ait uydular üzerinden ha-
berleşme ve iletişim alt yapısını kurmak, işletmek ve ticari faaliyette 
bulunmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine 
tabi olarak 22 Temmuz 2004 tarihinde faaliyete geçmiş bir kurum 
TÜRKSAT.

TÜRKSAT Genel Müdürü Dr. Özkan Dalbay, bugün ve geleceğe 
dair sorularımızı cevaplarken Türkiye’yi yakın gelecekte, bilişim hiz-
metlerinde dijitalleşmenin yaygınlaştığı, kablolu iletişimin yanı sıra 
uydu destekli mobil hizmetlerin çoğaldığı bir ortamın beklediğini 
belirtiyor.

TÜRKSAT A.Ş. Genel Müdürü
Dr. Özkan DALBAY
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STANDARD- Türksat’ı kısaca tanıyabilir miyiz? 
Ne gibi hizmetler verir, geçmişten günümüze 
Türksat nasıl bir kuruluştur?

- Türkiye’de uydu hizmetleri konusunda başlangıç sa-
yabileceğimiz nokta, 1968’de PTT Genel Müdürlüğü 
bünyesindeki “Peyk Dairesi Başmühendisliği”nin ku-
ruluşudur.

Türksat A.Ş. ise ulusal egemenlik kapsamındaki uydu 
yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme 
yetkisine sahip olmak amacıyla 16 Haziran 2004’te 
kuruldu. 

21 Nisan 2005 tarih ve 5335 sayılı Kanun ile Kablo TV 
hizmetleri ve altyapısı da Türksat A.Ş.’ye devredildi. 

5 Kasım 2008 tarih ve 5809 sayılı Kanun ile “kamu 
hizmetlerinin elektronik ortamda verilebilmesini sağla-
yan e-Devlet Kapısı hizmetleri ile bilgi ve iletişim tek-
nolojileri alanında her türlü faaliyette bulunma” görevi 
şirketimize verildi. 

STANDARD- Türksat’ın uydularını da soracağım, 
ama önce telekomünikasyonda uyduların yerini 
açar mısınız? Şu anda kaç tane uydunuz var ve 
Türk yapımı uydu konusundaki projeniz hangi 
aşamada?

- Uydular, haberleşme, gözlem ve özel amaçlı uydular 
olarak sınıflandırılabilir. Türksat 2A ve Türksat 3A adlı 
iki haberleşme uydularımız hâlihazırda hizmet vermek-
tedir. Türksat 1C uydusunu geçtiğimiz yılın sonunda 
emekliye ayırdık. 2013 ve 2014 yıllarında Türksat 4A 
ve Türksat 4B haberleşme uydularının üretimi için 
Mitsubushi Electric (MELCO) firmasıyla bir anlaşma 
imzaladık. Bunların yanı sıra Türksat 5A haberleşme 
uydusunun Türkiye’de, Türk mühendislerince ve kendi 
kaynaklarımız kullanılarak üretilmesini hedefliyoruz.

STANDARD- Türksat Maps nedir?

- TürksatMaps, Türksat’ın Coğrafi Bilgi Teknolojileri 
alanında ürettiği katma değerli bir hizmettir. Söz konu-
su hizmet, gözlem uyduları aracılığıyla Dünya’nın veya 
Türkiye’nin herhangi bir yerine ait uydu görüntülerinin 
işlenerek, dijital harita ve konum belirlemede kullanıl-
masını kapsamaktadır. 

STANDARD- Türk tüketicisine bilişim hizmetle-
rini ulaştırmak için nasıl bir alt yapı oluşturuyor-
sunuz?

- Türksat, 5 Kasım 2008 tarih ve 5809 sayılı Kanun ile 
“kamu hizmetlerinin elektronik ortamda verilebilmesini 
sağlayan e-Devlet Kapısı hizmetleri ile bilgi ve iletişim 
teknolojileri alanında her türlü faaliyette bulunma” gö-
revini üstlenmiştir. Türksat, bu görevinin gereği olarak, 
T.C. Başbakanlığı’nın uhdesinde, Ulaştırma Bakanlığı 
koordinasyonunda Türkiye’nin e-Devlet Kapısı’nı ku-
rup işletmektedir. 

STANDARD- Türkiye’de dijitalize yaşama dair 
genel bir değerlendirme yapar mısınız?

- Türkiye’de internet kullanımı yoğunluğu arttıkça 
kamu hizmetlerine dijital ortamda erişim imkânları 
artmaktadır. Kamu hizmetlerinin dijital ortamda hızlı, 
şeffaf ve güvenilir bir şekilde sağlanması, bilişim ya-
tırımlarını hızlandıracaktır. Türkiye’de dijital yaşama 
geçişte, e-Devlet Kapısı hizmetleri, katalizör olacaktır.

STANDARD- Teknoloji ve Sektör, erişilmesi zor 
bir hızla yenileniyor? Ar-Ge sanırım sektörünü-
zün en çok yatırım yaptığınız alanı. Türksat’ın Ar-
Ge çalışmaları nasıl yürütülüyor? 

- Temel hizmet alanlarımızdan biri olan uydu hizmetleri 
kapsamında uydu Ar-Ge birimimiz faaliyetlerini yürüt-
mektedir. Bununla birlikte, uydu, kablo ve e-Devlet 
konularında, ülkemizin önemli üniversiteleri ile iş birlik-
lerimiz devam etmektedir.

STANDARD- Bizleri yakın ve uzak gelecekte 
daha neler bekliyor?

- Türkiye’yi yakın gelecekte, bilişim hizmetlerinde di-
jitalleşmenin yaygınlaştığı, kablolu iletişimin yanı sıra 
uydu destekli mobil hizmetlerin çoğaldığı bir ortamın 
beklediğini söylemek mümkün görünüyor. Haberleş-
me ve gözlem uyduları günlük hayatımıza çok daha 
girecek ve işlerimizi kolaylaştıracaktır. Yakın gelecekte 
gerçek 3D HD kalitesinde TV yayınları ülkemizde yay-
gınlaşacaktır. Biz de bu alanda yeni ve önemli projeler 
yürütüyoruz. Söz gelimi, Kablo TV Platformu üzerin-
den verdiğimiz TV yayın hizmetlerinde HD kalitesine 
geçerek bu alanda öncülük ettik.

STANDARD- e-Devlet projesi nedir? Hangi aşa-
mada ve uygulayıcıları kim ya da kimler? Ku-
rumlar arasında koordinasyon ve iş birliği için 
sağlıklı işleyen bir temel altyapı oluşturulabildi 
mi? Ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz?
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- Başbakanlığın uhdesinde ve Ulaştırma Bakanlığı-
mızın koordinasyonunda, Türksat tarafından işletilen 
e-Devlet Kapısı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından 18 Aralık 2008 tarihinde 22 kamu hizmeti 
ile hizmete açılmıştır. e-Devlet Kapısı, ilke olarak, va-
tandaşlarımızın kamu hizmetlerine elektronik ortamda 
kolay ve hızlı ulaşabilmesi ve bu hizmetlerin daha hızlı, 
şeffaf ve kaliteli olarak verilmesi amacıyla kurulmuştur.

Hâlihazırda 263 kamu hizmetinin sunulduğu e-Devlet 
Kapısı’nın 9 milyon 300 bin kayıtlı kullanıcısı vardır. 

STANDARD- Operatör hizmeti gitmeyen yerler 
için uydu hizmetiniz oldukça pahalı bulunuyor? 
Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Ücret politi-
kanızı nasıl oluşturuyorsunuz?

- Coğrafi nedenlerden dolayı kablo hattı ulaştırıla-
mayan yerlere uydu destekli mobil iletişim imkânları 
verilmektedir. Genelde uydu frekans tahsis ücretleri, 
kablolu iletişime kıyasla biraz daha yüksektir. Yeni ha-
berleşme uydularımız Türksat 4A ve Türksat 4B’nin 
uzaya gönderilmesiyle birlikte, kablosuz mobil iletişim 
imkânlarımızın genişleyeceğini ve böylece sunulan 
hizmetlerin maliyetlerinin de düşmesini bekliyoruz.

STANDARD- Bir yandan da kurumların verilerini 
depolama hizmeti veriyorsunuz? Bu proje hangi 
aşamada?

- Türksat’ın müşterilerine sunduğu bilişim hizmetleri 
kapsamında kamunun bilişim hizmetlerinin yedeklen-
mesi de yer almaktadır. 

Bu kapsamda, Konya’nın Meram İlçesinde yeni bir 
yedekleme biriminin kurulması için çalışmalar baş-
latılmıştır. Kamu kurumları ile görüşmeler ve iş birliği 
imkânlarının genişletilmesi çalışmaları da sürmektedir.

STANDARD- Türk Standardları Enstitüsü ile bir-
likte yürüttüğünüz çalışmalar hakkında da bilgi 
alabilir miyiz? İlgili olduğunuz ürün standardları 
ve sistem yönetimi standardları neler?

- Yeni hizmetlerimize ait markaların tescil edilmesi 
kapsamında ortak çalışmalarımız bulunmaktadır. Ay-
rıca ulusal ve uluslararası marka ve standardizasyon 
kriterleri doğrultusunda, Türksat’ın markalarının söz 
konusu standardlar kapsamında değerlendirilip tescil 
edilmesine yönelik çalışmalar sürmektedir.
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Haritalar, yer ve yol bulmanın yanında, planlamadan 
afet yönetimine, araç takip sistemlerinden mobil uy-
gulamalara kadar birçok alanda etkin kullanılır hale 
gelmiştir. 1980’li yıllarda haritaların elektronik ortamda 
etkin kullanımı olanaklı hale gelmiş ve konuma dayalı 
gözlemlerle elde edilen coğrafi bilgilerin toplanması, 
saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlev-

lerini bir bütünlük içerisinde gerçekleştiren Coğrafi Bil-
gi Sistemleri (CBS) teknolojisi ortaya çıkmıştır. Buna 
paralel olarak, Gelişen Küresel Konumlandırma Sis-
temi (GPS- Global Positioning System) ve hava-uydu 
fotoğrafları gibi veri toplama teknikleri sayesinde bü-
yük hacimlerde coğrafi veri üretilmesi mümkün hale 
gelmiştir. 

Coğrafi Bilgi Teknolojileri

Yrd. Doç Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU
İTÜ – İnşaat Fakültesi

Geomatik Mühendisliği

Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU 
İTÜ – İnşaat Fakültesi

Geomatik Mühendisliği
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Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin (BİT) gelişimi ile bilgi-
sayarda yüksek kapasitede coğrafi veri depolanması 
ve işlenmesi, veritabanları ile oldukça karmaşık olan 
harita verilerine erişim, günümüzde yoğun bir kullanı-
cı kitlesi bulmuştur. Özellikle 2000’li yıllardan itibaren 
coğrafi bilginin internet ortamında ve elektronik ileti-
şim ağlarında koordineli biçimde yönetilmesi ve pay-
laşımı ile coğrafi bilgi sistemleri teknolojik alanda hızlı 
bir gelişme göstermiştir. 

Coğrafi bilgi sistemleri-CBS/GIS, akademisyenlere 
göre yer-referanslı bilgi sistemlerinin tamamını içeren 
ve bunları irdeleyen bilimsel bir kavram, uygulayıcılara 
göre harita bilgilerini elektronik ortamda sunabilen bil-
gisayar tabanlı bir araç; idarecilere göre de kurumsal 
organizasyonlara destek veren bir veri tabanı yönetim 
sistemidir. 

CBS, diğer bilgi sistemlerinden farklı olarak harita 
üzerindeki her türlü nesneye ait geometrik bilgiyi de 
aynı anda bir veri tabanında saklar ve işler. Coğrafi 
bilgi sistemleri, yeryüzündeki nesneleri sadece koor-
dinat değerleri ile değil, aynı zamanda öznitelik bilgileri 
ile de tanımlanmasını konu alan geniş anlamlı bir bilgi 
sistemidir. 

CBS; coğrafi veri üretimi ve kullanımına yönelik veri, 
yazılım, donanım, insan ve yöntem bileşeninden olu-

şan, daha çok coğrafi nesnelerin uzay sistemdeki 
konumları ve bu nesneler arasındaki topolojik ilişkileri 
modelleyerek, nesnel ilişkileri de dijital ortamda yönet-
meyi amaçlayan bir “jeo-bilişim” teknolojisidir. Temel 
CBS bileşenleri özetlenecek olursa;

•  Veri, CBS’de en önemli bileşen olarak bilginin 
ham maddesidir. Arazi ölçümleri, harita sayısallaş-
tırma, tarama, hava fotoğrafları, uydu görüntüleri 
ve algılayıcı sistemler gibi çok çeşitli kaynaklardan 
sağlanan veriler kullanılabilmektedir. 

•  Yazılım; coğrafi verilerin depolanması, veritaban-
larında yönetilmesi ve kullanıcıya sunulması fonk-
siyonlarını içeren CBS programlarıdır. Web tara-
yıcılarıyla erişilebilen harita servisleri, veri tabanı 
yönetim sistemi, gelişmiş konumsal sorgulama, 
analiz ve harita üretimini desteklemesi yazılım ka-
pasitesiyle ilgilidir. 

•  Donanım; CBS yazılımlarının çalıştırılacağı bilgisa-
yarlar ve ilgili çevre birimleri en önemli bileşendir. 
Bu bilgisayarların yoğun hacimli verileri depolama, 
işleme ve sunma kapasitesine sahip olması gere-
kir. Sunuculardan, masaüstü bilgisayarlar ve mobil 
cihazlara birçok donanım ortamında CBS  işlet-
mek mümkün olmuştur. Ayrıca yüksek veri iletim 
kapasitesine sahip elektronik ağ altyapısı, etkin 
veri paylaşımını olanaklı hale getirmiştir.

•  İnsan; yöneticilerden veri kullanıcısına, programcı-
dan sistem yöneticisine kadar çeşitli düzeylerdeki 
CBS çalışanlarından oluşur. CBS fonksiyonlarını 
kullanmada bilgi düzeyine sahip, gerçek dünya 
problemlerini çözmek ve karar verme gücünü ar-
tırmak üzere sistemleri yönetir.

•  Yöntem: CBS, çok iyi tasarlanmış plan ve iş kural-
larına göre çalışabilir. CBS ile ilgili çalışan birimler 
veya kurumlar içerisinde iş akışına uyumlu biçimde 
coğrafi bilgi yönetim modelinin belirlenmesi gerekir.
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Dünya’da CBS Sektörünün Yeri

Coğrafi Bilgi, kamu sektörü bilgisinin önemli bileşeni 
olarak ekonomik değere sahiptir. Yapılan araştırması-
na göre; 2004 yılında tüm dünyadaki CBS endüstri-
sinin $2,75 milyar civarında iken, sektörün yıllık geli-
şim oranı % 20’lerden % 2.5 düzeylerine düşmesine 
rağmen 2009 yılındaki CBS endüstrisi $ 5,75 milyara 
ulaşmıştır. 2010 yılında $ 4.4 milyar olan CBS endüst-
risi 2011 yılı ticari pazar payının $ 5 milyar dolar olması 
beklenmektedir. 

Coğrafi Bilgi, ülke politikaları ve karar verme mekaniz-
maları için temel sağlayarak, vatandaş, kamu ve özel 
sektöre somut faydalarından dolayı toplumsal ve sos-
yal önem arz etmektedir. İnternetin coğrafi referanslı 
bilgilere açılması, CBS’ye olan talebi kat kat artırmak-
tadır (Örneğin Google Map, Earth vb). Dolayısıyla her 
türlü karar-destek faaliyetinin en önemli aracı haline 
gelen CBS, sadece teknik değil, yönetişim, sosyal ve 
kültürel alanda da birçok gelişmeyi yönlendirebilen ça-
ğımızın güçlü bir bilgi yönetim yaklaşımıdır. 

Gelişmiş ülkelerde ekonomik ve sosyal gelişim, 
e-devlet sürecine halk katılımının sağlanması, kurum-

sal ve idari kapasitelerin geliştirmesi, güvenlik ve çev-
resel sürdürülebilirlik politikalarının desteklenmesi için 
coğrafi bilginin etkin kullanımını sağlayan politikalar 
geliştirilmektedir. 

Özellikle günümüzde, yeryüzünde üretilen bilgiler ya-
nında uydularla elde edilen verilerin miktarı da her ge-
çen gün artmaktadır. Bilgi temelde, “yazılı” ve “çizili” 
formatta olup, istatistiklere göre tüm bilgilerin % 80'e 
varan kısmı “konum” yani “yer (geo)”e bağlı veri ni-
teliğindedir. Yine araştırmalara göre her yıl toplanan 
bilgiler bir önceki yıla oranla en az iki kat artmaktadır. 
Buna göre çevremizde yoğun bir bilgi birikimi ve trafiği 
yaşanmaktadır. Dolayısıyla bilgi hacminin büyüklüğü 
ve yoğunluğu, bilgilerin karmaşık bir yapı almasına ne-
den olduğu için, bu bilgilerin mutlaka organize bir şe-
kilde yönetilmesini gerektirir. İşte bu noktada CBS bu 
gereksinimi karşılayan teknolojik bir araç olarak başta 
yöneticiler olmak üzere, karar-verme sürecindeki tüm 
bireylere yardımcı olabilmektedir. 

•  Vatandaş için etkin coğrafi bilgi, diğer verilerle bir-
leşerek acil durum hizmetlerinin etkin müdahale, 
yerel hizmetlerin nerede olduğunun bilinmesi ve 
daha fazla bilgiye erişerek yaşamın daha iyi yöne-
tilmesi halini almaktadır. 

•  Topluluklar için coğrafi bilgi, adil yenileme girişim-
lerine olanak sağlayarak yoksulluk, suç ve düzen-
sizlik gibi sorunların çözülmesine imkân tanır. 

•  Yerel yönetim için coğrafi bilgi, ortaklıkları des-
tekler, daha iyi ve etkin kamu hizmeti sunmasına 
yardımcı olur ve doğru yerlerde doğru kaynakların 
hedeflenmesine yardımcı olarak verimlilik yaratır; 
bu da vatandaşların bağımsızlıklarını güçlendirir. 

•  Merkezi yönetimler için çevre yönetimi için etkin 
politika oluşumu ve değerlendirilmesine destek 
olur, iklim değişikliklerine karşı yaklaşımlar des-
teklenir, Türkiye çapındaki afet ve acil durumların 
yönetimi ve güvenlik hizmetleri için kritik destek 
sağlar. 

Böylelikle CBS; Kentsel ve bölgesel planlama, kadast-
ro, tarım, orman, peyzaj, jeoloji, savunma, emniyet, 
turizm, arkeoloji, yerel yönetim, nüfus, eğitim, çevre, 
sağlık ve benzeri birçok uygulamalı alanda etkin ola-
rak kullanılmaya başlanmıştır. Temelde harita bilgisine 
dayalı işlemlerde ya da konum bağlantılı yoğun hacimli 
verilerle uğraşmak, bunları analiz ederek ortaya çıka-
cak sonuçlara göre bir takım kararların doğru olarak 
verilebilmesinde CBS oldukça etkin rol oynamaktadır.
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Coğrafi Veri Altyapısı ve Standardları...

Günümüzde çeşitli uygulamalarda üretilen verinin ye-
rel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte kullanılma-
sı önemli bir gereksinim haline gelmiş, coğrafi verinin 
kullanımında karar verme sürecine katkı sağlayarak 
zaman ve emek yönünden bilgi kaybını önleyecek bir 
yapının oluşturulması için bu sistemlerin bütünleşti-
rilmesi söz konusu olmuştur. Bu yaklaşımla; coğrafi 
verilerin birlikte çalışabilirliği olarak ifade edilen, farklı 
idari düzeylerde coğrafi verinin etkin kullanımı ve pay-
laşımını sağlayan, politikalar, standardlar ve teknolo-
jilerin oluşturduğu çatı olarak kabul edilen Konumsal 
Veri Altyapısı (KVA, SDI- Spatial Data Infrastructure) 
kavramı ortaya çıkmıştır. Birçok ülke, sınırları ötesinde 
bölgesel karar vermeye destek sağlamak için ulusla-
rarası koordinasyon sağlamaya çalışmaktadır. Bu yak-
laşımla KVA kavramı, yerel düzeyden ulusal, bölgesel 
ve küresel düzeye değişen bir perspektifte gelişim 
göstermektedir. 

Böylelikle tüm dünyadaki KVA kurulması çalışmala-
rında, coğrafi verinin paylaşımını destekleyici olarak, 
1994 yılında veri değişimi için standardların geliştiril-
mesi gündeme gelmiş, Açık Coğrafi Bilgi Konsorsi-
yumu (OGC- Open Geospatial Concortium) ve “ISO/
TC211 Coğrafi Bilgi/Jeomatik” Komitesi kurulmuştur. 

Bu standardların tetikleyici rolü ile başta Avrupa ve 
Amerika ülkelerinde olmak üzere bütün dünyada ül-
keler CBS Portalı kurma ve geliştirme aşamasındadır. 
Avrupa’daki kuruluşlar, 1990’lı yıllardan beri coğra-
fi bilginin etkin kullanımı ve paylaşımında politikalar, 
standardlar ve veritabanları üretmektedir. Avrupa 
Komisyonu’nun kontrolünde 2001 yılından itibaren fa-
aliyetlerine başlayan Avrupa Birliği KVA (INSPIRE- Inf-
rastructure for Spatial Information in Europe) girişimi, 
Avrupa düzeyinde coğrafi veriye erişim ve kullanılması 
ile ilgili teknik standardlar ve politikalar belirleyerek, 
Avrupa KVA çalışmalarında kıtasal düzeyde yönlendi-
rici bir rol almaktadır. 15 Mayıs 2007 tarihinde yürürlü-
ğe giren INSPIRE Yönergesi ile çevre ile ilgili politika ve 
faaliyetleri desteklemek için üye devletler tarafından 
kurulup uygulanabilecek Ulusal KVA’ların kurulması 
için çatı oluşturmaktadır. 

ISO/TC 211 Coğrafi Bilgi Standardları

Uluslararası Standardizasyon Organizasyonunun 211 
numaralı Teknik Komitesi olan ISO/TC211, dijital or-
tamda coğrafi veri yönetiminde yöntem ve araçları, 
farklı kullanıcılar arasında dijital ortamda verinin elde 
edilmesi, işlenmesi, analizi, erişimi ve sunumu için 
standardları belirlemektedir. Ayrıca ISO/TC211’in ça-
lışma gruplarında uluslararası düzeyde coğrafi bilgi ile 
ilgili meslek grubu ve organizasyonlar için ortak plat-
form oluşturulmuştur. TSE, ISO/TC211 Coğrafi Bilgi 
Sistemleri isimli Ayna Komitesi kurarak coğrafi bilgi 
standardlarını Türkiye’ye kazandırmaya çalışmaktadır. 
50 civarı ISO/TC 211 Standardı CBS uygulamalarında 
kullanılabilir şekilde kabul edilmiştir.

ISO/TC211 Teknik Komitesinin temel amaçları şunlardır;

•  Coğrafi Bilgi’nin anlaşılabilirliğini ve kullanımını des-
teklemek, 

•  Coğrafi Bilgi’ye erişimi, bilgi bütünleştirme ve coğ-
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rafi bilgi kullanan bilgisayar sistemlerinin birlikte ça-
lışabilirliğini olanaklı hale getirmek,

•  Küresel, ekolojik ve insani problemlerin çözümün-
de bütünleşik bir yaklaşım sağlamak,

•  Yerel, bölgesel ve küresel düzeyde KVA’ların kuru-
lumunu kolaylaştırmak,

•  Sürdürülebilir gelişime katkı sağlamaktır.

ISO/TC 211 standardları, beş ana Çalışma Grubu ile 
çalışmalarına başlamış ve 191XX isimlendirmesi ile 
standardlarını üretmektedir. Özetle;

•  Çerçeve/Referans Modeli: Coğrafi bilgi bileşen-
lerinin nasıl uyumlu hale getirileceğini belirler, veri 
paylaşımı ve iletişimi için ortak bir temel sağlar. 

•  Veri Yönetimi: Coğrafi veri kalitesini değerlen-
dirmede tanımlamaları içerir. Detay kataloglama 
ve metaveri tanımlamasını da kapsar. Örneğin; 
ISO 19110 Detay Kataloglama Metodolojisi, ISO 
19111 Koordinatlarla Uzaysal Referanslama, ISO 
19112 Coğrafi Tanımlayıcılar ile Konumsal Refe-
ranslama, ISO 19113 Kalite İlkeleri, ISO 19114 
Kalite Değerleme Yordamları, ISO Metaveri, vb.

•  Veri Modelleri ve Operatörleri: Coğrafi nesne-
lerin geometrik olarak nasıl modelleneceği ile ilgili-
dir. Örneğin; ISO19107 Uzaysal Şema, ISO 19108 
Zamansal Şema, ISO 19109 Uygulama Şema Ku-
ralları, vb.

•  Coğrafi Bilgi Servisleri (TC211/WG4): Coğrafi 
Bilgi’nin kartografik sunumu için metodolojiyi ve 
veri transfer formatlarında kodlamayı belirler. Bu 
servisler ayrıca uydu konumlandırma ve navigas-
yon sistemlerini içerir. 

•  Profiller ve Fonksiyonel Standardlar: Fark-
lı uygulama alanlarındaki kullanıcıları uyumlu hale 
getirmek için standard gruplarını bir araya getirir. 
Böylelikle ülkeler kendi veri grupları için farklı profil-
lere sahip olabilir. 

Günümüzde ise bahsedilen çalışma gruplarından sa-
dece Coğrafi Bilgi Servisleri (TC 211/WG 4) çalışma-
larını yürütmektedir. Bunun dışında güncel standard 
ihtiyaçlarına yönelik Görüntü, Bilgi Toplumu, Bilgi Yö-
netimi gibi çalışma grupları oluşturularak, CBS ve ilgili 
sektörlere yönelik standard geliştirme çalışmaları sür-
dürülmektedir. 

ISO/TC 211 standardları kavramsal düzeyde olması-
na rağmen birlikte çalışabilirlik, terminoloji ve jeodezik 
referans sistemine kadar birçok alanda etkin olmuştur. 
Açık sistem standardlarını savunan endüstri ile aynı 
çizgide yer almıştır. Böylelikle coğrafi veri yönetiminde 
ve KVA çalışmalarında veri paylaşımını olanaklı hale 
getirmek için ISO/TC211 standardları temel standard 
olarak görülmektedir. 

CBS Endüstrisi için OGC Standardları...

OGC, ISO/TC211 Komitesi ile paralel çalışmalar yü-
rütmekte ve hazırlanan standardlarla daha uygulana-
bilir çözümler sunmaktadır. CBS endüstri birliği olarak 
kabul edilen OGC, coğrafi bilgi teknolojilerinin birlikte 
çalışabilirliğini sağlamak ve iyileştirmek için çalışan üye 
kuruluş ve şirketlerden oluşmaktadır. OGC’nin vizyo-
nu, coğrafi bilgi kullanan ya da ihtiyaç duyan herke-
sin yararlanabildiği bir ağ, uygulama veya platformun 
oluşmasını sağlamaktır. Misyonu ise ilgili arayüz ve 
teknik standardların tüm kullanıcılara açık hale geti-
rilmesidir. 

OGC, web servisleri oluşturulmasına yönelik çalışma-
larını çok yönlü olarak sürdürmektedir. Bu çalışmalar-
dan web servisi mantığına dayalı geliştirilen ve CBS 
portallarında kullanılması öngörülen standardlardan 
bazıları; Web Harita Servisi (WMS- Web Map Service), 
Web Detay Servisi (WFS- Web Feature Service), Web 
Raster Servisi (WCS- Web Coverage Service), Web 
Katalog Servisi (CS/W- Catalogue for the Web) ve 
Koordinat Dönüşüm Servisi (CRS- Coordinate Trans-
formation Service)’dir. 

Coğrafi İşaretleme Dili (GML-Geography Markup 
Language); OGC tarafından geliştirilen XML şema 
tanımına göre coğrafi varlıkların geometri ve öznitelik 
bilgilerinin modellenmesi, depolanması ve iletilmesini 
sağlayan bir dildir. GML, ISO 191XX serisi standard-
ları temel alarak coğrafi varlıkları, 2 ve 3 boyutlu geo-
metrileri, öznitelikleri ve koordinat referans sistemleri, 
topoloji, zamansal ifadeler, koordinat işlemleri, birim-
ler, ölçüler, değerler, gözlemler, yönler gibi şemalarıyla 
tanımlamaktadır.
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Türkiye’de CBS Standardlarının Geliştirilmesi..

Türkiye, eAvrupa+ girişiminin paralelinde, AB aday 
ülkesi olarak vatandaşlarına daha kaliteli ve hızlı 
kamu hizmeti sunulmasında; katılımcı, şeffaf, etkin 
ve basit iş süreçlerine sahip olmayı ilke edinmiş bir 
devlet yapısı için “e-Dönüşüm Türkiye Projesi”ni 
başlatmış ve bu kapsamda 2003 yılında “Türkiye 
Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS)” kurulması ey-
lemleri etkinleştirilmiştir. 

2004 yılında Eylem-47 ile Türkiye’de mevcut du-
rum irdelemesi yapılarak 2005 yılındaki Eylem-36 
çalışması ile TUCBS kavramı ve gerçekleştirim mo-
delleri tanımlanarak vizyon belirlenmiştir. 2007 yılın-
da başlatılan KYM-75 Ulusal CBS Altyapısı Kurulu-
mu eyleminde; idari, yasal, yazılım, donanım ve veri 
bileşenleri ile mevcut durum irdelenmiş, riskler ve 
ekonomik analizler yapılmış, portal oluşturulması 
gerektiği, bunun için de coğrafi verilerin tüm kulla-
nıcı ihtiyaçlarına cevap verecek içerik ve standard-
da üretilmesi, coğrafi veri değişim standardlarının 
belirlenmesi gerekliliği vurgulanmış ve uygulama 
adımları ifade edilmiştir. 

Bu kapsamda 2011 yılında yeni kurulan T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde Coğrafi Bilgi Sis-
temleri Genel Müdürlüğü yeniden ihdas edilerek ül-
kemizdeki tüm coğrafi bilgi sistem koordinasyonu 
bu kurum sorumluluğuna verilmiştir. Bugün CBS 
Genel Müdürlüğü – TÜRKSAT ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülen bir proje 
ile Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Kent 
Bilgi Sistemleri standardlarının geliştirilmesi ve uy-
gulamaya aktarılmasına çalışılmaktadır. 

Proje ile birlikte Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi 
Sistemi’nin kurulması için, coğrafi verinin etkin 
kullanımı ve paylaşımını sağlayan politika, ilke ve 
esaslar ile teknolojilerin belirlenmesi, elektronik ile-
tişim ağları ve CBS portalları ile etkin veri yönetimi-
nin sağlanması hedeflenmektedir. Bununla birlikte 
Yerel Yönetimlerdeki Kent Bilgi Sistemleri uygula-
malarına yönelik standard ilke ve esasların belirlen-
mesi de hedeflenmiştir. Böylece yoğun bir coğrafi 
veri hacmine sahip olan ülkemizdeki kamu kurum 
ve kuruluşları ile bireysel kullanıcılar aynı coğrafya-
ya ait tüm harita tabanlı verileri birlikte kullanabilme 
imkânına kavuşarak tekrarlı veri kullanımı ortadan 
kalkmış olup, hızlı ve kaliteli veri paylaşımı tüm ke-
simler arasından sağlanmış olacaktır.
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Özgür yazılım kavramı, kullanıcıların, yazılımı çalıştır-
ma, kopyalama, dağıtma, üzerinde çalışma, değiş-
tirme ve geliştirme özgürlükleriyle ilgili bir kavramdır. 
Daha açık konuşacak olursak, "özgür yazılım" kavra-
mı, yazılım kullanıcıları dört olmazsa olmaz özgürlüğe 
sahiplerdir demektir:

•	 Herhangi	bir	amaç	için	yazılımı	çalıştırma	özgürlüğü.

•	 Her	ne	istiyorsanız	onu	yaptırmak	için	programın	
nasıl çalıştığını öğrenmek ve onu değiştirme öz-
gürlüğü. Yazılımın kaynak koduna ulaşmak, bu iş 
için önkoşuldur. 

•	 Kopyaları	dağıtma	özgürlüğü.		

•	 Yaptığınız	değişikliklerle	modifiye	edilmiş	versiyon-
ları dağıtabilmeniz. Böylelikle başkalarının da sizin 
yaptığınız değişikliklerden yararlanabilmesini sağ-
larsınız.

Bir programın özgür yazılım olabilmesi için mutlaka bu 
dört şartı yerine getirmesi gerekir. Ayrıca değişiklikler 
yapmak ve bu değişiklikleri özel olarak kendi işinizde 
veya oyununuzda kullanma özgürlüğünüz de olmalı. 
Değişikliklerinizi yayımladığınızda da hiç kimseyi ha-
berdar etmenize gerek olmamalıdır.

Peki Özgür Yazılım Türkiye için ne ifade etmekte?

Hızlı bir şekilde küreselleşen dünyada öz kaynakların 
kullanımı ve başkalarının pazarı olmaktan çıkıp milyon-
larca doların dış dünyaya çıkmasını önlemek için son 
derece önemli bir yer teşkil etmektedir. Şu anda dev-
let kurumlarında kullanılan milyonlarca bilgisayar ve 
bu bilgisayarların sahip oldukları işletim sistemlerinin 
getirdiği mali yük düşünüldüğünde özgür yazılımın de-
ğeri daha da iyi anlaşılmaktadır. Kullandığımız işletim 
sisteminin her birinin 200 $ ile 300 $ arasında bir fiyata 
sahip olduğunu düşündüğümüzde muazzam bir mali 
yükün ortaya çıktıyı aşikârdır. Bunun yanında özgür 
yazılımın getirdiği diğer önemli bir yarar ise yazılımın 
kaynak kodunun elimizde olmasıdır. Kullandığımız 
programın arka planda nasıl çalıştığını ve de güven-
lik açısından bir sorun teşkil etmediğini bilmemiz son 
derece önem taşımaktadır. Bu nedenle Özgür Yazılım, 
Türkiye’nin önünü açabilecek, bilişim alanındaki ek-
sikliğini aşabilecek göz ardı edilmemesi gereken bir 
alternatif olarak duruyor.  

Verdiğimiz bu bilgilerden sonra biraz da ülkemizde 
geliştirilmekte olan özgür yazılımlardan bahsedelim. 
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Bugün ülkemizde birçok insanın Özgür Yazılımla ilk 
tanışması Pardus’la oldu. Pardus, ülkemizde özgür 
yazılımın gelişimi açısından bir sıçrama yarattı. Par-
dus, TUBİTAK-UEKAE (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji 
Araştırma Enstitüsü ) bünyesinde yürütülen bir işletim 
sistemi geliştirme projesidir. Pardus açık kaynak kodlu 
ve GPL (Gnu Genel Kamu Lisansı ) ile dağıtılan özgür 
bir yazılımdır. Pardus, bilişim okur-yazarlığına sahip 
bilgisayar kullanıcılarının temel masaüstü ihtiyaçlarını 
karşılayan, mevcut Linux dağıtımlarının üstün tarafla-
rını kavram, mimari ya da kod olarak kullanan ulusal 
işletim sistemidir. 2003 yılında başlatılan bu proje 
birçok çalışabilir sürümü ücretsiz  olarak yayınlanmıştır 
ve halen geliştirilmeye devam etmektedir. “Özgürlük 
İçin”  sloganıyla geliştirilen bu projede mevcut Linux 
dağıtımlarından ve rakip diğer işletim sistemlerinden 
daha kolay kurulabilen ve kullanılabilen bir işletim sis-
temi olması, tam Türkçe desteğini, hem karakter ya-
pısının Türkçeye uygun, hem de kullanıcıya görünen 
tüm mesaj ve belgelerin Türkçe olması yoluyla sağlan-
ması hedeflenmiştir.

Türk bilgisayar uzmanlarınca geliştirilen “özgür işletim 
sistemi” Pardus, bilgisayar virüslerinden ve diğer za-
rarlı yazılımlardan etkilenmiyor. Bu sayede kullanıcılar, 
herhangi bir güvenlik endişesi taşımadan bilgisayarları 
üzerinden önemli işlemlerini rahatlıkla gerçekleştire-

biliyor. Bu sistemin en büyük avantajlarından biri de 
lisanssız bilgisayar programı kullanan kişi ve işletmele-
rin karşı karşıya bulundukları riskleri tamamen ortadan 
kaldırması olarak belirtiliyor. 

Çünkü Pardus, özgür bir yazılım ve diğer bilgisayar 
programları gibi lisans ücreti ödeme mecburiyeti bu-
lunmuyor. Linux çekirdeği diğer işletim sistemlerine 
göre çok daha az sistem kaynağını tüketiyor, bu sa-
yede düşük konfigürasyonlu ve ucuz sistemlerde bile 
Pardus’u kullanmak mümkün oluyor. Bir bilgisayarda 
olması gereken ve iş yaparken kullanılacak pek çok 
özgür yazılım da Pardus’un içinde yer alıyor. Bunlar 
arasında “Firefox” internet tarayıcısı, grafik işleme yazı-
lımı olan “Gimp” ve tam bir ofis yazılımı olan “OpenOf-
fice.org” paketi en bilinenleri. Pardus’ta ayrıca internet 
araçlarından oyunlara, müzik ve film oynatıcılarından 
ve düzenleyicilerinden kişisel bilgi yöneticilerine kadar 
bir masaüstü kullanıcısının tüm ihtiyaçlarına cevap ve-
rebilecek çok sayıda ücretsiz program bulunuyor.

Ulusal bağımsızlık, güvenlik ve tasarruf amacıyla baş-
latılan bu ve bunun gibi projelerle Türkiye bilişim dün-
yasındaki yerini üst seviyelere çıkararak kendi yazılım 
ihtiyaçını karşılayabilecek, hatta dış pazarlarda ken-
dinden söz ettirecektir.                                                                          
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Prof. Dr. Turhan MENTEŞ 
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 

Yönetim Kurulu Başkanı

“Bilişim” sözcüğü, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ku-
rucularından, ilk ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Aydın 
Köksal tarafından Türkçeye 1971’de kazandırıldı. 
40 yıldan bu yana bilişim sektörü, toplum ve eko-
nomi gündeminin en önemli ve ağırlıklı konularından 
biri olmaya devam ediyor. Bilgisayar, ilk kez 1960’ta 
Türkiye’ye girerken önce montaj sanayi olarak baş-
layan Türkiye elektronik ve bilişim sanayi, yıllar içinde 
olgunlaştı ve özellikle 1980’li yılların ortasındaki ileti-
şimdeki gelişmelerle bugün önemli birikim ve yatırım-
ları bulunan bir sanayi haline geldi. Önceleri sadece 
donanım ve yazılımdan oluşan bilgi işlem teknolojileri 
(BİT), artık telekom, medya ve eğlence sektörünü de 
kapsıyor. 

Günümüzde bilişim, ülkeler için katma değeri yüksek 
çeşitli fırsatların olduğu en önemli alanlardan biri. Tür-
kiye de coğrafi konumu, Avrupa Birliği’ne (AB) yakın-
lığı, Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu bölgesinin mer-
kezindeki konumuyla önemli bir avantaja sahip. Özel-
likle kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının 
(STK) ortak çalışmalarının yön verdiği Türkiye bilişim 
sektörü, ülkemizin lokomotif sektörlerden birisi olarak 
biliniyor. “Yenilikçi ve vizyon sahibi bir sektör” olarak 
tanımlayabileceğimiz ülkemizde bilişim pazarı, her ge-
çen gün daha da büyüyüp kârlılığını artırıyor. HP, Fox-
conn, Huawei, Microsoft, Toshiba, Siemens, Wipro ve 
Ericsson gibi global şirketlerinin, Türkiye’yi bölgede bir 
üs olarak seçip direkt yatırım yapmaları pek çok sek-
törde BİT’in etkinliğini artacağını gösteriyor. 
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Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) bünyesinde çalışan 
Bilgi Toplumu Dairesi, hazırladığı Bilgi Toplumu İsta-
tistikleri Raporu’na göre, Türkiye, BİT sektörü, global 
kriz döneminde daralmakla birlikte, 2010’da yüzde 
4,5 büyüdü ve 25,05 milyar ABD Doları seviyesine 
ulaştı. Pazar içinde iletişim teknolojileri ve bilgi tekno-
lojileri alt sektörlerinin büyüklükleri sırasıyla 17,48 ve 
7,57 milyar ABD Dolarını buldu. BİT sektörü donanım 
ihracatı 2010’da yüzde 14,1, ithalatı ise yüzde 16,5 
büyüdü. Bilgi teknolojileri pazarındaki büyümede en 
büyük payı yüzde 21,98 oranıyla hizmetler alt sektörü 
aldı. Bilgi teknolojileri sektörünün GSYH içindeki payı 
yüzde 1,03 olurken bu payın yüzde 0,83’lük bölümü 
donanım alt sektörüne ait. Aynı rapora göre, İnternet 
kullanım oranı 2010’da yüzde 37,6’ya yükseldi, evde 
bilgisayar sahipliği, İnternet erişimi ve genişbant abo-
neliği artış gösterdi. 2010’da evlerin 44’ünde bilgisa-
yar var; İnternet bağlantısı olan ev oranı ise yüzde 34. 
AB 20 temel kamu hizmeti dikkate alındığında, kamu 
hizmetlerinde elektronik kanallardan yapılan işlemlerin 
oranı 2010’da yüzde 81,4 oldu. 

Türkiye bilgi teknolojileri ve iletişim sektörünün 2011 
sonunda ise yüzde 9 oranında büyüyerek 31 milyar 
dolarlık büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor. Bilişim 
sektörünün 2023 yılında 160 milyar dolarlık pazar bü-
yüklüğüne erişmesi öngörülüyor. Sektörde yaklaşık 
100 bin nitelikli bilişim elemanı istihdam ediliyor. Bu 
sayının Cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023’te 1 mil-
yon kişiye yükselmesi planlanıyor. Bilişim sektörünün 
2011’de de önceki yıllarda olduğu gibi ağırlıklı olarak 
kamu, telekom, finans, üretim ve enerji sektörüne hiz-
met sunması bekleniyor.

Bilişim, stratejik sektör olarak tanımlamalı

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) de, ilkini 2006’dan beri 
yayımladığı Türkiye Bilişim Teknolojileri (BT) Sektörü 
Değerlendirme Raporu’yla, siyasi iradeyi kullananlar 
ile BT sektörü üzerine politika belirleyici kararları alan-
lara destekleyici ve yol gösterici olmayı hedefliyor.

TBD’nin 2010 Türkiye Bilişim Teknolojileri (BT) Sektörü 
Değerlendirme Raporu’nda, Türkiye’nin bilişim toplu-
muna dönüşebilmesinin, ancak ve ancak, toplumun 
geniş kesimlerinin BT sektöründeki mal ve hizmet-
lerden yararlanmasının yanı sıra bu alandaki üretim 
ile mümkün olduğu, bunun en önemli koşulunun ise 
devlet eliyle gerçekleştirilen işlemlerde BT araçlarının 
yaygın ve elverişli bir şekilde kullanılması olduğu belir-
tildi. Raporda BT sektöründe çalışacak nitelikli insan 
gücü yetiştirilmesinin önemi, devletin mal ve hizmet 
alımı mevzuatında BT alanındaki mal ve hizmetlerin 

alımının ayrılması, özel iletişim vergilerinin kabul edi-
lebilir düzeylere çekilmesi ve yazılım ihracatının gelişti-
rilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekliliği 
vurgulandı. 

Raporda, kamu BİT yatırımları için ayrılan payın önem-
li ölçüde azaldığı 2010’un, 5651 sayılı Yasa dışında 
mahkemelerin çeşitli kararları ile İnternet’teki birçok 
web sitesine erişimin sıklıkla ve uzun süreli olarak 
filtrelendiği bir yıl olduğu anımsatıldı. “Devlet eliy-
le gerçekleşmesi gereken e-devlet projelerinin en iyi 
olasılıkla 2011 içinde tamamlanacağı dikkate alınırsa, 
toplumda BT ürünlerinin kullanımına yönelik yaygınlı-
ğın kısa vadede sağlanamayacağı görülmektedir” de-
nilen raporda, bilişim toplumuna dönüşüm konusun-
da siyasal sahiplenme ve ilginin daha önceki yıllara 
göre artmadığına dikkat çekildi.

Fiziki dönüşüm kadar fikri dönüşümün de kamuda 
yaygınlaşmasının zaman alacağına işaret edilen ra-
porda “Türkiye rotayı henüz Bilişim Toplumuna tam 
anlamıyla yöneltmiş değildir. Bu rotadan sapmamak 
için de siyasi iradenin desteğinin en üst düzeyde sağ-
lanmasının önemi gün geçtikçe artmaktadır” ifadesi 
kullanıldı. 

Yazılım ihracatını ölçecek sağlıklı gösterge ihtiyacı-
nın giderilmediği, yazılım ihracatını teşvik edici dü-
zenlemelerin yapılmadığının altı çizilen raporda, yeni 
yürürlüğe sokulan İsteğe Bağlı Tescil Yönetmeliği’nin 
fiziki koşulları ve kaynak kodunu korumak konusunda 
atılan ilk önemli adım olduğu, ancak ihtiyaçları kar-
şılamadığı belirtildi. Raporda bilişim alanındaki vergi 
oranlarının sektörün büyümesini engellemenin yanı 
sıra bilişim toplumuna giden yolda Türkiye’yi yavaşlat-
maya devam ettiğine işaret edildi.

“Ülke hedefi olarak gördüğümüz ‘Bilişim Toplumuna’ 
ulaşılmasında daha yolumuzun olduğu görülmektedir” 
denilen raporda, devletin “Bilişim Sektörü”nü, stratejik 
sektör olarak tanımlaması, ölçülebilir hedefler sapta-
ması, sektöre münhasır kurulacak bir müsteşarlıkla 
yazılım üretimi ve ihracatının önünü açacak politika 
ve stratejileri, özel sektörle birlikte acilen belirlenmesi 
önerildi. 

Raporda “Ulusal yazılım Türkiye’nin öncelikli ve strate-
jik sektörü ilan edilip sektöre münhasır bir müsteşarlık 
kurularak yazılım üretimi ve ihracatının önünü açacak 
Ulusal Yazılım Politikaları ve Stratejileri, Özel Sektörle 
birlikte acilen belirlenmelidir” denildi.

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) res-
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mi ortağı olduğu European Information Technology 
Observatory’nin (EITO) açıkladığı Türkiye bilgi tekno-
lojileri ve iletişim sektörüne ilişkin rakamsal verilerine 
göre, bilişim pazarı 2010’da dünyada 2,5 trilyon av-
roya (3,3 trilyon dolar) ulaşırken, Türkiye bu pazardan 
binde 8’lik pay aldı. Geçen yıl Türkiye’de sektörün bü-
yüklüğü 27,3 milyar dolara ulaştı. Bu hacmin 20 milyar 
doları iletişim, 7,5 milyar doları bilgi teknolojileri sektö-
ründen geldi. Geçen yıl özellikle yazılım ve hizmetlerin 
öne çıktığı görüldü. 2011 yılında toplam pazardaki bü-
yümenin, özellikle yazılım ve hizmetlerde yaşanacak 
büyüme ivmesi ile devam etmesi öngörülüyor. 

İnternet’in toplumun özellikle genç kesim olmak üzere 
toplumun her kesimindeki potansiyel kullanıcılar için 
cazip olanaklar sunması ve güçlü talep bulması, hâlâ 
doygunluğa ulaşmamış dinamik pazar olması, işgücü 
maliyetlerinin gelişmiş ülkelere oranla düşük olması, 
bilişim sektörünün güçlü taraflarını oluşturuyor. Ayrı-
ca Türkiye’nin coğrafik konumu, sektörün çok büyük 
teknoloji ve altyapı yatırımı gerektirmemesi, yüksek 
katma değere sahip olması, 2003’ten beri uygulama-
ya konulan E-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin önemli pa-
zar yaratması, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde vergi 
avantajları sağlanması, bilişim sektörümüzün güçlü 
yanları. 

Hızlı gelişim nedeniyle ürünlerin çabuk demode ol-
duğu sektöre ABD, AB, Çin ve Uzak Doğu’dan ithal 
edilen ürünler hâkim. Kamunun, kriz dönemlerindeki 
tasarruf politikalarında öncelikle bilişim yatırımların-
da tasarrufa yönelmesi ve beyin göçü sektörün zayıf 
taraflarını oluşturuyor. Ülkemiz bilişim pazarının diğer 
zayıf yönlerini ise şöyle sıralayabiliriz: 

Yerli yazılım ve geliştirilen önemli e-devlet projelerinin 
dış pazarlara yeterince açılamaması ve küresel reka-
bette girememesi; büyük ölçekli firma sayısı, yetkinlik 
ve deneyimin genelde sınırlı düzeyde olması; iç pa-
zarda fiyata dayalı rekabet bulunması; hâlâ bilişim ön-
celikli ve stratejik bir alan olarak kabul edilip ulusal bir 
strateji ve programının belirlenememesi; Ar-Ge harca-
malarının gelişmiş ekonomilerin çok gerisinde olma-
sı; mevcut teşvik ve destek programlarının sektörün, 
telif ve tescil ile ilgili mevzuatın ise yerli yazılımcıların 
ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayamaması ve döviz 
kurlarına aşırı duyarlılık.

Bilişim, kişi başına istihdam yaratma maliyeti en düşük 
alan. Üretim ve hizmet alanında bu 100 bin $ sevi-
yelerinde iken bilişim alanında 7-8 bin $ seviyelerin-
de. Daha az yatırımla daha fazla geri dönüş elde et-

mek sadece bilişim sektöründe mümkün. Dolayısıyla 
Türkiye’nin bu alana öncelik vermesi şart. 

Türkiye bilişim sektörünün özellikle yazılım, bunların 
yurt dışı ihracatı ve İnternet’in özgür ve sansürsüz 
kullanımı konusunda bazı yasal bazı düzenlemelere 
ihtiyacı var. Sayısal uçurum, bilgi toplumu endeksleri 
(e-devlet hizmetleri kullanımı, bilgisayar penetrasyonu, 
bilgi toplumu hazırlık notu, İnternet’te içerik ve filtrele-
me vb.) açısından ülkemizin alt sıralarda yer alması, 
tüm olumlu gelişmelere karşın sektörümüzün moralini 
bozuyor. Oysa Türkiye, Avrupa’nın en hızlı büyüyen 
ülkelerinden biri. Türkiye’nin yeni bir vizyonla, yeni bir 
atılıma geçmek zorunda olduğunu düşünüyoruz. Bu 
noktada “Bilişim”in, güçlü bir ekonomiye sahip geliş-
miş ve daha ileri bir Türkiye için hem tüm sektörlerin 
itici gücü olduğunu biliyoruz. Teknolojiyi iyi kullanan ül-
kemizin, özellikle e-ortamda var olacağını, bunun için 
güçlü ve sürdürülebilir siyasi ve idari bir sahiplenme ile 
öncelik verilen, güvenliği sağlanmış bir e-dönüşümü 
gerekli buluyoruz.  E-Türkiye’yi gerçekleştirebilmek 
için kurumsal yapılar oluşturulup güçlendirilmeli, ya-
sal düzenlemeler yapılmalı ve sorunlar en üst düzeyde 
çözülmeli.

Türkiye’nin saygın bilişim STK’sı: TBD

1971 yılından bu yana izlediği sosyal sorumluluk çiz-
gisi ile Türkiye’nin çağdaşlaşma serüveninin en önem-
li yapı taşlarından biri olan Türkiye Bilişim Derneği 
(TBD), bugün Türkiye’de 10 bine yakın üyesiyle kurul-
duğu 1971’den beri kesintisiz hizmet veriyor. Bakan-
lar Kurulu kararıyla kamu yararına bir dernek olduğu 
kabul edilen TBD, siyaset üstü bir yapılanmaya sahip. 
TBD, bilgisayarla ilişkisi olan ve yolu bilgiden geçen 
herkesin bireysel üyeliğine açık olmasının yanı sıra 
Türkiye’nin bilgi toplumu olma hedefine yönelik yaptığı 
etkinliklerle akademi dünyasını, kamu yöneticilerini ve 
özel sektörü düzenli olarak bir araya getirerek zengin 
içerikli ortak platformlar oluşturuyor. Bu platformlar-
dan en önemlisi olan yılın en önemli buluşmalarından 
biri olarak gösterilen Ulusal Bilişim Kurultayı, 2012’de 
28. kez düzenlenecek. TBD’nin 39 yıllık aylık dergisi 
BİLİŞİM, TBD üyeleri, iş dünyası ve tüm sektör ilgili-
leri olmak üzere yaklaşık 25 bin bilişim profesyoneline 
düzenli bir şekilde ulaşıyor. Bilişim profesyonellerinin 
buluşma adresi ve sektörün ilk yayını olan Bilişim Kül-
türü Dergisi BİLİŞİM, Ağustos 2009’dan beri her ayın 
ilk haftasında elektronik ortamda www.tbd.org.tr ve 
www.bilisimdergisi.org adresinde yayınlanıyor. 

Saygılarımızla.
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Akıllı Kartlar, Uygulamaları 
ve AKiS (Smart Cards, 
Applications and AKiS)



Günümüzde teknoloji çok hızlı değiştirmekte, yaşam 
kalitesini hızla artırmaktadır. Bu yüzyılın en önemli 
teknolojilerinden biri de hiç kuşkusuz akıllı kart tek-
nolojisidir, çünkü akıllı kartlar taşıdığı bilgiler ve kul-
lanım kolaylığı açısından kişisel güvenlik aracı olarak 
günlük yaşamımızda yerini almaya başlamıştır.

Ancak akıllı kartların taşıdığı bilgi miktarı arttıkça kul-
lanım alanı da artmaktadır. Kullanım alanı arttıkça 
taşıması istenen bilgiler daha fazla artmaktadır. Bu 
döngü böylece sürüp gitmektedir. Son zamanlarda 
taşınan bilgi miktarı yanında bilginin kalitesinin de 
yükseldiği ve taşınan bilginin değerinin arttığı ortaya 
çıkmaktadır. Taşınan bilgi kredi kartlarında olduğu 
gibi maddi değer ile ifade edilebileceği gibi elektro-
nik kimlik kartlarında olduğu gibi kişinin ömür boyu 
değiştirilemeyecek olan biyometrik bilgisi veya kişi-
ye ait özel bilgileri de olabilir. Bu nedenle akıllı kart-
lar artık kişisel doğrulama amaçlı bilgi teknolojileri 
alanında kullanılmaya başladığından güvenlik önem-
li bir konu haline gelmiştir. Bu yazıda özellikle akıllı 
kartların güvenliği ve bilginin güvenli bir şekilde sak-
lanması amacıyla geliştirilen ulusal akıllı kart işletim 
sistemi ve akıllı kart uygulamalarının geliştirilmesi ile 
ilgili çalışmalar sırasında hesaba katılması gereken 
güvenlik konuları üzerinde durulmuştur.

Bu yazı güvenli akıllı kart ve uygulamalarının sağla-
ması gereken ortak kriter güvence seviyesi ile ilgili 
bilgiler vermektedir.

Akıllı kartların tarihçesine bakıldığında, akıllı kartların ilk 
uygulamasının ABD’de 1950’lerin başında bilgi içer-
meyen karton kartlarla başladığı görülür. Daha sonraki 
yıllarda bilgi içermeyen plastik kartlar, bu karton kart-
ların yerini almıştır. Plastik kartlar dayanıklılık getirmiş 
ve kabartma yazı ile karbon kopyasının alınmasına 
olanak sağlamıştır.

Zamanla bu kartlara manyetik şerit eklenerek güvenlik 
bir derece daha artırılmış ve bankaların ödeme sis-
temlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Plastik kartlara 
manyetik şerit eklenmesi, kartlara akıl getirmemesi-
ne rağmen elektronik ortamlarada kullanım olanağı 
sağlamıştır. Günümüzde manyetik şeritin yerine daha 
güvenli bir yöntem olarak üzerinde mikrobilgisayar 
tümdevresi barındıran gerçek akıllı kartlar almaya baş-
lamıştır. Böylece 1950’lerde ortaya çıkan basit kartlar 
gerçek akıllı kartlara, yani üzerinde şifreleme işlemleri 
yapabilen bir mikrobilgisayar donanımı, bu donanım 
üzerinde çalışan bir işletim sistemi ve bu işletim siste-
mini kullanarak en az bir uygulama işleten akıllı kartla-
ra dönüşmüştür.

AKILLI KART MİMARİSİ

Akıllı kart donanımı, gelişmiş bir mikroişlemciden, 
ROM, EEPROM, RAM, Gelişmiş Kripto Makine-
si (ACE), güvenlik onayı almış Rasgele sayı üreteci, 
MMU, UART, donanımsal zamanlayıcılar ve MED 
olarak adlandırılan bellek şifre/deşifre birimlerinden 
barındıran bir tümdevreden oluşur. Akıllı kart yongası 
içerisindeki bu donanım birimleri, kırılması son dere-
ce güç olan güvenlik önlemleri alınarak geliştirilirler. 
Akıllı kart donanımı, üzerinde bir işletim sistemi ve 
bu işletim sistemini kullanan bir uygulama olmadan 
hiç bir işlev görmez. Bu nedenle güvenliği sağlan-
mış bir donanım üzerinde mutlaka bir işletim sistemi 
ve bu işletim sistemini kullanan en az bir uygulama 
bulunmaktadır. İşletim sistemleri akıllı kart yongaları-
nın ROM olarak adlandırılan bölümlerinde bulunurlar. 
Ayrıca bazı işletim sistemlerinin bir bölümü kullanılan 
uygulamalara bağlı olarak sonradan EEPROM olarak 
adlandırılan bellek alanına yüklenir. Bu işlem güvenlik 
açısından karmaşık bir sürecin tamamlanması sonra-
sında gerçekleştirilir (uygulamanın sertifikalandırılması 
süreci). AKiS ve UKiS işletim sistemleri native bir iş-
letim sistemidir ve koşturulabilir bölümü ile çalıştırdığı 
uygulamalar tamamıyla ROM üzerinde bulunmaktadır. 
Ancak kullanılacak uygulamaya bağlı olarak uygulama 
verileri EEPROM olarak adlandırılan bellek alanında 
AKiS/UKiS Dosya/Bellek yönetim sistemi tarafından 
gelişmiş güvenlik önlemleri alınarak saklanmaktadır. 
Akıllı kart işletim sistemleri dış dünya ile iletişmini iki 
adet iletişim ucu üzerinden, APDU olarak adlandırılan 
uygulama protokol veri paketleri aracılığıyla gerçek-
leştirmektedir. Bu iletişim protokolü ISO7816-2/3/4 
standardlarıyla tanımlanmıştır.

Akıllı kartlar günümüzde Bilgi Teknolojileri alanında çok 
önemli bir rol oynamaktadırlar. Üzerinde yonga bulu-
nan her kart akıllı kart demek değildir. Birçok kart sa-
dece belli verileri belli bir yöntemle aktaran ve sadece 
basit bir sayacı bulunan telefon kartı gibi akılsız basit 
bir kart olabilir. Bir kartın akıllı kart olması için mutlaka 
bir mikrobilgisayar içermesi ve üzerinde bir uygulama 
çalıştıran bir işletim sistemine sahip olması gerekir. 
Akıllı kartlar, yüksek seviyede güvenlik gerektiren alan-
larda kullanılan kartlardır. Bu tip kartlar, yetenekli bir 
mikroişlemci, gelişmiş bir şifreleme modülü, verilerin 
saklandığı bellekten oluşur. Akıllı kartların en belirgin 
özelliği içerisindeki bir işletim sisteminin bulunması ve 
işletim sistemi tarafından verilerin güvenli ve düzenli 
bir şekilde tutulabilmesidir. Bu tip akıllı kartlar özel-
likle cep telefonları için SIM kartı,  bankacılıkta kredi 
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kartı, ülkelerin ulusal kimlik kartları, ülke pasaportları, 
sağlık kartı veya geçiş denetimi kartı olarak kullanıl-
maktadırlar. Akıllı kartlar veri iletişimi yöntemine göre 
de iki sınıfa ayrılırlar: temaslı kartlar ve temassız kart-
lar. Temaslı kartların çalışması için gerekli olan enerji 
temas noktaları üzerinden iletilir. Temassız kartlarda 
ise herhangi bir elektriksel bağlantı olmaksızın kart 
için gerekli enerji belli bir mesafede havadan elektro-
manyetik dalgalar ile iletilir. Temassız kartlar genellikle 
kuyrukların olduğu ve hızlı işlem gerektiren pasaport, 
geçiş denetimi, ulaşım, uçak bileti gibi uygulamalarda 
kullanılmaktadır. Değişik uygulamalar için hem temaslı 
hem de temassız arabirim özelliklerini tek kartta taşı-
yan kartlar çift arabirim (dual interface) kartlar olarak 
tanımlanmaktadır.

AKILLI KART İŞLETİM SİSTEMİ, AKiS ve UKiS 
YAZILIM YAPISI

Akıllı kartlar için geliştirilen donanımlar, üzerinde bir 
işletim sistemi ve uygulama olmadan tek başına an-
lamlı olmamaktadır. Çünkü akıllı kart uygulamaları dış 
dünyanın istediği gerekleri yerine getirmek için birçok 
işlevin çalıştırması ve bu işlevlerin gereksinim duyduğu 
belleğin belli bir yapıda düzenlenmesini gerekir. Akıl-
lı kart içerisinde verilerin yönetilmesi akıllı kart işletim 
sistemi aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

AKiS ve UKiS akıllı kart işletim sistemleri native yapı-
dadır ve işletim sistemi ile birlikte uygulamaları akıl-
lı kartın ROM birimi üzerinde bulunur. AKiS ve UKiS 
işletim sistemleri değişik uygulamaları çalıştırabilecek 
işlevlere sahiptir. Bu işlevlerin çalıştırılması için işletim 
sisteminin belli bir sistematikte çalışması gerekmek-
tedir. Bunun için AKiS/UKiS işletim sistemleri belli bir 
hiyerarşi içerisinde tasarlanmıştır.

AKiS işletim sistemi yapısında dört ayrı bileşen bu-
lunmaktadır. Bu yazılım bileşenleri haricinde ayrıca 
kullanılan donanıma ait bazı arayüz işlevleri de bulun-
maktadır, ancak platform olarak kullanılan işlemci ara-
yüzleri işletim sistemi bileşenlerine dahil edilmemiştir.

• Bellek Yöneticisi (Memory Manager)

• Dosya Yöneticisi (File Manager)

• Komut Yorumlayıcı (Command Interpreter)

• İletişim Arayüzü (Communication Handler)

 DOSYA / BELLEK SİSTEMİ

Aşağıdaki şekilde tipik bir akıllı kart uygulamasına ait 
dosya yapısı gösterilmektedir. AKiS işletim sistemi 
içerisinde bulunan EEPROM bellek alanında dosyalar 

(EF) ve dizinler (DF) aşağıdaki mantıksal yapıda tutul-
maktadırlar. Bu dosya ve dizinlere erişim, anahtarlar 
ve erişim koşulları ile kısıtlanmaktadır.

AKiS V1.0 işletim sisteminde uygulama olarak 
PKCS#15 uygulaması ile birlikte birçok uygulama 
koşturulabilmektedir. 

GÜVENLİ BİR AKILLI KART NASIL OLMALIDIR? 

Akıllı kartlara yönelik geliştirilen saldırılara karşı akıllı 
kart tarafında hem donanımsal hem de yazılımsal ön-
lemler alınmaktadır.  Güvenli bir akıllı kart donanımında 
ve yazılımında bulunması gereken güvenlik önlemleri 
aşağıda sıralanmıştır.

Hata algılama duyargalarının yerleştirilmesi

Akıllı kartlarda anormal durumları sezmek için çok sa-
yıda donanımsal hata algılama duyargası yer almakta-
dır. Bu duyargalar karta uygulanan gerilim, saat işareti, 
sıcaklık, ışık gibi etmenlerin tanımlı alt ve üst sınırlarının 
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dışında olduğu anormal bir durumu sezdiğinde, kart 
tümdevresi bu durum ortadan kalkana kadar çalış-
masını keserek kendini güvenli duruma alır (güvenli 
bekleme durumu). Bu duyargalar sayesinde UV ışığı 
kullanarak EEPROM belleğin silinmesi, saat işaretinin 
kesilmesi gibi saldırılara karşı koruma sağlanmış olur. 

Akıllı kart tümdevresinde güvenlik önlemleri

Akıllı kart tümdevresinin yüzeyinin kazılarak analiz 
edilmesini önlemek için değişik yöntemler uygulan-
maktadır. İlk olarak önemli bloklar tümdevreye rasgele 
yerleştirilirler. Bir başka yöntemde tümdevrenin lazerle 
kesilmesi saldırısına karşı tümdevre üzerine ikinci bir 
metal tabaka konarak kart içerisindeki yapıların ortaya 
çıkması engellenir. Güçlü akıllı kart mikrobilgisayarın-
da, tümdevre yüzeyinden değerli verileri okumayı en-
gellemek için etkin kalkan olarak adlandırılan özel bir 
yapı kullanılmaktadır. Bu yapıda tümdevre yüzeyinde 
gelişigüzel dizilmiş ve rasgele sayı üretecinden elde 
edilen verilerle beslenen çok ince veri yolları bulun-
maktadır. Etkin kalkan yapısı bu veri yollarındaki de-
ğişken verilerin doğruluğunun denetlenmesi ilkesine 
göre çalışmaktadır. Eğer bu yüzey aşındırılacak olursa 
veri yollarındaki veriler hatalı olacağından mikrobilgi-
sayar kendisini güvenli konuma sokacaktır (güvenli 
bekleme durumu).

Akıllı kart işletim sisteminin güvenlik önlemleri

•  Algoritmaların işlem süreleri sabitlenerek yan kanal 
analizleri ve zamanlama analizleri ile gizli bilginin 
açığa çıkarılması önlenir. Eğer herhangi bir işle-
min gerçekleşme süresi gizli bilginin içeriğine bağlı 
olarak değişiyorsa, bu bilgi güç analizi ile ortaya 
çıkabilir. Bu nedenle giriş değerleri ne olursa olsun 

işlem süreleri sabit tutulmalıdır. Bunun için gere-
kiyorsa algoritmanın değişik noktalarına rastgele 
gecikmeler eklenir.

•  Güvenlik açısından önemli olan verilere (anahtarlar, 
PIN, PUK, vs) toplama sınaması konularak verinin 
bütünlüğü denetlenir.  Herhangi bir nedenle bütün-
lük bozulduğunda akıllı kart kendini korumaya alır.

•  Algoritmalarda gerçeklenen işlemlerin işleyiş sırası 
değiştirilerek algoritmanın ne yaptığının saptanma-
sı güçleştirilir.

•  Algoritmalarda gerçekleştirilen karşılaştırma iş-
lemleri gibi kritik işlemlere çifte denetim konulup 
sonuçlar karşılaştırılarak hata basılmasının önüne 
geçilebilir.

•  Güvenlik açısından önemli verilerin birden faz-
la kopyası birden fazla formda tutularak (verinin 
üssü, vs) verinin değiştirilmesi durumu sezilebilir.

•  Yan kanal analizlerinde yanlış PIN girilmesi sonu-
cu PIN hata sayacının azaltılma işlemi tespit edilip 
o sırada güç kesilerek hata sayacının azaltılması 
engellenebilmektedir. PIN doğrulaması yapılırken 
PIN’in doğruluğuna bakılmadan sayaç azaltılıp PIN 
doğru girilirse eski değerine çekilerek bu saldırı ön-
lenebilir.

•  Veri iletişiminin dinlenmesi ve iletilen verinin de-
ğiştirilmesi ile ilgili saldırılara karşı akıllı kartlar ve 
arabirim cihazı arasındaki veri iletişimi güvenli ile-
tişim yöntemi kullanılarak korunabilir. Böylece gi-
den gelen veri araya giren saldırganlar tarafından 
anlaşılamaz. Güvenli iletişim yönteminde kart ve 
arabirim cihazı karşılıklı olarak bir oturum boyunca 
anlaşabilecekleri ortak bir simetrik şifreleme anah-
tarı oluştururlar. Bu ortak anahtara oturum anah-
tarı denir ve bir oturum boyunca değişmez. Komut 
içerisinde yer alan veri oluşturulan oturum anahtarı 
ile şifrelenerek iletilir. Oturum anahtarı oluşturulma-
sında asimetrik yöntem kullanılması, güvenlik açı-
sından tercih edilen bir yöntemdir.

•  DES algoritmasının zayıflığından dolayı veri şifrele-
me ve deşifreleme için DES yerine 3DES ve hatta 
AES algoritmasının kullanılması önerilir.

•  PIN ve PUK gibi yüksek güvenlik gerektiren verile-
re uzunluk sınırlaması getirilerek deneme yanılma 
yöntemiyle tahminleri güçleştirilir. 
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Yukarıdaki paragraflarda akıllı kartlarda güvenlik sağ-
lanması için uyulması gereken genel kurallar üzerinde 
duruldu.

Bu paragraflarda akıllı kartlardan en temel beklentinin 
güvenlik olduğu ve güvenliğin yanı sıra dayanıklı bir 
sistem olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Akıllı kart-
ların güvenliği için hem akıllı kart donanımının (mikro-
bilgisayarının) hem de onun üzerinde çalışan işletim 
sisteminin uyması gereken kuralların bulunduğu vur-
gulanmıştır. Bu bölümde akıllı kart güvenliğini belir-
leyen faktörlerin veya kıstasların neler olduğu, nasıl 
belirleneceği sorularına cevap vermeye çalışılacaktır. 
Akıllı kart benzeri şifreleme cihazlarının ne kadar gü-
venli olduğu üzerinde fikir birliği sağlamak için birçok 
çalışma yapılmış ve uyulması gereken bazı ölçütler 
oluşturulmuştur. Bu ölçütler zamanla Ortak Ölçütler 
(Common Criteria, CC) adı ile sınıflandırılmış ve yayın-
lanmıştır. Bu ölçütleri sağlayan donanım ve yazılımlara 
bulunduğu sınıfa göre CC sertifikası verilerek gerçek-
lenen ürünün ne kadar güvenli olduğu ifade edilmiştir. 
Böylece kullanılan donanımın hangi güvenlik seviye-
sinde olduğu aldığı CC sertifikası ile ifade edilmeye 
başlanmıştır. Günümüzde akıllı kart  donanım platfor-
mu olarak, CC EAL5+ onayı almış yüksek güvenliğe 
sahip mikrobilgisayarların (örneğin SLE66CLX800PE 
ve P5CD081 tümdevreleri) kullanılması güvenlik için 
zorunlu olmaya başlamıştır. Akıllı kart ürünlerinin CC 
seviyesi Ortak Ölçütler Test Merkezlerinde belirlen-
mektedir. Bu merkezlerde akıllı kart ürününe uygula-
nan testlerin sonucuna göre güvenlik seviyesini belirtir 
CC sertifikası verilmektedir.

CC sertifikası akıllı kart donanımına verilebildiği gibi 
akıllı kart donanımı üzerinde çalışan işletim sistemi-
ne de verilmektedir. Akıllı kart kullanarak geliştirilen 
uygulamalar için kart donanımı, işletim sistemi ve o 
işletim sistemi üzerinde çalışan uygulamalar ayrı ayrı 
sertifikalandırılabilirler. Bu sertifikalar değişik güvenlik 
seviyelerine de sahip olabilirler. Burada uygulamanın 
ve uygulamayı kullananların istediği güvenlik seviyesi 
önemlidir. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Kimlik 
kartları için bu seviyeler donanım için CC EAL5+, işle-
tim sistemi ve kimlik uygulaması için CC EAL4+ olarak 
belirlenmiştir.

Güvenliğin yanı sıra akıllı kartların sağlaması gereken 
bir diğer kısıtlama da standardlara uyumdur. Akıllı kart-
ların iletişim arabirimi, protokol yapısı ve veri yapıları ile 
ilgili IEC/ISO 7816 ve ISO 14443 olarak tanımlanan 
standardlar bulunmaktadır. Bu standardlar bütün ola-
rak, temaslı ve temassız donanımsal iletişim arabirim 
standardını (fiziksel katmanı), veri iletişim protokolleri 

standardını (veri katmanı), veri şifreleme standardlarını 
ve veri depolama standardlarını içermektedir. Örneğin 
ISO7816-2/3/4 standardları akıllı kartların fiziksel dün-
ya ile iletişmini ve APDU olarak adlandırılan uygulama 
protokol veri paketlerini tanımlamaktadır.  ISO7816-
8, Açık Anahtar Altyapısında (AAA, PKI) kullanılan 
şifreleme/şifre çözme yöntemleri ile ilgili standardı, 
ISO7816-9 ise akıllı kart işletim sistemindeki dizin/
dosya yapısına ilişkin standardları tanımlamaktadır.

Ortak Kriterler ve Akıllı Kart CC güvenlik sertifi-
kasının alınması süreci

Yukarıda anlatılanlardan anlaşılacağı gibi akıllı kart 
kullanımının yaygınlaşabilmesi, güvenliğinin yeterli dü-
zeye çıkması ile olanaklıdır. Bundan sonraki bölümde 
akıllı kart güvenliğini artırmak üzere tarafımızca gelişti-
rilmiş olan özgün yöntem anlatılacaktır.

Akıllı kartlarda güvenlik ve dayanıklılığın nasıl karşıla-
nacağı önemli bir sorundur. Akıllı kartların güvenliği 
için hem akıllı kart donanımının (mikrobilgisayarının) 
hem de onun üzerinde çalışan işletim sistemi ve uy-
gulamaların uyması gereken kuralların bulunduğunu 
belirtmek gerekir. Bu kurallar ilk olarak “TCSEC Stan-
dard - Trusted Computing Security Evaluation Crite-
ria” adıyla 1985 yılında ABD’de yayınlanmıştır. Oluş-
turulan bu standardda kullanılan yöntemde güvenlik, 
minimum koruma (D) seviyesi ile doğrulanmış tasarım 
(A1) seviyesi arasında bulunmaktadır. 1990’larda İn-
giltere, Almanya ve Fransa’nın öncülüğünde “ITSEC 
– Information Technology Security Evaluation Criteria” 
adı ile yeni bir güvenlik standardı oluşturulmuştur.

Ortak kriterlerin Avrupa, ABD ve Kanada’nın da onay-



ladığı resmi ilk sürümü 1996 yılında yayınlanmış ve 
hemen ardından 1998 yılında ikinci sürümü çıkarılmış-
tır. Ortak kriterlerin ISO standardına girişi (ISO 15408) 
1999 yılında gerçekleşmiştir. Günümüzde de geçerli 
olan sürüm v2.3 ve 2008 yılında çıkarılan sürüm olan 
V3.1 en son sürümlerdir ve ortak kriter portalından 
ücretsiz olarak indirilebilmektedir.

Günümüzde ISO standardarında bulunan ortak kriter-
leri Türkiye’nin de dahil olduğu birçok ülke en düşük 
seviye olarak CC EAL 4 seviyesi ile en yüksek seviye 
olan CC EAL 7 seviyesini güvenlik ve güvenilirlik açı-
sından kabul edilebilir seviye olarak onaylamaktadırlar.

Ortak kriterlerde üç çeşit değerlendirme bulunmaktadır;

	Koruma Profili (Protection Profile),

	Güvenlik Hedefi (Security Target),

	Ürün veya Sistem.

Bu değerlendirmelerden PP olarak adlandırılan ko-
ruma profili ile değerlendirme zorunlu değildir, buna 
karşılık TOE olarak adlandırılan ürün ve sistem ile ST 
olarak tanımlanan güvenlik hedefi değerlendirmesi zo-
runludur.

CC olarak adlandırılan ortak kriterler aşağıda belirtilen 
7 seviyede tanımlanırlar;

	EAL1 - functionally tested

	EAL2 - structurally tested

	EAL3 - methodically tested and checked

	EAL4 - methodically designed, tested and reviewed

	EAL5 - semiformally designed and tested

	EAL6 - semiformally verified, designed and tested

	EAL7 - formally verified design and tested

EAL1 en düşük güvenlik seviyesini, EAL7 ise en yük-
sek güvenlik seviyesini göstermektedir.

AKiS’in KULLANIM ALANLARI

• Elektronik Kimlik (eID) Uygulaması

Elektronik kimlik uygulaması, akıllı kart tümdevresi içe-
ren bir elektronik kimlik kartının kişinin ülke sertifikası 
ile doğrulanması ve uygulamaya özgü güvenlik işlevi 
ile bu kimlik kartının geçerlenmesi amacıyla tasarlan-
mış bir uygulamadır.

Vatandaşlık kartı uygulaması vatandaşı devlete bağla-
yan bir araçtır. Bu aracın çalınmaya ve kopyalanmaya 
karşı dayanıklı olması en temel beklentidir. Bu neden-
lerden dolayı vatandaşlık kartının üzerinde e-kimlik uy-
gulaması olan güvenli bir akıllı kart olması önerilir. Akıllı 
kart üzerindeki e-kimlik uygulaması, ülkeler için çok 
önemli güvenlik gereksinimi olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bu uygulamanın güvenliğini düşünmek, kartın sağla-
yıcısı olarak devlete düşmektedir. Ayrıca devletlerde 
başka devletin vatandaşlarını geçerlediklerinden do-
layı (pasaport uygulaması ile) kendi aralarında birbir-
lerinin değerli evrakları olan elektronik kimlik kartlarına 
güven duymak zorundadırlar. Bu bilgi doğrultusunda 
bir devletin vatandaşına verdiği kimlik kartına dolaylı 
olarak başka bir devlet de güven duymak ister. Bunun 
için artan güvenlik gereksinimi sadece Avrupa için de-
ğil bütün dünya için geçerlidir. Bu gereksinimden do-
layı kimlik hırsızlığı dünyada önüne geçilmesi gereken 
en önemli sorundur ve modern ulusal kimlik kartları 
bu sorunu çözmek üzere tasarlanmışlardır. Modern 
elektronik kimlik kartları üzerinde yonga bulunduran 
ve yonga içerisinde de elektronik kimlik sağlayan ku-
rumun sertifikasını barındıran bir akıllı karttır. Bu akıllı 
kartlar, uluslararası geçerliliği bulunan birçok güvenlik 
testlerinden geçerek onay almış yonga ve bu yonga-
lar üzerinde koşan akıllı kart işletim sistemi ile işletim 
sisteminin çalıştırdığı e-kimlik uygulamasından oluşur.

•  Sayısal İmza Açık Anahtar Altyapısı (AAA, 
Public Key Infrastructure PKI)  Uygulaması

AAA (PKI) uygulaması, akıllı kart kullanarak doküman-
ların elektronik ortamda sayısal imza veya elektronik 
imza ile imzalanması veya imzalanmış dokümanların 
geçerlenmesi için tasarlanmış bir uygulamadır. Bu 
uygulamanın amacı, elektronik ortamda bulunan bir 
dokümanı kişinin ıslak imzadan daha güvenli olan 
elektronik imza ile imzalaması veya gelen dokümanın 
doğru kişiden ve güvenli olarak geldiğinden emin ol-
masıdır.
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Sayısal imza veya elektronik imza, imzalanacak do-
kümanın veya mesajın içeriği ile dokümanı (mesajı) 
imzalayan kişinin asimetrik özel anahtarının beraber 
kullanılması ile elde edilir. Sayısal (elektronik) imza 
aşağıdaki özelliklere sahiptir:

	Elektronik ortamdaki dokümanın (mesajın) sonuna 
eklenir,

	Elektronik ortamdaki dokümanı (mesajı) alıcısının, 
mesajın göndericisinin kimliğini doğrulamasını ve 
dokümanın (mesajın) bütünlüğünün denetimini 
sağlar,

	İnkâr edememezlik hizmeti sağlar,

	Asimetrik şifreleme yöntemini kullanır.

PKI veya AAA uygulaması, kişiye güvenilir ve hukuksal 
geçerliliği bulunan bir kurum tarafından sayısal imza 
sertifikası verilmesi ile başlar. Verilen bu sertifikanın 
taşıma aracı olarak bir akıllı kart kullanılır. Kurum ta-
rafından verilen elektronik imza sertifikasının akıllı kart 
içerisine güvenli olarak yüklenerek kişiselleştirilmesi 
gerekir. Yüklenen sertifika ile kişiselleştirilen akıllı kartın 
doğru kişi tarafından kullanılması için PIN ile koruma 
sağlanır. Böylece kişinin atacağı sayısal imzanın yal-
nızca ilgili kişinin bileceği bir bilgi olan PIN ile atılması, 
imzayı atan kişiye sorumluluk yükler (inkâr edileme-
mezlik).

• Elektronik Pasaport Uygulaması

Gümrüklerde ve ülke giriş/çıkışlarında uygulanan pa-
saport denetiminde kağıt pasaportlara ek olarak kul-
lanılması planlanan yonga içeren elektronik pasaport 
uygulaması işlemlerin daha güvenli, daha hızlı ve kolay 
yapılmasını sağlayacaktır. Yonga içeren pasaportların 
ön yüzünde pasaportun elektronik olduğuna ilişkin bir 
sembol bulunmaktadır.

Elektronik pasaport uygulamasında her ülke başka bir 
ülkenin güvenlik işlevinden bağımsız kendi güvenlik 
işlevini kart üzerindeki yongaya yükleyebilir ve belirli 
zaman aralıklarında bu işlevi değişik giriş parametre-
lerine göre değişik sonuçlar elde ederek bu veriler ile 
yongayı dolayısıyla pasaportu geçerleyebilir.

Elektronik pasaport uygulaması için fiziksel yüze-
ye ve elektronik verilere ilişkin “ICAO - International 
Civil Aviation Organization” kuruluşunun önerdiği 
standardlar kullanılmaktadır. Elektronik pasaportun 
yongası içerisinde saklanması gereken veriler için 
LDS olarak adlandırılan mantıksal veri yapısı kullanıl-
maktadır. Bu mantıksal veri yapısı EF.COM, EF.SOD 

ve “Data Grup, EF.DGx” olarak adlandırlan veri grup-
larından oluşmaktadır. Herbir veri grubunda pasaport 
ve pasaport verilen kişiye ait bilgiler gruplanarak sak-
lanmıştır. Örneğin DG1 olarak adlandırılan birinci grup 
veriler kişiye ait ve makinelerin okuyabileceği “Mac-
hine Readable Zone, MRZ” bilgilerinden oluşur. DG2 
grubunda ise kişinin yüz fotoğrafının elektronik olarak 
kodlanmış bilgisi yer almaktadır. Böylece kişinin pa-
saport üzerinde yer alan görsel fotoğrafının elektronik 
olan biçimi de yonga içerisine kazınmış olur. Bu yön-
tem fotoğrafın değiştirilmesini engellediğinden dolayı 
görsel pasaportlara göre çok daha fazla güvenlik sağ-
lamaktadır. EF.COM pasaport içerisindeki veri grupla-
rının yönetilmesi, EF.SOD ise pasif asıllama için gerekli 
bilgileri “Security Object Data” içerir.

Elektronik Pasaportlarda Güvenlik 

Elektronik pasaportlarda çeşitli güvenlik mekanizma-
ları bulunmaktadır. Güvenlik mekanizmalarının haricin-
de standardlarla tanımlı değişik denetim yöntemleri 
de bulunmaktadır. Bunlardan en geçerli olanı temel 
erişim denetimi olarak adlandırılan BAC (Basic Ac-
cess Control) yöntemidir. Bu yöntemde IC’deki veri-
lerin yetkisiz şekilde okunarak (skimming) veya IC ile 
okuyucu arasındaki kriptosuz iletişim gizlice dinlene-
rek elde edilmesine karşın oluşturulan bir yöntemdir. 
Yetkisiz kişilerce dinlenme (Skimming) fiziksel olarak 
engellenebilse de gizlice dinlenme (eavesdropping) 
engellenemez. Bu sebeple devletler BAC yöntemini 
kullanarak bu saldırıları bertaraf edebilirler. Bu yön-
temde Elektronik Pasaport (MRtd) sahibinin IC’deki 
kendisine ait bilgilerin güvenli olarak ve yetkili biri tara-
fından okunduğundan haberi olur.

56



Elektronik pasaportlarda güvenliği sağlayan değişik 
yöntemler olsa bile verilen pasaportun doğruluğu için 
aşağıdaki iki asıllama yönteminin (PA ve AA) önemi 
çok büyüktür.

PA (Passive Authentication): Pasif asıllamada 
SOD’nin ve LDS’nin içeriklerinin değişmemiş olduğu 
kanıtlanmış olur. Ancak IC’nin toptan kopyalanıp kop-
yalanmadığı bilinemez.

Pasif asıllama şu işlem adımları ile gerçekleştirilir:

	SOD temassız IC’den okunur.

	SOD’nun içinden DS okunur. (Ya da sistemde o 
ülkeye ait DS bulunmaktadır.)

	SOD’nin sayısal imzası KPuDS ile doğrulanır. Böy-
lece SOD’nin asıl, CDS’de belirtilen ülke tarafından 
verilmiş ve değişmemiş olduğundan emin olunur. 
CDS, SOD doğrulanması için kullanılmadan önce 
KPuCSCA ile doğrulanır. 

	Sorgulayıcı sistem LDS içerisinden ilgili veri grup-
larını okur.

	Veri gruplarının özeti alınır ve SOD’deki özetle kar-
şılaştırılır. Böylece verilerin asıl ve değişmemiş ol-
duğundan emin olunur.

AA (Active Authentication):

IC’nin kopyalanması aktif asıllama mekanizması ile 
engellenebilir. IC’de kendine ait KPrAA ve KPuAA (Active 
Authentication Key Pair) anahtarları tutulur. KPuAA’ya 
ait bilgilerin özet gösterimi SOD’de tutulur ve issuer’ın 
sayısal imzasıyla asıllanır. KPrAA ise IC’nin güvenli bel-
leğinde tutulur.

Görünen (optik) MRZ’nin SOD’deki özeti alınmış 
MRZ ile asıllanması, IC’deki KPrAA ve KPuAA anahtar-
ları kullanılarak yapılan challange-response ile birleş-
tirilir. Böylece sorgulayıcı sistem SOD’nin gerçek bir 
MRTD’ye ait gerçek bir IC’den okunduğunu doğru-
lamış olur. Bu asıllama yönteminde IC’nin hesaplama 
yetenekleri kullanılır.

Aktif asıllama şu işlem adımları ile gerçekleştirilir:

	Gözle okunan MRZ verisi, Veri Grubu 1’deki (DG1) 
veriler ile karşılaştırılır. DG1 verilerinin asıllığı ve bü-
tünlüğü zaten pasif asıllama ile kanıtlandığından 
MRZ’nin de asıllığı ve değişmemiş olduğu kanıt-
lanmış olur.

	Pasif asıllama DG15’in de asıllığını ve bütünlüğünü 
kanıtladığından KPuAA’nın da asıllığı ve bütünlüğü 
kanıtlanmıştır.

SOD’nin kopya olmadığından emin olmak için KPrAA 
ve KPuAA anahtar çifti kullanılarak şu şekilde bir pro-
tokol izlenir: IFD, bir rastgele sayı üreterek Internal 
Authenticate komutu ile karta yollar. Kart bunu KPrAA 
anahtarı ile imzalar ve IFD’ye geri yollar. IFD KPuAA 
anahtarı ile imzayı doğrular.

SONUÇLAR

Bu yazıda öncelikle akıllı kart mimarisi ve akıllı kartla-
rın güvenliği incelendi. Akıllı kartlarda güvenlik başlığı 
altında, akıllı kartlarda güvenliğin önemi ve akıllı kartlar 
için geliştirilen saldırı yöntemleri incelendi. Güvenli bir 
akıllı kart nasıl olmalıdır bölümünde yapılan saldırılara 
karşı alınan donanımsal ve yazılımsal önlemler irdelen-
di, ayrıca akıllı kartların barındırdığı uygulamalar ile ilgili 
bilgiler verildi.

Bu yazıda akıllı kartlar için çok önemli olan güvenlik 
konusu ve akıllı kartların değişik uygulamalarının oluş-
turduğu güvenlik mekanizmaları üzerinde duruldu.
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Sağlık sistemi, bilgi yoğun bir alan olmasına karşı bilgi teknolojilerinin 
kullanımında henüz yeterli başarıyı gösterememiştir. Örneğin finans 
sektörü dünya çapında bir bütünleşme sağlamıştır. Herhangi bir bilgi-
sayarın başına geçip değişik alanlardaki varlıklar yönetilebilmekte ve 
dünyanın herhangi başka bir yerindeki bir kişi ya da kurum ile karşı-
lıklı finansal aktarımlar yapılabilmektedir. Oysa sağlık alanında buna 
benzer bir veri alışverişinin sağlanmasının yakınında bile değiliz. Böyle 
bir bütünleşmenin ulusal çapta gerçekleştirilmesi bile kısa dönemde 
ulaşılabilir bir hayal olmaktan uzaktır. 

Bu durumun önemli nedenlerinden biri, sağlık sisteminin çok çeşitli 
kaynaklardan gelen değişik veri türlerine sahip olmasıdır. Sağlık bil-
gisi hastaya yapılan tetkikler, kullanılan malzemeler, verilen hizmetler 
gibi idari bilgilerin yanında, hastanın yakınmaları, muayene bulguları, 
tetkik sonuçları, tıbbi geçmişleri ve alerjileri gibi tıbbi bilgileri kapsar. 
Bu verilerin türleri sayı, kod, metin, biyosinyal, resim ya da video gibi 
çok çeşitlilik gösterir. Verimlilik ve maliyet etkinliğe odaklanmış olan 
idari verilerin yönetimi konusunda belli bir gelişme sağlanmış olsa da 
hastanın bakım kalitesine asıl etki edecek yapılandırılmış tıbbi bilginin 
toplanması konusunda yeterli girişimlerin olduğu söylenemez. Hasta 
güvenliği açısından, gebelik testi pozitif çıkan bir hastaya röntgen çe-
kimine izin vermemesi, çocuk yaştaki hastaya gelişimine zararlı olabi-
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lecek ilaçların reçete edilmesinin engellenmesi, şeker 
hastalığı bulunan bir kişiye şeker içeren solüsyonların 
verilmesi talimatı sırasında doktorun uyarılması gibi sı-
radan görünen işlevlerin yerine getirilebilmesi için bile 
radyoloji, laboratuvar gibi pek çok sistemin birbirine 
entegre edilmiş olması gerekmektedir. Bu sistemler, 
tek bir firmanın hepsinde en iyi çözümleri üreteme-
yeceği gerçeğiyle, çoğunlukla ayrı firmalar tarafından 
üretilmiştir. Aynı kurum içinde, değişik birimler arasın-
da bir bütünleşme kurulmak zorundadır.

Sağlık bilgisinin bütünleştirilememesindeki diğer 
önemli sorun, sistemin doğası gereği dağınık bir ya-
pıda olmasıdır. Bir kişi, tek bir hastalığı için bile aile 
hekimliği merkezi yanında, birkaç hastane,  muaye-
nehane ve özel amaçlı klinikler dolaşabilmektedir. Her 
gittiği birimde bir parça sağlık 
verisi üretilmektedir. Kişi, ya-
şamı boyunca diş hekimleri, 
çeşitli birinci, ikinci ve üçün-
cü basamak sağlık kurumları, 
özel hastaneler ve laboratu-
varlar gibi çok sayıda kurum-
da az ya da çok, daha sonra 
kendisi için önemli olabilecek 
sağlık bilgisi bırakmaktadır. 
Sağlık sisteminde, bilgi ve ile-
tişim teknolojilerinin sağladığı 
avantajlardan tamamıyla ya-
rarlanabilmek için, bu verilerin 
kurumlar arasında bilgi kaybı 
ya da değişikliği olmaksızın 
aktarılabiliyor olması gerek-
mektedir. Bunun sağlanama-
dığı koşulda, hastalar kendi hatırladıkları veya anla-
dıklarından ifade edebildikleri kadar bilgiler ile teşhis 
ve tedavi edilmeye ve bunun sonucunda muhtemelen 
bir kısmı gereksiz tetkiklere ve işlemlere maruz kalmaya 
devam edeceklerdir.

Daha geniş bir çerçeveden bakacak olursak,  ülke 
sınırları insanları giderek daha az bağlar hale gelmek-
tedir. Turizm, iş ya da eğitim amaçlarıyla ülke dışına 
çıkan ya da dışarıdan gelen çok sayıda insan bulun-
maktadır. Bu seyahatler sırasında ortaya çıkabilecek 
kaza, hastalık gibi sağlık sorunlarına müdahalede bu-
lunurken, kişinin önceki tıbbi kayıtlarına erişme olanağı 
bu hastaların alacağı sağlık hizmetini belirgin bir şekil-
de iyileştirecektir. Bu durum çeşitli kronik hastalıkları 
olan kişilerde çok daha büyük önem kazanmaktadır. 
Bazı durumlarda ise hastalar özellikle tedavi olma 
amacıyla sağlık hizmetinin ucuz ve kaliteli olduğu ül-
kelere seyahat etmektedirler. Sağlık turizmi olarak da 
adlandırılan bu sektör giderek gelişmektedir. Tüm bu 

senaryolarda, sağlık bilgisinin uluslararası platformlar-
da paylaşılması giderek artan bir gereksinimdir. Yerel 
bir bankadan alınmış bir kredi kartı ile dünyanın başka 
bir yerinde sağlık giderlerini ödeyebiliyorken, bu kişinin 
hayati öneme sahip olabilecek sağlık bilgilerine erişme 
olanağı bulunmaması üzücüdür.

Sağlık bilgisinin sistemler arasında verilerin bozulma-
dan, anlamını yitirmeden, güvenle aktarılabilmesi için 
kalite, güvenlik ve terminoloji gibi çok farklı standard-
lara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu standardlardan biri kim-
lik standardlarıdır. Bu tür standardlar sağlık sistem-
deki kişileri, kurumları ve ürünleri ayırt edebilmek için 
kullanılır. Örnek olarak doktor tescil numaraları ve ilaç 
barkotları gösterilebilir. İletişim standardları ise verile-
rin sistemler arasında nasıl aktarılacağını tanımlar. Bu 

amaçla 1980’lerin sonuna 
kadar elektronik veri deği-
şimi (electronic data interc-
hange – EDI) formatı temel 
alınmışken, 1990’lardan 
itibaren XML formatında ta-
nımlanmış ileti standardları 
ön plana çıkmıştır.  Farklı 
bankalar arasında yapılan 
para aktarımı işlemini an-
latmak için yaygın olarak 
kullandığımız EFT terimi 
(electronic funds transfer) 
aslında EDI temel alınarak 
hazırlanmış bir standardın 
adıdır. Sistemler arasında 
gidip gelen verilerin doğru 
anlaşılması için üretilen içe-

rik standardlarına örnek olarak Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından idame ettirilen Uluslararası Hastalık Sınıfla-
ması (International Classification of Disease – ICD) ve 
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kodları verilebilir.

Dünyada, sağlık alanında bahsi geçen bilgi paylaşı-
mının sağlanabilmesi için standardlar üzerinde çalı-
şan çok sayıda kuruluş bulunmaktadır. Uluslararası 
Standartlar Örgütünün (International Organization for 
Standardization – ISO) 215 no’lu Teknik Komitesi (TC 
215) bunlar arasındadır. ISO TC 215 sağlık ögelerinin 
birlikte çalışmaları üzerine yoğunlaşır. Veri yapıları, tıbbi 
cihazlar, mesajlar ve iletişim gibi 9 ayrı çalışma grubu 
bulunan bu komitenin üzerinde çalıştığı 30 civarında 
sağlık bilgi standardları içinde “ISO27931 Sağlık Verisi 
Aktarım Standardı”, “ISO 27809 Sağlık Yazılımlarının 
Hasta Güvenliği Ölçüm Göstergeleri” ve “ISO 16056 
Telesağlık Sistemleri Ve Ağları Birlikte Çalışabilirlik 
Standardı” sayılabilir. Avrupa Standarlar Komitesi 
(Comité Européen de Normalisation – CEN), 1961 yı-
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lında kurulmuş olan ve kâr amacı gütmeden Avrupa 
için standardlar oluşturan bir organizasyondur. CEN’e 
bağlı TC 251 Teknik Komitesi, Avrupa Birliği içerisin-
de, sağlıkta bilgi ve iletişim teknolojileri standardları 
konusunda çalışmalar yürütmektedir. Bilgi modelleri, 
güvenlik ve kalite, terminoloji gibi çalışma grupları-
nın bulunduğu teknik komite tarafından yayınlanmış 
40 kadar standard mevcuttur. Birkaç örnek vermek 
gerekirse “EN 13606 Elektronik Sağlık Kaydı İletişi-
mi Standardı”, “ENV 13608 Sağlık Bakım İletişimin-
de Güvenlik” ve “EN 12264 Sağlık Bilişimi, Kavram 
Sistemleri İçin Kategorik Yapılar” gösterilebilir.  Sorunu 
her yönüyle ele almaya çalışan örgütlerin dışında, tek 
bir konuya daha derinlemesine odaklanmış kurumlar 
da vardır. Bunlardan Uluslararası Sağlık Terminoloji 
Standardları Geliştirme Örgütü (International Health 
Terminology Standards Development Organisation 
– IHTSDO) SNOMED (Systematic Nomenclature in 
Medicine – Tıpta Sistematik Adlandırma) olarak anılan 
terminolojinin geliştirilmesini üstlenmiştir. SNOMED, 
tıptaki tüm nesne ve hizmetleri kodlayarak, bunların 
birbirleriyle ilişkili olanlarını da işaretlemektedir. Örne-
ğin, başağrısı terimi kodlanırken, bunun bir ağrı türü 
olduğu ve bulunduğu yerin ise baş yapısı olduğu bilgi-
leri de SNOMED içerisinde yer almaktadır. SNOMED 
içerisinde tanılar, bulgular, kimyasal maddeler, tıbbi iş-
lemler, canlı organizmalar gibi birçok çok farklı konuda 
350 binden fazla kavram bulunmaktadır. Bu sayede, 
bir bilgi sistemi SNOMED kullanarak viral zatürre has-
talığını verildiğinde, basit bir kodlamanın ötesinde, 
bunun bir enfeksiyon hastalığı olduğunu, bu hastalığa 
virüslerin sebep olduğunu ve bulunduğu yerin akciğer 
olduğu gibi bilgilere doğrudan erişip kullanabilmekte-
dir. SNOMED, sıklıkla bir başka terminoloji standardı 
olan ve Regenstrief Enstitüsü tarafından geliştirilen 
LOINC (Logical Observation Identifiers Names and 
Codes – Mantıksal Gözlem Belirleyicileri Adları ve 
Kodları) ile birlikte kullanılır. SNOMED gibi uluslarara-
sı kabul görmüş olan LOINC, laboratuvar tetkikleri ve 
tıbbi gözlem adlarını standardlaştırır.

Health Level Seven International (HL7) daha çok ileti-
şim ve belge standardları ile ön plana çıkan, kâr amacı 
olmayan başka bir standard geliştirici örgüttür. Sağ-
lık bilgi sistemlerine yönelik olarak, ISO tarafından da 
onaylanmış çok sayıda standarda sahiptir. Başlangıcı 
1980’lerin başına uzanan HL7, sağlık alanında halen 
dünyada en yaygın olarak kullanılan standardların üre-
ticisi konumundadır. V2.x mesajları olarak anılan EDI 
tabanlı mesajların Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
hastanelerde kullanım oranı % 95’in üzerindedir. Tıbbi 
belgeleri standardlaştırmaya yönelik olarak geliştirilen 
Klinik Belge Mimarisi (Clinical Document Architect – 
CDA) yaygın olarak kabul görmektedir.

Bununla birlikte, klinik hasta bilgilerinin paylaşımı için 
çalışan OpenEHR, ilaçları ve etken maddelerini ele 
alan RxNorm, tüm majör içerik standardlarını bir çatı 
altında toplamaya çalışan UMLS (Unified Medical 
Language System) gibi sayıları 300’ü bulan standard 
oluşturma çalışmaları devam etmektedir. Tüm bu ça-
baların ortak hedefi, sağlık sistemlerinin birlikte çalı-
şabilirliğini sağlamak ve böylelikle kişilerin hayat boyu 
ürettikleri sağlık bilgilerini bütünleştirmektir. Bu bütün-
leşme sonucunda bilgisayar aracılığı ile kontrol edilen 
ve uygunsuz olabilecek durumlarda hekimin uyarıl-
masıyla hasta güvenliği sağlanabilecektir. Bilgisayarın 
bu verileri topluca analiz edebilmesi sayesinde tanı ve 
tedavi sırasında hekime karar desteği verilebilecektir. 
Bu sayede, gereksiz ve hatalı tetkik istemlerine engel 
olunmasından hastalıkların gözden kaçmasının önü-
ne geçilmesine kadar pek çok noktada bilgi tekno-
lojilerinden yararlanma olanağı doğacaktır. Sonuçta, 
standardlar sayesinde güvenli olarak bütünleşmiş bu 
veriler, hasta için sağlık bakım kalitesi artış sağlarken, 
sağlık alanındaki araştırmalar ve eğitim için eşsiz bir 
kaynak oluşturacaktır. Bu nedenle, uzun tecrübeler 
ile oluşmuş bu uluslararası standardlar içinden, ulusal 
ihtiyaçlara uygun olanları seçerek resmi politika olarak 
benimsemek, sağlık alanında gelişime olarak atılması 
gereken bir adımdır. 
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Bilindiği üzere günümüze kadar kurum ve kuruluşlar-
da resmi yazışmalar çoğu zaman kağıt kullanılarak, 
kağıdın yanında bilgisayar, yazıcı (kartuşu, toneri) vs. 
donanımlar da kullanılarak kurumlar tarafından ayrı bir 
bütçe ayrılmasına ve posta giderleri için de harcama-
lar yapılmasına neden olmuştur. Aslında sadece mad-
di açıdan değil, yapılan işler daha yavaş yürümekte 
ve iş akış sistemleri belli yerlerde gecikmelere de yol 
açmaktadır. Günümüz bilişimcileri tarafından geliş-
tirilen yazılımlar ve donanımlar artık kağıt veya diğer 
harcama gerektiren donanımların kullanımını ortadan 
kaldıracak seviyeye gelmiş bulunmaktadır. Bu kap-
samda ülkemizde bazı kurum ve kuruluşlar Elektronik 
Doküman ve Yönetim Sistemine geçişi sağlamış ve 
ıslak imza yerine elektronik (digital) imza için altyapıyı 
hazırlamış bulunmaktadır. Son yıllarda sıkça duyduğu-
muz e-devlet, e-Türkiye gibi kavramlar bilişim alanın-
daki ve tamamıyla elektronik ortama geçiş sürecindeki 

gelişmelerin bir sonucudur. Çünkü E-devlet yapısının 
temelini elektronik bilgi sistemleri oluşturmaktadır. 
Elektronik Doküman ve Yönetim Sistemi bizlere ne 
gibi yenilikler getirmekte? Kısaca tanıyalım.

Elektronik Doküman Yönetim Sistemleri, genel ola-
rak kurumsal bilgi kaynaklarının elektronik ortamda 
hazırlanması, paylaşılması, yönetilmesi, depolanması 
ve kullanılması için geliştirilmiş sistemdir. Bu sistemler 
kurum içerisinde belge statüsü kazanmış doküman-
ların yanı sıra belge özelliği taşımayan, ancak içerdiği 
bilgi açısından depolanan ve kullanılan dokümanla-
rı düzenleme, tanımlama ve erişim gibi fonksiyonları 
yerine getirmek üzere de kullanılır. Elektronik Dokü-
man Yönetim Sistemi kanunla verilen görevlerini et-
kin, verimli ve güvenli biçimde yerine getirebilmesini 
sağlamak amacıyla; e-devlet dönüşüm sürecinde 
ihtiyaç duyulacak süreç, doküman, evrak ve arşiv 
yönetim sistemleri ile bunların birbirleriyle bütünleşik 
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çalışmasını sağlayacak yazılımların tedarik, kurulum 
ve bu sistemlere elektronik imza entegrasyonunun 
gerçekleştirilmesi tanımlamaktadır. Sistem, mevcut 
DNS sistemi ile entegre edilebilir niteliktedir. Elektro-
nik Doküman Yönetim Sistemi,  6 Ocak 2005 tarih ve 
25692 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Elektronik 
İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esas-
lar Hakkında Yönetmelik Ve Tebliğ” ile yürürlüğe giren 
elektronik imza uygulamaları altyapısı standardlarını 
ve protokollerini tamamen desteklemektedir. Sistem 
içinde bulunan doküman, evrak ve formların elektro-
nik imza kullanılarak imzalanması mümkündür.

Elektronik Doküman Yönetim Sistem yazılımları,  ko-
laylıkla tüm kullanıcılar tarafından etkili bir biçimde öğ-
renilebilecek ve kullanılabilecek şekilde bilişim firmala-
rınca hazırlanmıştır. Tüm kullanıcı ekranlarında yardım 
menüleri ve çalışma işlemlerine ait açıklama adımları 
vardır. Sistemin ara yüz ve veritabanı dahil olmak üze-
re her birimi Türkçe ile % 100 uyumlu hale getirilmiş-
tir ve Türkçe karakterleri desteklemektedir. Elektronik 
Doküman Yönetim Sistem yazılımları, verinin kötü ni-
yet, kazaen veya yanlış kullanılmasına karşı koruyucu 
mekanizmalara sahip olmaktadır. Silme işleminde, bil-
giler fiziksel olarak veritabanından ve veritabanı dışın-
da tutulan diğer ortamlardan silinmemektedir. Fiziksel 
silme işlemi sadece elektronik doküman yönetim sis-
temi yöneticisinin kontrolündedir.  İstenilen zamanda 
veya önceden verilen zaman planı çerçevesinde tüm 
verilerin yedeklenmesini ve aynı tutarlılıkta geriye yük-
lenmesini sağlayacak rutinler mevcuttur. 

Sistemde farklı yetkilerde kullanıcılar mevcuttur. Yetkili 
olunmayan sayfa, modül ya da fonksiyonlara, doğru-
dan çağrılsa bile erişim engellenmektedir. 

Yazılımlar, yerel alan ağı (lan), geniş alan ağı (wan) ve 
internet üzerinden erişimi destekler ve tcp/ıp protoko-

lü ile sorunsuz bir şekilde çalışmaktadırlar.  Sisteme, 
Windows Explorer, Firefox, Google Chrome vb. tara-
yıcıları destekler niteliktedir. Yazılımla birlikte kullanıla-
cak olan donanımlar (tarayıcı vs.) ile uyumlu olan kağıt 
boyutlarını destekler. Bu yazılımlar, sistem dahilinde 
yapılan tüm işlemlerin (kayıt, çıktı alma, silme vb.), 
kullanıcı, evrak/doküman ve tarih bazında kütüğünü 
saklar. İstenildiği takdirde bu kütük kullanılarak rapor 
alınabilir. Uygulamalar, Microsoft Ofis ve Acrobat Rea-
der (.pdf) vb. yazılımları ile uyumlu çalışır.  Taranan ba-
sılı evraklar .pdf formatında sisteme kaydedilir, uygu-
lamadaki dolaşımı ve arşivlenmesi işlemleri sırasında 
doküman bu formatta .pdf formatında olur. Aynı dos-
yanın birden fazla kez yüklenmesini sistem tarafından 
engellenir.  Ayırım gözetmeksizin tüm dosya tipleri do-
küman yönetim sistemi, evrak yönetim sistemi ve ar-
şiv yönetim sisteminde kullanılabilir. Word, excel, pdf, 
html, xml, ppt, txt, csv vb. dosyalar ve içerikleri oto-
matik olarak indekslenebilir. Program içerisinde evrak 
şablonları oluşturulur ve kullanıcıların kullanımına açılır.

Uygulama, konu kodlarını ve Başbakanlık 25.03.2005 
tarih ve 2005/7 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
sayılı genelge ile belirlenen standard dosya planı for-
matındadır. Evrakın/dokümanın dolaşımı sırasında 
akış içerisinde bulunan kişilerin görüşlerini ve talimat-
larını yazabilecekleri bir kullanıcı arayüzü mevcuttur. 
Sistem kullanıcı bazında taslak evrak yaratılmasına 
olanak sağlayacak, taslak evrak üzerinde tüm gö-
rüş, onay ve kayıt prosedürlerini çalıştırabilir. İsteni-
len dokümanların/evrakların Tübitak Uekae’dan idare 
tarafından temin edilecek nitelikli elektronik sertifika 
kullanılarak dosyaların kriptolu olarak saklanması ve 
arşivlenmesi sağlanır. Bu kısım kullanıcı grubu baz-
lı çalışacak olup, sadece ilgili gruba dahil kullanıcılar 
tarafından görüntülenmesine ve düzenlenmesine izin 
verilir. Evrak referans numarası ve evrak tarihi, isteğe 
bağlı olarak elle veya otomatik verilir. Bu numaraya 
karşılık olarak sistemde tek bir evrak bulunacak, ya-
zılım arşivlenmiş evrak üzerinde değişiklik yapılmasına 
izin vermez. Gönderilen evrakın okunup okunmadığı, 
sistemdeki bir mekanizma ile evrakı gönderen kullanı-
cıya istenildiği taktirde bildirilir. Evrak aslı sistemde bir 
tane olur, isteyen kullanıcı yetkisi dahilinde evraklara 
ulaşabilir. Her birim isterse kendi arşivlediği evrakları 
listeleyip görüntüleyebilir. TS 13298 Elektronik Belge 
Yönetimi Standardı ile tam uyumlu çalışır. 

Özet şema olarak Kurumlararası Elektronik Belge Akışı 
şu şekilde çalışır;
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Elektronik Doküman Yönetim Sistemlerinin oluşturul-
ması sürecinde ve kullanımı sonucunda;

•	 Belgelerin elektronik araçlar üzerinde üretimi, gön-
derimi, kabulü ve/veya depolamasına ilişkin işlem-
ler belli bir strateji, program ve standard çerçeveye 
bağlı kalınarak yürütülmek zorundadır. Bu konuda 
atılacak her adım yönetsel uygulamalara ve stan-
dard teknolojilere olduğu kadar, yasal düzenlemele-
re de uygun olmak zorundadır.

•	 Elektronik belgelerin özgünlüğünü muhafaza edebil-
mek, belgenin bütün özelliklerini sistemle bütünleş-
tirmekle ve dolayısıyla belge üretim sistemi de dahil 
olmak üzere belgesel işlem sürecinde rolü olan çok 
sayıda disiplinin ortak girişimleri ile mümkün olabilir. 
Bu nedenle elektronik belge sistemlerinin tasarımı 
ve uygulamasında, bilgi yöneticileri, belge yöneti-
cileri, hukukçular, bilişim uzmanları ve sistem tasa-
rımcıları gibi pek çok aktörün iş birliği içinde olması 
zorunludur.

•	 Özellikle kamu kuruluşları olmak üzere kamusal ya-
şam içinde faaliyet gösteren bütün organizasyonlar 
belgesel işlemlerini, belgelerin bütün yaşam sürecini 
ve özelliklerini kapsayan bir yönetimi sistemi çerçe-
vesince planlamalıdır. 

•	 Bir belge yönetimi sisteminin oluşturulmasında göz 
önünde bulundurulması gereken ilke ve uygulama-
lar ise genel hatları ile şu şekilde sıralanabilir:

•	 Kuruluşa belge yönetimi birimi oluşturarak belge 
yönetimi sorumluları tayin etme, 

•	 Belge yöneticilerinin sorumluluklarını koruma altın-
da almak ve belge yönetimi biriminin işlevselliğini 
sağlamak üzere yasal düzenlemeler oluşturma, 

•	 Belge yönetimi programı oluşturarak bütün esas-
ları ile kuruluşun her biriminde uygulanmasını sağ-
lama,

•	 Programa belge envanter çalışmasını yaparak 
başlama ve saklama planı oluşturma,

•	 Saklama planını bilgi sistemine entegre etme,

•	 Programın kurumun bütün birimlerinde standard 
olarak kullanılabilmesini sağlamak üzere el kitapları 
yayınlama, eğitimler düzenleme ve sürekli olarak 
denetim yapma,

•	 Programın doğal ve yapay afetlere karşı uygun çö-
zümlere sahip olması sağlanmalı,

•	 Kurumun elektronik bir bilgi sisteminin belge yö-
netimi programının bütün esaslarını karşılayacak 
biçimde dönüşümünü sağlama,

•	 Platform bağımlılığı olan yazılımlardan ve belge ya-
pılarından kaçınma,

•	 Yazılımın ulusal üst veri standardına uyumlu olması 
sağlanmalı,

•	 Yazılımın ulusal standard dosya planı ile uyumlu 
olması sağlanmalı,

•	 Olası bir afet karşısında yazılımın kurtarma ve dü-
zeltme çözümlerine sahip olması sağlanmalıdır
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İnternet 
Medyası

Dünyada bilişim ve internet medyasındaki ge-
lişmelere bağlı sosyal, siyasal, ekonomik, tek-
nolojik yeniden yapılanma süreci yaşanmak-
tadır. Yirminci yüzyılın son çeyrek döneminde 
başlayan bu dönemin yapı ve kurumları henüz 
oluşum ve şekillenme aşamasındadır. Bu an-
layışla İnternet Medya ve Bilişim Federasyo-
nu (İMEF), Türkiye ve dünyada hızla değişen 
internet medyası ve bilişim alanını geliştirmek, 
ortak platformda yaşanan sorunlara çözüm 
üretmek amacıyla kurulmuştur. 

Günümüzde stratejik kaynak olarak kabul 
edilen internet medyası ve bilişim, bilgi tek-
nolojilerinin sağladığı imkânlarla üretilmek-
te, sınıflandırılmakta, erişilebilir kılınmakta ve 
toplumsal ve kurumsal sorunlarımızın çözü-
münde kullanılmaktadır. İnternet medyasının 
ülke sınırlarını ortadan kaldırmasıyla bölgesel 
ve küresel gruplaşmalara dayalı bütünleşme 
eğilimleri görülmektedir. Diğer taraftan inter-
net medyası, insan hakları, sivil ve siyasi öz-
gürlük gibi konularda siyasal yönetimler üze-
rinde doğrudan etki uyandırarak yönetimlerin 
demokratikleşmesine ivme kazandırmaktadır. 

Dünyadaki tüm bu gelişmelere paralel olarak 
ülkemizde de internet medyası ve bilişimin te-
mel özellikleri gelişmektedir. Ekonomide klasik 
sektörler yanında bilgi sektörüne bağlı internet 
medyası ve bilişim alt alanı oluşmuştur. İktisa-
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di duvarların önemli ölçüde ortadan kalktığı, dinamik, 
yeni ve değişken küresel bir çevre ortaya çıkmıştır. 
Bilgilenmiş birey vazgeçilmez nitelik kazanmakta ve 
organizasyon yapıları bilgi-tabanlı, yönetim sistemleri 
insan-merkezli biçimde yeniden tasarımlanmaktadır. 
Toplumda değerler ve amaçlar ile ortak mekân ve 
çıkarlara sahip kişilerin oluşturduğu sosyal gruplar, 
örgütlenmiş gruplar olarak sivil yaşamda ağırlıklarını 
ve etkinliklerini göstermektedirler. İnternet medyası ve 
bilişim teknolojileri beraberinde yeni meslek ve vasıflar 
getirmektedir. Bu değişim temelde işgücünde sürekli 
bir öğrenme alışkanlığı istemektedir.

Yeni dönem bazı sosyal problemleri de beraberinde 
getirmiştir: güç, güvenlik, eşitlik, kalite, iş hayatı kali-
tesi ve demokratik sürecin geleceği gibi bir takım so-
runları beraberinde getiren yeni bir politik ekonominin 
başladığı da görülmektedir.

İnternet kullanımında dünyanın ilk 12 ülkesi arasında 
bulunan ülkemizde internetten faydalanma konusun-
da gerekli mekanizmaların oluşmadığı görülmektedir. 
Mekanizmaların doğru tespiti ve doğru şekillendiril-
mesi son derece etkili ve bir o kadar da karmaşık 
yapıdan sağlıklı bir biçimde yararlanmamıza olanak 
sağlayacaktır.

Bu durumda işe farkındalıkla başlamanın doğru ola-
cağı muhakkaktır. Zira doğru biçimde algılanmayan 
bir doğru sonuç çıkarmak da mümkün olmayacaktır.

Bu yüzden ilk olarak internet medyasını tanımlamak 
yerinde olacaktır. İnternet medyası bu günkü al-
gısı olan internet haberciliğinden ibaret değildir 

kuşkusuz. İnternet medyası elektronik or-

tamda yer alan yayınların tümünü kapsamaktadır (yo-
rumlar dahil). Bu açıdan baktığımızda internet med-
yasının çok geniş bir alan olduğunu anlayabiliriz. Bu 
yüzdendir ki bu alan bütün olarak ele alınmadığında 
birçok sorunla karşılaşılacaktır. Günümüzde ülkemiz-
de ve dünyadaki karışıklıkların temel sebeplerinden 
biri bu, bir diğeri de eğitim sorunudur. Bu durumu yeni 
çıkan bir ilaca benzetmek mümkündür. Bazı hastalık-
lara çok iyi gelen bir ilaç birçok yan etkiye de sebep 
olabilmektedir. Bu yüzden ilacın amaca ulaşması için 
tüm yan etkilerinin de testlerle belirlenmesi gerekir. Bu 
örnekleme, internetin yararları yanında birçok zararı 
da barındırdığını göstermektedir. Bundan dolayı da 
internet bir bütün olarak ele alınmalı ve sistem oluş-
turulmalıdır.

Ülkemizde bugünlerde internet medyası ile alakalı iyi 
niyetli çalışmalar ve internet medyasının geleneksel 
medya ile benzer haklara sahip olmasını sağlama ça-
baları yürütülmektedir. Bu çabalar çok önemli olmakla 
beraber, gerçek amaca ulaşma noktasından da çok 
uzaktır. Çünkü bu yasal düzenleme çabaları internet 
haber sitelerini kapsamakta ve bu yüzden de yasa 
uygulayıcı açısından son derece karmaşık durumlar 
oluşturabilecek durumdadır. Bir haber sadece haber 
siteleri içinde topluma servis edilmemektedir. Şahıs 
siteleri, bloglar, sosyal paylaşım siteleri, forumlar, vi-
deo ve resim paylaşım siteleri gibi birçok yerden servis 
edilmektedir. Bu yüzden de herhangi bir yazılı haber, 
ses ve görüntü medya yayını olarak sorun üretmekte 
veya fayda sağlamaktadır.

Bu cepheden bakıldığında olayı genel çerçevede in-
celemenin zarureti ortaya çıkmaktadır. 

İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu olarak Türkiye 
genelinde yaptığımız çalışmalar kişilik haklarına saldırı, 
telif hakları ihlalleri, insan hakları ihlalleri ve sosyal alan-
daki olumsuzlukların an az %60'ının bilgisizlik kaynaklı 
olduğunu göstermiştir. Öyle ki bu durum yıllarca yay-
gın medya olarak devam eden basın yayın organların-
da bile çok farklı değildir. Şimdilik yeterli algılama ve 
bilgilenmenin oluşmamasından kaynaklanan,  internet 
ortamının yasal denetimden uzak olduğu gibi bir algı 
oluşmuştur. Oysa gerçek hayatta durum hiç de öyle 
değildir. Günümüzde yasal organlarımız bu duruma 
gerekli duyarlılığı göstermese de, internet yayıncıları-
nın gazete ve televizyonlarda suç olan bir yayının, in-
ternette de suç olduğunu bilmeleri ve bu konuda da 
eğitim almaları gerekmektedir. Yasalar bu konulara 
gereken ihtimamı çok yakın bir gelecekte göstere-
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cektir. Toplumun hemen her kesiminin her geçen gün 
internet yayınlarından biraz daha olumsuz etkilenmesi 
yasal düzenlemeleri hızlandıracaktır.

Zaman zaman internet medya ve bilişimin dünyayı 
sosyal ve ekonomik olarak değiştirdiğinden ve geliş-
tirdiğinden bahsedilmektedir. İnternetle alakalı hemen 
her açıklamada internetin sınırları ortadan kaldırdığını 
ve zaman kavramı olmadan çalıştığını duymaktayız. 
Bu açıklamalar ülkenin her bölgesinin kendiliğinden 
gerekli gelişmeyi sağlayacağı gibi yanlış bir kanı oluş-
turmaktadır. Oysa internet medyası ve bilişimin her 
bölgede gelişebilmesi ve dünyadaki herhangi bir böl-
ge ile yarışabilmesi için, söz konusu yaşam birimlerin-
de yeterli internet alt yapısının olması ve yine yeterli 
derecede internet okuryazarlığının oluşması gerek-
mektedir. Aksi takdirde internetin evrenselliği yaşam 
alanlarımızla alakalı spontane gelişmeler dışında sis-
tematik bir gelişme sağlamayacaktır. Böyle bir durum 
bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını artıracaktır.

Asla unutmamamız gereken şey bölgeler arasında-
ki gelişmişlik farklarının artmasının toplumlar için çok 
tehlikeli sonuçlar doğurabileceğidir. Bu yüzden inter-
net alt yapısı ve internet okur-yazarlığının tüm bölge-
lerimizde en yüksek düzeye çıkarılması ve bu yolla 
internet olanaklarını da kullanarak bölgesel gelişmişlik 
farklarının azaltılması gerekmektedir.

Bu kadar hassas bir konunun doğru işlenerek 
ekonomik ve sosyal açılardan en yüksek verimin 
alınması için ülkemizde yapılması gerenler ne-
lerdir?

Federasyon olarak uzun zamandan beri savundu-
ğumuz konu, internette oluşan yeni alanları daha iyi 
algılayabilmek için üniversitelerde ders oluşturulması 
gereğidir. Federasyonumuz bu konuda sürekli olarak 
üniversitelerle temaslarda bulunarak durumun gerekli-
liğini anlatmakta ve farkındalık üretmeye çalışmaktadır.

Takdir edilmelidir ki üniversitelerin ekonomi bölümleri-
ne internet ekonomisi, sosyoloji bölümlerine internet 
sosyolojisi, psikoloji bölümlerine internet psikolojisi, 
hukuk bölümlerine internet hukuku gibi derslerin ko-
nulması, sürekli gelişen bu alanın yararlarını ortaya çı-
karma ve zararlarını minimize etmek bakımından çok 
önemlidir. Elektronik gelişmeler o kadar hızlı oluşmak-

ta ki bu gelişmeler geniş tabanlı ve sürekli bilgi üretimi-
ni de şart kılmaktadır.

Ekonominin giderek elektronik ortam üzerinden faali-
yetlerinin arttığı böyle bir zamanda internet ekono-
misi eğitiminin artması, ticari faaliyetlerde uluslararası 
planda öne çıkmamızı sağlayacaktır. 

Günümüzde sosyal paylaşım siteleri başta olmak 
üzere elektronik ortamdaki yayınların toplumun yapı-
sını değiştirmeye başlaması da internet sosyolojisi 
derslerini zaruri kılmaktadır. İnternet yoluyla yılda beş 
yüz bin evliliğin olması, facebook gibi sosyal paylaşım 
sitelerine girme konusunda sahip olduğumuz dünya 
3.lüğü unvanı, toplumsal olayları yönlendirmedeki in-
ternet etkisini açık olarak göstermekte, bu alanda ive-
dilikle bir şeyler yapılmasını da zaruri kılmaktadır.

Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü internet bağım-
lılığını tedavi edilmesi gereken hastalıklar kapsamına 
almıştır. Bugün toplumsal olarak internet yoluyla çok 
dikkat çekici olmasa da gençlerimizin bu alanda bü-
yük bir tehlike içinde olduğunu ve internet bağımlılığı-
nın olumsuz etkilerinin yoğun bir biçimde hissedilece-
ğini gözden kaçırmamak gerekir. İster internet bağım-
lısı olsun isterse internetten çok etkilenen gençlerimiz 
olsun internet bağımlılığı ve buna benzer olumsuzluk-
lardan kurtulmak için internet psikolojisi konusunda 
yetişmiş uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Son zamanlarda özellikle internet yoluyla yapılan ve 
hemen herkesin maruz kaldığı internet yayıncılığı yo-
luyla kişilik haklarına saldırı ve yine birçok kişi ve ku-
rumun maruz kaldığı internet yayıncılığı yoluyla telif 
hakları ihlalleri ile insan hakları ihlalleri, hukuk fakültele-
rinde internet hukuku derslerinin verilmesini gerekli 
kılmaktadır. 

İnternet medyası ile alakalı konularda ise kısmen bir 
yol alınmaya başlanmış ve bazı bölümlere yeni medya 
gibi bölümler açılmış olsa da bu konudaki uygulama-
ların son derece yetersiz olduğu bilinen bir gerçekliktir.

Günümüzde özellikle iletişim fakültelerinden mezun 
olan gençlerimiz yukarıda da belirttiğimiz gibi, interne-
tin evrensel bir haberleşme, ekonomi ve yaşam alanı 
olduğunun farkında olmadıklarından olsa gerek hâlâ 
yaygın medyanın ağırlıkta bulunduğu başta İstanbul 
olmak üzere birkaç büyükşehirde yoğunlaşmışlardır. 
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İstihdam alanı olarak seçilen yaygın medya organ-
ları ise temelde işgücüne katılan veya katılacak olan 
gençlerimizi yeterli düzeyde istihdam edememektedir.

Bu konuda devletin de hazırlıksız yakalanması sonu-
cu ülkemizde internet medyasına kabaca baktığımız-
da göreceğimiz şey, internetin evrenselliğine rağmen 
bazı tekelleşmeleri önleyememesidir. Gerçi sistemsiz 
olsa da demokrasinin gelişmesinde çok büyük katkısı 
olan internet medyası, oturması gereken eksene otur-
mamıştır. Bu yönüyle ülkemizde gerçekleşmekte olan 
demokratik gelişmelerin başarılı olmasında katkısı son 
derece büyük olmuştur. Ancak gelişmelerin bu şekilde 
ilerlemesi durumunda da ileri bir istihdam ve başarı 
düzeyine ulaşması hayli zaman alacaktır.

Uzun süreli çalışmalarımızdan çıkardığımız sonuç, bu 
duruma devletin yön vermesinin gerekliliğidir. Devlet, 
üniversitelerimizden mezun olan gençlerimiz başta ol-
mak üzere, internet medyası ve bilişim alanında ciddi 
faaliyet göstermek isteyen gençlerimizin bölgelerinde 
internet medyası ve bilişim alanında faaliyet gösterme-
lerini teşvik etmeli ve bölgesel gelişmişlik farklarını bu 
yolla azaltmaya çalışmalıdır. Devlet bu konuda otorite 
olarak gereken desteği vermek ve öncülük yapmak 
zorundadır. Günümüzde yaşadığımız sorunların büyük 
bir bölümünün bölgelerarası gelişmişlik farklarından 
kaynaklandığı da gözden kaçırılmamalıdır.

Hiç kuşkusuz internetteki verilerin yararlı veya zararlı 
sonuç doğurması, internete veri sağlayanlar (editörler) 
ve internetten veri elde edenlerin internet okur yazarlı-
ğı konusundaki eğitim düzeylerine bağlıdır.

Bu yüzden üniversitelerin dışında da internet editörleri-
nin yetiştirilmesi ve sertifikalandırılması şarttır. İnternet 
Medya ve Bilişim Federasyonu,  uluslararası meslekler 
arasında bulunmayan ve müfredatlı olarak verilmeyen 
ve belgelendirilmeyen internet editörü eğitiminin öne-
mini fark ederek, internet editörü mesleğinin uluslara-
rası meslek kodunu oluşturup Türk meslekler sözlü-
ğüne alınmasını sağlamıştır. İnternet editörü eğitiminin 
müfredatını da oluşturup bu eğitimi verilebilecek hale 
getirmiştir. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
onaylanmış bir internet editörü müfredatı mevcuttur. 
Bu gelişme dünyada bu alandaki ilk gelişme olduğun-
dan İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu ve ülke-
miz açısından son derece değerlidir.

İnternet editörü eğitimi neden bu kadar önem-
lidir?

İnternet editörlüğü eğitiminin önemini iki başlık altında 
incelemek doğru olacaktır.

İlk olarak müfredatsız ve sertifikasız olsa da bugün 
internet editörlüğü mesleğini fiili olarak yerine getiren 
insanlarımızın eğitimini ele almak gerekir.

Yukarda da bahsettiğimiz gibi, internetteki birçok 
olumsuzluğun sebebi bilgisizliktir. Bu konuda vicda-
ni bir algı da oluşmadığından ve internet yayıncılığının 
basit olmasından kaynaklı her türlü ihlalin varlığını gör-
mek ve yaşamak mümkündür. Hepimizin bildiği gibi 
sinema, televizyon, müzik, kitap gibi birçok alandaki 
eserler internette yayınlanmakta ve eser sahiplerine 
büyük kayıplar verilmektedir. İnternet editörlerinin bil-
gisizliği aynı zamanda ölçüsüz davranarak internet yo-
luyla kişilik haklarını yoğun bir biçimde ihlal etmektedir. 
Bu alandaki hukuki mevzuatlara, sosyal ve ekonomik 
gerekliliklere göre eğitilecek editörlerin internette ya-
yınlayacakları verilerin çok daha gerekli ve faydalı ola-
cağını söylemek yerinde olacaktır.

İkinci olarak da internet alanında henüz istihdam ol-
mamış, olmaya aday gençlerimizin eğitimini ele almak 
gerekir.

İnternet alanında istihdam edilecek gençlerimizin hu-
kuki, ekonomik ve sosyal yararlılık esasına göre eğitim 
almaları istihdam edilmeleri konusunda son derece 
önemlidir. Hem kendi adlarına hem de başkaları adına 
çalışacak olan gençlerimizin bu eğitimi almaları istih-
dam alanında kendilerine çok büyük avantaj sağlaya-
caktır. Çok önemli olan bir konu da internetin evrensel 
olması özelliğinden dolayı, bu eğitimi alanların ulus-
lararası alanda da iş bulma olanaklarının çok yüksek 
olmasıdır.

Sonuç olarak internet medyasının doğru tanımlan-
ması ve yoğun bir eğitime tabi tutulması, ülkemizin 
sosyal ve ekonomik olarak gelişmesine ve bölgeler 
arası farkların azalmasına sebep olacaktır. Dünyanın 
bu yeni çılgınlığının hayatımızın her alanında var oldu-
ğunu ve olmaya devam edeceğini de düşünürsek in-
ternete muhalefet etmenin yerine ondan daha doğru 
bir biçimde yararlanmaya çalışmanın gerekliliği kanık-
sanacaktır.
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Bilgi Teknolojileri İletişim Kurulu tarafın-
dan 22.02.2011 tarihinde alınan kararla 
onaylanan ve onay tarihinden itibaren 6 
ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilen 
“İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul 
ve Esaslar”ın değerlendirilmesi:

Amaç ve Kapsam 

İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul 
ve Esaslar, internetin güvenli kullanımına 
dair usul ve esasları düzenlemeyi amaç-
lamaktadır. Bu kapsamda güvenli internet 
hizmeti sunumu ve kullanımı kapsamında 
internet hizmeti sunan işletmeciler ve inter-
net hizmetinden yararlanan bireysel abone-
ler bu esaslar kapsamına alınmıştır. 

Filtrelemeye esas veritabanına erişim

Kullanıcı profilleri kapsamında filtrelenecek 
alan adı, IP ve portların tutulduğu liste, Eri-
şim Engelleme Kararlarının Aktarılması Pro-
jesi kapsamında İşletmecilerle (İşletmeciler 
ile tanımlanan Mobil telefon hizmeti sunan 
işletmeciler dâhil internet erişim hizmeti su-
nan işletmeciler ve Türk Telekomünikasyon 
A.Ş.’dir) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru-
mu (BTİK) arasında kurulmuş bulunan nok-
tadan noktaya güvenli veri hatları üzerinden 
İşletmecilerle paylaşılacaktır. (İGKİUE m.5/1) 

BTİK veritabanında tutulan veriler bir web 
servis aracılığı ile güvenli hat üzerinden İş-
letmecilerin kullanımına açılacaktır. İşletme-
ciler, BTİK’nın belirlediği periyotlarla filtre-
lenecek alan adı, IP ve portlara ait listeleri 
kendi sistemlerine çekmek, söz konusu 
listeleri güncellemek ve BTİK’dan alacakları 
verileri abonelerine sunacakları güvenli in-

ternet hizmeti kapsamında çalışan sistem-
lerine derhal aktarmakla yükümlü tutulmuş-
lardır. (İGKİUE m.5/2) 

İşletmeciler, BTİK tarafından gönderilen ve-
rileri üçüncü şahıslarla paylaşmamakla ve 
bu verileri kullanmaya yönelik mekanizma-
ların gizliliğini sağlamakla da yükümlüdürler. 
(İGKİUE m.5/3) 

BTİK tarafından veritabanındaki tüm verile-
rin ayrı ayrı Dosya Bütünlük Değeri (hash 
kodu) alınacak ve İşletmecilerle Dosya Bü-
tünlük Değerleri paylaşılacaktır. İşletmeciler 
kullanıcıların erişmek istediği alan adı, IP ve 
portların Dosya Bütünlük Değerini alarak 
veri tabanından sorgulamakla ve bu yönte-
min kullanımı ile ilgili gerekli kontrol meka-
nizmaları kurmakla yükümlüdürler. (İGKİUE 
m.5/4)

İşletmeciler, güvenli internet hizmeti sunu-
mu kapsamında geliştirdikleri yazılım ve do-
nanım çözümlerini yedekli olarak kurmakla 
yükümlüdürler. (İGKİUE m.5/5)

Kullanıcı profilleri

İşletmeciler, güvenli internet hizmetini 

• standard profil, 
• çocuk profili, 
• aile profili, 
• yurt içi internet profili 

olmak üzere farklı erişim yetkilerine sahip 
dört farklı kullanıcı profiline göre sunmakla 
yükümlüdürler. Profil ve uygulamalarla ilgili 
alan adı, IP adresi, port numaraları ve/veya 
web proxy listelerle birlikte işletmecilere 
BTİK tarafından sunulur. (İGKİUE m.6/1)



Aile profilini kullanmak isteyen bir kullanıcı, ayrıca 
oyun site ve uygulamaları, sohbet site ve uygulamala-
rı, sosyal medya site ve uygulamalarından birinin veya 
birkaçının filtrelenmesini isteyebilir. İşletmeciler bu hu-
susta aboneleri ayrıca ve açıkça bilgilendireceklerdir. 
(İGKİUE m.6/2)

Kullanıcı profillerinin seçimi ve uygulanması

Bireysel Aboneler, güvenli internet hizmeti kullanım 
taleplerini hizmet aldığı işletmeciye abonelik sözleş-
mesi, çağrı merkezi ve/veya internet sitesi aracılığı ile 
bildirebilirler. (İGKİUE m.7/1)

İşletmeciler güvenli internet hizmetini Bireysel Abo-
nelere ücretsiz olarak sunmakla yükümlüdürler. 
(İGKİUE m.7/2)

İşletmeciler, abonelik sözleşmelerinde “Güvenli İn-
ternet Hizmeti Almak İstiyorum” seçeneğine ve bu 
seçeneğin altında bireysel abonenin kolayca seçim 
yapabileceği şekilde kullanıcı profillerine yer verecek-
lerdir. İşletmeciler müşterilerine sundukları sözleşme-
de “Müşteri, bu sözleşme ile kendi rızası dâhilinde 
BTİK’nın belirlediği profillerin içeriğini kabul etmekte-
dir” ibaresine de yer vereceklerdir. (İGKİUE m.7/3)

Güvenli internet hizmeti almayı tercih etmeyen kullanı-
cı, standard profil üzerinden hizmet alacaktır. İşlet-
meciler bu hususta bireysel aboneleri talep olmaksızın 
bilgilendirmekle yükümlüdürler. (İGKİUE m.7/4)

Güvenli internet hizmeti almayı tercih eden kullanıcı-
nın varsayılan profili Aile Profilidir. Abone, Güvenli 
İnternet kullanım tercihini İşletmeciye bildirdiği andan 
itibaren profil düzenleme ayarlarına müdahale etme-
diği sürece aile profili üzerinden internet hizmeti alır. 
(İGKİUE m.7/5)

Güvenli İnternet hizmeti almak isteyen abonelere iş-
letmeciler tarafından bir kullanıcı adı ve şifre tahsis 
edilecektir. Abone, bu kullanıcı bilgileri aracılığı ile İş-
letmeciler tarafından tasarlanan bir internet sitesi üze-
rinden, internet kullanımını kullanıcı profillerine göre 
düzenleyebilecektir. Aboneler istedikleri an kullanıcı 
adı ve parola bilgileri ile profiller arasında geçiş yapa-
bileceklerdir. (İGKİUE m.7/6)

Bir internet hattı üzerinden birden fazla kullanıcının çı-
kış yaptığı durumlarda abone tarafından seçilen profil 
kullanılacaktır. (İGKİUE m.7/6)

İşletmeciler, profil düzenleme internet sitesine yer ver-
mekle yükümlüdürler. (İGKİUE m.7/7)

Bilgilendirme metni

İşletmeciler abonelerine güvenli internet hizmetinin 
tanıtımı için içeriği BTİK tarafından oluşturulan bir 
bilgilendirme metnini, hizmetin tanıtımını takip eden 
ilk fatura döneminde yazılı olarak göndereceklerdir. 
Elektronik posta ile fatura gönderimi yapılan abonele-
re bilgilendirme metni elektronik posta ve/veya posta 
yolu ile gönderilir. (İGKİUE m.8/1)

İşletmeciler, internet hizmeti alan tüm abonelerine her 
yıl Ocak ve Mayıs ayları fatura dönemlerinde güvenli 
internet hizmeti hakkında, içeriği BTİK tarafından be-
lirlenecek olan yazılı bilgilendirme metnini elektronik 
posta ve/veya posta yolu ile göndereceklerdir. (İGKİ-
UE m.8/2)

Güvenli internet hizmetinin sunumu

İşletmeciler, BTİK tarafından belirlenen güvenli inter-
net paketi ve kullanıcı profilleri üzerinde hiçbir değişik-
lik yapamazlar. (İGKİUE m.9/1)

İşletmecilerin, güvenli internet paketinin yanı sıra fark-
lı isimler altında farklı hizmet paketleri sunabilmeleri 
mümkündür. (İGKİUE m.9/2)

İşletmeciler güvenli internet paketi altındaki kullanı-
cı profillerindeki kara listeleri, yerel veya uluslararası 
BTİK/kuruluşların veri tabanlarını kullanarak genişlete-
bilir, ancak beyaz listeler üzerinde değişiklik yapamaz-
lar. (İGKİUE m.9/3)

Üçüncü bir kuruluş tarafından sunulan güvenli internet 
hizmeti ile ilgili veri tabanının kullanılması durumunda 
sorgu önceliği BTİK veri tabanındadır. (İGKİUE m.9/4)

İşletmeciler, BTİK veri tabanında olmayıp sadece di-
ğer veri tabanlarında bulunan alan adı ve IP’ler için 
uyarıcı ve bilgilendirici internet sayfasını BTİK veri ta-
banına ilişkin uyarıcı ve bilgilendirici internet sayfasın-
dan farklı hazırlamakla ve bu sayfa üzerinden gelecek 
itirazları ayrıca değerlendirmekle yükümlüdürler. (İG-
KİUE m.9/5)

İşletmeciler, BTİK tarafından hazırlanan veri tabanının 
paylaşıldığı güvenli hat üzerinden aşağıdaki bilgileri bir 
web servis aracılığı ile her ay sonunda BTİK ya gön-
dermekle yükümlüdürler.

•  Bireysel Abone Sayısı,

•  Güvenli İnternet Paketini Kullanan Abone Sayısı,

•  Kendi Paket ve Profillerini Kullanan Abone Sayısı. 
(İGKİUE m.9/6)
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İGKİUE m.9/6’da bahsedilen bilgilerin gönderileceği 
web servis uygulamasına ilişkin teknik detaylar BTİK 
tarafından belirlenecek ve bilgilerin gönderilme peri-
yodu gerekli görülmesi halinde değiştirilebilecektir. 
(İGKİUE m.9/7)

İşletmeciler güvenli internet hizmetinin sunumunda ki-
şisel verileri korumak ve bilgi güvenliğini sağlamakla 
da yükümlüdürler. (İGKİUE m.9/8)

Son kullanıcıları internete kendi şebekesi üzerinden 
eriştiren ve bu erişim hizmetini İşletmecilere toptan 
düzeyde yeniden satış amacıyla sunan işletmeciler, 
söz konusu İşletmecilere güvenli internet hizmetini üc-
retsiz olarak sunmakla yükümlüdürler. (İGKİUE m.9/9)

İnternet arayüzü

İşletmeciler kullanıcının filtrelenen internet sitelerine 
erişmek istediğinde yönlendirildiği işletmeciler tarafın-
dan tasarlanacak olan “Uyarıcı ve Bilgilendirici İnternet 
Sayfası” ve “Profil Düzenleme İnternet Sitesi” kurmak-
la ve abonelerine sunmakla yükümlüdürler. (İGKİUE 
m.10/1)

İşletmeciler ‘Uyarıcı ve Bilgilendirici İnternet 
Sayfası’nda asgari olarak aşağıdaki bilgileri sunmakla 
yükümlüdürler.

•  Abone tarafından seçilen kullanıcı profili bilgileri,

•  Kullanıcının bir bağlantı aracılığı ile BTİK tarafından 
belirlenen bir internet sitesine yönlendirileceği ve 
itirazını bildirebileceği “İtiraz Bağlantısı (Linki)”,

•  Kullanıcının, güvenli internet hizmeti kapsamın-
da değerlendirilmesini istediği internet sitelerini 
bildirebileceği, BTİK tarafından belirlenen bir in-
ternet sayfasının bağlantısı ‘Profil Düzenleme Gi-
riş Sayfası’na ve ‘Uyarıcı ve Bilgilendirici İnternet 
Sayfası’na “İhbar Bağlantısı”,

•  BTİK tarafından gönderilecek uyarıcı ve bilgilendiri-
ci metinler. (İGKİUE m.10/2)

İşletmeciler ‘Profil Düzenleme İnternet Sitesi’nde as-
gari olarak aşağıdaki bilgileri sunmakla da yükümlü-
dürler.

a)  Ana sayfada yer alması gereken hususlar;

i. Geçerli profil,

ii. Kullanıcı adı ve parolasının kullanılacağı ‘Pro-

fil Düzenleme Modülü’,

iii. Son on profil değişim hareketi,

iv. Kullanıcının, güvenli internet hizmeti kapsa-
mında değerlendirilmesini istediği internet 
sitelerini bildirebileceği, BTİK tarafından be-
lirlenen bir internet sayfasının bağlantısı ‘İh-
bar Bağlantısı’ olarak profil düzenleme giriş 
sayfasına eklenir.

b) Son altı ay içerisindeki profil değişim hareke-
ti bilgisi için ana sayfada veya ayrı bir sayfada 
kullanıcıya sorgu imkânı,

c) Kullanıcının şifresini değiştirebileceği bir uygu-
lama,

ç)  BTİK tarafından gönderilecek uyarıcı ve bilgi-
lendirici metinler.

Filtre aşma yöntemleri

İşletmeciler, filtreleme işlemini etkisiz kılmak için uygu-
lanan filtre aşma yöntemlerinin engellenmesi amacıyla 
çalışma yapmak ve söz konusu çalışmanın sonuçlarını 
periyodik olarak BTİK’ya iletmekle yükümlüdürler. (İG-
KİUE m.11/1)

Filtre aşma yöntemlerinin engellenmesi için gerek gö-
rülmesi halinde BTİK tarafından düzenleme yapılabilir. 
(İGKİUE m.11/2)

Süre sınırları

Güvenli internet hizmetinin sunulmasını müteakip 
gerekli görüldüğü takdirde, abonelerin internet uy-
gulamalarına erişmek istediği tarih ve zaman aralığını 
belirleyebileceği süre limitlerine ilişkin BTİK tarafından 
düzenleme yapılabilir. (İGKİUE m.12/1)

İdari para cezaları ve diğer yaptırımlar

İşletmecilere Usul ve Esaslar ile belirlenen yükümlü-
lükleri yerine getirmemeleri halinde 5/9/2004 tarihli ve 
25574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telekomü-
nikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulana-
cak İdari Para Cezaları ile Diğer Müeyyide ve Tedbirler 
Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. (İGKİ-
UE m.13/1)

Hukuki değerlendirmesi yukarıdaki şekilde olan 
usul ve esaslarda boşluk bulunan ve ileride uy-
gulamada tereddüt yaratacak hususlar olarak 
şunlar dikkat çekmektedir:
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•  Usul ve Esaslar tüm kullanıcıları bir filtreleme 
paketi kullanmaya zorlamaktadır. Zira Usul 
ve Esaslarda yer alan “Güvenli internet 
hizmeti almayı tercih etmeyen kullanıcı, 
standard profil üzerinden hizmet alacak-
tır.” düzenlemesi bu hususu göstermektedir. 
Bu düzenlemenin özgür internet kullanımı 
önünde bir engel olduğu açıktır. Yine düzen-
lemenin Anayasal bir hak olan haberleşme 
hakkı ile basın hürriyetini dahi tehdit eder bir 
boyut kazanması bile mümkün gözükmekte-
dir. Zira Usul ve Esasların 9/3’üncü madde-
sinde yer alan işletmecilerin sahip olduğu 
kara listeleri genişletme hakkı sansüre yol 
açabilecek bir düzenlemedir.

•	 GKİUE	 m.5/3’te	 İşletmecilerin,	 BTİK	 tarafın-
dan gönderilen verileri üçüncü şahıslarla pay-
laşmamaları ve bu verileri kullanmaya yönelik 
mekanizmaların gizliliğini sağlamakla yükümlü 
oldukları düzenlenmiştir. Bu düzenleme filt-
relemeye maruz kalan sitelerin kamuoyuna 
açıklanmamasına ve dolayısıyla da web site-
lerinin neden filtrelendiklerinin bilinmemesine 
neden olacaktır. Bu durum keyfi filtrelemelere 
yol açabilecek niteliktedir.  

•  Kara listeye hangi sitelerin hangi gerekçeler-
le alınacağı, kara listeye alma noktasında bir 
denetim mekanizması kurulup kurulmayacağı 
hususlarında Usul ve Esaslarda bir açıklık bu-
lunmamakta olup bu keyfiliğe yol açabilecek 
bir nitelik arz etmektedir.

•  Kara listeye alınan sitelerin hangi durumlarda 
ve nasıl (Mahkeme kararı ile mi yoksa BTİK 
kararı ile mi) kara listeden çıkarılacağı husu-
sunda da açıklık bulunmamaktadır.

•  Kara listeye alınan sitelerin hangi makama iti-
razda bulunacakları hususunda tam bir açıklık 
bulunmamaktadır. Bu durum hukuki belirsizlik 
yaratmaktadır.

Yukarıda detaylı şekilde de anlatıldığı üzere, “İn-
ternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esas-
lar” hakkındaki düzenleme çok faydalı olmakla 
birlikte, birkaç konuda belirsizlik bulunmaktadır. 
Bu belirsizlikler uygulama yürürlüğe girmeden 
önce düzeltilmeli, düzenleme son hali ile kamuo-
yunda da tartışıldıktan sonra yürürlüğe girmelidir.
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Behçet ENVARLİ
Türkiye Bilişim Vakfı 

Genel Sekreteri

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 
22.02.2011 tarihinde 2011/DK-10/91 sayısı ile “İn-
ternetin Güvenli Kullanımı” ismiyle yayımlanan Ka-
rar, 04.08.2011 tarihinde 2011/DK-14/410 sayısı ile 
“Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul ve Esaslar” 
Taslağı olarak revize edilerek kamuoyunun görüşlerine 
açılmıştır. 

 “İnternetin Güvenli Kullanımı” ile ilgili olarak kamuo-
yunda eleştiri konusu yapılan bazı konuların değerlen-
dirilmiş olması sevindiricidir. “Güvenli İnternet Hizme-

tine İlişkin Usul ve Esaslar” isimli taslakta yer almayan 
konuları belirtmekte yarar var. Bunlar;

•  İnternet’in temel özelliklerinden olan sınır ötesi içe-
riğe ve bilgiye erişim fonksiyonunu ortadan kaldı-
ran “Yurtiçi Profili”nin kaldırılması,

•  Uygulamada yanlış yorumlara yol açabilecek ve 
tüm kullanıcıların filtre uygulamasına tabi ol-
duğu anlamını doğurabilecek “Standart 
Profil”in kaldırılması,
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•  İnternet servis sağlayıcılara oldukça belirsiz yü-
kümlülükler getirilmesine sebebiyet verebilecek 
filtre aşma yöntemlerinin engellenmesine yönelik 
çalışma yükümlülüğünün kaldırılması 

şeklinde özetlenebilir.

Bunun dışında taslak metinde, sistemin uygulamaya 
geçilmesi için bir test aşamasına yer verildiği, profiller-
de kullanılacak listelerin oluşturulmasına ilişkin kriterle-
rin oluşturulacak Güvenli İnternet Hizmeti Çalışma Ku-
rulu tarafından belirleneceğinin, kullanıcılar ve internet 
sitesi sahiplerinin liste içeriklerine itiraz edebileceğinin 
düzenlendiği görülmektedir. 

Olumlu bu düzenlemelere karşın, amacın güvenli in-
ternet kullanımının sağlanması olduğu düşünüldüğün-
de kanaatimizce merkezi veya “network” tabanlı filtre-
leme sistemlerinin uygun bir çözüm olmadığı ve çeşitli 
sakıncalar barındırdığını belirtmemiz gerekir. 

Merkezi veya “network” tabanlı filtreleme sistemleri-
nin, filtreleme işleminin uygulanması aşamasında ağ 
hızını yavaşlatması sebebiyle; söz konusu çözümlerin 
ülkemiz bilgi teknolojileri stratejileri açısından olduk-
ça önemli bir yere sahip olan hızlı internet alt yapısı 
hedefini olumsuz etkileyeceği endişesini taşıyoruz. 
Özellikle düzenlemede belirlenen; listede yer alan 
“alan adları”nın dosya bütünlük değeri ile kullanıcı ta-
rafından talep edilen alan adının dosya bütünlük de-
ğerinin karşılaştırılabilmesi için; kullanıcıların her alan 
adı erişimi taleplerinde, ulaşılmak istenen alan adının 
dosya bütünlük değerinin çıkartılması ve listede yer 
alan değer ile karşılaştırılması gerekecektir. Bu işlem 
dosya bütünlük değeri çıkartılması işlemi için gereken 
işlemci yükü düşünüldüğünde; işletmeciler için ciddi 
bir donanım yatırımı gerektirecek hem de kullanıcıların 
istedikleri içeriğe erişimlerinin sağlanmasını oldukça 
yavaşlatacaktır. 

Düzenleme ile belirlenen ve eski taslağa göre olum-
lu bir gelişme olan liste kriterlerinin belirlenmesi ko-
nusunda yetkili olacak Güvenli İnternet Hizmeti Ça-
lışma Kurulu yapısının ise kamuoyu tarafından talep 
edilen bağımsızlık ilkesi açısından yeterince uygun 
olmadığını düşünüyoruz. Çalışma Kurulu’nun planla-
nan oluşumuna bakıldığında en fazla katılım sağlayan 
kurumun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olduğu, 
Kurula katılacak uzmanların yine Bakanlık tarafından 
teklif edildiği ve seçimin Kurum tarafından gerçekleş-
tirildiği, STK’ların yeterli katılımının mümkün olmadığı 
görülmektedir. Kanaatimizce; güvenli internet hizmeti 

kapsamında uygun içeriklerin belirlenmesi gibi toplu-
mun farklı kesimleri açısından farklı değerlendirilmesi 
ve farklı sınıflandırmalara tabi tutulma ihtimali oldukça 
yüksek olan bir hususta; karar verme organının çok 
daha geniş bir kitleye hitap eden ve özellike STK’ların 
aktif katılımının sağlandığı bir yapı ile oluşturulması ge-
rekmektedir. 

Düzenleme ile getirilen ve yine olumlu bir gelişme ola-
rak kabul edilebilecek internet sitesi ve özellikle kulla-
nıcıların profil içeriklerine ve dolayısı ile listelere itiraz 
edebilme hakkının ise düzenlemede yeterli derecede 
açıklık ve belirli bir süreç dahilinde düzenlenmediğini 
düşünüyoruz. İnternet sitesi sahiplerinin ve kullanıcı-
ların itiraz hakları belirlenmekle beraber; bu itiraz hak-
kının ne şekilde kullanılacağı, itirazı Kurumun ne ka-
dar sürede değerlendireceği ve itiraz hakkında şikâyet 
sahibini nasıl bilgilendireceği düzenlenmemiştir. Kamu 
yönetimi şeffaflık ilkeleri gereğince kanaatimizce itiraz 
usulünün açık ve karşılıklı yükümlülükleri ihtiva eder şe-
kilde düzenlenmesinde önemli fayda bulunmaktadır. 

Üzerinde durulması gereken konulardan biri de inter-
netteki zararlı içeriklerden çocuk ve ailenin korunması, 
bir bilinç ve eğitim meselesidir. Filtreleme teknolojileri 
bütün dünyada bu yönde geliştirilen politikaları des-
tekleyen bir teknik çözüm olarak kullanılmaktadır. Bu 
noktada ülkemizde de geliştirilen politikaların sadece 
bu kararda belirtilenin aksine “filtreleme” teknolojisiyle 
sınırlandırılmaması gerekmektedir. Filtreleme teknolo-
jisi internetteki zararlı içerikten korunmak için mucize 
bir çözüm değildir. Asıl odaklanılması gereken inter-
netteki zararlı içeriklerden korunması için kullanıcıların 
her düzeyde bilinçlenmeleri ve eğitimli olmalarıdır. Bu 
yönde adım atılmasının ve politikalar geliştirilmesinin 
sonuca daha dönük ve etkin bir yaklaşım olacağına 
inanmaktayız.  

4 Ağustos 2011 tarihinde 2011/DK-14/410 sayı  ile 
yayınlanan “Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul 
ve Esaslar” Taslağında yukarıda belirtilen konulara 
ilişkin olarak önerdiğimiz değişiklikleri şöyle özetleye-
biliriz: 

•  Güvenli internet hizmeti kapsamında hukuka aykırı 
ve zararlı içeriklere erişimin engellenmesi amacıyla; 
mevcut filtre ve güvenlik yazılımları/çözümleri pa-
zarının dinamikleri de göz önünde bulundurularak 
merkezi veya network tabanlı filtreleme çözümleri-
nin değil kullanıcı tabanlı masaüstü uygulamaları-
nın teşvik edilmesi, 
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•  Söz konusu uygulamaların iş-
letmeciler tarafından sunulan 
internet erişim hizmeti ile bir pa-
ket dahilinde veya ücreti internet 
erişim hizmetinin içerisinde bü-
tünleşik olarak kullanıcıya yansı-
tılacak şekilde sunulması,

•  İnternet üzerindeki zararlı içe-
rikten çocukların korunması 
amacıyla filtreleme tabanlı çö-
zümlerden ziyade; ilgilendirme 
kampanyalarının internet servis 
sağlayıcılar aracılığı ile özellikle 
interaktif ortamlarda kullanıcıla-
ra duyurulmasını ve toplumda 
bilinçlendirmenin artırılmasının 
sağlanmasına yönelik tarafların 
yükümlülüklerinin belirlenmesi,

•  Ülkemizde başarı ile uygulanan, 
ancak interaktif içerik açısın-
dan zenginleştirilmesine, ilgili 
kurumlar ile karşılıklı projeler ve 
çalışmalar üretilmesine ve tanıtıl-
masına acil ihtiyaç duyulan gu-
venliweb.org.tr internet sitesinin; 
http://www.thinkuknow.co.uk/ 
internet sitesi örnek alınarak 
kurumsal bir yapıya kavuşturul-
ması, işletilmesi, içeriğinin zen-
ginleştirilmesi ve tanıtılması için 
yetkilendirme ve bütçe oluştur-
ma hususlarının düzenlenmesi,

•  Güvenli internet hizmeti kapsa-
mında; internet sitelerine erişi-
min engellenmesinden ziyade 
tehlike yaratma oranı daha yük-
sek olan anlık mesajlaşma ve 
sosyal platformlarda çocukların 
interaktif iletişime geçtiği zarar 
verme ihtimali olan kişileri ih-
bar edebileceği mekanizmaların 
oluşturulmasını ve bu mekaniz-
malara kolayca ulaşmasını sağ-
layabilecek çözümlerin geliştiril-
mesine ve sunulmasına yönelik 
yükümlülüklerin düzenlenmesi  

yararlı olacaktır. 
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Çağrı merkezi sektörü, yaklaşık 15 yıllık geçmişiyle 
Türkiye’nin en genç ve gün geçtikçe büyüyen sek-
törlerinden biridir. Ülkemizde 30’a yakın ilde orta ve 
büyük ölçekli yaklaşık 300 adet, toplamda 1000 adet 
çağrı merkezinin faaliyet gösterdiği tahmin edilmekte-
dir. Özellikle işsizlik oranının yüksek olduğu ülkemiz-
de gençlerin istihdamı için iyi bir çözüm sunan çağrı 
merkezleri, günümüzde pek çok alanda katma değer 
üreten, Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri haline 
gelmiştir. Bulundukları illerde taşıma, yiyecek-içecek, 
ofis hizmetleri ve eğitim gibi yan sektörlere pazar ya-
ratmanın yanı sıra engelli vatandaşlarımızın ülke eko-
nomisine kazandırılması yönünde sektöre özel yapılan 
çalışmalar söz konusu katma değerlerden sadece 
birkaçıdır.

Kurumlar ve müşterileri arasındaki bağı kurarak değer 
yaratan çağrı merkezlerinin varlığı ve gelişimi, istihdam 
yaratarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak için de 
bir o kadar kritiktir. Çağrı merkezleri, firmalar ve müş-
terileri ya da potansiyel müşterileri arasında önemli bir 
iletişim köprüsü görevini üstleniyorlar. Özel sektörde 
müşterilerin, kamu kesiminde de vatandaşların talep-
lerini karşılayarak sorunlarını gidermek için ilk temas 
noktası konumunda bulunuyorlar.

Avrupa’yla kültürel ve coğrafi yakınlık, ulaşım kolaylığı, 
genç ve dinamik nüfus yapısı, kaliteli insan kaynağı 
ve teknolojik altyapı gibi özellikleriyle Türkiye, ulusla-
rarası rekabette bölgesel merkez olmak ve bu alanda 
dış yatırım çekmek için oldukça avantajlı bir konumda 
bulunuyor. Diğer endüstrilerden farklı olarak ortala-
ma 1-1,5 kişiye istihdam yaratan bir çağrı masa-
sı için gerekli yatırım bedeli 10.000 – 15.000 TL 
gibi düşük maliyetlerle gerçekleştirilebilmektedir. Bu 
açıdan bakıldığında sektör yatırımları, sürekli gelişen 
ülke sathına yayılmış ekosistemi, dış pazarlarda reka-
bet gücü ve dış yatırım açısından cazibesiyle, önemli 
bir büyüme potansiyeline sahiptir.

Çağrı merkezi sektörü çalışanlarının % 87’si 30 yaş 
altı iken tüm çalışanların % 70’ini kadınlar oluşturuyor. 
Eğitim durumlarına baktığımızda çalışanların % 60’ının 
üniversite mezunu ya da öğrencisi, % 40’ının ise lise 
mezunu olduğu görülüyor. Sektörümüz 2003 yılında 
17.500 kişiye, 2008 yılında 35.000 kişiye, 2010 sonu 
itibarıyla da 40.000 kişiye istihdam sağlayarak hızlı bir 
büyüme trendi içinde olmuştur. Yıllık ortalama %16 
büyüme hızı ile sektörümüzün 2015 sonundaki istih-
dam potansiyelini 85.000 olarak öngörüyoruz. 

Çağrı merkezi sektörünün gelişmiş olduğu ülkelerde 
her 100-400 kişiye, Türkiye’de ise 2.000 kişiye bir 
müşteri temsilcisi düşmektedir. Büyüme potansiyelini 
gösteren bu ölçüme dayanarak sektörümüzün mini-
mum 4-5 kat büyüyeceğini öngörmekteyiz.

Sektörün dünyadaki durumuna bakacak olursak; 
2010 yılında 340 milyar dolar büyüklüğe ulaşan dünya 
çağrı merkezi pazarında 124 bin çağrı merkezinin faa-
liyet gösterdiğini ifade edebiliriz. Bu çağrı merkezlerin-
de toplam 8,8 milyon çağrı masasıyla hizmet veriliyor 
olması, bu endüstrinin küresel çapta ne kadar önemli 
bir istihdam yarattığını da ortaya koymaktadır. 2010 
sonu verilerine göre dünya genelinde çağrı merkezi 
sektörü 11 milyon kişiye iş imkânı yaratmıştır. 2013 
yılında ise çağrı merkezi sayısının 148.000’e ve çağrı 
masası sayısının da 9,6 milyona ulaşılacağı öngörül-
mektedir.

Anadolu’nun Parlayan Yıldızı Çağrı Merkezleri

Çağrı merkezi sektörünün Anadolu’daki ilk yatırımı 
2006 yılında Erzurum ile başladı. Sektör 5 yıl içinde 
7.500 kişiye yarattığı istihdam ile Anadolu ekonomi-
sine yıllık ortalama 50 milyon TL değer yaratır hale 
geldi. Sektördeki firmaların faaliyetleri neticesinde 
Anadolu’da istihdam, teknoloji ve altyapı anlamında 
önemli yatırımlar gerçekleşmektedir. Aynı zamanda 
Anadolu’daki bu faaliyetlerle birlikte, taşıma, yiyecek-
içecek, ofis hizmetleri ve eğitim gibi yan sektörler için 
ciddi bir pazar oluşmaya başladığı ve böylece bir eko-
sistemin oluştuğunu gözlemlemekteyiz.

Büyümekte olan sektörümüzün İstanbul, Ankara ve 
İzmir dışında, Anadolu’nun birçok ilindeki yatırımları 
artarak devam ediyor. Uşak, Antalya, Erzurum, Erzin-
can, Diyarbakır, Gümüşhane, Malatya, Denizli, Düzce, 
Yalova, Eskişehir, Sivas, Samsun, Afyon, Kayseri, Ka-
raman, Bingöl gibi illerde son dönemlerde yatırımlar 
yapıldığını ve yine Anadolu’da farklı illerde yatırım ara-
yışı içinde olan firmaların olduğunu söyleyebiliriz.

Anadolu’daki istihdam

Çağrı merkezi sektörü 2010 sonu itibarıyla Doğu il-
lerimizde 4.000, İç Anadolu civarındaki illerimizde 
ise 3.500 kişilik istihdam sağlanmış bulunuyor. Sek-
törümüz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 
geçtiğimiz 5 yıl içinde 90 milyon TL tutarında yatırım 
gerçekleştirdi. Önümüzdeki 5 yıl için yatırım potan-
siyelinin 200 milyon TL tutarında olduğunu ve buna 
paralel olarak da yine Anadolu’da yaklaşık +20.000 
kişilik daha istihdam yaratılacağını öngörmekteyiz.
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Sektörün Başlıca Sorunları

Gelişmekte olan pek çok sektörde olduğu gibi çağrı 
merkezi sektörünün de desteklenmesi ve geliştirilme-
si gereken alanları bulunuyor. Kamu ve özel sektörde 
çağrı merkezi yetkinlikleri ve sağlayabileceği faydalar 
konusunda bilinçlenmenin artması, sektörün ürün, 
hizmet ve kalite standardlarının oluşturulması ve bu 
konuda yasal düzenlemelerin yapılması, devlet nez-
dinde çağrı merkezi sektörünün teşviklerle desteklen-
mesi çok önemli. Ayrıca genç nüfusa yönelik dil des-
tek kursları gibi insan kaynağına yatırım uygulamaları, 
çağrı merkezi sektörünün gelişimi açısından büyük 
önem taşıyor. Sektörün gelişimi ve sorunlarının çözü-
mü açısından ÇMD’nin kurulmuş olmasını da büyük 
bir adım olarak değerlendirebiliriz.

1- Devlet Teşviklerinin Tüm Ülke Sathına Yayılması

ÇMD olarak en önemli kuruluş hedefimiz olan çağrı 
merkezi sektörünün diğer sektörler gibi devlet tara-
fından sektör olarak tanınması ve tanımlanması, ya-
tırımlarımızın teşvik unsurlarıyla desteklenmesi konu-
sundaki çalışmalarımız sonuç verdi. 14 Nisan 2011 
tarihli ve 27905 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 
2011/1597 no’lu Bakanlar Kurulu Kararı’na göre 4. 
Bölge’de yer alan ve asgari yatırım tutarı 1 milyon TL 
olan çağrı merkezleri teşvik kapsamına dahil edildi. Bu 
süreçte gerçekleştirdiğimiz temaslarda bizlere kulak 
veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz.

Hiç kuşkusuz bu karar, teşvik edilen illere yönelik ya-
tırımlara hareket kazandıracak bir gelişme oldu. Aynı 
paralelde sektörde yatırım hedefleyen kurumların hem 
yatırım tutarlarının artmasını sağlayacak, hem de teş-
vik kapsamına giren illere yönelecek yatırımlarla birlikte 
bu illerimizin ekonomisine önemli bir değer yaratıla-
cak. Aynı şekilde istihdam anlamında da hareketlen-
me olacak.

Öncelikli olarak bu konuya bölgesel değil tüm Türkiye 
kapsamında bakmalıyız. Çağrı merkezlerinin sektör 
olarak tanımlanması en büyük kazanım oldu. Ancak 
teşviklerin sadece 4. Bölge ile sınırlı kalmaması ve tüm 
Türkiye’deki çağrı merkezi yatırımlarını kapsaması, ha-
lihazırda büyüme trendi içinde olan sektör yatırımları-
nın hem doğuda hem de batıda artarak devam etme-
sini sağlayacaktır.

2- Çağrı Merkezlerinde Standardizasyonun 
Sağlanması

Hızla büyüyen sektörümüzün en büyük sıkıntılarından 
biri de sektöre özel belirlenmiş standardların ve dü-

zenlemelerin olmamasıdır. Sektörde iyi hizmet veren 
firmaların ayrımı yapılamadığından kamuoyu ve vatan-
daş nezdinde olumsuz bir imaj oluşabilmektedir. Der-
nek olarak sektöre kazandırdığımız ve Avrupa Stan-
dardizasyon Komitesi (CEN) tarafından hazırlanmış 
bulunan “EN 15838 Müşteri İletişim Merkezleri 
Hizmet Belgelendirmesi”nin uygulanması ve yay-
gınlaştırılması bu nedenle büyük önem taşımaktadır. 

ÇMD tarafından hayata geçirilen EN15838 belgelen-
dirme çalışmasıyla, müşteri iletişim merkezleri yurt 
içinde ve yurt dışında kabul gören, güçlü, kaliteli bir 
yapıya sahip olacak. Bu sayede hizmet süreçlerinin 
etkinliği artırılırken, üst yönetim stratejisiyle kesintisiz 
gelişme de sağlanabilecek. Sektör açısından kritik 
önem taşıyan bilgi ve iletişim teknolojilerinin, altyapı-
nın, yüklenicinin, acil durum planlarının sürekli iyileş-
tirilmesi ve gelişmesi de belgelendirme çalışmasının 
olumlu yansımalarından biri olacak. Müşteri memnu-
niyetinin artmasının yanı sıra sektörde büyük hassa-
siyet gösterdiğimiz insana ve çevreye duyarlılık adına 
önemli kazanımlar sağlanırken, belgeyi almaya hak 
kazanan firmalar açısından rekabet üstünlüğünü de 
beraberinde getirecektir.

Çağrı merkezleri için özel hazırlanmış bir standard 
sunan  “Müşteri İletişim Merkezleri Hizmet Belgelen-
dirmesi” uluslararası geçerliliğe sahip bulunuyor. İç ya 
da dış kaynaklı bütün müşteri iletişim merkezleri, bel-
gelendirme sürecinde aranılan tüm gerekli standard-
ları sağlayabildikleri takdirde belgeye sahip olabiliyor-
lar. Üstelik bu Standard ISO 9001:2008 Kalite, ISO 
27001:2005 Bilgi Güvenliği, ISO 10002:2004 Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemleri gibi diğer yönetim 
sistemleriyle de entegre edilebiliyor. Çağrı merkezleri, 
belgelendirme için Çağrı Merkezleri Derneği’ne baş-
vuru yaptıktan sonra uzmanlar tarafından bir dizi ince-
lemeden geçiriliyor ve belgeyi almak için uygunlukları 
değerlendiriliyor. Sektörün önde gelen firmaları daha 
şimdiden belgelendirme için başvuru yaparak denetim 
çalışmalarını başlatmış bulunuyorlar.

Kapsamlı bir belgelendirme süreci uygulanıyor

 “Müşteri İletişim Merkezleri Hizmet Belgelendirmesi” 
için ÇMD’ye başvuruda bulunan kurumlar kapsamlı bir 
inceleme sürecinden geçiriliyor. Belgelendirme süreci-
nin sağlıklı bir şekilde yürümesi için, belge almak için 
başvuru yapan kurum tercih ederse mevcut durum 
analizi çalışması gerçekleştiriliyor. Bu aşamada amaç, 
iş süreçlerinin “EN 15838 Müşteri İletişim Merkezleri 
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Standardı”na uygunluğunu değerlendirmek olarak ta-
nımlanabilir. Mevcut durum analizi kurumun bu yeni 
yönetim sistemini uygulamasına yardımcı olurken, 
belgelendirme için hazırlık durumunu da kontrol edi-
yor. Öncelikle kapsam tanımlanıyor, ardından mevcut 
durum analizi denetimi gerçekleştiriliyor, sonrasında 
ise uygunsuzlukların ve iyileştirme fırsatlarının rapor-
lanması tamamlanıyor. Bu rapor sonucuna göre firma 
eksikliklerini gidererek belge almak üzere başvuru ya-
pabilir duruma geliyor.

Kurumun yönetim sisteminin etkinliğinin de dahil ol-
duğu uygulamaların değerlendirildiği belgelendirme 
denetiminin sonuçları olumlu ise müşteri iletişim mer-
kezi 6 sene boyunca geçerli bir sertifika almaya hak 
kazanıyor. Ancak söz konusu süre boyunca iyileştir-
menin izlenmesi ve yönetim sisteminin standardın 
gerekliliklerinin yerine getirilmekte olup olmadığının 
doğrulanması için ara denetimler gerçekleştirilecek. 
6 yılın ardından tüm yönetim sisteminin etkinliğinin ve 
uygunluğunun sürdüğünü onaylamak için tekrar bel-
gelendirme yapılacak.

EN15838 Standardının Kapsamı;

    -  Üst Yönetim Stratejisi ve Politika                                 

    -  Müşteri Temsilcileri 

    -  Altyapı

    -  Prosesler

    -  Müşteri Memnuniyeti

    -  Sosyal Sorumluluk

3- Nitelikli İnsan Kaynağı Ve Eğitim

İşsizlik endişesi yaşayan genç nüfusumuz için umut 
kaynağı haline gelen çağrı merkezi sektöründe 2010 
sonu itibarıyla 40 bin kişi istihdam ediliyor. Çalışanların  
% 70’inin bayan olması ve özellikle doğuda yapılan 
çağrı merkezi yatırımları ile o bölgelere sağladığı ku-
rumsal iş ortamı, çalışma saatlerinin önceden belir-
lenmiş olması, servis imkânı, diğer sosyal haklar ve 
etkinlikler nedeniyle erkekler kadar bayanlar için de 
güvenle çalışabilecekleri bir iş alanı yaratılmıştır.

Bunun yanı sıra çağrı merkezleri hem lise hem yük-
sek okul hem de üniversite mezunlarına kariyer imkânı 
verebilen bir sektördür. Üniversite eğitimi alma fırsa-
tı bulamamış ve kendisini sürekli geliştirmek isteyen, 
hızlı öğrenen, doğru iletişim kurabilen lise mezunu 
gençlerimiz için de sektörümüz kariyer imkânları su-
nabilmektedir. 

8,5 milyon engelli vatandaşımızın bulunduğu ülkemiz-
de, engelli vatandaşlarımızın ülke ekonomisine kazan-
dırılması yönünde yapılan alternatif çalışma şekilleri 
açısından çağrı merkezi sektöründe çok önemli geliş-
meler dikkat çekmektedir.

Yaşamımızın vazgeçilmezi haline gelen teknoloji, sek-
törümüzün de en önemli ve olmazsa olmaz bileşenleri 
arasındadır. Gelişen teknolojiyle birlikte çağrı merkezi 
sektörüne kazandırılan yeni sistemler sayesinde ope-
rasyonlarının bir bölümü, evden çalışan müşteri tem-
silcileri ile yürütülebilmektedir. Uygulama çok yeni ve 
kısıtlı alanlarda kullanılabiliyor olsa da engelli bireylerin 
istihdamında fark yaratan, sektörümüze özel önemli 
bir adımdır. Gelişen teknolojiye ve çağrı merkezlerin-
de artan iş gücü ihtiyacına paralel olarak gelecekte 
sektörümüzde istihdam edilecek engelli sayılarında da 
artış olması beklenmektedir.

Ancak ne yazık ki bu işin mesleki eğitimi, ülkemizdeki 
örgün eğitim kurumlarında verilmediğinden çağrı mer-
kezi işi potansiyel işgücü tarafından meslek olarak al-
gılanamamaktadır.

ÇMD Gelişim Akademisi

Sektörümüz özellikle gençlere iş ve kariyer anlamında 
çok önemli fırsatlar sunuyor. Çağrı Merkezleri Derneği 
olarak sektörümüzdeki firmaların yetişmiş eleman ih-
tiyacını karşılamaya katkıda bulunmak ve mevcut ça-
lışanların performans ve verimliliklerini bir üst seviyeye 
taşımak hedefiyle ÇMD Gelişim Akademisi’ni kurduk. 
32 farklı başlığının yer aldığı oldukça geniş kapsamlı 
eğitimleriyle farklılaşan ÇMD Gelişim Akademisi eği-
timlerine 2010 yılı Ekim ayında başladık ve hızlıca de-
vam ediyoruz.

Eğitimlere kimler katılabiliyor?

ÇMD Gelişim Akademisi bünyesinde müşteri temsil-
cisinden takım liderine, süpervizörden müdüre kadar 
çağrı merkezlerinde görev yapan ya da yapmayı he-
defleyen herkese yönelik eğitim veriliyor. ÇMD Gelişim 
Akademisi’nde nitelikli bir eğitim sunarak sektörde-
ki çalışan kalitesinin en yüksek seviyeye taşınmasını 
amaçlıyoruz. Bu sayede çağrı merkezi hizmeti veren 
firmaların performans ve verimliliklerine katkıda bulu-
nulurken, çağrı merkezlerinin hizmet verdiği firmaların 
da müşteri memnuniyetlerini yukarıya taşıması hedef-
liyoruz. Eğitimlerimize çağrı merkezi hizmeti veren ku-
rumlar çalışanlarını yönlendirebildiği gibi, bireysel ola-
rak donanımlarını artırmak isteyen kişiler başvuruda 
bulunabiliyorlar.
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Eğitim programları

Çağrı merkezi sektöründe tecrübesi olmayan, ancak 
sektörümüzde kariyer hedeflerini belirleyen kişilere 
yönelik olarak meslek edindirmek amacıyla “İlk Adım 
Programı”nı geliştirdik. Ayrıca sektörümüzde her ka-
deme çalışan ve yetkinliklerini bir üst kademeye ta-
şımak isteyen adaylar da tecrübelerine göre, mesleki 
gelişimlerine katkıda bulunacak diğer eğitim program-
larımıza katılabilmektedir. 

ÇMD Gelişim Akademisi programlarına, İstanbul dı-
şında Anadolu’nun tüm illerindeki kurumlar kendi lo-
kasyonlarında eğitim almak üzere başvuruda buluna-
bilmektedir. 

ÇMD Gelişim Akademisi eğitim programları, ÇMD 
Eğitim ve İnsan Kaynakları Komisyonu’nun dene-

yimli üyeleri tarafından belirlenmiştir. ÇMD Gelişim 
Akademisi’nde sınıflar 12-16 kişiliktir ve tüm eğitim 
programları için % 90 oranında devam şartı aranır. 
Eğitimler 4 ila 16 gün arasında tamamlanmaktadır. 
Programların içeriği ve süresi ile ilgili tüm detaylı bil-
gilere http://www.cagrimerkezleridernegi.org/gelisim-
akademisi adresinden ulaşılabiliyor.

Yine derneğimiz desteği ile Okan Üniversitesi’nde 
açılan “Çağrı Merkezi Yönetim Bölümü” ile sektörü-
müzün yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamayı 
hedefliyoruz. Potansiyel iş gücünü bilinçlendirmek ve 
sektöre çekmek için benzer şekilde farklı üniversiteler-
le de temaslarımız sürmektedir.

Sektörün geleceği hakkındaki öngörüler
Sektörümüzün devlet desteğini alması kuşkusuz çok 

önemli. Bu teşvikler sadece 4. bölgede değil tüm 
Türkiye’de bu alanda yapılacak olan yatırımları pozitif 
bir şekilde etkileyecektir. Sektör çok hızlı bir şekilde 
büyüdüğü için her yıl Türkiye’de yeni yatırımlar yapıl-
maktadır. Bu yatırımların önemli bir kısmı teşvikle des-
teklenen bölgeye kayacaktır. Ayrıca diğer bölgelere 
de yatırımlar yapılmaya devam edilecektir. Yapılacak 
olan yeni yatırımlar ve mevcut yatırımların büyümesi 
ile 2015 yılında sektörümüzde 85.000 kişinin istihdam 
edilebileceğini öngörmekteyiz.

Ancak sektörümüzün uluslararası pazarda etkili bir 
oyuncu olmak için ihtiyacı olan tek konu yatırım teşvik-
leri değildir. Daha bütünsel bir yaklaşımla servis ihra-
catının da (off-shore hizmetler) desteklenmesi gerek-
mektedir. Bu noktada en büyük eksikliğimiz orta ka-
deme yönetici ve yabancı dil bilen çalışan eksikliğidir. 
Uzun vadeli bir sektörel  eğitim/gelişim programı ile 
bu alandaki açıklarımız kapatılabilirse Türkiye bu pa-
zarda önemli bir paya sahip olacaktır. Bu da ülkemize 
yeni istihdam olanakları kazandıracaktır.

Gelecek dönemlerde sektörün büyümesinde etkili 
olacak başlıca alanlar; kamu, perakende ve hizmet 
sektörlerinde artan çağrı merkezi kullanımının yanı sıra 
hizmet tarafında firmalar için gelir yaratan telesatış ve 
tahsilat hizmetleridir.  Aynı zamanda müşteri sada-
katine yönelik hizmetler ve hizmet kalitesinin/müşteri 
memnuniyetinin ölçümüne dayalı hizmetler de çağrı 
merkezleri açısından pazarda son dönemlerde artan 
önemli bir hizmet alanı olmuştur. 

Sosyal medyanın günlük hayat üzerinde etkileri, alış-
veriş alışkanlıklarına, karar verme süreçlerine yan-
sıdığı gibi sosyal medya da son birkaç yılda önemli 
bir müşteri hizmet kanalı olarak hayatımıza girmiştir. 
Günümüzde pazardaki başlıca markalar, Twitter ve 
Facebook gibi sosyal paylaşım platformları üzerinden 
müşterilerine hizmet sunmakta. Sosyal medyanın bir 
hizmet kanalı olarak kullanımı hızla gelişirken, sosyal 
medya bir yandan da firmalar ve markalar için müşteri 
hissiyatının, düşüncelerin, şikâyetlerin ve önerilerin ta-
kip edilebileceği bir platform özelliği taşımakta. Müş-
teri hizmetleri yönetiminde başarılı, müşterilerini işinin 
merkezine oturtmayı başaran firmalar sosyal medya 
platformlarında kendilerini ilgilendirebilecek her türlü 
bilgiyi toplamak, süzmek, kategorize etmek ve an-
lamlandırmak üzere bu alanda da profesyonel hizmet 
sağlayan firmalardan destek almaktadır.

Ek olarak, uluslararası fuar ve sergi destekleri de sek-
törümüzün öngörülen büyüklüklere ulaşmasında çok 
etkili olacaktır. 
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Günümüzde nerdeyse her an bilgi üretiyoruz. Bir insa-
nın doğumundan bu yana ürettiği belgeleri hesapla-
yabilirseniz, bunların bir şirket kapsamında inanılmaz 
boyutlara varacağını tahmin edebilirsiniz. Acı olan ger-
çek ise üretilen bilgilerin gerçek anlamda ne kadarının 
faydaya ya da verimliliğe döndüğünü ölçemediğimiz 
olmasıdır. 

Kişiler bilgi üretiyor, kurumlar bilgi üretiyor, toplumlar 
bilgi üretiyor. Kararlar bu bilgilere dayanarak alınıyor. 
Bazı kararların sonuçlarını ancak belli bir zaman sonra 
öğrenebiliyoruz. Bazılarını da hiçbir zaman öğrenemi-
yoruz. Dolayısı ile sonuçları değerlendirme aşamasın-
da zamansal sorunlar yaşıyoruz. Bilgiler bu süre içinde 
bayatlayabiliyor. Öte yandan doğru olduğunu düşün-
düğümüz bazı kararların (eksik ya da yanlış bilgi yüzün-
den) belli bir müddet sonra yanlış olduğunu anlıyoruz. 
Süreç belki yeniden başlıyor, belki de iptal oluyor. Ka-
yıp yine büyük. 

Sonuç itibarıyla gerek günlük yaşamda ve gerekse iş 
yaşamımızda aldığımız tüm kararları ve sonuçlarını bir 
istatistiğe döksek, eminim ki bilgi yönetimi ve verimlilik 
açısından pek iç açıcı sonuçlarla karşılaşamayacağız.  
Oysa ki bilgi yönetimindeki amaç doğru bilginin, doğ-
ru kişiye ve doğru zamanda ulaştırılmasıdır. Bunu ne 
kadar yerine getiremediğimizi görüyorsak, bilgi yöne-
timine de o kadar ihtiyacımız olduğunu düşünmemiz 
gerekir.

Geçen yazımızda üretilen her yeni bilginin katma de-
ğer sağlaması gerektiğinden bahsettik, bilgi işlevsel 
olmalıdır, işletme için kâr getirmelidir, insanlık için işe 
yaramalıdır, dedik.

Bilginin işlevsel olması için gerekli kurallar şunlardır:

1- Bilgi doğru olmalıdır. Bilginin doğru olması, hızlı ve 
ani değişimlerin yaşandığı günümüzde görece bir kav-
ram olarak değerlendirilebilir. Bugünkü ve bu koşullara 
uygun durumdaki bir bilginin doğruluk içeriği, koşulla-
rın hızla değişmesi durumunda geçersiz kalabilir. Bu 
duruma önlem olarak bilgiyi güncel ve gelecek se-
naryoları bazında düşünmekte fayda vardır. Gerçekçi 

Bilgi Yönetimi 
ve İşlevsel Bilgi

Memet ÖZKAN
Yönetim Danışmanı 

bilgi@danismend.com 

senaryoların oluşturulup bu senaryolara uygun bilgiler 
elde edilmelidir. 

2- Bilgi güncel olmalıdır. Güncellik kısa ve dar bir za-
man kesitini değil, tarihsel bir gelişim içerisinde yaşa-
nan/yaşanabilecek trendler dikkate alınarak mümkün 
olduğunca uzun bir yaşam döngüsünü hedeflemeli-
dir. Kısacası bugün için hâlâ geçerli, ancak ömrünü 
yitirmek üzere olan bir bilgi işlevsel değildir. 

3- Bilgi amaca uygun olmalıdır. Öncelikle bilgiyi elde 
etmekteki amacın net olarak belirlenmesi gerekir. 
Amacın belirlenmesi konusu basit gibi görünmesine 
rağmen, aslında oldukça zor bir süreçtir. İşletmelerin 
genel amaçları kâr etmektir, bu doğru. Ancak ope-
rasyonel ve spesifik amaçları saptamak daha zordur. 
Örneğin "satış departmanının amacı hangi dönemde, 
hangi bölgede, hangi ürün grubunda ve ne kadarlık 
bir kâr getirisidir?" diye sorduğunuzda işler birden 
ciddileşir. Birçok kurum bu tür spesifik amaçları sap-
tarken zorluklar yaşamaktadır. İlk aşamada amacın 
doğru saptanması, elde edilen bilginin amaca ne ka-
dar uygun olduğunun daha rahat denetlenmesini ge-
tirecektir. 

İşlevsel bilgiyi elde ederken dikkat etmemiz bir konu 
var: Özellikle dijital ekonomide gelişen yeni araçlar 
bilgiye ulaşma hızını kolaylaştırırken, bilgi kirliliği de 
yaratabilmektedir. Bilgi kirliliği kendiliğinden gelişen 
bir ortam olabileceği gibi, özellikle geliştirilen bir de-
zenformasyon ortamı da olabilir. Dolayısı ile çok bilgi 
değil, işlevsel ve yeterli bilgi olmalıdır. Kısacası, bilgi 
filtrelerine özellikle dikkat etmeliyiz gereken!
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Müziğe Adanmış Bir Merkez; 
MÜZİKSEV

MÜZİKSEV
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Var olan değerlerimiz paylaştıkça çoğalır, an-
lam kazanır…

İzmir’in kültür-sanat yaşamına önemli katkılar 
sağlayan İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı 
(İKSEV) da, kültürel zenginliklerimizi herkesle 
paylaşabilmek için önemli bir proje geliştirdi.   

İKSEV, MÜZİKSEV projesiyle kentin tarihi dokusu-
nun korunmasına katkı sağlarken, müziğe ait ne 
varsa meraklılarına sunmakta. İzmir’in görkemli 
kent kültürü geçmişinin simgelerinden  bir “Alsan-
cak Evi” restore edilerek, müzik enstrümanları ser-
gisi, ses arşivi, saz yapımı atölyesi ve müzik kütüp-
hanesi ile hizmete açıldı.  

MÜZİKSEV’de ülkemizin ve kentimizin zengin mü-
zik geçmişinin yansıtılması amaçlanıyor. Ziyaretçiler, 
sergilenen çalgıların seslerini en iyi yorumcularının 
icralarından dinleyebilecek, ayrıca ses arşivindeki 
taş plaklardan festival konserlerine, tanınmış sanat-
çıların performanslarından başta kültür kongreleri 
olmak üzere önemli kongre ve seminerlerin kayıt-
larına kadar her türlü kayıttan yararlanabilecekler.

Yıkık dökük eski Alsancak Evi’nin müzik konusun-
da böylesine kapsamlı bir merkeze dönüştürülme 
öyküsü on yıllık bir süreci kapsıyor. Dönemin İzmir 
Valisi Kemal Nehrozoğlu’nun ‘Tarihi Binaların Ya-
şatılarak Korunması Projesi’, bu sürecin ilk adımı 
olmuş. İKSEV Basın Danışmanı Sirel Ekşi bu 
süreci şöyle anlatıyor: 

“10 yıllık uzun bir öykü MÜZİKSEV’in oluşma-
sı. Dönemin Valisi Kemal Nehrozoğlu, kendisi 
Amasya’da valilik görevindeyken bu tür tarihi 
binaların yaşatılarak korunması projesi kap-
samında Yeşilırmak kıyısındaki bütün tarihi 
binaları yenilemiş. Kentin mimari yapısını ve 
tarihini göz önüne çıkaran önemli çalışmalar 
yapmış. Aynı projeyi İzmir için de uygulamaya 
başlamış ve halen bu çalışmalar sürdürülmek-
te. Eski yıkık dökük duran, ama kentin tarihi 
yapısı için önemli binalar birebir yenilenerek 
güncel hayata kazandırılıyor. O çerçevede bu 
eski Alsancak evini de İKSEV’e teklif etti. "Res-
tore eder, vakıf merkezi olarak kullanırsınız" 
demişti. 1985 yılında Taşınmaz Kültür Varlıkla-
rı Yüksek Kurulu tarafından tarihi eser olarak 
tescil edilmeden önce İş ve İşçi Bulma Kuru-
mu olarak hizmet veren ve sonra da kaderi 
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ne terk edilen bu bina hız-
la yıpranırken Valimizin projesi 
kapsamında tekrar canlandı. Işılay 
Saygın hanımefendinin de destekleriyle 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tür-
kiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’yle yapılan 
protokol sonucu bina vakfımıza devredildi. Bu 
kez de restorasyon problemi ortaya çıktı. Bu da 
çok masraflı bir işti. Çünkü ev çok yıpranmıştı. 
Devreye dönemin Valisi Yusuf Ziya Göksu girdi. 
Tarihi yapıların korunması ve onarılmasıyla ilgili 
fondan İl Özel İdaresi kanalıyla Konak Belediye-
si üzerinden kaynak aktardı. Bu destekler sonu-
cunda Şubat 2007’de restorasyon tamamlandı. 
Sıra binanın içinin düzenlenmesine gelmişti. Biz 
buranın vakıf merkezi olarak kullanılmasından 
çok, İzmir’e, İzmirliye hizmet verecek kalıcı bir 
mekân olmasını istedik. 

İKSEV, 26 yıllık bir vakıf. 25 yıldır İzmir Festivali 
düzenliyoruz. Bunun yanı sıra on sekizincisini ge-
ride bıraktığımız İzmir Avrupa Caz Festivali, se-
kizincisini düzenlediğimiz Dr. Nejat F. Eczacıba-
şı Ulusal Beste Yarışması, 2004 yılından bu yana 
da müzik ve dans eğitimleri üzerinde yoğunla-
şan Akademi İKSEV ile kent kültürüne katkı sağ-
lamaktayız. Bununla birlikte ciddi bir birikimimiz 
de var. Gerçekleşen konserler, etkinlikler, beste 
yarışmasının bizlere kazandırdığı eserler… Doğal 
olarak bunları değerlendirmek istedik. Bu amaç-
la bize sunulan bu mekânı, biz de bu birikimle-
rimizi paylaşabileceğimiz kapsamlı bir müzik 

araş-
tırma-
geliştir-
me merke-
zine dönüş-
türmek istedik.”

İzmir Kalkınma Ajansı’na 
geliştirdikleri projeyi su-
nan İKSEV, verilen destekler 
doğrultusunda binanın içini de 
düzenleyerek faaliyete açmışlar. 
MÜZİKSEV’i ziyaret edenler; binanın 
ilk katında üç ayrı galeride sergilenen 
Türk Halk ve Sanat Müziği ile Orta Asya Çal-
gıları ve replikalarını görebiliyorlar. MÜZİKSEV’in 
ilk hazinesi olarak değerlendirilen bu koleksiyon, Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde müdür 
ve eğitimci olarak görev yapan Güner Özkan’nın 40 
yıllık birikimi. Bu değerli koleksiyon, ziyaretçilerine 
müzik sevgisini aşılamanın yanı sıra müzik kültürünün 
önemli unsurları olan sazların korunması ve tanıtılması 
için de önem taşıyor.

MÜZİKSEV’in diğer önemli hazinesi de merhum Cela-
sun Muşkara’nın kayıt koleksiyonu. Temelini bu kolek-
siyonun oluşturduğu ses arşivinde; Dr. Nejat Eczacı-
başı Ulusal Beste Yarışması’na katılan eserler, çağdaş 
Türk bestecilerine ait değerli notalar ve müzik kitapları, 
bağışlanan diğer plaklar, kaset ve CD’ler yer alıyor.  Bu 
zenginlikleri ile MÜZİKSEV, müzik eğitimi alan gençle-
rin, araştırmacıların, müzikologların ve müziğe ilgi du-
yan kent halkının yararlanabileceği önemli bir merkez 
olarak hizmet verecek. Genç bestecileri teşvik etmek 
amacıyla 1996 yılından bu yana düzenlenen Dr. Ne-
jat Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması, bugüne kadar 
çağdaş Türk Müziğine 150 yeni eser kazandırmış. 
Vakıf, bu eserlerin çoğaltılıp seslendirilmeleri, yaşatıl-
maları ve geniş kitlelere mal edilmesini görev edinmiş. 
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MÜZİKSEV’deki ses arşivinin kuruluş amaçlarından 
birinin çağdaş Türk bestecilerinin notalarının korun-
ması olduğunu vurgulayan Ekşi; “Yıllardır festival-
ler düzenliyoruz, akademik eğitimler gerçek-
leştiriyoruz, beste yarışması yapıyoruz. Bu 
girişimlerin arasında baktık ki Çağdaş 
Türk Bestecilerin eserlerinin ko-
runması konusunda önemli 
bir eksik var. Bu ihtiyaca 
hizmet verecek bir 
adım atılma-

lıydı. Biz 
de ses arşivini 

böylelikle kurmaya karar 
verdik. MÜZİKSEV’in ses arşivi, Siena 

Ses Arşivi’nin kurucusu ve yöneticisi Francesco 
Martinelli yönetiminde, geniş kapsamlı hizmet 
sunmak için hazırlanıyor. Burada her türlü mü-
zik, ses kaydı bulunabilir. Zeki Müren’nin plakları 
da, klasik batı müziği, operalar, Endülüs müziği 
de var. Farklı kültürlerin müziklerinin bulunduğu 
çok geniş çaplı bir ses arşivi oluşturma peşin-
deyiz. Böylelikle müzik öğrencileri, müzisyenler, 
araştırmacılar için ciddi bir kaynak oluşturma 
çabamız var. Dünyanın önemli ses arşivlerine de 
üyeyiz. Ses arşivinden yararlanmak isteyenler, 
bu üye olduğumuz arşivlere de internet yoluyla 
bağlanabilecekler. Evinizde taş plaklar, kasetler, 
makaralı bantlar olabilir, ama onları dinlemek 
için elinizde bir cihaz olmayabilir. Biz orijinalini 
ses arşivimizde koruma altına alıp, mp3, DVD, 
CD gibi istenilen formatta size veriyoruz. Siz de 
dinlemek isteyip de cihaz imkânsızlığı nedeniyle 

dinleyemediğiniz müziğinizi son teknoloji dijital 
kayıt lüksü içinde dinleme şansına kavuşuyor-
sunuz. Bu hem size hem ses arşivine kültürel bir 
kazanç olmakla birlikte, elinizdeki hazinenin de 
güzel bir paylaşımı oluyor. 

Ses kayıtları kadar notaların saklanması, ko-
runması da önemli. Örnek olarak bu yıl İzmir 
Festivalimizin açılış konserinde Şef Esa-Pekka 
Salonen yönetimindeki Philharmonia Orkestra-
sı, Piyanist Gülsin Onay ile Ulvi Cemal Erkin’nin 
Piyano Konçertosu’nu seslendirdi. Erkin’nin 
piyano konçertosunun notaları İngiltere’den 
geldi. Sohbetimiz sırasında Şef Salonen, eseri 
çok beğendiklerini, ancak notaların fotokopi ol-
ması nedeniyle okunaksız olmasının kendilerini 
zorladığını ifade etti. Bunu dünyanın en büyük 
şeflerinden biri sana ifade ediyor. Türk beste-
cilerinin eserlerinin çalınmasını istiyorsunuz, 
ama notaları bulamıyorsunuz. Ahmet Adnan 
Saygun’un eserlerinin notaları da Almanya’dan 
geliyor. Saygun’nun eserini de Royal Filarmoni 
çaldı. Ertesi yıl programlarından bir tanesini ta-
mamen Saygun’a ayırdılar. Bu bestecilerimizin 
eserlerinin yurt dışında da tanınması açısından 
çok önemli.  Salonen de çok beğendi Erkin’nin 
eserini ve bu eser gibi kıymetli başka eserler 
arayışına girdi. Biz de kendisine bestecilerimizin 
eserlerinden oluşan CD’ler verdik. Beste yarış-
masını kazanan bir eserimiz niye seslendiril-
mesin böyle önemli orkestralar tarafından? İşte 
bizim burada görevimiz, bu eserlerimizin nota-
larının ve kayıtlarının korunacağı bir yer hazırla-
mak ve ulaşmak isteyenlere her türlü teknolojik 
imkânlar dâhilinde sunabilmek” diyor. 

MÜZİKSEV’de her yaştan ziyaretçi grubunun ilgisine 
yönelik etkinlikler hazırlanmış. Sizleri, hepsi birbirinden 
değerli ve değişik özelliklere sahip Geleneksel Türk 
Çalgıları karşılıyor. Çeşitli Orta Asya Çalgıları, günü-
müz bazı sazların ilk ataları, hatta mitolojik çalgıların 
replikaları… İlk örneklerine Anadolu, Mezopotamya ve 
Mısır’da rastlanan açık arplar, mitolojik bir çalgı olan 
Antik Lir, kartal kanadı kemiğinden yapılmış çığırtma, 
Orta Asya toplumlarının doğaya duydukları inancı sim-
geleyen keçi başı şeklinde sapa sahip Yatugan, Afgan 
Rübabı, Özbek tanburu, Osmanlı tipi santur, Azerbay-
can Cura zurnası, Yörük kemanesi ve daha birçokları 
hikâyelerini sizlerle paylaşmak için bekliyor. 

85 EYLÜL  2011



Müzik aletlerinin tanıtılmasına yönelik etkinliklerini an-
latan Ekşi; “Ziyarete gelen konuklarımıza giriş-
te kulaklıklar vereceğiz. Ses kaydı kendilerini 
sazlara yönlendirecek. Her sazın önünde, sazın 
nasıl yapıldığını, ilk kimlerin hangi amaçlarla 
kullandığını ve sonra nasıl bir gelişim izlediği-
ne dair hikâyelerine tanık olacaklar, sonra da 
bu sazın ustaları tarafından seslendirilen küçük 
bir eseri dinleme şansına sahip olacaklar. Bu-
nun alt yapısı için çalışmalarımız hızla devam 
ediyor.  Buradaki sazların özellikle iyi ustalar ta-
rafından seslendirilmelerini istiyoruz. Ses kayıtı 
yapabilmek için bu ustalarla bağlantı halindeyiz. 
Bu sazların çoğunun kayıtları var, ama dijital or-
tamda kayıt olmadığı için kulaklıkla yeterli sesi 
veremiyorlarmış. Danışmanımız Martinelli, bu 
konuda çok titiz. Dijital yayın olacağı için, dijital 
ortamda kayıt olması gerekliliğini önemsiyor. Bu 
kayıtlar sırasında usta sanatçılarımızla beraber 
olacağımız için, buradaki sazların dinletileriyle 
ilgili konserler, toplantılar da düzenleyeceğiz. 
Okullara ve öğrencilere yönelik ise özel turları-
mız olacak. Sazların tanıtımı ve müziği sevdirme 
amaçlı turlarımız bunlar. Çocuklara, hayatların-
da müziğin önemli bir unsur olarak yer alması-
nı öğretme çabası. Üst kattaki atölye odasında, 
sazları görüp tanıyacaklar. Sazların tanıtımını 
özel sunumlar eşliğinde gerçekleştireceğiz. Bu 
konuda Milli Eğitim, EÇEV ve Çağdaş Drama 
Derneği’nden destek alacağız. Küçük ziyaretçi-
lerimiz atölye odasında bir süre çalışabilecekler. 
Bu sazları tanıyıp ellerine alabilecekler, sesleri-
ni çıkartabilmek için uğraşacaklar. Çocukların 

çoğunun bu sazlara dokunmak, ellerine almak, 

çalmak girişimi gibi bir şansları yok.  Belki bura-

dan çıkıp saz çalmak isteyecek, keman, piyano 

çalmak isteyecek. Müziğin sadece bir blok flüt-

ten ibaret olmadığını, müziğin insan hayatında 

çok önemli yeri olduğunu gösterecek çalışmala-

rımız olacak. Odanın duvarlarını kağıt kaplayıp, 

anaokulu çocuklarına gördüklerinin resimlerini 

yapmalarını isteyeceğiz. Belki onlarla bir sergi 

açarız... Daha büyük ziyaretçilerimizin de ilgisini 

çekme yönünde bir eğitim programı planlıyoruz. 

Ziyaretçiler buraya ilk kez geldiklerinde bir saz 

seçip sazın tarihçesini, yapılışını görüp, sesini 

tanıma ve bu sazın üstatlarından eserler dinle-

mek gibi aşamaları olan bir eğitim süreci plan-

lıyoruz” dedi.  

MÜZİKSEV’deki diğer ilgi çekecek etkinliklerin ger-

çekleşeceği yer ise Lüthiye Atölyesi. Burada hem 

MÜZİKSEV’de sergilenen 250’ye yakın sazların ba-

kımı sağlanırken, hem de yeni sazlar hayat bulacak. 

MÜZİKSEV’in saz tanıtımında bir sazı çok beğeniyor-

sunuz ve onu çalmaya yönelik yeni bir sürece hazırla-

nıyorsunuz. Neden işin en temelinden başlamayasınız 

ki? İşte bu Lüthiye Atölyesi’nde sizlere bu imkân ve-

riliyor. Usta bir Lüthiye’nin eşliğinde ilgi duyduğunuz 

sazı, önlüğünüzü takıp onu şekillendirmek için uğ-

raşabilirsiniz. Kendi yapımınız bir sazı seslendirmek, 

mutlaka daha çok heveslendi-

recektir.   

MÜZİKSEV’de 180 kişilik bir 

etkinlik salonu da var. Burada 

düzenli sanat etkinlikleri ger-

çekleştirilecek. Sanat sezonu-

nun başlamasıyla MÜZİKSEV 

de etkinlikleriyle sanat gün-

demi içinde yer almaya baş-

layacak. Sanatseverler, müzik 

meraklıları için kendilerine ar-

mağan edilen MÜZİKSEV ger-

çekten görülmeye değer...
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Yazılım süreç iyileştirme (YSİ) yazılım kurumlarında 
mühendislik ve yönetim pratiklerinde zaman, maliyet 
ve kaliteyi artırmaya odaklanır. Yazılım alanında ge-
leneksel kalite yönetimi araçlarının kullanımı, kayda 
değer istatistik verinin ve iyileştirme yönergelerinin 
olmaması gibi kısıtlamalara takılmaktadır. Bu durum 
mevcut YSİ çalışmalarının çoğunun model taban-
lı iyileştirme yaklaşımları geliştirmeye odaklanmasına 
yol açmıştır. Model tabanlı iyileştirme yaklaşımlarında 
işletmelerin süreçleri, bir referans modelde tanımla-
nan süreç özellikleri ile karşılaştırılmaktadır. Var olan 
süreçle referans süreç özellikleri arasında belirlenen 
boşluklara göre iyileştirme planları oluşturulmakta ve 
uygulanmaktadır [1].

YSİ yöntemi iyileştirme aktivitelerinin planlanması ve 
uygulanması için gerçekleştirilmesi gereken iş dizisi, 
araç ve tekniklerin tanımıdır [2]. YSİ metodolojileri, 
CMMI 3, ISO/IEC 15504  [4] gibi iyi tanımlı ve çok kul-
lanılan süreç iyileştirme referans modellerinin bir par-
çası ya da onlarla bağlantılı olarak açıklanmaktadır. İki 
en sık kullanılan referans modeli, ISO/IEC 15504 Part 
4  [5] ve IDEAL  [6], genel bir YSİ yöntemi sunmak-
tadırlar. Bunlar YSİ aktivitelerini planlamanın önemini 
vurgulamakta, anahtar aktiviteleri ve kavramları belirt-
mektedir. KOBİ’lere yönelik geliştirilen YSİ çerçeveleri, 
YSİ yöntemi hakkında daha fazla detay vermektedir. 
Bu tip YSİ çerçevelerine en bilinen örnekler olarak 
SPIRE, SATASPIN, PRISMS, MESOPYME, MoPro-
Soft  ve MPS verilebilir. 

Bu mevcut çerçeveler referans modellere, araçlara, 
tekniklere ve değerlendirme yöntemlerine ait ayrın-
tılı açıklamalar vermelerine rağmen, YSİ girişimlerini 
planlamaya ve yönetmeye ilişkin ayrıntılı bir YSİ yön-
temi sağlamamaktadırlar. Belirtilen metodolojilerde 
YSİ’ye ait önemli kavramların planlanması ve hayata 
geçirilmesine ilişkin ayrıntılar uygulayıcılara bırakılmak-
tadır. Sonuç olarak yeterli yönlendirme olmadığından 
kurumlar genelde mevcut yöntemleri kullanamamakta 
ve YSİ projelerini yönetmek için kendi yaklaşımlarını 
oluşturmaya çalışmaktadırlar. 

Bu yazıda Türkiye yazılım sektöründe birçok kurumda 
uyguladığımız BG-SPI isimli yönlendirici ve pratik YSİ 
yöntemimizi anlatmakta, bu yöntemle uzun süredir 
gerçekleştirmekte olduğumuz yazılım süreç iyileştirme 
çalışmalarından edindiğimiz deneyim ve önerileri sun-
maktayız. 

BG-SPI Yazılım Süreç İyileştirme Yöntemi Nedir?

BG-SPI yöntemi, yazılım kurumlarında süreç iyileştir-

me faaliyetlerini pratik ve çevik bir şekilde uygulamaya 
yönelik geliştirdiğimiz ayrıntılı bir YSİ yöntemidir. 

BG-SPI yöntemi, yaşam döngüsü, işler, yaklaşım, 
kaynaklar, araçlar ve diğer destekleyici varlıkları içe-
recek şekilde YSİ gerçekleştirilmesi için rehberlik sağ-
lamaktadır. Bağımsız YSİ uzmanlarının da desteğiyle 
kurumlar, kullanıma hazır bu YSİ yöntemini uyarla-
yarak YSİ yaşam döngüsünü kolaylıkla planlayıp yö-
netebilirler. Geleneksel yaklaşımlara kıyasla BG-SPI, 
süreç iyileştirme için uzun vadeli genel bir yol harita-
sıyla birlikte kısa vadeli yinelemeler içeren daha çevik 
bir yaklaşım sunar. BG-SPI YSİ aktivitelerinin ayrıntılı 
açıklamalarını, aynı zamanda örnek süreç varlıkları ve 
dokümantasyonu içerir. BG-SPI yardımıyla belirsizlik 
nedeniyle oluşan iyileştirme demotivasyonu giderilir, 
kısa vadeli yararlar görünür hale gelir ve toplamda YSİ 
projelerinin daha etkin gerçekleşmesi sağlanır.

BG-SPI yöntemi, YSİ aktivitelerini yinelemeli bir yaşam 
döngüsünde organize eden bir süreç tanımlamaktadır. 
Aynı zamanda CMMI  [3], SPICE  [4], ISO 9001:2008  
[7] ve IEEE Yazılım Mühendisliği standardları  [8],  [9],  
[10] gibi YSİ model ve standardlarının ihtiyaçlarını kar-
şılayacak şekilde kurumun yararlanabileceği süreç 
varlıkları da içermektedir. BG-SPI, kullanıma hazır bir 
YSİ şablonu ve genel süreç tanımları ve varlıkları ile 
pratik bir YSİ uygulaması için iyi tanımlanmış bir alt-
yapı sunar. BG-SPI, çok sayıda değişik özellikteki ku-
rumun YSİ girişimlerinde kullanılmış ve geliştirilmiştir.

BG-SPI Yazılım Süreç İyileştirme Yönteminin 
Adımları

Yazılım kurumlarında süreç iyileştirme için izlediğimiz 
yaşam döngüsü şekildeki iş akışında gösterilmektedir. 
Süreç, iş akışına dayanan eEPC notasyonu kullanıla-
rak modellenmiştir. Rollere ait her aktivite (sütunların 
başında gösterilen) altındaki ilgili sütunda gösterilmek-
tedir. 

1-YSİ Hedeflerini Belirle

Bu adım, kurumda YSİ motivasyonunun oluşmasıy-
la başlar. Kurumun iş hedeflerine göre YSİ hedefleri, 
kapsamı (ilgili birimler ve proje tipleri gibi), kullanılacak 
referans YSİ modeli ve üst seviye takvim belirlenir ve 
dokümante edilir. 

2- Personeli Referans Model Konusunda Eğit

YSİ kapsamına göre belirlenen ilgili personele, seçilen 
referans model için eğitim ve çalıştaylar düzenlenir. Bu 
şekilde YSİ farkındalık ve bilgisi ilgili birimlere yaygın-
laştırılır. 
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3- Boşluk Analizi Yap

Kurumun referans modele göre mevcut durumunu 
belirlemek için YSİ uzmanları tarafından değerlendir-
me yapılır. Böylece referans model ile kurumun du-
rumu arasındaki boşluk ortaya çıkarılır ve raporlanır. 
Bundan sonraki YSİ faaliyetlerini planlamak için bu 
rapor, önemli bir girdi oluşturur. 

4- YSİ Proje Planı Geliştir

YSİ hedefleri ve kapsamına göre, boşluk analizi so-
nuçları dikkate alınarak ayrıntılı bir YSİ proje planı ge-
liştirilir. Genelde yaklaşık 6 aylık mikro iyileştirme dön-
güleri içeren yinelemeli bir yaşam döngüsü planlanır. 
Bu adım sonucunda YSİ çalışmalarını kurum içinde 
yönetecek Yazılım Mühendisliği Süreç Grubu (YMSG) 
ve her bir süreç alanıyla ilgili çalışmalardan sorumlu 
olacak YSİ grupları tanımlanır. 

5- YSİ Aktivitelerini Uygula

Bu adımda mikro iyileştirme döngülerinde planlandı-
ğı şekilde her bir süreç alanı için dış YSİ uzmanlarıyla 
birlikte çalıştaylar yapılır, BG-SPI yönteminin sunduğu 
hazır süreç varlıkları da kullanılarak süreçlerin tanım-

lı hale getirilmesi, ilgili şablon, form, kılavuz ve diğer 
varlıkların oluşturulması, kurumsal kararların verilme-
si, altyapıların oluşturulmasını içerecek şekilde süreç 
iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilir. Süreç varlıklarına 
iç ve dış gözden geçirmeler uygulanır. Uygulamaya 
paralel olarak YSİ projesi içte YMSG, dışardan da 
bağımsız YSİ uzmanları tarafından toplanan veriler ve 
raporlarla düzenli olarak izlenir. 

6- Pilot Proje Uygulamalarını Yürüt ve Proje 
Varlıklarını Güncelle

Tamamlanan süreç alanları için seçilen projelerde pi-
lot proje uygulamaları yürütülür. Sonuçlara göre süreç 
varlıklarında güncellemeler yapılır.

7- İyileştirmeyi Yaygınlaştır ve YSİ Projesini Kapat

Yinelemelerin tamamlanmasıyla birlikte yeni süreçlerin 
tüm kuruma yaygınlaştırılması, kurum stratejisine göre 
gerçekleştirilir. YSİ proje planındaki kapanış kriterleri 
karşılandığı zaman proje tamamlanır. Sonuçlar kapa-
nış raporu ile raporlanır. Sürekli iyileştirme için kurum-
da YSİ projelerinin tekrarlı şekilde uygulanması önerilir.
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Model Tabanlı Ayrıntılı Bir YSİ Yöntemi 
Uygulama Deneyimleri ve Öneriler

Grubumuzun YSİ alanındaki faaliyetleri 1996 yılında 
İzmir’de bir yazılım firmasında yürüttüğü çalışma ile 
başlamıştır. İzmir’de çeşitli faaliyetlerden sonra sek-
tördeki ihtiyaca bağlı olarak 1999 yılından itibaren An-
kara ve İstanbul’da faaliyetlerini sürdürmüştür. CMMi 
yetenek olgunluk modelinin savunma sektöründe ar-
tan bilinirliği ile bu alanda birçok şirketle çalışılmıştır. 
Grup, YSİ ve YSİ’nin kurumların yazılım geliştirme ma-
liyetlerinde getireceği yararlara yönelik bilinci artırmak 
ve deneyimlerini aktarmak için çok sayıda ulusal ve 
uluslararası konferans ve dergide makale yayınlamış, 
sunum yapmıştır. Çeşitli tipte bilgi sistemleri, gömülü 
yazılımlar ve diğer alanlarda yazılım geliştiren birçok 
kurumda YSİ çalışmaları yürütmüştür. Bankalarda ar-
tan kullanılması zorunlu standard ve denetimlerle bir-
likte bankaların bilgi teknolojileri birimlerinde yüksek 
kalitede süreçlerle yazılım geliştirme ihtiyacı belirgin 
hale gelmiştir. Bununla birlikte grubumuz İstanbul’da 
çok sayıda banka ile YSİ çalışmaları da sürdürmüştür. 

Sonuç olarak BG-SPI, değişik büyüklük, sektör ve 
YSİ motivasyonu olan ondan fazla kurumda YSİ ça-
lışmaları için kullanılmıştır. Bu makalede on uygulama 

üzerindeki gözlemlerimizi paylaşmaktayız. Bu kurum-
lardan bir tanesi, on kişiden daha az küçük geliştirme 
takımına sahip bir mikro-işletmedir. Bir diğeri 10-25 
kişilik geliştirme ekibine sahiptir. Diğerleri daha büyük 
kurumlardır, üçü için geliştirme ekibi büyüklüğü 25-
50, geri kalanı için 50-100’dür. Sektörler ve uygulama 
tipleri bankacılık, askeri uygulamalar, kamu uygula-
maları ve gömülü sistemler olarak değişmektedir. As-
keri sektördeki kurumlar, alım düzenlemelerine bağlı 
olarak resmi sertifikasyon hedefine sahiptirler. Dokuz 
kurum “tanımlı süreçler” olgunluk seviyesine ulaşmayı 
hedeflemektedir. YSİ girişimlerinin planlanan uzunluk-
ları 13-15 ay dolayındadır. Sertifikasyon hedefleyen 
altı kurumdan dördü bu hedefini başarıyla tamamla-
mıştır. Geri kalan ikisi çalışmalarını sürdürmektedir. Bu 
kurumlara ait bilgiler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

Mevcut durumda üç kurumda YSİ aktiviteleri devam 
etmektedir. Beş kurum ilk YSİ projelerini planladıkları 
şekilde tamamlamışlardır. İki kurum, YSİ planının sü-
reçlerin tanımlanmasıyla ilgili kısımlarını tamamladık-
tan sonra girişimi iptal etmişlerdir. Bu kurumlardan bir 
tanesinde iptal sebebi YSİ gerçekleştirmek için moti-
vasyonun değişmesidir. Diğeri kaynak yetersizliğinden 
dolayı durdurmuştur.

Kurum 
No

Büyük-
lük Sektör Çalışma 

durumu Motivasyon Sertifika 
Hedefi

Hedeflenen 
Seviye Planlanan Gerçekleşen Durum

1 25-50 Askeri uygu-
lamalar Sürüyor Süreçleri iyileştirme Var CMMi Seviye 3 8 ay Planlanan şekilde 

devam ediyor

2 < 10 MIS, kamu 
uygulamaları Tamamlandı Sektörel baskı yok, pazar-

lama, süreçleri iyileştirme Var CMMi Seviye 2 8 ay 11 ay – sertifikasyon 
tamamlandı

3 50-100 Bankacılık Sürüyor Sektörel baskı yok, pazar-
lama, süreçleri iyileştirme Var CMMi Seviye 3 6 ay-ilk 

yineleme

İlk yineleme 
planlanan şekilde 
tamamlandı

4 10-25 Askeri uygu-
lamalar Ara verildi

Süreçleri iyileştirme, uzun 
vadeli olası sertifikasyon 
ihtiyacını karşılama

Var CMMi Seviye 3 15 ay-iki 
yinelemede

11. ayda kurumsal 
kısıtlara bağlı olarak 
ara verildi

5 50-100 Bankacılık İptal edildi Sektörel baskı yok, pazar-
lama, süreçleri iyileştirme Yok CMMi Seviye 3 13 ay-iki 

yinelemede
13. aydan sonra 
iptal edildi

6 25-50 Kamu uygu-
lamaları Tamamlandı Sertifikasyon, süreçleri 

iyileştirme Var CMMi Seviye 3 5 ay Sertifikasyonla 
tamamlandı

7 25-50 Gömülü 
yazılım

Süreçlerin 
tanımlanmasın-
dan sonra iptal 
edildi

Süreçleri iyileştirme, pa-
zarlama Yok

CMMi Seviye 
3 (seçili süreç 
alanı kümesi)

14 ay 9 ay

8 25-50 Bankacılık Tamamlandı Süreçleri iyileştirme, pa-
zarlama Yok CMMi Seviye 3 12 ay

15 ay resmi olmayan 
denetimle tamam-
landı

9 50-100 Askeri uygu-
lamalar Tamamlandı Sertifikasyon, süreçleri 

iyileştirme Var CMM Seviye 3 4 ay Sertifikasyonla 
tamamlandı

10 25-50

Gömülü 
yazılım, 
elektronik 
çözümler

Tamamlandı Sertifikasyon, süreçleri 
iyileştirme Var CMMi Seviye 3 10 ay Sertifikasyonla 

tamamlandı
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YSİ çalışmalarında önemli bulduğumuz kavramlar ve 
uygulamanın yarar getirdiği iyi pratikleri şöyle özetle-
yebiliriz. 

• Yönetimin taahhütü ve süreç sahiplerinin katılımı: 

Yönetimin taahhüdünün sürekliliği, süreç sahiplerinin 
katılımını sağlamak ve YSİ’yi kurum kültürünün par-
çası yapmak kritiktir. Eğer yönetim motivasyonun, 
ayırdığı kaynakların ve desteğin arkasında durmaz-
sa genelde YSİ girişimleri hedeflerini karşılayamadan 
sonlanmaktadır. Süreç sahiplerinden bağımsız yürütü-
len çalışmalar ise pratikte uygulama bulamamaktadır. 

• YSİ başlatma ve planlama adımlarının kritikliği: 

Deneyimlerimiz bu adımların, kurumların yol göster-
me olmadan faaliyetleri planlamayı zor bulmasından 
dolayı en kritik adım olduğunu desteklemektedir. Bu 
sorunların üstesinden gelmek ve iyi tanımlı bir YSİ reh-
berliği sunmak için kurumların detaylı bir YSİ yöntemi 
kullanması önem kazanmaktadır. BG-SPI kullanımı ile 
kurumların iyi bir yol haritası belirleyerek bu adımları 
etkin şekilde sürdürdüğü gözlenmiştir. 

• YSİ faaliyetlerini proje olarak gerçekleştirmek: 

Bu uygulama ISO/IEC 15504-4, IDEAL gibi çerçeve-
ler tarafından da önerilmektedir. Bu şekilde YSİ için 
hedefler net şekilde belirlenerek kaynaklar daha iyi ay-
rılır. YSİ daha iyi içselleştirilir; YSİ’yi boş zamanlarda 
gerçekleştirilen bir aktivite olmaktan çıkarıp iyi plan-
lanmış, belli hedefe yönelik sıralı aktiviteler bütünlüğü 
haline getirir. 

• Yinelemeli yaşam döngüsü kullanılması: 

Yaklaşık 6 aylık mikro-iyileştirme döngüleri olan yine-
lemeler sayesinde YSİ projesi önceliklendirilen he-
deflere göre yürütülmektedir. Süreç alanları bir araya 
getirilerek grupların daha yoğun ve etkin çalışması 
sağlanmaktadır. Her bir yinelemeden önce ayrıntılı 
plan oluşturulması uzun vadede kurumun önünü gör-
mesini sağlarken, ayrıntıların kısa vadede esnek şekil-
de planlanmasını olanaklı kılmaktadır. En önemlisi YSİ 
yararları daha kısa vadede görüldüğünden, kurumun 
YSİ’ye inancı ve motivasyonu artmaktadır. 

• Süreç sahiplerinin en baştan itibaren rol alması 

Bu durum YSİ faaliyetlerinde sahiplik ve güven açı-
sından önemlidir. Bunun için BG-SPI’da süreç alanla-
rından sorumlu gruplar baştan belirlenerek katılımları 
planlanır. YSİ proje planı tüm gruplar tarafından oluş-
turulup onaylanır. Bu şekilde YSİ faaliyetleri için taah-
hüt alınır.

• Sertifikasyon hedefi: 

Kurumun sertifikasyon hedefine sahip olması YSİ pro-
jelerinin etkin yönetimini desteklemektedir. Sertifikas-
yon baskısı olan kurumlar YSİ projelerini planlamak ve 
uygulamak konusunda daha etkin çalışmaktadırlar.

• Sektöre bağlı yazılım özellikleri: 

Benzer sektörlerden kurumlar YSİ faaliyetlerinde ben-
zer teknik problemlerle karşılaşmaktadır ve alan bil-
gisi bu sorunları çözmekte yardımcı olmaktadır. Alan 
bilgisi YSİ’yi etkin yürütmek için kritiktir, ancak YSİ 
çalışmalarımızda sektöre bağlı bir başarı faktörü göz-
lemlenmemiştir. 

• Dış danışman YSİ uzmanlarının varlığı:

Dış danışmanların YSİ projelerinin başarı potansiyeli-
ni artırdığı gözlemlerimiz arasındadır. Aslında BG-SPI 
yöntemi ile tüm faaliyetler iyi tanımlandığından YSİ uz-
manlarına bağımlılık azalmaktadır. Ancak YSİ uzman-
larının varlığı kaynakları daha iyi ayırmak için motivas-
yonu teşvik etmekte ve çalışanlar, uzmanların varlığını 
yönetimin taahhütü için bir işaret olarak görmektedir-
ler. Çalışanlar sorun durumlarında danışmanlara baş-
vurabilecek olmanın da rahatlığını hissetmektedirler. 
Ayrıca bağımsız doğrulama ve geçerleme mekaniz-
masıyla ileriki aşamalarda pahalı hale gelecek yeniden 
çalışma, büyük oranda erken aşamalarda elenmek-
tedir.

• Kullanıma hazır süreç varlıklarının varlığı: 

BG-SPI yönteminin sunduğu hazır süreç varlıkları kü-
tüphanesi sayesinde birçok durumda kurumlar uzun 
zaman içinde test edilmiş ve geliştirilmiş bu ürünleri en 
az uyarlama ile kullanabilmekte ve yapılacak kuruma 
özgü faaliyetleri bunları referans alarak kolaylıkla be-
lirlemektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, 
hazır süreç varlıklarının kullanılmasının içselleştirme 
konusunda risk doğurabileceğidir. 

• Süreç tanımlama ve iyileştirme süreçlerinin ilk 
süreç alanları olarak uygulanması: 

BG-SPI’da gerçekleştirilen bu uygulama ile süreç 
tanımlama, kurumsal süreç varlıkları havuzu ve iyi-
leştirme için yaklaşımlar baştan belirlenir. Geri kalan 
çalışmalar kendi süreç varlıklarını oluşturmak için bu 
yaklaşımı kullanırlar. Bu şekilde baştan itibaren stan-
dard bir süreç geliştirme garanti altına alınır. Bu yak-
laşım aynı zamanda en başta sadece YMSG ve YSİ 
uzmanlarının çalışmasına neden olarak bu grupların 
bir çalıştay formatı oluşturmasını da sağlar. 
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• Alan bilgisinin edinilmesi

Kurumda ilgili personelin YSİ dışında teknik alanlarıy-
la ilgili bilgileri de tamamlaması, YSİ’nin etkin sürdü-
rülmesi için kritiktir. Boşluk analizi sırasında kurumun 
eğitim ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. Belirlenen eğitim 
ihtiyaçları proje planına entegre edilir. Eğitimler ilgili sü-
reç alanı çalıştaylarının öncesine yerleştirilir. Bu şekil-
de YSİ gruplarının ilgili alanda bilgili ve motive olması 
sağlanır.

Uyguladığımız BG-SPI yöntemi, bu iyi pratikleri de 
dikkate alarak YSİ faaliyetlerinin etkin şekilde yürütül-
mesini ve uzun vadede YSİ’nin kurum kültürü haline 
getirilmesini sağlamaktadır. 
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Türkiye’nin her köşesinde, yüzlerce üniversitemiz-
de farklı meslek dallarında halen okuyan birçok öğ-
rencinin, mezun olduğunda iş ararken karşılaşacağı 
zorluklar, bu gençlerin kâbusudur. Gençlerin çalışma 
hayatının ilk yıllarında başarılı olabilmek için günü-
müz ekonomisinde ne yapması gerektiğini çok iyi 
bildiklerini düşünmüyorum.  Burada size, mesleğiniz 
ne olursa olsun iş arama sürecinde son derece ya-
rarı olacak ve iş hayatında sizi diğer insanların önüne 
geçirecek, 21. yüzyıl yeni ekonomisine ait bazı ipuç-
ları vereceğim. Dünyada artık her meslek dalında 
aranan ve evrensel standardları olan kavramlardan 
e-Beceriler ve e-Yeterlilikleri inceleyeceğiz.

(Not: Bu yazı bir tercüme/derlemedir, kaynaklar 
aşağıda belirtilmiştir, ayrıca bu yazının sadece 
sonuna kadar okuyabilecek gençlere bir faydası 
olacağını düşünüyorum.)

TEMEL TANIMLAR

Türk Dil Kurumu beceri için, “kişinin yatkınlık ve öğ-
renime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi ama-
ca uygun olarak  sonuçlandırma yeteneği, karmaşık 
ve devimsel eylemleri değişik koşullar altında da ye-
terlikle yapabilme gücü” tanımını yapıyor.  Bu tanım 
iş hayatında gereken çoklu disiplin ve özellikle, tüm 
sektörler için bir kaldıraç etkisi olduğu açıkça bilinen 
bilişim becerilerinin önemini de  ortaya çıkarıyor. Be-
cerinin tanımını anlamak yeterlilik tanımını anlamaktan 
çok daha kolaydır.  “Gözle görünür sonuçlara ulaşa-

bilmek için bilgiyi kullanabilme becerisi, yetenekler ve 
davranışlar ” yani yeterlilik tanımı birçok insan için ol-
dukça muğlâktır, çünkü tanımlar bir anlamda birbirini 
de refere etmektedir.

Bu yazıda incelediğimiz e-yeterlilik açıklamaları, dijital 
yaşamda bilgiyi, yetenekleri ve davranışları bütünleş-
tirmek ve aynı zamanda bunları harmanlayabilmek 
içindir.

Yetenek, “idari ya da teknik görevleri yerine getirebil-
me becerisi ” olarak tanımlanır. İdari ya da teknik ye-
tenekler  yeterliliğin bir parçasıdır ve temel yetenekleri, 
yeterliliğin biçimi belirler. Davranışın buradaki anlamı   
“kavrama ve ilişkisel kapasite” (örneğin; analiz kapasi-
tesi, sentez kapasitesi, esneklik, faydacılık vb.) olarak 
tanımlanır. Eğer yetenekler  ve bilgi birer bileşen ise 
davranış bunları bir arada tutan yapıştırıcıdır. Bilgi, “ne 
bildiğini belirlemek” (örneğin; programlama dili, tasa-
rım araçları vb.) olarak tarif edilir.

Bu yazıda anlatılmak istenen, dijital ekonomide hem 
kişisel hem profesyonel e-beceriler gerektiğidir, an-
cak yazıda bahsettiğimiz yeteneklerin, günümüzde 
kabul gören jargon ile “Word veya Excel kullanmayı 
bilmek” veya “PowerPoint kullanabilmek” şeklindeki 
tanımlarından çok daha ileri düzeyde olduğunu söyle-
meliyim. Dijital ekonomide, insanlarla etkili iletişim için 
üst düzey düşünme, yaratıcı yetenekler ve teknoloji 
okur-yazarlığı da dâhil olmak üzere çeşitli beceriler ge-
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reklidir. Dijital okur-yazarlık konusunda farklı seviyeleri 
aşağıdaki yeterlilikler çerçevesinde sınıflandırabiliriz.

1.  Bilgi ve İletişim Teknolojileri  Kullanıcı Yete-
nekleri (Son kullanıcı): Bilgi ve iletişim teknolojileri 
sistem ve aygıtlarını etkin uygulamalarda kullanabil-
mektir. Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanıcıları, genel-
likle bilişim dışında kendilerine ait işleri destekleyebil-
mek için gerekli dijital araçları kullanabilirler. Kullanıcı 
yetenekleri, bilgi ve iletişim teknolojilerini sisteme uy-
gulayabilme,  temel dijital kültürü ya da bilgi iletişim 
teknolojilerini kavrayabilme, ofis ortamında genel ya-
zılım araçlarını ve farklı sektörlerindeki genel iş fonksi-
yonlarını destekleyen özelleştirilmiş araçları kullanabil-
me yetenekleridir.

2. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulayıcı Yete-
nekleri (Uygulayıcı): Diğer insanlara yarar sağlaya-
bilmek için gerekli araştırmayı yapabilmek, geliştirebil-
mek, tasarlayabilmek, stratejik plan hazırlayabilmek, 
yönetebilmek, üretebilmek, karşılaştırabilmek, pazar-
layabilmek, satabilmek, bütünleyebilmek, yükleyebil-
mek, koruyabilmek, destekleyebilmek ve bu amaçla 
bilgi ve iletişim teknolojileri sistemlerini servis edebil-
mektir.

3. e-İş Yetenekleri: Bilgi ve iletişim teknolojileri ta-
rafından sunulan fırsatları değerlendirebilme, özellikle 
spesifik endüstri ve toplumsal sektörlerde   interneti 
kullanabilme; farklı organizasyonlarda daha etkin ve 
etkili performans sağlayabilme; işletme yönetimi ve 
yönetişim  organizasyonu aşmalarının yeni yollarını 
keşfedebilme; yeni işler kurabilme; e-iş becerilerini 
stratejik ve yenilikçi yönetim biçimleridir. Ancak  bilgi 
ve iletişim teknolojileri uygulayıcılarının bir parçası olan 
teknoloji yönetim becerilerini kapsamaz. e-İş yeteneği 
son kullanıcı bilgi ve iletişim teknolojileri uygulayıcı ka-
biliyetlerinin unsurlarını da  içerir, fakat aynı zamanda 
yukarıda 1. ve 2. maddelerde bahsedilmeyen  genel 
kapsamlı önemli unsurları da içerir.

Yazımızın başında temel veya uzman olmayan kulla-
nıcılar için, bilgi ve iletişim teknolojileri yeteneklerinin 
genel bilişim araçları ile (Word, Excel, PowerPoint 
vb.) etkileşim becerileri şeklinde anlamsız bir şekilde 
basitleştirildiğinden bahsetmiştik. Aslında  çalışmalar, 
bilgi iletişim teknolojilerinde uzman olmayan kişiler için 
bile  daha karmaşık karakterizasyona sahip bir kulla-
nıcı profili gerektiğini gösteriyor. Kuşkusuz bu profili 
zaman içinde değişebilir, ancak şu an için bilişsel ve 
teknik bu becerileri birleştiren insanların yeni bir işe gi-

rerken veya iş hayatında farklı bir katma değer yarattı-
ğı aşikârdır. Bu nedenle bilişim teknolojileri eğitimi çer-
çevesi için daha uygun ve fonksiyonel yeni ve işlevsel 
bir e-beceri/e-yeterlilik tanımı geliştirmek gereklidir.

e-Yetkinlik
Yine Türk Dil kurumu yetkinlik için, “yetkin olma du-
rumu, olgunluk, kemal, mükemmeliyet” şeklinde bir 
açıklama yapıyor. Biz tanımı “alışıla gelmiş veya de-
ğişken durumlarda bilgi, beceri ve know-how (usul/
yöntem bilgisi) mükemmel uygulayabilme yeteneği” 
olarak genişletebiliriz. Peki dijital yaşamda, iş hayatın-
da, birey veya e-çalışan olarak  ne kadar yetkinsiniz? 
Hangi yeterlilikler ile daha başarılı bir girişimci veya ça-
lışan olabilirsiniz?

e-Yeterlilikleri  günümüz ihtiyaç ve koşullarında ele 
almak için 5 farklı kavramın birleşmesi ile ele almak 
doğrudur; dijital okur-yazarlık, e-farkındalık, teknolo-
jik okur-yazarlık, bilgi okur-yazarlık ve medya okur-
yazarlığı. Bunları biraz daha yakından inceleyelim ve 
daha sonra da gençlere 21. yüzyılda e-becerileri/e-
yeterliliklerini ne düzeyde tutmaları gerektiğinden bah-
sedelim.

Dijital Okur-Yazarlık

21. yüzyıl vatandaşları, gerçek dünya işleri yanın-
da günümüzde daha çok    fatura ödeme, bilet satın 
alma, internet sitelerinden alış veriş etme, bankada 
işlem yapma vb. gibi günlük görevleri ya da çevrimiçi 
diğer insanlarla iletişim kurma gibi sosyal  faaliyetleri   
dijital ortamlarda yerine getirmektedir. Dijital okur-ya-
zarlık sezgisi bize günden güne yaşamdaki isteklerin 
devamını ve 21. yüzyıl çalışma alanındaki becerilerin 
gelişimini anlayabilmeyi sağlar.

Internetin yaygın kullanımı ve buna bağlı dijital tek-
nolojiler sayesinde insanlar çevrimiçi sağlık, eğitim, 
kamu hizmetleri,   (e-devlet uygulamaları), e-ticaret 
(örneğin, bankacılık ve perakende hizmetleri) ve uzak 
topluluklar ile interaktif iletişim ve hizmetleri paylaşma 
çabası içindedir. İşte bu anlamda dijital okur-yazarlık 
kavramının içinde bulunduğumuz çağda önemi art-
maktadır. Dijital okur-yazarlık, kişilerin profesyonel ve 
özel hayatlarındaki günlük görevleri için bir araçtır. Bu 
araçları ve becerileri harmanlayabilmek için problem 
çözmeye, kritik düşünmeye ve iletişime ihtiyaç vardır. 
Dijital okur-yazarlık istekleri, teknolojiyi değiştirerek 
tipik dijital ekonominin görünüşünü çarpıcı biçimde 
geliştirecektir.



Dijital okur-yazarlık, insanların yeteneklerini dijital dünyada “siber va-
tandaş” olarak kullanmasına olanak sağlar. Dijital okur-yazarlık bir an-
lamda e-çalışanların da ihtiyaçlarını belirler.    Dijital okur-yazarlığı fark 
etmek,  dijital okur-yazarlıkla birlikte çalışmayı geliştirecektir. Bugünün 
modern yaşamında dijital okur-yazarlık veya bazen de kişilerin “siber 
vatandaş” olarak tanımlanmasını sağlayan yetenekleri, Avrupa Mesleki 
Eğitimi Geliştirme Merkezi (European Centre for the Development of 
Vocational Training (CEDEFOP)) tarafından aşağıdaki şekilde sınıflan-
dırılmıştır.

•	 Erişim–dijital	cihazları	makul	seviyede	ve tek	başına kullanabilme;	
içeriği ve servisleri belirlemek ve bulmak için teknolojiyi, bilgi okur-
yazarlığı ile birlikte kullanabilme, 

•	 Kavrama/yorumlama–dijital	 medya	 içeriğini	 anlayabilme,	 değer-
lendirebilme ve kontrolüne sahip olabilme, içeriğin ve kaynağının 
güvenirliğini algılayabilme, 

•	 Katılım/oluşum–sosyal	 ağa	 katılabilme,    yaratıcı	 düşünceye	 kat-
kıda bulunabilme (kullanıcı olarak içerik oluşturabilme), günlüğe 
(BLOG), forumlara içerik yükleyerek katkıda bulunma, 

•	 Tüketici	 koruma/güvenlik–güvenlik	 risklerini	 kavrama,	 anlamsız	
e-postaları filtreleme,  düzenli güvenlik kontrollerinin önemini kav-
rama, (örneğin internet ortamında kredi kartı kullanıldığı zaman ya-
sal güvenlik sertifikalarını nasıl kontrol edileceğinin bilinmesi). 

Bugünün yeni ekonomisinde işverenler dijital okur-yazarlık yetenekle-
ri ile daha fazla bilgi üretebilecek elemanların istihdamına odaklanmış 
durumdalar. Bu temel bakış açısı, yeni bir bilginin stratejik boyutta nasıl 
üretileceği, yönetileceği ve ilgili bilginin dijital ortamda estrümental bo-
yutta nasıl elde edilebileceği ile ilgilidir. Dijital okur-yazar eleman, tekno-
loji kullanarak; bilgiye erişebilmek için metin ya da multimedya ortam-
larda düzeltme  yapabilme, kaydedebilme, bilgiye erişim kaynaklarını 
organize edebilme, yönetebilme, sentezleyebilme, harmanlayabilme, 
ifade edebilme, paylaşabilme, değiştirebilme ve farklı şekillerde iletişim 
kurabilme yetkinliklerine sahiptir.

Dijital okur-yazarlık, aynı zamanda açık yazılım topluluklarında oldu-
ğu gibi yeni ürünün bilgi yönetimini ve paylaşımını, iş birliği ağları aracı-
lığıyla zenginleştirebilir bir anlayışa sahip olmak demektir.

e-FARKINDALIK
e-Farkındalık kullanıcının bilgi ve iletişim teknolojilerinden haberdar ol-
masıyla karakterize edilebilecek bilişsel bir beceridir. Yeni ekonomide 
çalışanların bilgi ve iletişim teknolojilerine ilgi düzeyi, bilgiye dayalı top-
lumlarda takdir toplamaktadır.  Yetkin kullanıcıların teknolojik yatkınlık-
ları, aynı zamanda bu teknolojilerin topluma ne kadar zararlı olabilece-
ğinin de bilincinde olmalarını sağlar.

Temel olarak e-farkındalık, bilgi ve enformasyonun ve bunlara bağlı 
teknolojilerin e-çalışanların yenilikçi çalışmalarına nasıl değer kattığıdır. 
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e-Farkındalık, bilgi toplumu çerçevesini kavrama, kri-
tik yapma ve içeriğini anlama üzerine kurulmuştur. Bu 
perspektiften bakıldığında, bir e-yetkin  kullanıcı, ya-
şam boyu öğrenme paradigmasını anlama ve benim-
seme yeteneğine sahiptir. Gençlerin özellikle iş haya-
tının başlarında, bilişim teknolojileri ve araçlarını kendi 
sosyal ve mesleki yaşamlarında bireysel ya da kolektif 
bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmek için kullanabil-
meleri gerekir. e-Farkındalık sahibi bir çalışan, bilişim 
teknolojileri ve uygulamalarında bazen dijital vatandaş 
olarak da tanımlanan insani, kültürel ve toplumsal ya-
salar ile etik bilgisine sahiptir.

TEKNOLOJİK OKUR-YAZARLIK

Teknolojik okur-yazarlık, öğrenim, iş hayatı, boş za-
manlar ve sosyal iletişim için elektronik ortamın gü-
venli ve titiz şekilde kullanımı yanında, donanım ve 
yazılım araçlarıyla üretkenlik uygulamaları, iletişim ve 
yönetim uygulamalarında etkileşim becerisiyle temsil 
edilir. Teknolojik okur-yazarlık, kelime işlemci, elektro-
nik tablolama programları, veritabanları ve bilginin de-
polanması ve yönetiminde kullanılan araçlar gibi temel 
bilgisayar uygulamalarının etkin kullanımını içerir. Ağ 
oluşturma, bilgi paylaşımı, sosyal ağlarda iş birliği ve 
benzeri aktivitelerde elektronik ortam üzerinden inter-
net ve diğer iletişim yöntemlerinin olası risklerinin ve 
fırsatlarının anlaşılması, teknolojik okur-yazarlık kapsa-
mındadır.

Teknolojik okur-yazarlık aynı zamanda internet tabanlı 
hizmetleri (örneğin;  hesap oluşturma, e-posta gön-
derme, dosya ekleme ve indirme,  online tartışmaya 
katılma, sosyal ağ sitelerinin kullanımı, blog oluşturma 
vb.) kullanma becerisini kapsar. Bu tanıma dahil olan 
teknolojiler zamanla teknolojik dönüşüme göre gelişir. 
Bugün için bu tür araçlara örnek olarak; cep telefon-
ları, bilgisayarlar,  internet,   kameralar ve diğer dijital 
cihazları verebiliriz. Bu araçları kullanabilme becerisi, 
örgün öğretim benzeri resmi ortamlarda veya evde, 
deneme yanılma yöntemleriyle, donanım kitapçıkların-
da kendi kendine veya çeşitli ortamlarda arkadaşlar-
dan formel olmayan yollardan elde edilir.

BİLGİSEL OKUR-YAZARLIK

Bilgisel okur-yazarlık, tüm kaynaklardaki bilgiyi an-
lama, değerlendirme ve yorumlama yeteneğidir. Bu 
kavram yalnızca okuyabilme yeteneğinin ötesine geç-
mekte ve  farklı bilgi, veri ve diğer kaynakları değer-
lendirmek ve birleştirmek için anlayarak okuyabilmeyi 
ifade etmektedir. Bilgisel okur-yazarlığa sahip olmak 

bazı becerilerin edinilmesini gerektirir. Çevrimiçi veya 
çevrimdışı bulunan kişiler  hakkında yargılama bece-
risi, kaynakları, yazarları ve onların farklı yaklaşımlarını 
tanımlayabilme bu kapsamdadır. Bilginin güvenilirliğini 
ve kalitesini değerlendirebilmek için belirli bir kitleye, 
içeriğe veya göreve göre hangi bilginin ne zaman ihti-
yaç duyulacağına karar verme becerileri önemlidir. Bil-
gili kullanıcıların yoğun bulunduğu bir ortamda bilgiyi 
analiz etmek, yargılamak, değerlendirmek, yorumla-
mak ve bir içeriğe yerleştirmek kritik bir beceri haline 
gelmektedir.

Değerlendirme (bilginin kalitesi, ilgililiği, etkililiği, ağırlığı 
ve güncelliği hakkında yargılamalar yapmak) ve birleş-
tirme (bilginin yorumlanması, özetlenmesi, sonuçların 
çıkartılması ve farklı dijital kaynaklar ile karşılaştırılma-
sı) bilgisel okur-yazarlık ile ilgili iki önemli beceridir.

MEDYA OKUR-YAZARLIĞI

Ortam okur-yazarlığı, geleneksel kitle iletişim araçları 
ile dijital ortamın nasıl birleştirileceğinin ve yeni bir or-
tam için nasıl geliştirileceğinin anlaşılmasıyla ilgilidir. Bu 
bilgi ve becerilerden bazıları; bilgi ortamın nasıl çalıştı-
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ğının, nasıl  düzenlendiğinin, yeni formatlar, platform-
lar, iletişim ve etkileşim yolları için nasıl geliştirildiğinin, 
sosyal, yasal, ekonomik ve siyasi uygulamalarda nasıl 
ve neden anlamlı olduğunun anlaşılmasına dayanır. 
Bu okur-yazarlık dijital değişim olgusunu anlamak için 
gereklidir.

Kitle iletişim araçlarını olumlu ve etkili bir biçimde 
kullanma ve anlama süreci, ortamın doğasının eleş-
tirel görüş veya eleştirel analizini içerir. Ayrıca ortam 
okur-yazarlığı ile ilgili beceriler istenmeyen ofansif veya 
zararlı ortam içeriğini ve hizmetleri tanımlamayı, de-
ğerlendirmeyi, ayırma becerisini, demokratik haklar ve 
vatandaşlık görevlerinin yerine getirilmesinde ortamın 
etkin şekilde kullanımını içerir.

GENÇLERE YETERLİLİK TAVSİYELERİ

Chris Anderson’un bir nirengi noktası kabul edilen 
“The Long Tail (Uzun Kuyruk)” kitabında teknolojide 
ve özellikle internetteki hızlı gelişimin birçok sektörde 
üretim ve dağıtım maliyetlerinin dibe vurmasına nasıl 
sebep olduğunu açıklanmakta ve dijital dünyada orta-
ya çıkan neredeyse sıfır maliyetli yeni iş modellerinden 
söz edilmektedir. Kitapta her yerde, görüntüleri anın-
da kaydeden ve dijital dünyaya gönderen kameralar 
olan bir “long tail live   (yaşayan uzun kuyruk)“ dün-
yası yaratıldığından, yaşamın video egemen bir ileti-
şim biçimi haline geldiğinden bahsediliyor. Bu dijital 
yaşamda etkili bir şekilde çalışabilmek için gerekli olan 
özel ve mesleki yetenekler, mevcut yeteneklerden çok 
daha farklıdır.

Dijital Okur-Yazarlık Yeterlilikleri

Öncelikle bu yaşam biçiminin gerekli kıldığı 
e-yeterlilikler; dijital okur-yazarlık için önemli, bir 
anlamda siber vatandaş olmak için gerekli en temel 
bilgi, beceri ve yetenekleri sıralayalım.

Dijital yaşamda bağlı olmak
•		Temel	sorun	giderme	ve	temel	güvenlik	de	dahil	ol-

mak üzere donanım aygıtlarını (sabit, mobil ve mul-
timedya) çalıştırma,

•	 Bilgisayar	 donanımı	 temel	 prensiplerini	 anlama	
ve donanımı koruma,

•		Tarayıcı,	dijital	kamera	ve	avuç	içi	günlük	cihazları,	
ses kayıt cihazları ve USB bellek gibi diğer bağlayıcı 
araçları kullanma ve bir ortamdan diğerine (örneğin; 
DVD, USB bellek, Hafıza kartı vb.) veri aktarabilme,

•		Yerel	ağın	ne	olduğunu	anlama	ve ağ	üzerinde dizin	
işlemleri yapabilme, 

•	 İnternetin ne olduğunu ve nasıl bağlanılacağını anlama,

•		İnternet	Servis	Sağlayıcısının	ve	GSM	operatörleri-
nin hizmetlerini ve fiyatlandırılmasını anlayabilme,

•		Son	kullanıcı	internet	güvenliğini kullanma,

•		Dijital	 iletişim	cihazlarının	 ve	programlarının	proto-
kollerini anlama, 

•		Arama	motorları	yetenekleri	ve	kullanımını, 	bilgiye	
ihtiyaç olduğunda buna en kolay nasıl erişebilece-
ğini kavrama.

İletişim yetenekleri
•	 Grafikler,	 basit	 formattaki	 ses	 ve	 yazılım	 araçları,	

görüntü işleme, ses ve video kaydetme ve düzenleme,

•	 Kelime	 işlemcisi,	 tablolama	 ve	 sunum	 paketi	 gibi	
masaüstü üretkenlik araçlarını kullanma,

•		Güvenlik	gereksinimleri	de	dahil	olmak	üzere,	masa	
üstü ve mobil cihazlar üzerindeki işletim sistemleri-
nin nasıl kullanıldığını öğrenme,

•	 E-postayı	yani;	posta,	takvim,	kişiler,	görevler,	dos-
ya eklentilerini kullanabilme,

•		Anında	mesajlaşma,	video	konferansı	ve	web	pos-
tası için uygun ve gerekli olan araçları kullanabilme,

•		Arama	motorlarını	ve	web	tarayıcısını	etkin	kullanabilme,

•		Fikri	 mülkiyet	 ve	 telif	 hakkı	 konularını	 anlama	 ve	
buna göre hareket etme,

•	Siber	 zorbalık	 gibi	 olumsuz	 çevrimiçi	 davranışların	
yasal ve sosyal sonuçlarını anlama,

•	 İş	 dünyasındaki	 uygun	 e-iletişim	 kullanımıyla	 ilgili	
kuralları ve düzenlemeleri anlama. (Örneğin anti-
spam ve 5651 no’lu Yasa).

Çevrimiçi bir yaşama, “e-yaşama”,  sahip olmak
•  Wiki benzeri referans sitelerini ve “Merriam-Webs-

ter” tarzı sözlükleri etkin kullanma,

•		Forum,	 sosyal	 ağ	 ve	oyun	 siteleri	 de	dahil	 olmak	
üzere Web 2.0'ı anlama ve uygun kullanma,

•		Bilgi	sitelerine	 (wiki,	wikis,	docs vb.),	çevrimiçi	 fo-
rumlara, günlüklere, sanal oyunlara ve videolara 
katılma ya da katkıda bulunma,

•		Kişisel	çevrimiçi	varlık	yaratma,

•		Dijital	ayak	izini’	ve	birinin	dijital	görüntüsünü	yönet-
menin önemini anlama,

•		Kişisel	güvenlik	önlemleri	alma,

•	 İnterneti	bankacılık,	alışveriş,	seyahat,	rezeryasyon,	
kamu hizmetleri (e-devlet işlemleri, vergi, sağlık iş-
lemleri vb.) gibi çevrimiçi işlemlerde etkili, verimli ve 
güvenle kullanabilme,
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•		Çevrimiçi	dolandırıcılığı,	kimlik	hırsızlığını,	aldatma-
ları belirleme,

•		Etiketlemeyi	ve	farklı	sitelerden RSS	beslemeleri	ile	
bilgi toplamayı bilme,

•	 Karşıya	 yükleme	 ve	 karşıdan	 yükleme	 (Upload/
Download), podcastler/vodcastler veya yazdırma, 
kaydetme, kopyalama yollarıyla çevrimiçi bilgi ala-
bilme/paylaşabilme,

•		Günlüklerde,	 bilgi	 ve	 fotoğraf	 paylaşımı	 sitelerin-
de, eğitim platformlarında vb. sitelerde birden fazla 
araç kullanarak çevrimiçi içerik yayınlama,

• 	Farklı	dillerden	çeviri	araçlarını/makinelerini	kullanma,

•		Çevrimiçi	 içeriğin	güvenilir	bir	kaynaktan	geldiğine	
emin olmak için analiz yapma.

e- Çalışan Temel Yeterlilikleri (Giriş Seviyesi)

Bu yeterlilik, dijital ekonomi içinde yer alan bir işye-
rindeki bireyin temel dijital okur-yazarlık düzeyinde 
çalışması için gerekli olan bilgi ve becerileri içerir. 
Bu, kişinin dijital medya ve iletişim teknolojilerini kul-
lanarak temel görevleri üstlenmesini ve temel çevri-
miçi faaliyetleri kullanmasını sağlar.

Temel yetenekler

•	 Dijital	donanım	ile	ilgili	temel	sorun	giderme	işlemini	
yapma, işletme ve koruma,

•		İşyerinde	iletişim	kurmak	için	mobil	cihazları	kullanma,

•		Kelime	 işlemcisi,	 tablolama,	sunum	ve	veri	 tabanı	
paketleri gibi masaüstü üretkenlik araçlarını orta 
derecede kullanma,

•		Dijital	donanım	kullanımını	ve	şüpheli	çevrimiçi	et-
kinliğini tanımak ve rapor etmek için şirket güvenlik 
hükümlerine uyma.

Aranılan yetenekler

•		Bilgi	göndermek	ve	almak	için	web	tarayıcılarını	ve	
e-postayı kullanma,

•		Peer2peer	(MSN,	emule,	torrent benzeri	noktadan	
noktaya) ağ protokolü ve güvenlik sorunlarını anlama,

•		Bir	arama	motorunu	ve	eleştirisel	çözümleme	so-
nuçlarını kullanma,

•		Pazar	bilgisini,	pazar	ürün	ve	hizmetlerini	toplamak	
için etiketlemeyi ve toplayıcıları kullanma,

•		Dosya	 yönetimi	 ve	 favoriler	 gibi	 çevrimiçi	 uygula-
maları ve araçları kullanma,

•		Sabit	donanımlar	ile	mobil	cihazları	nasıl	senkronize	
edeceğini anlama.

Etkin e-Çalışan Yeterlilikleri (Ticari İşlem Yapa-
bilen, Orta Seviye)

Bu yeterlilik, dijital ekonomi içinde yer alan bir işye-
rindeki bireye etkin ve kendinden emin bir çalışan 
olmak için gereken temel dijital okur-yazarlık bilgi ve 
becerilerini içerir. Bu nitelik, iş yerine iş için temel 
çevrimiçi işlemleri yapmayı ve iş bilgileri toplamak 
için sosyal ağı kullanmayı sunar.

 Bulunması zorunlu yetenekler

•		Güvenli	ticari	işlemler	yapmak	için	interneti	kullanma,

•		Gruplarla	 ve	bireylerle	 etkili	 iletişim	kurmak,	 çizel-
geleri koordine etmek için ve toplantıları kolaylaştır-
mak için paylaşılan elektro günlükler, anında mesaj-
laşma gibi işbirlikçi araçları kullanma,

•		İş	amaçlı	bir	çevrimiçi	varlık	oluşturma,

•		Kimlik	çalma,	sahte	e-posta	gibi	sahtekârlık	ve	do-
landırıcılıkları anlama ve şüpheli faaliyetleri rapor etme,

•		Prosedürleri	kullanarak	güvenliği	en	üst	düzeye	çı-
karmak için çevrimiçi işlemlerde kullanılan güvenlik 
meseleleriyle ilgili şirket politikasıyla uyum içinde olma.

Aranılan yetenekler
•		İş	 dünyasında	 iletişim	 için	 video	 konferans	 dona-

nımlarını, web kameralarını ve diğer multimedya 
cihazlarını kullanma,

•		VPN	 (Sanal	 Özel	 Ağ)	 teknikleri	 ile	 ofis	 ortamına	
uzaktan erişim sağlama ve uzak çalışma,

•		Çevrimiçi	siteleri	kullanarak	problem	çözme,

•		Çevrimiçi	videoya	erişme,

•		Ticari	işlemlerde	çevrimiçi	etik	kurallarını	kullanma,

•		Yazılım	eklemek, kaldırmak	ve	cihazın	güvenli	oldu-
ğundan emin olmak için işletim sistemini kullanma,

•		Podcastler	/vodcastler	kullanarak	iş	bilgilerini	çevri-
miçi olarak alma,

• 	Bulut	bilişim	teknikleri	ile	ortak	kullanılan	kaynaklar	
üzerinde, ihtiyaca göre ölçeklenebilen, anında kul-
lanıma hazır, kaynak ataması ve yönetimi yapma,

•		Temel	işletme	bilgileri	için	sosyal	ağa	erişme,

•		Sosyal	ağ	yoluyla	iş	çevrelerinin	ilgi	alanlarıyla	ileti-
şim kurma.

Etkileşimci, Yenilikçi ve Teknik Yeterlilikler (İleri 
Seviye)

Bu yeterlilik, bireye dijital okur-yazarlık “içerik ya-
ratıcısı” fonksiyonları tanıtımı konusunda yetkin ol-
ması için gereken beceri ve bilgiyi sağlar. Bu, dijital 
ekonomi ortamında yeni iş faaliyetlerini düzenleme 
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için tasarlanmıştır. İşyerindeki rollerle doğrudan ilgili 
olan 3 farklı uzmanlık yolundan biri seçilmelidir:

1. İdari (Ofis ve yönetim),

2. Yaratıcı (içerik oluşturma, çevrimiçi katılım, sosyal 
medyayı kullanarak pazarlama,

3. Profesyonel Teknik (ICT iş desteği).

Bulunması zorunlu yetenekler  (Tüm kategoriler ortak)

•		İş	 için	 kullanılan	önemli	 sosyal	 ağ	 sitelerinde	aktif	
çevrimiçi varlık oluşturma,

•		İşyerinde	çevrimiçi	güvenlik	hükümlerini	uygulama	
ve her türlü ihlali rapor etme,

•		İş	amaçlı,	özellikle	de	pazarlama	ile	ilgili	sosyal	ağa	
erişme ve analiz etme,

•		Sanal	dünyada	bir	avatar	kullanma,

•	 Alternatif	gerçeklik	oyun	sitelerini	kullanarak	potan-
siyel iş uygulamalarını anlama,

•		Veri	transfer	etmek	ve	web	sitesi	güncellemek	için	
doğru protokolü kullanma,

•		Yeni	teknolojiye	yönelme,

Bulunması zorunlu yetenekler (İdari kategorisi)

•		Ticari	 sağlayıcıları,	 fiyatlandırma	paketlerini	belirle-
me ve değerlendirme,

•		Çevrimiçi	kullanıcıları	ayarlama,

•	 Güvenlik	itaatlerinin	ve	ihlallerinin	izlenmesi	ve	rapor	
edilmesi,

•		İşbirlikçi	araçları	(örneğin;	paylaşılan	elektronik	gün-
lükler, anında mesajlaşma vb.) yönetme,

•		Politika	yapısını	oluşturma	ve	uygun	internet	kulla-
nımı için personel güvenliğini, yasal ve politik uyu-
mu sağlama,

•	 E-posta	hesaplarını,	posta	kutularını,	internet	tara-
yıcı bağlantılarını kurma ve yönetme,

•		Dosya	aktarım	protokolü	ya	da	benzeri	araçlar	üze-
rinden veri transferi yapma,

•		Çevrimiçi	güvenlik	personelini	eğitme,	şüpheli	faali-
yetleri tanıma ve rapor etmede onlara yardımcı olma.

Bulunması zorunlu yetenekler (Yaratıcı kategorisi)

•		Mobil	cihazlar	için	medya	oluşturma,

•		e-İşi	destekleyen	ve	ses,	görüntü,	grafik,	animas-
yon vb. barındıran çevrimiçi içerik oluşturmak için 
multimedya araçlarını kullanma,

•		CD,	DVD	ve	diğer	taşınabilir	ortam	araçları	oluştur-
ma ve çoğaltma,

•		Tarayıcı,	dijital	kamera	ve	avuç	içi	günlük	cihazları,	
ses kayıt cihazlarını ve USB bellek gibi diğer bağla-
yıcı araçları kullanma,

•		Grafik	tasarımı	ve	web	tasarım	için hazırlanmış	ya-
ratıcı medya uygulamaları ile ilgili temel yeteneklere 
sahip olma,

•	 Telif	hakkı	ve	hakareti	de	içeren	içerik	oluşturmayla	
ilgili hukuki konularla uyumlu olma,

•	 İş	 amaçlı	 günlükler,	 bilgi	 siteleri	 ve	 diğer	web	 2.0	
araçları yaratma ve devamlılığını sağlama,

•		Eleştirel	ve	yaratıcı	düşünme	becerilerini	geliştirme	
ve genişletme.

Bulunması zorunlu yetenekler (Profesyonel tek-
nik kategorisi)

•		Güvenliği,	yasal	uygunluğu,	veri	bütünlüğünü,	yedek-
lemeyi, veri transferini ve risk yönetimini sağlama,

•	 Ağ	 güvenliğini	 sağlamak	 için	 gerekli	 olan	 cihazları	
anlama ve kullanma,

•		Yeni	donanım	yükleme,

• 	Yerel ağ	ve	internet	bağlantısı	TCP/IP	protokollerini	
etkin kullanma,

•		Ürün	güvenliğini	sağlama,	prosedürleri	ve	sistemle-
ri izleme ve takip etme,

•		Mobil	cihazları	destekleme,	koruma,	sorunlarını	gi-
derme, güncelleme ve güvence altına alma,

•		Çevrimiçi	alışveriş	sepetleri	ve	ticari	tesisler	kurma	
ve yönetme,

•		Çevrimiçi	 içeriğin	güvenilir	bir	kaynaktan	geldiğine	
emin olmak için analiz yapma,

•		Canlı	 mesajlaşma	 da	 dâhil	 olmak	 üzere	 iletişim	
araçlarındaki işyeri politikalarını uygulama,

•		Hizmetleri,	performansı,	fiyatlandırma	seçeneklerini	
ve İnternet Servis Sağlayıcı teknik özelliklerini de-
ğerlendirme,

•		Sosyal	 ağ	 sitelerine	 erişim	 ve	 kullanımdaki	 temel	
problemleri çözme,

•		Sosyal	 ağ	 için	 temel	 içerik	 oluşturma	 konusunda	
çalışanlara tavsiyede bulunma,

•		Çevrimiçi	 kullanımlarda	 temel	 görüntü	 ve	 bilgiyi	
geliştirmek için bedava ve çok kullanılan yazılımları 
anlama ve bunlar hakkında tavsiyede bulunma.

Öğrenme-Öğretme Sürecinde Öğretmenlerde 
Bulunması Zorunlu Yeterlilikler 

Bu yeterlilikler ile dijital yaşamda bilgi ve iletişim 
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teknolojilerinin yeni nesillere eğitim açısından hem 
katkı sağlaması hem de bu teknolojilerin kullanımıyla 
oluşacak teknoloji birikiminin ülkeler için gelecekte 
katma değer sağlaması hedeflenmektedir. Bunlar 
öğrenme ve öğretme süreçlerinde öğretmenlere 
gerekli etkileşimci, yenilikçi ve teknik bilgi, beceri ve 
yeteneklerdir.

Dijital yaşamda temel öğretmen yeterlilikleri (Gi-
riş seviyesi)

•  Kelime	 işlem	 programlarını	 etkin	 kullanma,	 adres	
mektup birleştirme, şablon kullanımı,

•  Tablolama	 programları	 ile	 veri	 analizleri,	 ölçme	 ve	
değerlendirme,

•	 e-posta	 programları	 ile	 posta,	 takvim,	 kişiler,	 gö-
revler, dosya eklentilerini yönetme ve zamanı etkin 
kullanabilme,

• 	Sunum	programları	ile	ders	sunuları	ve	etkin	sunu	
oluşturma,

• 	Eğitimde	iletişim	için	video	konferans	ekipmanları-
nı, web kameralarını ve diğer multimedya cihazlarını 
kullanma,

•  Okul	 bilgisayarlarının	 fiziksel	 ve	 sanal	 güvenliğini	
sağlama, prosedürleri ve sistemleri izleme ve takip 
etme,

•	 Gruplarla	 ve	bireylerle	 etkili	 iletişim	kurmak,	 çizel-
geleri koordine etmek ve toplantıları kolaylaştırmak 
için paylaşılan elektro günlükler, anında mesajlaş-
ma gibi işbirlikçi araçları kullanma,

• 	Internetteki	 kaynaklardan	 faydalanma	 ve	 eğitim	
içerikli bir bilgiyi web’de arama yaparak bulma ve 
kullanma,

• 	Eğitim	ile	ilgili	sorunları	çevrimiçi	siteleri	kullanarak	çözme,

• 	Metin	ve	video	şeklindeki	materyallere	erişmek	için	
e-okuyucular ve tablet PC kullanımı,

• 	Bulut	Bilişim	kaynaklarından	faydalanma,

• 	Görsel	materyaller	ile	öğrenme	ortamını	zenginleştirme,

•  Internet	Explorer	ve	diğer	web	tarayıcılar	ile	arama	
yapma ve güvenli arama,

•  Eğitim	programlarının	kelime	işlem,	tablolama,	su-
num gibi ofis programları ile entegrasyonunu sağlama.

Dijital yaşamda içerik hazırlayacak öğretmen 
yeterlilikleri (Bilişim öğretmenleri ve formatörler 
– ileri seviye)

•	 Planlarını;	günlük,	haftalık,	aylık,	yıllık	olarak	etkin	
yapmalarını sağlama, 

•	 Bilişim	 Teknolojileri	 (BT)  laboratuvarını	 ders	 için	
hazırlama, 

•	 Sınıf	yönetim	programını,	eğitim	yönetim	sistemi	
programlarının kurulum ve kullanımını bilme, 

•	 Basit	yerel	ağ	kurulumunu	bilme	ve	yazıcıyı	ortak	
yazıcı olarak kullanma, 

•	 Ağ	güvenliğini	sağlamak	için	gerekli	olan	cihazları	
anlama ve kullanma, 

•	 Çevrimiçi	kullanıcıları	ayarlama	ve	yönetme,	

•	 Öğretmenin	 ihtiyacı	 olan	 bilgiye	 hızlı	 ulaşmasını	
sağlama, 

•	 Sınıf	veya	öğrenci	bilgisayarlarına	programları	kur-
ma ve kaldırma, 

•	 Güvenlik	kartı,	yedekleme	araçlarını	ve	imaj	alma	
programlarını kullanma, 

•	 Mobil	 cihazları	 destekleme,	 koruma,	 sorunlarını	
giderme, güncelleme ve güvence altına alma, 

•	 e-Okul	veya	benzeri	bulut	bilişim	programları	için	
görsel içerik hazırlama ve paylaşma, 

•	 İşbirlikçi	 araçları	 (örneğin	 paylaşılan	 elektronik	
günlükler, anında mesajlaşma vb.) yönetme, 



•	 Optik	Karakter	Tanıma	programları	ile	taranmış	bel-
geleri metne dönüştürme, 

•	 Content	Managment	System	(İçerik	Yönetim	Siste-
mi) ile okul web sitesi oluşturma, 

•	 Okul	web	sayfası	hazırlama	kurallarını	ve	Meb	şab-
lonunu bilme, 

•	 E-posta	hesaplarını,	posta	kutularını,	internet	tara-
yıcı bağlantılarını kurma ve yönetme, 

•	 Dosya	 Aktarım	 Protokolü	 ya	 da	 benzeri	 araçlar	
üzerinden veri transferi yapma, 

•	 Web	Tasarımı	ve	Grafik	Tasarımı	programlarını	etkin	
kullanma, 

•	 Üç	Boyutlu	tasarım	araçlarını	ve	bunlara	ait	görsel	
veri tabanlarını bilme, 

•	 Sanal	yerküre	üzerinde	tüm	dünyayı	gezme,	uydu	
görüntülerini, arazileri, 3D binaları vb. özellikleri gö-
rüntülemek için kullanılan programları bilme, 

•	 Program	 etkileşimli	 tanıtımlar,	 eğitimsel	 sunumlar	
ve benzetimler oluşturmak için kullanılan profosyo-
nel araçları kullanma, 

•	 E-Öğrenme	kavramları	ve	süreçlerini	bilme	ve	kul-
lanma, 

•	 Bilgi	sitelerine	(wikis),	çevrimiçi	forumlara,	günlükle-
re, sanal oyunlara ve videolara katılma ya da katkı-
da bulunma, 

•	 Karşıdan	 yükleme,	 podcastler/vodcastler	 veya	
yazdırma, kaydetme ya da kopyalama yollarıyla 
çevrimiçi bilgi alabilme, 

•	 Internet	etiği	ve	genel	güvenlik	önlemlerini	bilme	ve	
uygulama, 

•	 Lisanslamanın	önemini	ve	bilişim	suçlarını	anlama,	

•	 Fikri	 mülkiyet	 ve	 telif	 hakkı	 konularını	 anlama	 ve	
buna göre hareket etme, 

•	 Eğitimde	simülatör	kullanımı	ve	teknik	eğitim	simü-
lasyonu bilme, 

•	 Eğitimde	sanal	laboratuvarları	(Virtual	Lab)	kullanma,	

•	 Eğitimde	uzaktan	kontrol	edilebilen	fiziksel	labara-
tuvar uygulamalarını (Remote Lab) kullanma, 

•	 İşletim	sistemi,	sürücü	ve	gereken	diğer	programla-
rın kurulmasını bilme, 

•	 Bilgisayarın	 en	 verimli	 çalışacak	 şekilde	 optimize	
edilmesi, 

•	 Görüntü	yakalama	programları	ile	eğitim	kaydı	yapma,	

•	 Grafikler,	 basit	 formattaki	 ses	 ve	 yazılım	 araçları,	
görüntü işleme, ses ve video kaydetme ve düzen-
leme teknikleri kullanma, 

•	 Antivirüs	 programları	 ve	 saldırılar	 konusunda	 bilgi	
sahibi olma ve öğrencileri bu konuda bilinçlendirme. 

 KAYNAKLAR
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2. Identifying Digital Litaracy Skills – http://www.ibsa.org.au/
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E-competencies in the Next Generation of Professio-
nals – Juan Cristobal Cobo Romani

4. UK   National Occupational Standards for IT – http://
www.itskillsacademy.ac.uk/standards/it-professional-
standards/

102



ISO/IEC 25051: Yazılım COTS 
Ürünlerde Yeni Olgunluk Dönemi  

IS
O

/IE
C

 2
50

51

Koray İNÇKİ 

TÜBİTAK BİLGEM BTE
Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Merkezi

Dr. Ali GÜRBÜZ 
TÜBİTAK BİLGEM BTE

Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Merkezi

103 EYLÜL  2011



104

Dünyanın en büyük endüstrilerinden biri hiç şüphesiz 
yazılım endüstrisidir. Geliştirilen ürünlerin büyüklüğü ve 
insan hayatının her alanında yer alması bu endüstrinin 
önemini daha da artırmaktadır. Yazılım endüstrisi ta-
rafından üretilen yazılımlar cep telefonlarımızdan bilgi-
sayarlara, vatandaşlık işlemlerinden sağlık sektörüne, 
askeriyeden enerjiye hem üretim hem de tüketim ala-
nında karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda aklımıza 
gelen her alanla ilgili ihtiyaçların karşılanması için ya-
zılımlar geliştirilmiş, geliştirilmeye devam edilmekte ve 
yeni ihtiyaçların karşılanması için de projeler hazırlan-
maktadır. Bu projelerde başarılı yazılımlar geliştirmenin 
temel yolu bu konudaki standardların ve belirlenmiş 
süreçlerin en iyi şekilde uygulanması ve daha önceki 
projelerdeki hatalardan en iyi şekilde ders alınmasın-
dan geçmektedir. 

Yazılım dünyasının gelişimine bakıldığında, yıllar geç-
tikçe geliştirilen yazılımların büyüklüğünün ve karma-
şıklığının arttığı görülmektedir. Bu büyüme ve karma-
şıklık da yazılımlarda hataların çok olması, güvenirlilik 
veya güvenliğin tam sağlanamaması gibi problemleri 
beraberinde getirmiştir. Aslında yazılım dünyasında 
ortaya çıkan problemler, ilk yazılımların geliştirilmesiyle 
başlamıştır. Bunun başlıca sebeplerinden biri, o gün-
lerde yeni gelişmekte olan yazılım dünyasının elinde 
daha önceki projelerden elde edilen tecrübe ve öğ-
renilen derslerden oluşturulan yeteri kadar iyi pratik-
lerinin (best practice) olmayışı ve yazılım geliştirmeyi 
mühendislik disiplinleri açısından ele almayışlarıdır. Bu 
konuda 2004 ve 2009 yıllarında The Standish Group 
tarafından yayınlanan “The Chaos Report” adlı araş-
tırmalar ilginç sonuçlar ortaya koymaktadır. ABD’de 
farklı sektörlerde ve farklı ölçeklerde yazılım geliştiren 
firmaların gerçekleştirdikleri 30,000 yazılım projesi in-
celenerek 2004 yılı rakamlarına göre oluşturulan ilk ra-
porda, yazılım projelerinin sadece % 34’ünün başarılı 
bir şekilde sonuçlandığı, %15’inin başladıktan sonra 
iptal edildiği; % 51’inin ise tartışmalı, yani zamanında 
bitirilememiş veya gereksinimleri karşılamamış şekilde 
bitirilen projeler olduğu görülmektedir. Ayrıca rapora 
göre yazılım hataları ABD ekonomisine yılda 60 milyar 
$’a mal olmaktadır. 2009 yılı raporuna göre bu yıl için-
de gerçekleştirilen yazılım projelerinin yaklaşık % 68’i 
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu projelerin % 44’ü 
zaman, bütçe veya isterlerin karşılanması açısın-
dan başarısız, % 24’ü bitirilemeyen projeler olarak 
listelenmiştir. Bu rakamlar farklı bir şekilde ifade 
edilirse yazılım sektöründe yapılan gemilerin 2004 
yılında % 15’inin, 2009 yılında % 24’ün daha suya 
indirilmeden battığı sonucuna ulaşılır. 

Bu rakamlar yazılım sektöründeki başarısızlıkların ne 
kadar önemli bir kayba neden olabildiğini açık ve çar-
pıcı bir göstergesidir. Yazılım dünyasında başarısızlık-
lar uzun yıllardan beri tartışılmaktadır. Başarısızlıklar 
ortaya çıktıkça bu başarısızlıklar üzerinde yapılan ça-
lışmalar artmış ve bu çalışmalar, iyi tanımlanmış ve ge-
lişmeye açık, disiplinli yazılım geliştirme yaklaşımının 
geliştirilmesine öncülük etmiştir. Başarısızlıkların ince-
lenmesi amacıyla yapılan çalışmada öncelikle geliştiri-
len, fakat başarısız olan projelerden kayıtlar tutulmaya 
ve başarısızlık noktaları ile bu başarısızlıkların nedenle-
ri tespit edilmeye çalışılmıştır Yazılımların başarısızlıkla 
sonuçlanmasına neden olan hataların; iletişim eksik-
liği, programlama hataları, ihtiyaç değişikliği, zaman 
baskısı, dokümantasyon eksikliği, geliştirme araçları 
eksikliği gibi etkenlerden kaynaklandığı belirlenmiştir. 
Bunun yanında başarıya ulaşmış olan projeler de in-
celenerek en iyi pratikler tespit edilmiştir. Tüm bunların 
sonucunda yazılım yaşam döngüsü içerisinde en iyi 
pratikler ile uyulması gereken standardlar tanımlan-
mıştır. 

Günümüzde onbinlerce projeden elde edilen sayısız 
en iyi pratikler ile bu pratikler temel alınarak yayın-
lanmış uluslararası standardlar bulunmasına rağmen 
karşımıza farklı bir sorun çıkmaktadır. Bu sorun tanım-
lanan standardlara uygun yazılımların geliştirilmesi ve 
buna göre denetleme ve belgelendirilmelerin yapılma-
sıdır. Bu yazı bu kapsamda Nisan 2011’de Türkçe-
ye de kazandırılan ISO/IEC 25051 Standardını konu 
alacaktır. Bu standard hakkında bilgi verilmeden önce 
dünyada yaşanan önemli yazılım felaketlerinden, ya-
zılım kalite faktörlerinden ve yazılım başarısızlıklarının 
önlenmesinde en önemli araç olan yazılım testlerin-
den bahsedilecektir. Yazımızı rafta hazır olarak satılan 
ürünlerin ortak özelliklerine değinerek ve TS ISO/IEC 
25051 Standardının yazılım sektörü ve özellikle kamu 
ihaleleri açısından öneminden bahsederek tamamla-
yacağız. 

Yazılım Felaketleri

2010 yılı içerisinde TOYOTA Hibrit modeli olan Prius 
araçlarında kullanılan kontrol yazılımında ortaya çıkan 
bir hatadan dolayı beklenmedik şekilde yanan farlar ve 
motorun durmasıyla ilgili olarak 160.000 aracını piya-
sadan çektiğini açıkladı. Bu durum tarihte yazılımdan 
kaynaklanan ilk başarısızlık değildi. Yazılımların haya-
tımıza girdiği andan itibaren birçok yazılım hatasından 
dolayı mal, can, para ve itibar kaybı yaşanan örnek 
vardır. Arienne 5 Füzesi’nin yazılımdan kaynaklanan 
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bir hatadan dolayı in-
filak etmesi ve Patriot 
füzelerinden birinin 
Irak’tan gönderilen 
Scud füzesini ıskala-
ması iki dramatik ör-
nektir. 

Avrupa Uzay Ajansı 
ve Havacılık Dairesi 
1996 yılında uydu ta-
şıma amaçlı 7 milyar 
Euro’luk Arianne 5 
isimli bir roket geliş-
tirdi. 4 Temmuz 1996 
günü Arienne 5 füzesi 
fırlatıldıktan 37 saniye 
sonra roket kontrol 
yazılımındaki hatadan 

dolayı havada infilak etti. Arienne 5 füzesinde kullanı-
lan bazı yazılımlar Arienne 4’e füzesindeki bazı kod-
ların yeniden kullanılmasıyla geliştirilmişti. Modül ba-
zında testler gerçekleştirilmesine rağmen, her zaman 
olduğu gibi genel sistem testleri zaman sıkışıklığından 
dolayı tam olarak gerçekleştirilemeden kullanılmış ve 
bu yapılırken Arienne 5 füzesinin uçuş profili Arienne 
4’ten farklı olduğu ve bu açıdan yazılımda değişikliğin 
yapılması unutulmuştu. Kalkıştan kısa bir süre sonra 
16 bit/64 bit çevrimi sırasında bir değişkendeki taşma 
sonucu, kontrol sistemi devre dışı kalarak 500 milyon 
dolarlık kayba sebep olan bu hata tarihteki en pahalı 
yazılım felaketleri arasında yerini almıştır.

Diğer önemli bir yazılım felaketi de 25 Şubat 1991 
tarihinde I. Körfez Savaşı sürerken Amerika’nın Su-
udi Arabistan’a yerleştirdiği Patriot füzelerinden biri-
nin Irak’tan gelen Scud füzesini ıskalaması ve füzenin 
28 Amerikan askerinin ölümüne yol açmasıyla ortaya 
çıkmıştır. Daha sonra yapılan incelemede Patriot fü-
zelerinde zaman hesaplamasında kullanılan 24 bitlik 
değişkende oluşan hatanın buna neden olduğu, 100 
saat açık kalan füze sistemindeki zaman hatasının 
0.34 saniyeyi bulduğu ve bunun da füzenin 600 met-
relik bir sapma yapmasına neden olduğu anlaşılmıştır. 

Arianne 5 ve Scud füzesi felaketi özünde uzay ve sa-
vunma sanayi kapsamında gerçekleşen iki örnektir. 
Ancak şimdi vereceğimiz iki örnek Toyota Prius kont-
rol yazılımı ile birlikte COTS olarak piyasada satılan 
yazılımlara aittir. 

Therac 25, radyoterapide hastalara belirli dozlarda 
radyasyon uygulayarak tümörlerin yok edilmesinde 
kullanılan bir cihazdır. Bu cihaz, 1985-1987 yılları ara-
sında farklı Amerikan hastanelerinde toplam altı kişinin 
ölümüne neden olmuştur. Cihaz “düşük güç modu” 
ve “yüksek güç modu” olmak üzere iki temel modda 
çalışabilmekteydi. Cihazın temel çalışma prensibinde 
“düşük güç modunda” düşük seviyedeki elektron ışı-
nı hastaya direkt olarak uygulanmakta; “yüksek güç 
modunda” ise otomatik olarak hastayla cihaz arasına 
metal bir plaka konulmaktaydı. Bu cihazın kullanımı 
sırasında operatörün cihaza önce yanlışlıkla “yük-
sek güç moduna geç” komutu vermesi ve ardından 
bunu iptal edip “düşük güç moduna” alması sonucu 
cihaz hem işlemin iptal edildiği yönde bir hata mesajı 
verir hem de işlem iptal etmeyerek farkında olunma-
dan yüksek güçlü radyasyon hastalara metal koruma 
kullanmaksızın uygulanmıştır. Hata mesajından do-
layı operatörlerin işlemi birkaç kere tekrar etmesiyle 
de hasta çok büyük oranda radyasyona maruz kal-
mıştır. Bu sebeple hastalara normalden 100 kat fazla 
doz verilmiştir. Aynı cihazda ikinci bir yazılım hatasına 
rastlanmıştır. Bu hataya göre bazı durumlarda 255. 
denemeden sonra tampon bellek taşması sebebiyle 
ve hastalara ölümcül dozda ışının verilmesine sıfırdan 
başlanmıştır.

COTS olarak satılan bir simülasyon yazılımında mey-
dana gelen yazılım hatasından dolayı Sleipner A adlı 
petrol platformunun dört beton sütunu kırılarak 200 
metre derinliğe gömülmüştür. Olayın sebebi simülas-
yon hesaplama programı Nastran’daki bir yazılım ha-
tasından dolayı yerçekimini olması gerekenden % 47 
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az hesapladığı için inşa sırasında 700 milyon dolarlık 
sondaj adasının beton duvarları gerekenden ince ya-
pıldığı anlaşılmıştır.

Yazılım hatalarından kaynaklanan yazılım felaketlerinin 
sayısını ve çeşidini artırmak mümkündür. Ülkemizde 
bu yönde yapılan net verilere sahip araştırmalar ma-
alesef eksiktir. Ancak etrafımıza baktığımızda birçok 
özel ve kamu kuruluşunun gerek satın aldığı yazılım-
larda gerekse de proje olarak geliştirttiği yazılımlarda 
birçok başarısızlığı yaşadığı gözlemlenmiştir.  Proje 
olarak verilen yazılımlar zamanında tamamlanama-
mış, değişen isteklerden veya zaman yetersizliğinden 
testler yetersiz olarak gerçekleştirilmiş, verilen yazılım-
ların o kurumu ne kadar süre ile ihtiyaçlarını karşıla-
yabileceğine yönelik değerlendirmeler yapılmamıştır. 
Yazılımların daha proje aşamasında başarılı bir test 
sürecine tabi tutulması, yapılan testlerin doğruluğu-
nun belli bir otorite tarafından değerlendirilmesi ve bu 
değerlendirmenin belgelendirilmesi ile daha güvenilir 
ve kaliteli yazılımlara ulaşılabilir. 

Yazılım Kalitesi

Yazılım kalitesi kavramı son yıllarda bilişim dünyasında 
yaşanan hızlı gelişmeler ve bu gelişmeler sonucunda 
özel ve kamu alanında yapılan yatırımların artması ile 
daha da önem kazanmıştır. Ancak, kalite terimi kişilere 
göre değişebilen bir terim olup müşterisinin kim oldu-
ğuna ve tasarımda hedeflenen unsurlara bağlı olarak 
farklılıklar gösterebilmektedir. Bu noktada yazılım ka-
litesi derken ne kastettiğimizi öncelikle tanımlamamız 
gerekiyor. 

“Kaliteli yazılımlar, kabul edilebilir düzeyde hatasız, 
planlanan bütçe ile zamanında bitirilip dağıtılabilen, 
gereksinimleri ve/veya beklentileri karşılayabilen ve 
sürdürülebilir özelliklere sahip yazılımlardır.” 

Uluslararası yazılım geliştirme süreci ve yazılım ürün 
kalitesi standardları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yazılım Geliştirme 
Süreç Kalitesi 
Standardları

ISO 15504: Software Process 
Assessment.

ISO 15939: Software Measurement 
Process.

ISO 6592: Guidelines for the 
Documentation of Computer Based 
Application Systems

ISO 18019: Guidelines for the Design 
and Preparation of Software User 
Documentation

ISO 14102: Guidelines for the Evaluation 
and Selection of CASE Tools.

Yazılım Ürün 
Kalitesi 
Standardları

ISO 9126: Software Product Quality 
Measurement.

ISO 14598: Software Product 
Evaluation.

ISO 25051: Requirements for Quality 
of Commercial Off-The-Shelf (COTS) 
Software Product and

Instructions for Testing.

ISO 15026: System and Software 
Integrity Levels.

ISO 15910: Software User 
Documentation Process.

Yazılım kalitesi, yazılım geliştirme süreci kalitesi ve ya-
zılım ürün kalitesi olmak üzere iki ana başlık altında 
incelenir:

Yazılım Geliştirme Süreci Kalitesi

Yazılım geliştirme sürecinin kalitesi kurumsal olarak 
yazılım geliştirme faaliyetlerinde belli bir olgunlukta 
tanımlanmış süreçleri kapsar (örn.; isterler yönetimi, 
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konfigürasyon yönetimi, doğrulama ve geçerleme 
gibi). Kurumsal olarak benimsenmiş süreçlerin uygu-
lanması, o kurumda üretilen yazılımların bir kalite stan-
dardına sahip olmasını öngörür. Bu alanda uluslarara-
sı bazı kuruluşların çalışmaları, kurumsal olarak kalite 
olgunluk seviyelerinin bağımsız değerlendiriciler tara-
fından tespit edilmesini sağlar. CMMI ve ISO 15504 
SPICE bu kapsamda iki örnektir. Yazılım geliştirme 
süreci kalite değerlendirmesi detaylı olarak başka bir 
yazımızda değerlendirilecektir.

Yazılım Ürün Kalitesi

Yazılım ürününün kalitesi, ürün geliştirilirken gözetilen 
bir dizi standardlar ile mümkün olabilir. Ürünün kalite-
si, güvenilirlik, kullanılabilirlik, taşınabilirlik, bakım ya-
pılabilirlik ve bunun gibi pek çok kalite faktörlerinden 
oluşur. COTS olarak satın alınan veya bir proje kap-
samında butik olarak geliştirilen yazılımlar aşağıdaki 
şekilde bir buzdağı olarak temsil edilen karma kalite 
faktörleriyle birlikte gelir. 

Yazılımda bu kalite unsurlarında istenen düzeye ulaş-
mak için hem firma içi hem de firma dışında bazı moti-
ve edici standardların uygulanması, beklenen kalitede 
ürün geliştirilmesine imkân sağlayacaktır. Kurum içi 
çalışmalarda örneğin, kodlama standardlarının kulla-
nılması ile bakım yapılabilirliği sağlanmış yazılım ürünü 
elde etmek mümkün olabilir. Bununla birlikte tasarım 
standardlarının uygun seçilmesi durumunda taşınabi-
lirliği artırılmış bir ürün elde edilebilecektir. 

Yazılım ürünün kalitesi, hedeflenen ilgi alanının gerek-
sinimlerini karşılaması açısından ulusal/uluslararası 
belgelendirme kuruluşları tarafından verilen sertifika-
lar ile belgelendirilirse bu ürünün rekabet ettiği pazar 
içinde tanınırlığını ve müşteri potansiyelini artıracaktır. 
Ulusal/uluslararası standardlara uygunluk sağlamak 
bir ürünün o standardın tüm gereksinimlerini yerine 
getirdiğine çok açık bir kanıttır. Bu tür belgeler müş-
teri/kullanıcı güvenini artırıcı etki sağlayarak ürünlerin 
daha kolay pazarlanmasını sağlar. Örneğin TS ISO/
IEC 25051 Standardı rafta hazır ürün (COTS) olarak 
satılan yazılımların kalitesi hakkında müşteri beklen-
tilerine uygun bir değerlendirme standardı olarak ta-

nımlamıştır. Benzer şekilde elektronik belge yönetim 
sistemlerinde ulusal olgunluk seviyesini yakalamak 
için TS 13298 Standardı oldukça önemli bir görev 
üstlenmiştir.

Yazılım Testi Nedir? Neyi Amaçlar? 

Yazılım testleri, yazılım projelerinde daha az hatalı 
ürünler geliştirilmesi amacıyla kullanılan en önemli ya-
zılım geliştirme süreç adımlarından biridir. Yazılım testi, 
bir programın davranışını dinamik yöntemlerle, sonsuz 
bir küme içinden belirli sayıda seçilen test durumları-
nı kullanarak, beklenen davranışa uymadığı durumları 
bulma işlemidir. Yazılım testi, geliştirilen bir yazılımın-
da hata olmadığını göstermek için değil, tam tersine 
yazılımın içerisinde hataların varlığını göstermek ve bu 
hatları bulmak amacıyla gerçekleştirilir. Yazılım testleri;

•	 Yazılım	içerisindeki	hataların	varlığını	göstermek	ve	
tekrarlanan hataları önlemek,

•	 Yazılım	 içerisindeki	 hataları	 bularak	 nihai	 üründe	
meydana gelecek riskleri azaltmak,

•	 Doğruluk,	tamlık,	güvenirlik,	hızlı	ve	verimli	çalışa-
bilirlik, taşınabilirlik, sürdürülebilirlik, kurulabilirlik, 
kurtarılabilirlik ve kullanılabilirlik gibi kalite faktörleri 
açısından bilgi vermek ve kullanıcılara bu açıdan 
güven kazandırmak. 

•	 Test	edilen	yazılımın	kalitesini	artırmak,

•	 İster	belirleme,	tasarım	ve	kodlama	süreci	boyun-
ca meydana gelmiş ve gizli kalmış hataları ortaya 
çıkartmak,

•	 Müşteriye/Kullanıcıya	 hatalardan	 arındırılmış	 ve	
müşteri/kullanıcı isterlerini karşılar bir yazılım teslim 
etmeyi amaçlar.

Yazılım testleri daha geliştirme aşamasında hataların 
önlenmesini amaçlar. Ancak geliştirilmiş ve ticari ola-
rak rafta yerini almış yazılımların kalitesi hakkında bilgi 
veren ve bu yazılımların gerekli yazılım testleri icra edil-
dikten sonra rafta yerini aldığını gösteren bir sistem 
var mıdır? ISO/IEC 12119:1994 veya güncellenmiş 
haliyle ISO/IEC 25051 Standardı bu sorunun cevabı 
olarak karşımıza çıkar.

TS ISO/IEC 25051

TS ISO/IEC 25051 “Yazılım Mühendisliği-Yazılım Ürü-
nü Kalite Gereksinimleri ve Değerlendirmesi (Square)-
Ticari Kullanıma Hazır (COTS) Yazılım Ürünü Kalitesi 
İçin Gereksinimler ve Test Yönergeleri” Standardı ISO/
IEC tarafından kabul edilen, ISO/IEC 25051 (2006) 
Standardı esas alınarak TSE Bilgi Teknolojileri ve İle-
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tişim İhtisas Grubu’nca hazırlanmış ve TSE Teknik 
Kurulu’nun 12 Nisan 2011 tarihli toplantısında Türk 
Standardı olarak kabul edilerek yayımına karar veril-
miştir.

Ticari kullanıma hazır yazılım ürünleri, çok çeşitli uy-
gulama alanlarında gün geçtikçe artan bir oranda 
kullanılmaktadır. Bu yazılımların doğru çalışması; bu-
lundukları ortam, gerçekleştirdikleri iş, güvenlik veya 
kişisel uygulamalar için çok önemlidir.

COTS yazılımlar, rafta ticari kullanıma hazır, satın alan-
ların yazılımın özelliklerine ve kalitesine hiçbir etkisi ol-
madığı paket haline getirilmiş ürünlerdir. Genel olarak, 
paket içerisinde yazılım ile birlikte ürün açıklaması ve 
kullanıcı dokümanı ile birlikte satılırlar. Yazılımı satın 
alanlar, paket üzerindeki iletişim bilgileri sayesinde ya-
zılımın üreticisi veya pazarlamasını yapanlarla haberle-
şebilir. Bu açıdan yazılımı satın alanların, COTS yazılım 
ürünlerinin kendi ihtiyaçları doğrultusunda kalitesini 
anlaması için paket üzerinde gerekli bilgilerin verilmesi 
gereklidir. 

Bu kapsamda COTS yazılım ürünlerinin tedarikçilerin 
verdikleri hizmetlerde güven vermek, satın alan kul-
lanıcıların da ürünleri güvenle satın alabilmeleri için 
bir yöntem tanımlanması zorunluluk hale gelmiştir. 
Bu açıdan tedarikçilerin bu güveni sağlaması, satın 
alanlarında kendilerini güven içerisinde hissetmeleri 
ancak bu ürünlerin üçüncü tarafların değerlendirme-
si ve/veya belgelendirmesi ile mümkün olabilir. ISO/
IEC 12119:1994, bu ihtiyaçları desteklemek için ISO/
IEC 9126:1991 Standardı esas alınarak geliştirilen bir 
standarddır. Daha sonraki yıllarda ISO/IEC 9126:1991 
Standardının güncellenmesi ile ISO/IEC 25051, 
aşağıda belirtilen hususları sağlamak için ISO/IEC 
12119:1994’ün bir revizyonu olarak oluşturulmuştur. 
Bu standard 

•	 COTS	yazılım	ürünleri	için	kalite	gereksinimlerini,

•	 COTS	yazılım	ürünlerinin	testi	için	test	gereksinim-
lerini, test örnekleri ve test raporlarını kapsayan 
test dokümantasyonu gereksinimlerini,

•	 COTS	yazılım	ürünlerinin	üçüncü	kurumlar	tarafın-
dan uygunluk değerlendirmesi için yapılması gere-
kenleri kapsar

Bu standard, metin işlemcileri, veri tabanı kontrol yazı-
lımı, grafik paketleri, otomatik bankamatik makineleri, 
para çevirici, insan kaynakları yönetim yazılımı, satış 
yönetim ve internet sayfaları/siteleri yapmak gibi in-
ternet tabanlı yazılım gibi ticari yazılımların yanında 

gerçek zaman işletim sistemleri, havacılık/ulaşım gibi 
sektörlerde kullanılan görev ve emniyet kritik COTS 
yazılım ürünleri içinde değerlendirme tavsiyeleri içerir. 

TS ISO/IEC 25051 ile COTS yazılım ürünlerinin, satı-
şa sunulduğu veya kullanıcısına teslim edildiği şekliy-
le kendisinden beklenen işlevleri yerine getirebileceği 
konusunda kullanıcıda güven oluşturmayı amaçlar. Bu 
standard, yazılım geliştirme süreci (faaliyetleri ve ara 
ürünleri) ile ilgilenmez. Tedarikçinin kalite sistemi, kul-
landığı yazılım geliştirme metodolojisi bu standardın 
kapsamı dışındadır.

TS ISO/IEC 25051 Tedarikçilere Ne Sağlar?

Üreticiler bu standardın gereklerini yerine getirmek için 
yazılım üzerinde testler gerçekleştirirler ve bu testleri 
stadardda belirttikleri şekilde belgelendirirler. Yazılım 
ürünü için ürün açıklaması belgesini yazarlar ve bu 
belgenin yazılımın doğru ve eksiksiz içermesini sağlar-
lar. Kullanıcıların yazılımı kolay kullanmaları içi gerekli 
kullanıcı kitabını yazarlar. Bu standarda göre sertifika 
kurumundan da standarda uyumluluk belgesi alarak 
kullanıcılara güven vermeyi amaçlarlar.

TS ISO/IEC 25051 Kullanıcıya/Ürünü Satın 
Alanlara Ne Sağlar? 

Kullanıcılar bu ürün sertifikasına sahip bir ürünü aldık-
larında

•	 Yazılım	ürününün	 işlevleri	 konusunda	 yazılım	 test	
faaliyetleri gerçekleştirildiğinden,

•	 Bu	 test	 faaliyetlerini	 doğruluğunun	 kontrol	 edildi-
ğinden,

•	 Satın	aldıkları	yazılım	ile	beraber	gelen	yazılım	ürün	
açıklamasının ve kullanıcı el kitabının yazılımı doğru 
olarak yansıttığından emin olurlar.

Bu standardın kamu yazılım alımlarında veya kamu 
yazılım projelerinde kullanılması ile daha doğru, daha 
güvenilir yazılımların alınabilir; kamu projelerini zama-
nında ve başarılı bir şekilde bitirilmesi için bir güvence 
oluşturulabilir. 

TS ISO/IEC 25051 Standardı kapsamında gerçek-
leştirilecek değerlendirmeler ile yazılım sektörünün 
ihtiyaç duyduğu uluslararası bir standard Türkçeye 
kazandırılmıştır. Bu aşamadan sonra bu standardın 
kamu ihalelerinde kullanılması ve yazılım sektörünün 
bu standardın kazanımlarından ve ayrıcalıklarından 
faydalanması için gerekli tanıtma çalışmaları yapılmalı-
dır. Bu konuda cesur davranıldığında kazanan Türkiye 
olacaktır.
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TS ISO/IEC 15504
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

YAZILIM SÜREÇ YETERLİLİĞİ

BELGESİ
Standartları oluşturma ve yaygınlaştırma görev bi-
linci ile Türk Standardları Enstitüsü; “Uluslararası 
SPICE Tetkikçisi” sertifikasyonuna sahip 12 kişilik 
uzman ekibi ile TS ISO/IEC 15504/SPICE eğitimle-
ri, Değerlendirme(Assessment) ve Belgelendirme 
hizmetini ülkemize kazandırarak Türkiye’de Yazı-
lım Kalitesi kavramının olgunlaşabilmesi için çok 
gerekli ve önemli bir adımı atmış bulunmaktadır. 

TS ISO/IEC 15504 KAPSAMI 
SPICE modelinin amacı farklı yazılım süreç değer-
lendirme model ve yöntemleri için ortak bir ana 
prensip sağlamaktır. Böylece değerlendirmelerin 
sonuçlarının ortak bir bağlamda rapor edilmesi 
sağlanır. 
Referans model iyi yazılım mühendisliği için ge-
rekli olan temel hedefleri üst seviyede tarif eder 
ve yazılımı elde etme, sağlama, geliştirme, işlet-
me, tekamül ettirme ve destek yeterliliği oluştur-
mayı isteyen her yazılım kuruluşuna uygulanır.
Model, belirli bir kuruluş yapısı, yönetim felsefe-
si, yazılım yaşam döngüsü modeli, yazılım tekno-
lojisi ya da geliştirme metodolojisini temel almaz.
TSE tarafından verilen SPICE sertifikalarında, tet-

kik heyeti başkanı INTACS SPICE Baş Tetkikçisinin 
de imzası olduğundan, bu SPICE sertifikaları ulus-
lararası geçerli olmaktadır.

Software

Process

Improvement

and

Capability

dEtermination

Yazılım

Süreci

İyileştirme

ve

Yeterlilik

Belirleme

5

SÜREÇ YETERLİLİK BOYUTU
0. Eksik (incomlete) düzey

1. Yapılan (performed) düzey

2. Yönetilen (managed) düzey

3. Kurulan (established) düzey

4. Kestirilebilen, ölçülen (predictable) düzey

5. Sürekli iyileşen (optimizing) düzey
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Satınalma süreç grubu   
(Acquisition Process Group-ACQ)

Bu grup, müşterinin bir ürün ya da bir servis satınalmak 
amacıyla yürüttüğü süreçleri (faaliyetleri) tanımlar.

Tedarik süreç grubu 
(Supply Process Group-SPL)

Bu grup, satıcının ya da bayinin bir ürün ya da servisi
tedarik edip, bunu müşteriye ulaştırma aşamalarında
yaşanan süreçleri tanımlar.

Mühendislik süreç grubu 
(Engineering Process Group-
ENG)

Bu grup, müşterinin üründe görmek istediği gereksinimleri tespit
etmek ve yönetmek, bunu ayrıntılı bir şekilde tanımlayıp
geliştirmek, ve yazılım ürünü ile ürün-sistem ilişkisinin devamını
sağlamak amacıyla yürütülen faaliyetleri tanımlar.

Operasyonel süreç grubu 
(Operation Process Group-OPE)

Bu grup, ürün ya da servisin doğru bir şekilde kullanılması ama-
cıyla yürütülen süreçleri tanımlar.

Destek süreç grubu 
(Support Process Group-SUP)

Bu grup, bir yazılım projesinin bütününü oluşturan, ve projenin
başarı ve kalitesine katkıda bulunan farklı süreçlerin birbirlerine
nasıl destek vereceğini tanımlayan süreçlerden oluşur.
Bir destek süreci gerekirse başka bir süreç tarafından
yönetilip işletilebilir.

Proje yönetim süreç grubu 
(Management Process Group-
MAN)

Bu grup, herhangi bir yazılım projesini ya da projenin belirli bir
sürecini yöneten herhangi biri tarafından kullanılabilecek
uygulamaları içeren süreçlerden oluşur.

Süreç geliştirme süreç grubu 
(Process Improvement Process 
Group-PIM)

Bu grup, kurumsal bir birim içinde kullanılan süreçlerin
tanımlanması, hayata geçirilmesi, denetlenmesi ve
geliştirilmesi amacıyla yürütülen süreçlerden oluşur.

Kaynak ve altyapı süreç grubu 
(Resource and Infrastructure 
Process Group-RIN)

Bu grup, kurumsal bir birim tarafından yürütülen herhangi bir
sürec için yeteri kadar insan kaynağının sağlanması ve
gerekli altyapının oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen
faaliyetlerden oluşur.

Tekrar kullanım süreç grubu 
(Reuse Process Group-REU)

Bu grup, kurumların yeniden kullanım programları dahilinde tekrar 
kullanım seçeneklerinden sistemli bir şekilde faydalanma amacıyla 
yürütülen süreçlerden oluşur.

SPICE İLE DEĞERLENDİRİLEN SÜREÇ GRUPLARI

TS 13298 
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

TSE; TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi standar-
dında da belgelendirme hizmeti vermektedir. Bu 
standart, kurumlarda üretilen ve/veya üretilmesi 
muhtemel elektronik dokümanların belge niteliği-
nin korunabilmesi için gerekli standartların belir-
lenmesi amacıyla aşağıdaki konuları kapsar:
a) Elektronik belge yönetimi sistemi (EBYS) için 

gerekli sistem gereksinimleri, 
b) EBYS için gerekli belge yönetim teknikleri ve 

uygulamaları, 

c) Elektronik belgelerin yönetilebilmesi için ge-
rekli gereksinimler, 

d) Elektronik ortamda üretilmemiş belgelerin yö-
netim fonksiyonlarının elektronik ortamda yü-
rütülebilmesi için gerekli gereksinimler

e) Elektronik belgelerde bulunması gereken dip-
lomatik özellikler, 

f) Elektronik belgelerin hukuki geçerliliklerinin 
sağlanması için alınması gereken önlemler, 

g) Güvenli elektronik imza ve mühür sistemlerinin 
uygulanması için gerekli sistem alt yapısının ta-
nımlanması.
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de verilen öneriler, ileri uç teknolojilerin çoğunda 
kullanılabilirse de, taşınabilir cihazların ve akıllı ci-
hazların web arayüzleri burada olmayan daha faz-
la rehberliğe ihtiyaç duyabilir; burada ne teknik 
uyarlanmasına, ne de estetik ve sanatsal tasarımı-
na detaylı bir rehberlik edilmiştir.

TS ISO/IEC 12207
BİLGİ TEKNOLOJİSİ -YAZILIM YAŞAM 

DÖNGÜSÜ SÜREÇLERİ
Bu standart; yazılım endüstrisi tarafından kaynak 
gösterilebilecek, iyi tanımlanmış terminolojisiyle, 
yazılım yaşam döngüsü süreçleri için ortak bir çer-
çeve oluşturmaktadır. Bu standart; yazılım, bağım-
sız yazılım ürünü ve yazılım hizmeti içeren bir sis-
temin satın alınması ve yazılım ürünlerinin tedarik, 
geliştirme, işletme ve bakımı süresince uygulana-
cak süreçleri, faaliyetleri ve görevleri kapsar.

TS ISO/IEC 15288 SİSTEM ve
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ -

SİSTEM YAŞAM DÖNGÜSÜ
SÜREÇLERİ

Bu standart, insan yapısı sistemlerin yaşam dön-
güsünü tanımlayan ortak bir süreç çerçevesi sağ-
lar. Bu yaşam döngüsü fikir aşamasından sistemin 
terk edilmesine kadar olan tüm süreyi kapsar. Bu 
standart, hem sistemleri edinmek hem de sistem-
leri tedarik için süreçler sağlar. İlâve olarak yaşam 
döngüsü süreçlerinin geliştirilmesi ve değerlendi-
rilmesi için bir çerçeve sağlar. 
Bu standartta bulunan süreçler, bir organizasyo-
nun ürün ve hizmetlerine uygun sistem yaşam 
döngüsü modelleri oluşturabilmesine olanak sağ-
layan kapsamlı bir havuz oluşturur. Bir organizas-
yon, bunlar içerisinden amacına uygun bir grup 
seçip uygulayabilir.
ISO/IEC 15288:2008, insan yapısı olan ve dona-
nım, yazılım, veri, insanlar, süreçler, prosedürler, 
materyaller gibi varlıkların bir ya da birkaçı tara-
fından yapılandırılan sistemlerle ilgilenir. Sistemin 
parçası bir yazılım olduğu zaman, o sistem parça-
sını uygulamak için ISO/IEC 12207:2008’a uygun 
olarak hazırlanmış doküman da kullanılabilir. Çün-
kü ISO/IEC 15288 ve ISO/IEC 12207 bir projede eş-
zamanlı kullanma amacıyla birbiriyle uyumlu hale 
getirilmiştir.

TS ISO/IEC 25051
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

YAZILIM PAKETLERİ
KALİTE BELGELENDİRMESİ

TSE; TS ISO/IEC 12119 yerine geçen TS ISO/IEC 
25051 Satışa sunulan Yazılım Ürünlerinin Kali-
te Özellikleri ve Değerlendirmesi standardında 
da belgelendirme hizmeti vermektedir. Bu stan-
dart; metin işlemciler, hesap çizelgeleri, veri taba-
nı programları, grafik paketleri, teknik veya bilim-
sel fonksiyonlara ait programlar ve yardımcı prog-
ramlar gibi yazılım paketlerine uygulanabilir.
TS ISO/IEC 25051;
− Satışa sunulan yazılım paketlerinin kalite ge-

reksinimlerini,
− Bu paketlerin test dokümanlarının ne tür özel-

liklere sahip olması gerektiğini,
− Yazılım paketlerinin uyumluluk değerlendirme-

leri için gerekli talimatları açıklar.
TS ISO/IEC 25051 yazılım paketlerinin kendi üre-
tim süreçlerini ya da tedarikçi firmaların kalite sis-
tem gereksinimlerini kapsamaz.

TS ISO 9241-151
WEB KULLANICI ARAYÜZÜ

KURALLARI (İNSAN-SİSTEM
ERGONOMİK ETKİLEŞİMİ)

Bu standart, kullanırlılığı artırma hedefiyle web 
kullanıcı ara birimlerinin insan merkezli tasarım-
larını geliştirmek için rehberlik yapar. Web kullanı-
cı arayüzleri ya tüm internet kullanıcılarına, ya da 
bir organizasyonun üyeleri, bir firmanın müşteri-
leri/tedarikçileri ya da diğer belirli kullanıcı toplu-
lukları gibi kapalı bir gruba yönelir.
ISO 9241-151:2008’in bu bölümünde verilen tav-
siyeler web kullanıcı arayüzlerinin tasarımlarının 
şu özelliklerine odaklanır: yüksek seviye tasarım 
kararları ve tasarım stratejisi; içerik tasarımı; do-
laşım ve arama; içerik sunumu. Web tarayıcılar ya 
da ek araçlar gibi farklı kullanıcı programlarının 
arayüzleri ISO 9241:2008’in bu bölümünde doğ-
rudan dile getirilmemiştir (ancak verilen rehber-
liğin bir kısmı bu sistemlerde de işe yarayabilir).
Web kullanıcı arayüzleri kişisel bilgisayar sistem-
leri, mobil sistemler veya diğer bazı ağ-bağlantılı 
aygıtlarda sunulur. ISO 9241:2008’in bu bölümün-
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TS ISO/IEC 27001
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİLGİ

GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
BELGELENDİRMESİ

Bilgi Güvenliği konusuna ciddiyetle eğilmek, bilgi 
varlıklarını koruma altına almak ve bir Bilgi Güven-
liği Yönetim Sistemi kurmak isteyen kurum ve ku-
ruluşlar Türk Standardları Enstitüsü’nden, TS ISO/
IEC 27001 Eğitim ve Sistem Belgelendirme hizme-
ti alabilmektedirler.

TS ISO/IEC 27001 KAPSAMI
TS ISO/IEC 27001- BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM 
SİSTEMLERİ STANDARDI, kurumlara merkezi gü-
venlik sisteminde gerçek anlamda güvenliğin oluş-
turulabilmesinin araçlarını sunmaktadır. 

Kurumlar, TS ISO/IEC 27001 standardı çerçevesin-
de bilgi güvenliği yönetim sistemini kurarak, ger-
çek risklerini saptayabilir ve bu risklerin giderilme-
si için gereken teknoloji, politika ve prosedürleri 
devreye alabilirler. 

Bu sayede oluşturulan güvenli yönetim sistemi, 
sadece teknoloji ile değil aynı zamanda tüm ku-
rum çalışanlarının da katılımıyla uygulanan iş sü-
reçlerinden oluşur ki bu da sistemin devamlılığın 
sağlanmasının garantisidir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi;

• Farklı ve değişik ölçekli kurumlara uygulanabi-
lir.

• Belirli bir Üretici, Ürün veya Servis tavsiye edil-
memiştir. Kontrolleri sağlayan her üretici, ürün, 
servis tarafından kullanılabilir.

• Kurumlara Yönetsel, Fiziksel ve Teknik geniş bir 
güvenlik görüşü sunar.

• Uluslararası kabul görmüş bir standarttır.
• Güvenlik ve Kalite ile ilgili kanun, düzenleme ve 

standartlarla uyumludur.
• İşin devamlılığını sağlar. 
• Müşterinin güvenini kazandırır. 
• Rekabet avantajı kazandırır.
• Yasal mevzuatlara uyulmasını güvence altına 

alır. 
• Bilgi sistemlerini ve ağları bilgisayar destekli 

sahtekârlık, casusluk, sabotaj, yıkıcılık, yangın 
ve sel gibi çok geniş kaynaklardan gelen tehdit 
ve tehlikelerden korur.

• Rekabet gücünün, nakit akışının, kârlılığın, ya-
sal yükümlülüklerin ve ticari imajın korunması 
ve sürdürülmesini sağlar. 

TS ISO/IEC 27001 olası risklerin tanımlanması, de-
ğerlendirilmesi ve ortadan kaldırılması için gerekli 
tedbirlerin alınmasını ön plana çıkaran bir risk yö-
netim sürecini öngörmektedir. Bunların yanı sıra 
risklerin tekrar değerlendirilmesi, etkin bir iç de-
netimin uygulanması da etkin bir Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sisteminin önemli parçalarıdır.

Standart etkin bir Bilgi Güvenliği Yönetim Siste-
mini kurarken 11 Ana Kontrol Maddesi sunar:

• Güvenlik Politikası
• Bilgi Güvenliği Organizasyonu
• Varlık Yönetimi
• İnsan Kaynakları Güvenliği
• Fiziksel ve Çevresel Güvenlik
• Haberleşme ve İşletim Yönetimi
• Erişim Kontrolü
• Bilgi Sistemleri Edinim, Geliştirme ve Bakım
• Bilgi Güvenliği İhlal Olayı Yönetimi
• İş Sürekliliği
• Uyum

Tehdit Unsurları Saldırıya Uğrayabilecek Değerler Görülebilecek Zararın Boyutu

• Bilinçsiz ve bilgisiz kullanım • Kurumun İsmi, güvenilirliği • Müşteri Mağduriyeti
• Kötü niyetli hareketler • Kuruma ait gizli bilgiler • Kaynakların Tüketimi
• Hizmet aksatma saldırıları • İşin devamlılığını sağlayan • İşin yavaşlaması ya da  durması
• Ticari Bilgi ve Teknoloji • Üçüncü şahıslar tarafından • Kurumsal imaj kaybı
 hırsızlıkları  emanet edilen bilgiler • Üçüncü şahıslara saldırı mesuliyeti
• Web sayfası içeriği değiştirme • Kuruma ait adli, ticari, 
• Kurum üzerinden farklı bir  teknolojik bilgiler
 hedefe Saldırmak
• Virüs, worm, trojan saldırıları
• İzinsiz kaynak kullanımı
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