TM M O B B İLG İSA Y A R MÜ H E N D İ S LE R İ O D A S I D E R G İ S İ

bm
Bilgisayar Mühendisleri Odası

MART 2015
SAYI / 3

DERGi

ISSN: 2149-0198

Bilgisayar ve
Kontrol
Mühendisliği

Devrİmİn
Mİmarları

Yazılım Mühendisliği

Bilişim Sistemleri
Mühendisliği

Sayısal

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

Bilgisayar ve
Enformatik
Mühendisliği

Bilgisayar
Sistemleri
Mühendisliğii

Yazılım ve Bilişim
Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Ailenizin en küçük
bireyi de bize emanet

Türkiye’nin en büyük
hastaneleri de.

Türkiye için küçük büyük değerli ne varsa
90 yıldır kayıplara karşı korumamız altında.
Türkiye’nin 5.000 noktasında, her an yanınızda
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1 Yılı Gerİde Bırakırken;
Değerli Meslektaşlarımız,
Mart 2014’te Ankara’da yapılan BMO seçimlerinden
sonra 2. yönetim ve temsilcileri olarak hep birlikte
1 yılı geride bıraktık. İstanbul Temsilciliği’nde
koordinatörlük görevini üstlenirken içimde sürekli bir dert olan;
Türkiye’nin bilişim dünyasında maalesef üçüncü sınıf muamele
görmesi, ülkemizde teknolojiye gerektiği kadar değer verilmemesi
nedeniyle ilgili mercilerin bu noktaya dikkatlerini çekebilir
miyiz diye çok düşündük. Kolları sıvadık ve ilk işimiz Mart 2014
tarihinde BMO İstanbul Yönetimi olarak hep birlikte BMO’ya ait
yeni bir yer tahsis etmek oldu. Beşiktaş EMO binasında görevini
sürdürmekte olan BMO, bilgisayar mühendisi arkadaşların
rahatlıkla ulaşabileceği Kozyatağı’na Nisan 2015 itibariyle taşındı.
‘’BMO Türkiye Odamıza kayıtlı olan tüm bilgisayar mühendisi
üyelerimizin ve BMO Gençlerindir” felsefesini benimseyerek,
sürekli Odamıza alanında uzman kişileri davet ettik ve bu şekilde
üyelerimiz ve uzmanlar için faydalı olacak, aynı zamanda genç
adaylar için vizyon açıcı güçlü bir iletişim kurduk ve kurmaya
devam ediyoruz.
BMO olarak farkındayız ki; ülkelerin gelişmişlik düzeyleri,
teknolojiye ve bilime yaptıkları yatırımlar ile doğru orantılıdır.
Bir ülkenin gelişmişliğini görmek istiyorsanız bilişim dünyasının
gelişmişliğinden, teknoloji alanında ortaya koyduğu marka ve
değerlerden ve bu alandaki yatırımlarından anlaşılabilir. Kabul
etmeliyiz ki, maalesef ülkemizin teknolojik geliştirme açısından
uluslararası platformlarda üst sıralarda yer almaması ve dolasıyla
söz sahibi olamayışı, ülke olarak önemli bir eksiğimiz. Başta
ABD olmak üzere, Japonya, Güney Kore, Almanya gibi teknoloji
alanında lider ülkelere baktığımızda, aramızdaki en büyük farkın
ne yazık ki bilişim alanındaki bağımlılık ve ilerlemede olduğu
söylenebilir. Unutulmamalıdır ki teknolojiye liderlik etmek demek
geleceğe liderlik etmek demektir, teknolojiye hakim olmak demek
geleceğe hakim olmak demektir. Bu alanda en iyi örnekler Google,
IBM, Microsoft, Oracle, HP, Samsung , Facebook, Twitter olarak
sıralanabilir. BMO olarak amacımız; bizi ülke olarak benzer
seviyelere taşıyacak olan değerli meslektaşlarımıza mümkün olan
her türlü desteği vermektir.
Bu vizyon ile, Oda yönetimini devraldığımız zaman itibariyle
bilişim dünyasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiklerimiz;
l Bilişim sektörünü ilgilendiren her alanda Odamızın yer
çabası ve bilişim özgürlüğüne gelen her kısıtlamada yapılan

çalışmalar ve açıklamalar ile sektörün ve üyelerimizin sesi olmaya
çalıştık
l Odamızın dinamosu hükmünde olan 12 tane
komisyonumuzun aktif olarak faaliyet göstererek mühendislik
eğitiminin, sektörün gelişimine ve üyelerimizİn haklarının
korunması adına çalışmalar yaptık.
l Üyelerimizin bilgi birikimini arttırma adına “BMO Teknoloji
Günleri Eğitimleri” düzenledik.
l Öğrencileri sektöre ve çalışma hayatına hazırlama adına
üniversitelere düzenlediğimiz “BMO Mesleki tanıtım Günleri”
l Üyelerimizin çoğunluklu olduğu illere gidilerek üyelerimizin
sorunlarını çözmek ve örgütlü yapımızı arttırma adına “BMO Üye
Buluşmaları” organizasyonları düzenledik.
l Bir önceki yönetimdeki arkadaşlarımızla odamızın istihdam
sorunlarını çözüm aramak için bir araya geldik.
l “TMMOB’ye Dokunma” temalı Danışma Kurulu toplantısını
İstanbul’da gerçekleştirdik.
l Sertifikasyon programı kapsamında Ankara’da “Bilirkişi
Eğitimi” düzenledik.
l Üniversitelerde yapılan bilişim etkinliklerine		
destek ve sponsorluk vererek mesleğimizi ilgilendiren her
platformda yer aldık.
l Dergimiz her kesime hitap etmeli diyerek BMO Dergiyi
baştan sona büyük emekle yeniledik.
l 8 Mart Kadınlar Günü’nün de İstanbul Temsilciliğimizde ve
Ankara’da Kadın Mühendisler Komisyonu üyelerimizle birlikte
toplantılar yaparak kadın mühendislerin sorunlarına çözüm aradık.
l Odamızın maddi imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle
ajandamız ve dergilerimiz için reklam ve sponsor arayışlarımızda
ciddi derece yol aldık.
l Ve son olarak doğudaki meslektaşlarımızın sesi olmak için
Gaziantep ve Elazığ Temsilciğimizi açtık.
Bunlar ülkemizdeki teknolojiye verilen değerin daha ileri
seviyelere taşınması için attığımız adımlardan sadece bir kısmıdır.
Umuyoruz ki BMO bizim zamanımızda olduğu gibi bizden sonra da
bu çalışmalarına hızla devam edecektir.
Son olarak ülkemizde ilgili kurum ve kuruluşlar ile bilişim
dünyasında mihenk taşı olabilecek teknolojik gelişmelerde ülke
olarak yerimizi almak ve değerimizi artırmak için, bir paydaş olarak
BMO her türlü desteği vermeye ve siz değerli meslektaşlarımızın
katkıları için de ortam hazırlamaya devam edecektir.
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Yenİlİkçİ ve
gİrİşİm kültüRÜne
sahİp
mühendİsler
şİrketlere
farklı bakış
açısı sağlar!
Sözlük anlamıyla ‘Mühendİs’, bİlİm
İnsanlarının ürettİğİ teorİk bİlgİyİ
uygulanabİlİr pratİk bİlgİye dönüştüren
kİşİler olarak tanımlanır. Ancak
günümüz koşullarında çalışma
hayatında mühendİsler daha İnovatİf,
daha gİrİşİm kültürüne sahİp, ve daha
İletİşİm İçerİsİnde kİşİler olarak
karşımıza çıkmalıdır
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izde çalışma hayatına yeni başlamış, uzun süredir çalışan veya
daha yüksek hedefler belirlemek
isteyen bir mühendis olabilirsiniz.
Her durumda çalışmalarınızın hedefi, yeniliğin peşinden koşmak ve sevilerek kullanılacak ürünleri oluşturmak olmalıdır.
Bir şirket çalışanı olarak acaba mühendislerimiz buna nasıl katkıda bulunabilir ve daha
fazlasını nasıl üretebilir veya üretilmesini sağlayabilirler?
Mühendisler şirketlerinde inovasyonun önünü nasıl açarlar? Şirketlerinden ne talep etmeli,
ne önermeliler?
Türkiye’de inovasyon çoğunlukla ürün tabanlı ekiplerin hegamonyasında olduğu düşünülse de aslında bu bir yanılgıdır. İnovasyon
sadece ürün değil proses tabanlı olarak da gerçekleştirilebilir. Mühendisler ürünle, süreçlerle,
şirket stratejisiyle ilgili çok değerli fikirlere sahiplerdir. Yeter ki bunları aktaracak ortam yaratılsın ve bunu aktarma istekleri olsun. Inovasyon
bir kültür işidir.
Mühendisler şirketlerinden bu kültür yapısı
içerisindeki inovasyona bakış açısının durumunu
geliştirmek için tasarlanan yol haritasını takip
etmeli ve katkıda bulunmalıdır. Bunun karşılığında inovasyon için şirketlerin de, çalışanlarını
değerlendirme (utilization) aşamasında özgür
alan bırakması önemlidir. Bir mühendis, bu noktada şirketinden talepte bulunmalıdır. Sadece talepkar olmak inovasyon için
yeterli değildir elbette.
Mühendislerimiz şirketlerinden açık iletişim
talep etmeli, inovatif
fikirlerini korkmadan
dile getirebilmelidir.
Mühendisler iş
birimleri ile nasıl bir
işbirliği yürütmelidirler?
Şirketlerin başarısı yazılımın kalitesi
ya da IT sisteminin ne
kadar iyi yapılandırıldığı
ile ölçülemez. Bunlar ürünün ya da hizmetin başarısı
için önemli ancak sadece bir etkendir. BT birimlerinin, iş birimlerinin
hedeflerini, stratejilerini anlamaya ayırdıkları
zaman, çok değerlidir ve işlerini daha sahiplenerek yapmalarını sağlar.
Mühendisin üzerinde çalıştığı iş için tek değerlendirme noktası yazdığı kodun kalitesi de
değildir. Başarısız olan bir proje içerisinde ki kod
ne kadar iyi tasarlanmış/yazılmış olursa olsun
sonuç yine başarısızlıktır. Bu noktada mühendisler bir projeye baştan sona bakabilecek bir bakış
açısı geliştirmeli ve ilgili tüm paydaşlar ile sağlıklı bir iletişim kurabilmelidir. İyi bir mühendis,

BKM Genel
Müdürü
Soner Canko.

bir konuya çeşitli bakış açıları ve disiplinler ile
bakacak şekilde kendini geliştirmelidir. Bir konuyu sadece yazılım/donanım olarak görmek konuyu temel olarak eksik değerlendirmek demektir.
Bu nedenle iş birimi ile olan iletişiminizi de her
zaman işin ürünün çalışmanın geneline hakim
olarak yürütün.
Mühendisleri bir şirket çalışanı
olarak girişimci olabilirler mi?
Yoksa kendi işlerini mi kurmalılar?
Girişimci olmak ya
da kendi işini kurmak
için her zaman iyi bir
fikir yeterli değildir.
Bu fikrin sürdürülebilir gelir getiren
bir ürüne / hizmete dönüşebilmesi
gerekir. Ürüne dönüşüm
sırasında
defalarca
hatalar
yapılır. Kendine güvenenler, başkalarının
hevesini kırmasına izin
vermeyenler ve her hatadan doğru dersi çıkaranlar
denemeye devam eder. Kendi
işini kurmak isteyenlerin ‘fikir’ aşamasından ‘ürün’ aşamasına geçene kadar, bu süreçte hem psikolojik, hem de finansal
açıdan dayanıklı olması gerekir.
Girişimcilik bir “özel klüp” değildir; gerçekten
isteyen, bu noktada yılmadan emek harcayan,
kendisinden “verebilen”, ilk günden “karşılığın”
peşinden koşmayan herkes, girişimci olabilir.
“Kendi işini kurmak” tam olarak bir girişimcilik
olarak değerlendirilemez ve herkes girişimci
olmalı/kendi işini kurmalı şeklinde bir kural da
yoktur. Birey kendisini en mutlu edecek ve en

Başarısız
olan bİr
proje İçerİsİnde
kİ kod ne kadar İyİ
tasarlanmış/yazılmış
olursa olsun
sonuç yİne
başarısızlıktır.
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verimli olacağını düşündüğü yol üzerinde
ilerlemelidir.
Unutulmamalıdır ki, şirketlerin içerisinde de girişimcilik kültürü ile çalışmak ve
başarılı olmak mümkündür.
Peki Agile metodolojiler mühendislere
yardımcı olacak mı?
Gerçeği kabul edelim, iş birimleri yazılım ekiplerinin değişime açık olmamasından, yazılım ekipleri de işbirimlerinin
isteklerini iyi tarif edememelerinden şikayetçidir. Sonuçta çoğu kez işbirimleri
çalışan üründen, yazılım ekipleri de sıkış-

tırılmış yazılım geliştirme takvimlerinden
mutsuz olur. Her iki taraf da duruma göre
hem haklı hem haksızdır. Agile metodolojiler, bu sorunları açık iletişim ortamları
kurmakla, kısa sürede çalışan ürün parçaları teslim etme prensipleriyle adresler.
Mühendislerin, çalıştıkları şirkette agile
metodolojiler uygulanmıyor olsa bile, agile
prensipleri okuması, bilgilenmesi, yaşadığı sorunlarının çözümünde çok aydınlatıcı
olacaktır.
Unutmamak gerekir ki, çevik süreçler daha önce tanımlanmış ve kullanılan tüm

süreçlerde olduğu gibi - sihirli bir değnek
de değildir ve belirli özelliklere sahip projelerde kullanılmalıdır. Mühendisin bir görevi de projeleri çeşitli faktörler ışığında
değerlendirerek en uygun metodoloji/süreç seçimi konusunda rol almaktır.
Çevik süreçler, özellikle belirsizliğin, rekabetin yüksek olduğu proje ortamlarında
tercih edilebilecek çok değerli ve faydalı
bir metodolojidir.
Sonuç olarak; yenilikçi ve girişim kültürüne sahip mühendisler şirketlere farklı
bakış açısı sağlar.
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KİTLESEL KAYNAK
KULLANIMI
(CROWDSOURCING)
SITMA TANISI İÇİN EĞİTİCİ OYUNLAR
Karmaşık görevlerin uzman olan ve
uzman olmayan kitlesel kaynaklar
kullanılarak yapılması (Crowdsourcing), zaman alıcı veya çok karmaşık
problemlerin, bireysel insan tepkileri ile istatistiki analizlerin birleştirilmesi yoluyla çözülmesi
için ortaya çıkmış güçlü bir araçtır. Bu “topluluk
aklı”; protein katlanması süreci veya eski kitap
veya gazetelerden taratılmış karakterlerin dijital
olarak tanınması (1,2) gibi çok çeşitli heyecan verici uygulama için zaten kullanılmaktadır. Yakın
zamanda, biyomedikal görüntü tanısı ve analizi için, oyun bazlı bir Kitlesel Kaynak Kullanım
platformu BioGames’i (http://biogames.ee.ucla.
edu) tanıttık (3,4). Online oyuncular toplu olarak
hücrelerin mikroskobik görüntülerini detaylı bir
şekilde inceleyerek, bize sıtma bulaşmış kırmızı
kan hücrelerini tanımada yardımcı oluyor. Hücrelerin mikroskobik görüntülerini detaylı bir şekilde incelenmesi ise, bir teşhis uzmanı gerektiren
ve özellikle kısıtlı kaynak kullanımı durumunda
sıklıkla yanlış tanı ile sonuçlanan bir görevdir (5).

Aydoğan Özcan

Çeviri Kaynağı Yayın:
A. Ozcan, Educational
games for malaria diagnosis. Sci.
Transl. Med. 6, 233ed9 (2014).
10.1126/scitranslmed.3009172.
Çeviren: Harun Doğan
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PARÇALARININ
TOPLAMINDAN DAHA
BÜYÜK

Biyomedikal görüntü analizi ve ilgili tanıda
Kitlesel Kaynak Kullanımı genel kavramının, bir
grup tanı uzmanı için zorlayıcı olmasının birkaç
nedeni vardır. Birincisi, bireylerin kararlarının istatistiki olarak birleştirilmesi süreci tanının doğruluk derecesini ve özelleşmesini geliştirmektedir ki bu durum bir gurup tanı uzmanı arasında,
en iyi uzmanın bile olsa verdiği sonuçtan daha
iyi olabilir (4). Eğer her bir uzmanın geçmiş hata
oranlarına sahipsek, bu şekilde bir Kitlesel Kaynak Kullanımı analizi, özellikle güçlü bir yöntem
olabilir. Diğer bir deyişle, bir uzman kitlesi oluşturabilir ve sonrasında test görüntüleri arasına
dikkatlice gömülmüş/saklanmış kontrol görüntülerinin kullanılması ile performanslarını takip

edebiliriz. Hatta bu bilgi ile kontrol görüntülerine
daha az doğru cevapları vermiş kişilerin istatistiki ağırlıklarını azaltarak, kısıtlı sayıdaki ve daha
zayıf eğitimli tanı uzmanları ile daha doğru bir
tanıya ulaşabiliriz (3,4).
İkincisi, Kitlesel Kaynak Kullanılan biyomedikal görüntü analizinin önemli bir kullanımı,
tele-patoloji alanındadır (tahlil numunelerinin
görüntülerinin alınıp – örneğin yeterli uzmanlığı olmayan yerel bir bakım ofisinde- uzaktan bir
grup uzman tarafından detaylı incelendiği yöntem). Bazı gelişmekte olan ülkelerde, sıtma tanısındaki yüksek oranda hatalı tanıları (5) dikkate
aldığımızda, Kitle Kaynak Kullanımlı telepatoloji, özellikle aşırı ve yanlış tıbbi ilaç kullanımını
azaltmada yardımcıdır. Bu sayede, ilaç bağışıklığını ve yan etkilerini minimuma indirir ve benzer
belirtileri olan diğer hastalıklarla mücadeleyi
geliştirir.
Kitlesel Kaynak Kullanılan biyomedikal görüntü analizinin, üçüncü dikkate değer sonucu,
çok değerli olacak ve referans olarak kullanılabilecek görüntü (altın etiket) kütüphanelerinin
oluşturulmasıdır. Bu görüntü kütüphaneleri, eğitim ve çalışma için, aynı zamanda biyomedikal
görüntülerin işaretlenmesi ve otomatik sınıflandırılmasına olanak verecek yapay öğrenme algoritmalarının geliştirilmesi için kullanılabilir.
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California Nano Sistemler Enstitüsü’nde yardımcı direktörudür.
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DOKTORU OYNAMAK
BioGames sıtma-tanıma oyun platformu,
3 yılı aşkın süredir, online olarak erişebilir
durumda ve 80’i aşkın ülkeden birkaç bin
oyuncu, uzman olmayan oyuncuların toplu
olarak, uzmanlaşmış gerçek tanı uzmanlarının doğruluk derecesine yaklaşıp yaklaşamayacaklarını test etmek amacıyla online
deneylerimize katıldı (3,6) ve doğru sonuca
%1-%2 hata payına kadar yaklaştılar. Aynı
BioGames platformu, her bir kırmızı kan
hücresi görüntüsü için kullanılabilecek bir
kütüphane oluşturmak amacıyla, bir grup
gerçek tanı uzmanı tarafından da oynandı. Oyuncuların hepsinin iyi eğitilmiş uzmanlar olduğu bu senaryoda, her bir hücre
görüntüsü için 3 seçenek sunuldu; pozitif
(sıtma bulaşmış), negatif (sıtma bulaşmamış) ve sorgulanabilir (görüntü güvenli bir
tanı koyabilmek için yeterli bilgiyi içermiyor; sorgulanabilir hücreler, yanlış tanıya
sebep olabilecek görüntülerin kaynağı için
katkı sağlayabilir. Bu uzman oyuncuların
cevaplarından hareketle, EM (Expected
Maximisation) algoritmasını kullanarak her
bir hücre görüntüsü için en iyi referans altın etikete matematiksel olarak yakınlaştık
(4). Bu çok kullanıcılı hücre analiz sistemi,
2850’yi aşkın ayrı kırmızı kan hücre görüntüsü (%4’ü pozitif, %5’i sorgulanabilir
ve geri kalanı negatif olarak işaretlenmiş)
içeren sıtma görüntü kütüphanesi oluşturmamıza olanak verdi.
25 Nisan 2014, Dünya Sıtma gününde,
BioGames görüntü kütüphanesi, eğitici bir
çalışma modülü ve uzman skorlama sistemi
olarak genel kullanıma açıldı. Her bir online
oyuncuya oyun başına 500 hücre görüntüsü
gösterilerek, puanlaması istendi ve onlardan
gelecek dönüşler ile sıtmalı hücrelerin ayırt
edilebilmesinde eğitim-çalışma seviyelerini
değerlendirebilmeyi amaçladık. Kişisel bilgisayar veya cep telefonlarından oynanabilen

her oyunun sonunda, oyuncuya yanlış pozitif
ve yanlış negatif oranlarına göre hesaplanan
bir skor veriliyor. Oyun başına kullanılan her
bir görüntü kümesi, sıtma görüntü kütüphanesi [BioGames ile nitelendirilmiş (4)] içerisinden rasgele ve küme içerisinde seçilen
her bir hücre görüntüsü de rasgele rotasyona tabi tutularak, oluşturuluyor. Bu süreç
oyunculara, her yeni oyuna başladıklarında,
eğitim modülünde yeni görüntü kümeleri ile
oynama imkânı sunuyor. Her bir oyunun sonunda, oyuncuya sadece bir BioGames skoru
verilmiyor, aynı zamanda yanlış sınıflandırılan görüntülerin listesi ile birlikte bir eğitim
geri bildirimi de veriliyor.
BloGames platformu, kan örneklerinin
yeni mikroskobik görüntüleri için altın etiket üretmeye devam ettikçe, görüntü veri
tabanımızı da büyütmeyi planlıyoruz. Bu
sürekli iyileştirmenin eğitim modülünü
daha fazla yaygınlaştıracağını ve sonunda
sıtma tanısı ile ilgili çalışmalarda kullanılacak standart dijital bir araç olmasını umuyoruz. Kullanıcı dostu oyunlar ve web ara
yüzlerine bağlanmış büyük bir veri tabanı
ile bu platform, sadece sağlık personeli tarafından mikroskobik görüntülerin doğru
okunacağı etkili ve güçlü bir eğitim aracı
değil, aynı zamanda farklı hastalıkların otomatik dijital tanısı için algoritma geliştirmek için de kullanılabilir. Gelişmekte olan
ülkelerde bazı sağlık personelinin göreceli
olarak zayıf olan eğitimleri dikkate alındığında, BioGames özellikle sıtma tanılarında doğruluk derecesini artırmada ve tedavi
altındaki hastaların parazitemisi (kandaki
parazit oranı, genellikle %1’in çok daha altında) ölçümlerinde değerli olabilir.
Ünlü basketbol oyuncusu Michael Jordan’ın tavsiyesindeki gibi “Her zaman negatif bir durumu pozitif bir duruma çevirin”.
BioGames skorlarında şansınız bol olsun!
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BULUT BİLİŞİM

ve SİBER GÜVENLİK
Bahtiyar BİRCAN, TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü / bahtiyar.bircan@tubitak.gov.tr

3. BULUT BİLİŞİM ve SİBER SAVUNMA
Bulut bilişimin sağlamış olduğu özellikler, özellikle
de düşük maliyet ve dinamik kaynak kullanımı sayesinde birçok güvenlik ürünü ve hizmeti bulut üzerinde
kullanıcılara hizmet vermeye başlamıştır. Bulut tabanlı güvenlik ürünleri sayesinde güvenlik çözümleri kurumların altyapısına çok daha kısa sürede hayata geçirilebilmektedir.
3.1 Dağıtık Servis Dışı Bırakma (DDoS) Saldırılarına Karşı Koruma:
Bulut Bilişim’in sunmuş olduğu yüksek bant genişliği ve
yüksek işlemci gücü kaynakları ve bu kaynaklar kullanılarak
oluşturulan DDoS önleme ürün ve hizmetleri sayesinde dağıtık
hizmet dışı bırakma saldırıları (DDoS) etkili ve hızlı bir şekilde
önlenebilmektedir. Bu hizmet doğrudan bulut üzerinden kullanıldığında kurumların mevcut bilişim altyapısında herhangi bir
değişiklik yapmadan koruma sağlanabilmektedir. DDoS koruma
hizmetini veren firmalar kendi ürünlerini kuruma ait tüm internet trafiğinin önüne konumlandırarak tüm ağ trafiğinin kendi sunucuları üzerinden geçmesini sağlamakta ve bu geçiş esnasında
saldırı trafiği filtrelenerek sadece normal kullanıcıların kurum
web sitesine gitmesine izin verilmektedir [5,6].

3.2 Ağ Tabanlı Saldırı Tespit ve Önleme (IDS/IPS):
Bilişim suçları ile siber saldırıların izlenmesi ve önlenmesinde
en etkili yöntemlerden biri ağ tabanlı saldırı tespit ve engelleme
sistemlerinin (IDS/IPS) kullanılmasıdır. Doğru şekilde kurulan ve
kurum servislerine göre optimize edilen bir IPS ile birçok saldırı
önlenebilmektedir. IDS/IPS ürünlerinin etkili olabilmesi için söz
konusu ürünler konusunda uzman kişiler tarafından doğru şekilde kurulmalı ve optimize edilmelidir. Birçok kurumda bu seviyede
uzman personel bulunmadığından IDS/IPS sistemleri etkili bir
şekilde kullanılamamaktadır. IDS/IPS sistemlerinin bulut üzerinden kullanımı sayesinde kurumlar konusunda uzman kişiler tarafından kurulmuş ve optimize edilmiş IPS ürünlerini kullanarak
bilişim altyapılarını etkili ve daha ekonomik bir şekilde koruyabilmektedir. DDoS koruma ürünlerinde olduğu gibi IDS/IPS sistemleri de kurum ile internet trafiğinin arasına girerek olası saldırıları
tespit edebilmekte ve önleyebilmektedir [7,8,9].

Şekil-2
Bulut tabanlı
DDoS koruma
sistemleri
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Şekil-3 Bulut
tabanlı log
yönetim
sistemleri

3.3 Log Yönetimi ve SIEM:
Bilişim suçlarının tespit edilmesinde en
önemli veri kaynaklarından biri sistemler üzerindeki loglardır. Saldırganların yapmış oldukları saldırıların ve suçların tüm izleri bu log dosyalarının
içinde bulunmakta ve bilişim suçlarının aydınlatılmasında çok önemli bir rol oynamaktadırlar.
Bundan dolayı kritik bilişim sistemlerine ait tüm
loglar merkezi ve güvenli bir yerde saklanmalı ve
olay anında incelenebilmelidir. Bulut bilişim sayesinde kritik sistem logları bulut üzerindeki servislere online olarak gönderilebilmekte ve bulut log
yönetim sistemleri üzerinde uzun süreli olarak
saklanabilmekte ve incelenebilmektedir. Bulut
bilişimin sağlamış olduğu yüksek depolama kapasitesi ile yüksek hızlı bant genişliği sayesinde
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loglama mekanizmaları kısa sürede ve etkili bir
şekilde uygulanabilmektedir. Bir çok log yönetim
firması ürünlerinin bulut üzerinden online olarak
kullanılmasına imkan vermektedir [10,11,12,13].
Bulut tabanlı kayıt yönetiminin bir diğer faydası
ise, işlenecek bilişim suçları ve siber saldırılar ile
ilgili olay kayıtlarının kurum dışında güvenli bir
lokasyonda saklanması ve saldırgan tarafından
silinme ihtimalinin olmamasıdır. Bunun sayesinde
işlenen suçların aydınlatılması için kullanılacak
dijital deliller de zarar görmemiş olacaktır. Buna
ek olarak bulut bilişim üzerine gönderilen kayıtların anlık olarak zaman damgası ile imzalanması
yapılabilmekte ve bunun sayesinde kurum bilgi
işlem personelinin kayıtları değiştirme ihtimali
ortadan kalmaktadır.
Log yönetimi ile ilgili bir diğer ürün ailesi ve
SIEM ürünleridir. SIEM ürünleri kuruma ait tüm
logları ve kritik sistemleri izleyerek bilgi güvenliği bakış açısı ile kurumun tüm IT altyapısına
bütüncül bir bakış sağlamaktadır. SIEM sayesinde farklı sunucu ve cihazlardan gelen loglar ve
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uyarılar birleştirilebilmekte ve yapılan saldırılara
ait daha anlamlı sonuçlar verebilmektedir. SIEM
ürünleri de bulut bilişim üzerinden kullanılarak
kısa sürede ve etkili bir şekilde kurulabilmekte ve
kurumun güvenlik seviyesi hakkında bilgi verebilmektedir [14,15,16].

3.4 Web Uygulama
Güvenliği Ürünleri:
Günümüzde kurumsal ağlara karşı en çok yapılan siber saldırı türlerinden birisi web uygulamalarına yönelik yapılan saldırılardır. Bu saldırıların etkili olmasında en önemli unsurlardan biri
kurum bünyesinde geliştirilen ve büyük oranda
güvenlik açıklığı barındıran web uygulamalarıdır.
Web tabanlı saldırıların önlenmesinde kullanılan
yöntemlerden biri de web uygulamalarının önüne
özelleştirilmiş web uygulama güvenlik duvarlarının (Web Application Firewall – WAF) konulmasıdır. Web uygulama güvenlik duvarları web tabanlı
uygulamalar ve protokoller için özelleştirilmiş IPS
olarak düşünülebilir. IPS ürünlerinde olduğu gibi
WAF ürünlerinde de etkili olabilmeleri için söz
konusu ürünler doğru şekilde kurulmalı ve kurum
uygulamalarına özel olarak optimize edilmelidir.
Bulut tabanlı WAF ürünleri sayesinde kurum web
uygulamaları kısa sürede ve fazla teknik bilgi gerektirmeden koruma altına alınabilmektedir. Bulut
tabanlı WAF ürünleri kurum web uygulamaları ile
internet trafiği arasına girerek tüm web trafiğinin
WAF üzerinden geçmesi sağlanmaktadır. Web trafiği içinde bulunan saldırılar WAF tarafından filtrelenmekte ve sadece normal web trafiği kurum web
uygulamalarına gönderilmektedir [5,6].

Şekil-4 Web uygulama güvenlik duvarı
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Kurumsal Bİlgİ
Sİstemlerİnde
Güvenlİk İhtiyaçları
ve Çözüm Önerİlerİ
Kurumsal bilgi sistemlerinin güvenlik ihtiyaçları ile ilgili yazı dizimizin
ikinci ve son bölümünde kullanıcı, organizasyon hiyerarşisi, makam ve rol
ilişkileri üzerinden devam edeceğiz. Organizasyon hiyerarşisinin yönetilmesi, erişim kontrol
tabanlı yetkilendirme, kurumsal verinin güvenliğinin sağlanması konuları üzerinde durduktan
sonra yazımızı denerim ve iz sürme sistemi ile
sonlandıracağız.

Kullanıcı,
Organİzasyon
Hİyerarşİsİ, Makam ve
Rol İlİşkİsİ

Kurumun organizasyon hiyerarşisindeki her
bir birim bir makam olarak ele alınabilir. Her
makamın sahip olduğu bir takım roller olabilir.
Bir rol birden fazla makama da atanabilir. Organizasyon hiyerarşisinde üstteki bir makam alttaki makamların sahip olduğu rollere otomatik
olarak sahip olabilir. Her makama asaleten veya
vekaleten atanmış kullanıcılar olabilir. Kullanıcı
aynı anda birden fazla makama atanmış olabilir.

Kenan Sevindik
Harezmi Bilişim
Çözümleri Genel Müdürü
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Organİzasyon
Hİyerarşİsİnİn
Yönetİlmesİ

Kurumsal uygulamaların pek çoğunda kurumun sahip olduğu organizasyon hiyerarşisi
kimliklendirme ve yetkilendirme işlemlerinde
önemli bir rol oynamaktadır. Kullanıcıların kurum içerisindeki uygulamalara erişmelerine,
hangi veriye ne yetkilerle erişebileceklerine,
hangi yetki ve sorumluluklara sahip olduklarına genellikle organizasyon hiyerarşisinde bulundukları konuma göre karar verilir.
Kurumun organizasyon yapısı en tepe birim
en üstte, en alt birimler ise en altta olacak bi-

çimde ters dönmüş bir ağacın dallarına benzetilir. Genellikle her birim, en üst birim haricinde,
başka bir üst birime bağlıdır. En üst birime kök
birim adı verilir. En alttaki birimlerin ise kendilerine bağlı alt birimleri olmadığı için bunlara
da uç birimler adı verilir.
Kurum personelinin her biri organizasyon
hiyerarşisindeki herhangi bir birimin altında
yer alırlar. Kurum içerisindeki personelin görev,
yetki ve sorumluluklarına göre sahip oldukları
statü genellikle makam veya kadro olarak ifade edilir. Kadro/makam personelin sınıf, ünvan,
görev, özlük hakları, yetki ve sorumluluklarını
tanımlayan temel bir yapıdır. Organizasyon hiyerarşisindeki her birime tahsis edilmiş kadro
veya kadrolar mevcuttur. Kadrolar arasında da
ast üst ilişkisi olabilir. Herhangi bir kadro başka
bir kadroya bağlı olabilir. Bağlı bulunduğu kadronun mutlaka kendi bağlı bulunduğu birime
ait olması da şart değildir. Personel bu kadrolardan herhangi birisine yerleştirilir. Personelin
kadroya yerleştirilmesine veya atanmasına görevlendirme adı verilir. Görevlendirmeler belirli
bir zaman aralığı için veya süresiz olabilir. Ayrıca bazı personeller atandıkları kadronun dışında başka kadrolara ait görev ve sorumlulukları
da icra edebilirler. Bu nedenle görevlendirmeler asaleten veya vekaleten yapılabilir.

Yazar Hakkında
Kurumsal uygulama mimarilerinin oluşturulmasında ve kurumsal uygulama geliştirmede
uzmanlaşan Kenan Sevindik’in bu alandaki deneyimi 15 yıldan fazladır. Pek çok farklı
kurumsal Java teknolojisi üzerinde de kapsamlı ve derin bir deneyime sahip olan yazar,
Spring Application Framework, Spring Security Framework, Hibernate Persistence Framework
gibi teknoloji ve framework’leri ilk dönemlerinden itibaren yakından takip etmekte ve
uygulamalarında kullanmaktadır. Harezmi Bilişim Çözümleri’nin kurucularından olan Kenan
Sevindik, kurumsal uygulama geliştirme, kurumsal mimari danışmanlığı, Java, object oriented
programlama, tasarım örüntüleri ve pek çok kurumsal Java teknolojisi ile ilgili eğitim ve
koçluk hizmetleri de vermektedir. Wiley Publishing tarafından 2015 yılında yayımlanan
Beginning Spring isimli kitabın yazarları arasında yer alan Kenan Sevindik, deneyimlerini blog
yazılarında, değişik etkinlik ve konferanslarda konuşmacı olarak da paylaşmaktadır.

Kurum için güvenli erişim gerektiren
herhangi bir kaynak üzerinde işlem yapma
yetkisi ilgili kadrolara verilir. Kaynak genellikle veri olur. Ancak veri dışında kurum
içindeki herhangi bir servis, proses veya
uygulama da kaynak olarak ele alınabilir.
Yetkilendirmenin süresi, ve kapsama alanı
olabilir. Kapsama alanı, kurum içerisindeki
uygulamalar veya domain olabilir.

Erİşİm Kontrol
Lİstesİ Tabanlı
Yetkİlendİrme

Erişim kontrol listesi tabanlı yetkilendirme ise UNIX işletim sisteminin yetkilendirme modeline benzer. Bu yönteme
isteğe bağlı erişim kontrolü (DAC) adı da
verilmektedir. UNIX işletim sisteminde
özne kendimiz, ait olduğumuz gruplar
veya diğerleri şeklinde üçe ayrılmaktadır.
Nesne ise burada dosya veya uygulamadır.
Dosya veya uygulama üzerinde gerçekleştirilebilecek işlemler okuma, yazma, silme
ve çalıştırma olarak tanımlanmıştır. Nesnenin sahibi ilgili öznelere bu yetkilerden
uygun gördüklerini atamadan sorumludur.
Atanan bu yetkiler dahilinde özne de nesne üzerinde izin verilen işlemleri gerçekleştirebilir. Nesne üzerinde kimin hangi
izinlere sahip olduğu bilgisine de erişim
kontrol listesi (ACL) adı verilir.
Özne
Kendi
Grup üyeleri
Diğer herkes

İşlem
R
W
X

Nesne
Dosya
Proses

Nesne sahibinin, nesne üzerinde uygun yetkileri ataması kendi sorumluluğundadır. Eğer sadece kendisinin görmesini istediği bir dosya için herkese erişim
izni verirse bu hatanın sorumluluğu da
kendisindedir. Büyük sistemlerde kullanıcıların yetki atama işlemlerinde yapabilecekleri hataları azaltmak ve atama
işlemine birtakım sınırlar getirmek amacı
ile zorunlu erişim kontrol yöntemi (MAC)
uygulanabilir. Bu yöntemde erişim izinlerinin atanmasında kullanıcılar tamamen
bağımsız ve özgür değillerdir. Kendilerine
verilen izin doğrultusunda yetkiler atayabilirler. Bu yöntemde, erişim denetimine
tabi tutulacak nesnelerin kendilerine has
özellikleri tanımlanır. Bu özelliklere etiket adı da verilmektedir. Etiketler de bölümlere göre kendi aralarında gruplanabilirler. Bu bölümleme, domain, kategori,
veya kademe şeklinde olabilir. Örneğin
üst kademeden alt kademeye veri akışına izin verilmeyebilir. Ya da farklı domain’lerdeki kullanıcıların birbirlerine erişimleri kısıtlanabilir.

Kurumsal
Verİnİn Güvenliği

Kurumsal mimari de kurumun sahip olduğu verinin güvenli biçimde yönetilmesi
hayati öneme sahiptir. Pek çok organizasyon için kurumsal mimari de odak noktası
veridir. Kurumun sahip olduğu değişik uygulamalar ortak bir veri katmanı üzerinden
kabiliyetlerini sunarlar. Farklı uygulamalar
ortak veri setleri üzerinde işlem yapabilirler. Bu verinin gizliliği, tutarlı biçimde
değiştirilmesi ve sürekli olarak erişilebilir
kılınması için uygulamalardan bağımsız biçimde veriyi odak noktasına alan bir güvenlik mimarisine ihtiyaç vardır.
Kurumsal veri bir uygulama tarafından
üretildikten sonra diğer pek çok uygulama
tarafından kullanılabilir. Verinin uygulama-
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Üretİlen İz
kayıtlarının
güvenlİğİ de
önemlİdİr

lar arasında paylaşılması söz konusu olacaktır. Dolayısı ile veri düzeyinde hangi kullanıcıların ne türde yetkilere sahip olduğu
bilgisinin de tek bir noktadan yönetilmesi
yetkilendirme politikalarının ve veri üzerindeki yetkilendirme işlemlerinin kurumun
sahip olduğu uygulamalar arasında paylaşılmasının sağlar. Bu nedenle veri üzerinde
yapılan yetki tanımlarının uygulamalar arasında tekrarının önüne geçilmiş olunur.
Ancak erişim izni, uygulamalar genelinde verilmesine rağmen kurumun
güvenlik politikaları doğrultusunda ilgili veri üzerinde yapılmasına izin verilen
işlemlerin ve bu işlemleri yapacakların
yetkilendirilmesinin belirli bir kapsama
veya etki alanına sahip olması istenebilir.
Bu durumda yetki tanımına ilaveten bir de
kapsama alanı bilgisinin erişim kontrol
listelerine eklenmesi gerekecektir.
Nesne (OID)
Doküman:101
Doküman:555
Doküman:101

Özne(SID)
user1
user1
user2
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Yukarıdaki örnekte 101 id’li Doküman
nesnesi üzerinde user1’e okuma (R) yetkisi verilmiştir. Ancak bu yetki sadece app1
isimli uygulama için geçerlidir. Kullanıcı
Doküman:101’e sadece app1 uygulaması
üzerinden erişebilecektir. Aynı dokümana
user2 kullanıcısı ise app1, app2 ve app3
uygulamalarından erişebilecek şekilde
yetkilendirilmiştir. User2’nin Doküman:101
üzerinde okuma dışında silme (D) ve güncelleme (W) yetkileri de mevcuttur.

Denetİm ve 			
İz Sürme Sİstemİ

Kurumsal bilgi sistemlerinde kullanıcıların gerçekleştirdiği işlemlerinin takibinin ve izinin sürülmesini sağlar. Kurumsal
güvenlik mimarisinde önemli bir ayaktır.
Kurum içerisinde meydana gelebilecek
İzin
R
R,W
D,R,W

Etki Alanı
app1
app2,app3
app1,app2,app3

Sonuç
Kurumsal güvenlik
mimarisi, kurumsal bilgi
sistemleri mimarisinin en
temel yapı taşıdır. Kurumsal
bilgi sistemleri mimarisini
oluştururken ilk aşamadan
itibaren güvenlik gereksinimleri
üzerinde durmak, bu
gereksinimleri karşılayacak
bir mimari yapı oluşturmak
kurumun faaliyetlerini
emniyetli ve kesintisiz biçimde
sürdürebilmesi için oldukça
önemlidir. Güvenlik mimarisinin
ilk aşamada oluşturulması ile
kurumsal mimarinin içerisinde
yer alacak bileşenlerin sahip
olması gereken güvenlik
fonksiyonları, bu bileşenlerin
devreye alındığı andan
itibaren güvenli biçimde
işletilebilmelerini sağlayacaktır.
Zaman içerisinde sisteme dahil
edilen farklı uygulamaların ve
hizmetlerin kendine özgü veya
eksik güvenlik kabiliyetleri
nedeni ile kurumun bilgi
sistemleri altyapısının zafiyete
uğraması ihtimali azalacaktır.
Uçtan uca tutarlı bir güvenlik
modeli kurumsal mimariye
hakim kılınabilecektir.

güvenlik problemlerinin sorumlularını tespit edebilmek için bu sistem tarafından üretilen kayıtlara
ihtiyaç duyulur. Bazı durumlarda
bu sistem gerçekleşen işlemlerle
ilgili detaylı bir iz kaydı oluşturmakla yetinebildiği gibi, diğer bazı
durumlarda sistem yöneticisinin
anlık olarak bilgilendirilmesi de
söz konusu olabilmektedir.
Sistemin iz kaydı oluşturacağı
veya sistem yöneticisini anlık olarak uyaracağı durumlar şu şekilde
sıralanabilir:
• Güvenlikli veya hassas veri
üzerinde gerçekleşen okuma, yazma veya silme işlemleri
• Erişim kontrol verisi ile ilgili
değişiklikler
• Sistem konfigürasyonu üzerinde yapılan işlemler
Üretilen iz kayıtları kim, ne, nerede, ne zaman ve nasıl sorularına
cevap verebilecek detayda bilgi
içermelidir. Bu bilgi örneğin, erişim
zamanı, kullanıcı adı, kullanıcının
IP adresi, işlem türü, işlem sonucu,
ve üzerinde işlem yapılan veriden
oluşabilir. Şifre gibi bazı hassas
verinin kriptolu biçimde bile olsa
iz kayıtları içerisinde yer almaması
gerekebilir.
Üretilen iz kayıtlarının güvenliği de önemlidir. Bu kayıtlar merkezi bir yerde toplanmalı, zaman
damgalı olmalı, başkaları tarafından kesinlikle değiştirilememeli,
sıkıştırma ve arşivleme işlemlerine tabi tutulabilmelidir.
Farklı sistemlerden anlık olarak denetim ve iz sürme kayıtları
üretilebilir. Bu sistemler ve merkezi denetim ve iz sürme sistemi
arasında zaman senkronizasyonu
da önemlidir.

Denetİm ve İz
Kayıtlarının
Analİzİ

Üretilen denetim ve iz kayıtlarının geriye dönük olarak farklı kriterler ile incelenebilmesi ve yapılan
işlemlerle ilgili kullanıcılara istatistiki bilgi sunması da önemlidir. Böyle bir analiz mekanizmasında belirli
kriterlere göre filtreleme, sıralama,
arama gibi özelliklerin yanı sıra, işlemlerle ilgili averaj değerleri veya
işlenen veri miktarını, işlem sayısını
sunan istatistik kabiliyetleri, farklı
iz kayıtları arasındaki ilişkileri gösteren analiz kabiliyetleri de mevcut
olmalıdır.
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Yaşayan Bİr
Organİzma:

YAZILIM

“Çoğu kişi, yazılımın kodlamadan oluştuğunu ve bir kere yazılıp bittiğini
zanneder. Oysa yazılım yaşayan bir organizmadır ve kodlamadan ziyade
yazılımın kalitesi; ne kadar süre ayakta kalacağı, ne kadar esneyebileceği
ve bakım maliyeti ile ölçülür, mühendislik tam da burada yatar.”
üphesiz her yazılımın bir ömrü vardır ve zamanla
ihtiyaçları karşılayamaz noktaya gelir. Yazılım bir binaya benzer ve zamanla çıkılan katlardan ötürü gün
gelir kolonlar o binayı taşıyamaz hale gelir, 3-7 yıl
gibi zaman dilimlerinde binayı yenilemek gerekebilir.
İyi mühendis; diktiği 4 katlı binanın üzerine zamanla 5., 6.,
8., 20. katı da kolayca çıkabilir, gökdelene dönüştürebilir. Zamanının %90’ını bu binaya yeni katlar çıkmak için kullanılır,
%10’unu da binayı sağlamlaştırmak, dökülen sıvaları yamamak,
kolonları güçlendirmek için harcar ve bu binanın olabildiğince
uzun yıllar ayakta kalmasını sağlar.
Nacizane meslek hayatımda; zaman baskısı, önceliklerin
doğru belirlenememesi vb nedenlerle (ki bence zaman baskısı
olsa bile esas sorun yeteneğin ve mühendisçe tasarımın olmaması) halihazırda dikilen 4 katlı binaların derme çatma olmasına çok şahit oldum. Bir an önce hızlı! yapılması için derme
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çatma kurulan sistemler orta vadede (uzun vadede bile değil)
daha maliyetli ve bakım-desteği zor, esnek olmayan yapılar
oluyorlar.
Dışarıdan bakıldığında ayakta duran bir bina gibi görünmesine karşın, inşaatta kullanılan kalitesiz çimento, deniz kumu
ve eksik demirden ötürü 5. katı eklerken titremeye başlaması,
6. katı eklerken kısmi çökmelerin yaşanması, 7. katı eklerken
minik bir işin haftalar alması, yazılımcıların zamanının %8090’ının geliştirme yerine bakım-destek için ayrılması, kurulan
sistemin ne kadar kalitesiz olduğunun belirtileridir. Bu tür sistemlerde yatayda ölçeklenebilirlik, yüksek erişilebilirlik, performans, verimlilik, yazılım yaşam döngüsü gibi konular ütopik kalıyor malesef. Daha kötüsü ise bu tür yapılara yetenekli çalışan
çekemeyeceğiniz gibi, halihazırdaki çalışanlarınız da mutsuz
olacaklardır. Ekip mutsuzsa, aşçının yapacağı yemek ne kadar
lezzetli olur siz düşünün!

HAKAN ERDOĞAN

Title’ım CPO (chief product officer) @ iyzico

İşin ilginç yanı başta “kısa sürede”! Iş birimlerini mutlu ediyormuş gibi görünen bu kalitesiz bina,
bir süre sonra ne müşterileri ne iş birimlerini ne
de size mutlu edecektir. Mış gibi yapmak, top çevirmek, günü idare etmek kendinizi kandırmak oluyor
malsef, sözün özü, ucuz etin yahnisi yavan oluyor
(üstelik bu yahni hiç ucuz da değil).
İyi bir mühendis 100 birimlik eforunun 50 birimini analize, 30 birimini tasarıma, 20 puanını da
kodlamaya harcar ki kuracağı sistem ölçeklenebilsin, esneyebilsin, uzun yıllar ayakta kalabilsin. Kastım over-design veya klasik waterfall proje yönetimindeki aylarca analiz yapılması değil.

İyi bir mühendis 100 birimlik eforunun 50 birimini analize, 30 birimini
tasarıma, 20 puanını da kodlamaya harcar ki kuracağı sistem
ölçeklenebilsin, esneyebilsin, uzun yıllar ayakta kalabilsin.

Kastım, iş birimlerinin, satış ve pazarlama ekiplerinin ihtiyaçlarına hızlı çözüm bulabilecek, piyasaya hızlı sürülebilecek,
pazar payı alma yarışında bu birimlerin işini kolaylaştıracak,
elini güçlendirecek, en yalın ürünü (MVP), doğru önceliklerle,
analizle ve proje yönetim methodolojileriyle (tercihen agile/scrum/kanban) ölçeklenebilir bir altyapıda hazırlayabilmek. Bunu
yapabilmek için de en önemli ve gerekli şey YETENEK’lerden
oluşan bir EKİP. Mutfaktaki bıçaklar keskinse her türlü yemek
keyifle ve kolayca yapılıyor. Üstelik derme çatma hızlı! kurgulanan, titreyen o 4 katlı binadan hem daha kısa sürede hem de
karşılaştırılamayacak ölçüde kaliteli biçimde.
Farzedin ki 6 kişilik bir yetenek ekibiniz var, 2 senior, 2
mid-level, 2 junior developer. Herkes cross-functional, yani
full-stack herkes projedeki her konuya ve code base’e hakim.
Bu ekip, agile/scrum pratiklerini kullanıyor, gereksinimleri iş birimleriyle biraraya gelip çıkarıyor ve öncelikleri iş birimlerinden
alıyor, örneğin 2 haftalık dilimlerle de çalışabilir prototipler sunup işbirimlerinden feedback alıyor, son kullanıcı karşısına ürünün en yalın halini çıkarıyor.
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Bu yetenekli ekip, projeye başlarken gereksinimleri ve öncelikleri çıkardıktan sonra sırasıyla;
• Infrastructure design (altyapı tasarımı: veritabanları, sunucular, load balancer, caching, …)
• Architectural design (mimari tasarım)
• Domain design (iskeletin tasarımı)
• Service design (servislerin tasarımı)
•…
gibi süreçlerden geçiyor, yazılım yaşam döngüsünü oturtuyor ve binayı inşaa etmeye başlıyor, burn-down chart ile projenin gidişatını gün ve gün takip ediyor, değişen ve eklenen yeni
isteklere karşın hergün yeni planlama yapıyor, gerekirse iş modelini, ürünü pivot edebiliyor.
Eğer bahsettiğim bu örnek süreç tanıdık geldiyse, emin olun
keyifli, verimli ve ölçeklenebilir bir iş ortamında çalışıyorsunuz
demektir, kıymetini bilin Bu bahsettiklerime aşine değilseniz ve
bu nedenle karın ağrısı çekiyorsanız, değişimi başlatın zira insan
eylemsizlik prensibine gore konfor alanından çıkmak istemez,
değişim zordur, ama sizi de geliştirir.

/ KÖŞE /

ORGANİZASYONEL
ÇEVİKLİK
(Organizational Agility)

PINAR AYORAK
CSM, CSPO, CSP
Scrum Professional

026 www.bimo.org.tr

Agile…Bu satırları okuyup da
kelimeye aşina olmayan pek az
kişi vardır diye düşünüyorum.
Agile ‘ı bilen, başlığını gördüğü hiçbir makaleyi de kaçırmaz…
Agile’ın bir fenomen olduğunu; özellikle teknoloji firmalarının manzarasını
değiştirecek bir metodoloji olduğunu düşünüyorsanız sanırım Agile’a geç kalanlardansınız, çünkü dünyaya baktığımızda bu
reform çoktan gerçekleşmiş :
Version One’ın “8th Annual State Of
Agile” raporu, katılımda bulunan organizasyonların (Kuzey Amerika ve Avrupa)
%88’inin Agile kullandığını yayımlamıştır.
(http://www.versionone.com/pdf/2013-state-of-agile-survey.pdf)
Oranın önceki senelere göre artışı ve
firmaların metrikleri (innovasyon, kalite
vb), çalışan ve müşteri memnuniyeti ile birlikte piyasanın ihtiyacı olan değeri üretme
kapasitelerine bakıldığında, 2001 yılında,
Agile Manifesto’da yer alan 4 değer ve 12
prensibin oluşturduğu kültürün organizasyonların oluşturmayı hedeflemesi gereken
kültür olduğunu görmekteyiz.
(www.agilemanifesto.org)
“Agile” olabilme amacı ile kullanılan
tüm pratiklerin temelinde işte bu 4 değer
ve 12 prensip yatar.
Agile (Çevik) olan veya Agility (Çeviklik)
sağlamış organizasyonlar, değişime hızla
adaptasyon ile değer üretme ve sürekli
müşteri memnuniyeti sağlama adına, kendi kendini yönetebilen ekiplerden oluşan,
şeffaf ve sürekli iyileştirmeye odaklı yaratılmış çalışma ortamı barındırır. Davranış
biçimlerinin temelinde güven yatar.

McKinsey’nin 2006 yılında gerçekleştirmiş olduğu “Building a nimble organization: A McKinsey Global Survey,”’de organizasyonların Agile olma hedeflerinin
nedenleri 4 madde ile özetlemiştir.
Daha yüksek gelir
Müşteri ve çalışan memnuniyeti
Hızlı piyasa sürümleri ile rekabet avantajı
Operasyonel etkinlik
Verilen zaman içerisinde yapılacak çok
iş var, kaynak az, piyasa ihtiyacı projenin
ortasındayken değişti gibi belirtilerin altında aslen yatan kurumların değişime çevik bir şekilde adapte olamayan, belirlenen
zaman dilimlerinde disiplinli teslim yapamayan yapılarıdır.
Tıpkı hayatın iki gerçeği doğum ve
ölüm gibi, organizasyonlar için de gerçek
olan birşey var ki o da “Değişimdir.”
Agile Dönüşüm; Piyasa ihtiyaçlarının
değişmesi, gelişen ekonomi ile gelen değişim, rekabet ve/veya teknolojinin getirdiği
değişimlere hızla, çevik bir şekilde adapte
olabilmeyi hedefler.

Yazar Hakkında:
2002 yılında Boston Amerika’da, Northeastern Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği
üzerine lisans eğitimimi tamamladım. 13 yılı aşan kariyerimde; IT sektöründe
Amerika, Hollanda ve Türkiye’de yazılım mühendisli ğinden yazılım mimarlı ğına,
proje yönetiminden program yönetimine, IT direktörlü ğünden IT firma kuruculu ğuna,
gömülü (embedded) sistemlerden kurumsal (enterprise) sistemlere kadar bir çok yazılım
katmanında çalıştım. 2008 yılında, Hollanda’da Jeff Sutherland ve 2009 yılında Gabrielle
Benefield tarafından Scrum Master ve Scrum Product Owner sertifika e ğitimlerini
tamamladım ve bugüne kadar farklı kültürlerde ki firmalarda Scrum Master ve Agile Coach
görevlerini üstlendim, dönü şüm projelerinde yer aldım.
Scrum ile ilgili e ğitim, bilgi ve tecrübelerimin Scrum Alliance tarafından resmile
ştirilmesiyle Scrum Professional (CSP) olarak; 2013 yılından bugüne Kurumsal Çeviklik
konularında e ğitim ve koçluk hizmetleri sağlayan Nice Teknoloji’nin kurucu orta ğı olarak
çalışmaktayım.

Organizasyonun tek bir domaininde
değil (orneğin IT) tüm anahtar domainlerine yayıldığında dönüşüm tamamlanır. Aksi “kısmen Agile olan büyük ihtimal
ile dönüşümü tamamlayamayarak sürekli iyileştirmeye odaklanamayan” organizasyon resmi çizer.
2008 yılından beri çalıştığım uluslararası bir çok firma ile Agile Coach ve
Scrum Master görevlerini üstlendim.
Dönüşüm projelerinde yer aldım. Farklı
milletlerden gelen insanlar ile farklı kültürlerde çalıştım. Bir yazı dizisi fikri ile
başlayan bu ilk yazım ve gelecek yazılarımda bir paylaşım ortamı yaratalım ve
bilgiyi yayalım isterim.
Agile olmaya giden yolda kullanılan
pratiklerinden en popüleri Scrum hakkında bir sonraki ay yayımlanacak sayıda
konuşuyor olacağız.
Merak ettikleriniz ve/veya duymak
istedikleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

www.bimo.org.tr

027

/ KÖŞE /

BAŞLA!

Muhteşem bir takıma , muhteşem
bir ticari bilgiye veya muhteşem
yazılım, tasarım bilgisine sahip olmayı beklemeyin. Kendi işinizi kurmanın en iyi yolu hemen başlamaktır. Beklemeyin, ertelemeyin. Sadece başlayın.

Ya başarılı olamazsak?

İlk denemenizde zaten büyük ihtimalle
başarılı olamayacaksınız. Bisiklet sürmeyi öğrenmek için bazen bir kaç kere düşmek gerekir.
Canınız biraz acıyacak, yanlış kararlar verecek,
hatalar yapacaksınız.Bu hatalar bazen sadece
müşteri kaybetmek olabilir. Yanlış yazılan kod
dolayısıyla sunucunuzun patlaması da olabilir. Fakat başarısızlıklarınızdan ders alarak
daha güzel işler çıkartmaya başlayacaksınız.
Bir musibet bin nasihatten hayırlıdır.

Bİr probleme bİr çözüm

Tarkan Anlar
SpeedNext CEO

Bir problem düşünün. Mutlaka alternatif
çözümleri vardır. Rakipler olabilir fakat onu
diğerlerinden daha iyi çözebileceğiniz bir
yöntem düşünün. Arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle paylaşın. Onların geri bildirimleriyle
fikrinizi besleyin. Fikrinizin çalınmasından
asla korkmayın. Korkmanız gereken çalınmaya değer bir fikir üretememek olsun :)
Gerek yok!
“İyi, mükemmelin düşmanıdır.” - Voltaire
Başlamak için, açılış sayfası yazı tipleriniz
üzerinde 5 saat harcamanıza gerek yok. Ya da
muhteşem logoya projeye başlamadan sahip
olmanız gerekmiyor.
Yapmanız gereken çözdüğünüz problemin ilk versiyonunu hemen arkadaşlarınıza, kardeşlerinize veya hiç olmadı annenize
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kullandırmak. Eleştirileri not alın ama yıkıcı
eleştirilere çok da kulak vermeyin.
İlk müşterimiz YAT.TV idi. İlk satışı yaptığımızda henüz ortada bir ürünümüz yoktu.
Hatta projemiz de yoktu. Takımımız veya ofisimiz de yoktu. Sadece ihtiyacı olan bir müşterimiz ve bunu çözecek bir fikrimiz vardı. O
günden beri ilk müşterimizden düzenli ödeme alıyoruz ve sunduğumuz servisi geliştirmeye devam ediyoruz.
F=MA
“Eğer ürününüzün ilk versiyonundan
utanmıyorsanız, ürününüzü çok geç
çıkartmışsınız demektir.”
Reid Hoffman- Linkedin’in kurucusu
Tamam, problemi tespit ettiniz, ürünü çıkarttınız. Hatta birilerine satmayı dahi başardınız.
Artık geri bildirimler almaya başlayacaksınız. Genelde herkesin muhteşem fikirleri
vardır.
“Buna bir kaç daha tuş ekleyelim kanka.
Şekil durur.”

Yazar Hakkında
Ege İngilizce İşletme Bölümünü bitirdim. İşletme Kulübünün
kurucularından olup. Üniversite öğrencisi iken 20 bin aktif kullanıcıya ulaşan
Kapitalist Online isimli oyunu kurdum.
Bugün online video sektöründe hızla yükselen ve 14 kişilik ekibe sahip
Esan Bilişim’in CEO’su olarak iş hayatıma devam ediyorum.

Gerek yok!

Ürüne eklediğiniz her özellik ürünü
problem çözmekten çıkartıp ürünün kendisini problem haline getirebilir. Siz çatal
yapmak istiyorsunuz, isviçre çakısı değil.
Sınırlı kaynaklarınız, sınırlı ekibiniz var.
Sadece bir şeyi diğerlerinden çok daha
iyi yapabilirsiniz. Ve bir problemi çok
daha iyi çözebilirsiniz. Ona odaklanmalısınız. Hizmet verdiğiniz alan, çözdüğünüz
problem ne kadar genişlerse problemi
çözme ivmeniz o kadar azalacaktır.
Önemli olan nasıl başladığınızdan
çok seçtiğiniz niş pazarda nasıl ilerleyeceğiniz.
Justin Kan kafasına bir kamera bağlayıp hayatını canlı yayınlayarak başladı.
Daha sonra Justin.TV ile herkese canlı
yayın yapabilme imkanı sundu ve en sonunda Twitch.TV’yi Amazon’a 970 milyon
dolara satarak muhteşem bir çıkış yaptı.
Zaman içinde iş planlama, strateji geliştirme, hedef kitleye ulaşma, finansallar,
takım kurma gibi bir çok derdiniz zaten
olacak. Bunların sizi alıkoymasına müsade etmeyin. Nasıl olsa bunlar ile ilgilenecek çok vaktiniz olacak.
Şimdi hemen aklınıza gelen fikri hayata geçirmek için ilk adımı atın.
Fikirleri ile ilgili geri bildirim almak
isteyen arkadaşlar bana her zaman ulaşabilir.
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BMO’ya daİr
BM Dergi: İTÜ Bilgisayar Mühendisliği(BM) Bölümünü kısaca tanıtır mısınız? Ne zaman ve nasıl kuruldu? Öğretim
üyesi kadrosu kimlerden oluşur? Öğretim üyesi kadrosunun odaklandığı araştırma alanları nelerdir?
İTÜ BM’nin adı şu anda BM ve Bilişim Fakültesi şeklindedir. Kuruluş hikayesi aşağı yukarı 80’lere kadar gidiyor. Kurulduğu gün
3 kişi idik. En yaşlımız Nadir Yücel Hocam, Emre Harmancı Hoca
ve en genç bendim o zaman. O gün için tabi 3 kişi ile bir bölüm
İTÜ normlarında olmaz, ancak ana bilim dalı olur. O zaman Kontrol
ve Bilgisayar Bölümü içinde bir Ana Bilim Dalı olarak oluşturuldu
ama zamanla Ana Bilim Dalı olarak kalmaya devam edersek gelişemeyeceğimizi değerlendirdik. Arkadaşların da “Bunu senin yapmam lazım.” şeklindeki teşvikleriyle BM Bölümünün kurulması için
girişimde bulunduk. Neden biz böyle bir şeye ihtiyaç duyduk? O
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devirde verdiğimiz eğitimi gözden geçirirsek gerçek bir BM eğitimi
verdiğimizi söylemek mümkün değil. Çok özetle bir örnek vermeye
çalışayım: Öğrencilere biz elektrik makineleri laboratuvar dersini
veriyoruz ama veritabanı dersi veremiyoruz. Çünkü müfredatta belirli zamanınız var ve o zaman içine belli dersleri koymanız lazım.
Sonunda ben biraz öncülük edip bu Bölümün kurulması için gayret
ettim, çalıştım. Çok fazla dışımızdan engelle karşılaşmadım çünkü
BM dünyada gelişen, gözde bir meslek. Onun için kimse BM olmaz,
gereksiz gibi bir şey diyemezdi. 1-1,5 sene uğraşmamızın sonucunda Ana Bilim Dalını Bölüm yaptık. Bu da 1998 senesi olması lazım.
Daha sonra “Teknik üniversitenin gereklilikleri içerisinde kalkınmak istiyorsak bunun bağımsız bir fakülte olması gerekiyor”
savıyla ortaya çıktım. İTÜ’den geçti, senatolardan geçti, YÖK’ten
geçti, meclislerden filan derken 2010 yılında Fakülte olduk, 17 kişi.

RÖPORTAJ

Üniversitesi ile yaptığımız programın adı) oradan da yaklaşık 30-35
kişiyi mezun ediyoruz.
BM Dergi: BMO’nun kuruluş sürecinde Bölüm Başkanlarının özellikle de şahsınızın önemli destekleri oldu. Sizin BMO’dan beklentileriniz nelerdir? Ne tarz uygulamaların sektördeki BM kalitesini arttıracağına inanıyorsunuz?
İTÜ’de Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi kurulmasına nasıl ön ayak
olduysam, BMO’nun kurulmasında da aynı şekilde oldu. Oda olarak
Elektrik Mühendisliği içerisinde temsil ediliyor ama Elektrik Mühendisleri Odasının içerisinde üvey evlat gibi kalıyor. Dedim ki bu
yanlış, BM’nin kendi Odası olması lazım. Benim son yıllarda düzenlediğim BM Bölüm Başkanları toplantısında dedik ki bunu ciddileştirelim ve sizlere haber verdik, bir araya gelin toplanın diye davet
ettik. Tabi davet ederken Elektrik Mühendisleri Odasındakileri de
davet ettik çünkü ev sahibi onlar. Onlar da dediler ki biz BM
Odasının kurulmasını destekliyoruz, karşı çıkmayacağız
dediler. Çünkü onlar karşı çıkarlarsa kural gereği
kuramıyorsun. Odanın bizim artık büyüdüğümüzü ayrı bir Oda olduğumuzu ve farklı bir disiplinimizin olduğuna muvafakat etmesi lazım.
Onaydan sonra kendi içimizde bir takım kurduk. Hocaları da özellikle ODTÜ’den seçtik.
Sağolsunlar onlar da bu işi takip ettiler. Bir
yıl sonra da TMMOB BM’nin ayrı bir Oda
olmasını kabul etti ve kuruldu. Daha sonra
bütün olay mezunların Odayı bilip üye olmalarıydı. Odaların faydası meslek standartlarını ve etiğini oluşturabiliyorsun, mesleki
kaynaşmayı ve dayanışmayı sağlıyorsun ve
mesleği savunabiliyorsun. BMO olmayınca ara
elemanlar çıkıp bilgisayar mühendisinin yapması
gereken işi yapmaya kalktı çünkü ortalık çok boş
kalmıştı.
BM Dergi: BM alanında, Türkiye’deki akademik çalışmaları
dünya ile karşılaştırdığınızda mevcut durumu yeterli buluyor musunuz? Türkiye’de BM alanında bilimsel gelişimi artırmak adına yapılması gerekenler hakkında fikirleriniz nelerdir?
Önce BM’yi tanımlayalım. Amerika’da ACM diye bir organizasyon
var. Onlar 5 alan belirlemişler. Bunlardan biri bizim BM dediğimiz
alan. Diğeri Bilgisayar Bilimleri sonra yazılım mühendisliği. Bu üçü
çok önemli. Ondan başka bilişim sistemleri ve bilgi teknolojileri. Teker teker tanımlarsak bilgisayar mühendisine bilgisayarlı sistemler
tasarlayan ve geliştiren, bunun için gerekli yazılımları yapan insan diyorlar. Bilgisayar bilimciye ise bilgisayarı yapmakla ilgili hiçbir vazife
vermeyip bilgisayarı en iyi kullanan insan diyorlar. Ama bu inşaatçı da olabilir matematikçi de
olabilir fizikçi de olabilir. Yazılım mühendisliği
ise bugün hala tartışılır. Bence yazılım artık bir
ürünse bu da bir mühendisliktir. Bilişim Sistemleri mühendisliği, Bilgisayarı işletme ve yönetimde kullanmayı hedefler. Bilgi teknolojileri ise
Bilgisayarlı sistemlerin oluşturulmasına yoğunlaşır. Bizde mühendislik unvanı bir üst seviye özellikle psikolojik algı olarak. Yaptığınız
iş yazılım mühendisliği de olsa bilgisayar bilimciliği de olsa bunun
adı hep BM. İTÜ BM Bölümü ABET’in BM olarak kabul ettiği ender
bölümlerden bir tanesi. BM hem yazılımla hem donanımla ilgilenir.
Bir bölüm hiç donanımla ilgilenmeyip sadece yazılımla ilgileniyorsa bunun BM sayılmaması gerekir. Çünkü “Computer Science”
yani bilgisayar bilimlerinin Türkiye’de henüz benimsenebilecek bir
adı yok. Bu 5 alanda çalışan insanların mühendis olmasalar bile
BMO’ya kabul edilmeleri gerekir, bu alanları ve yaptıkları işleri akademik olarak tartışmak gerekir.
Biz BM Bölümünü kurarken özellikle Anglosakson sistemindeki
okulları temel aldık. Onların hangi dersi verdiklerine, ne yaptıklarına baktık. Şu andaki programımız bu ülke okullarının programları
ile %80’den fazla örtüşüyor. MIT ve Stanford gibi okulların programları ile örtüşme oranı daha yüksek.
BM Dergi: Son yıllarda BM bölümlerinin sayısı hızla artıyor. Neredeyse her açılan üniversiteye bir BM bölümü açılıyor. Neden bu kadar
fazla BM bölümü açılıyor? Sektördeki BM enflasyonunun, ülkemizin

herşey
Fakülte kurulduktan sonra kader beni oranın kurucu dekanı yaptı. 2
dönem de orada dekanlık yaptım. Şu anda sırf öğretim üyesi kadromuz yani Yrd. Doç. , Doç. ve Prof. Olarak 26 kişi. Öğretim görevlileri
var, onlarla beraber yaklaşık 30 kişi diyebiliriz. Bunun yarısı kadar
araştırma görevlilerimiz var. Bizim araştırma görevlilerimizden fazla, diğer üniversitelerden bize gönderilen konuk araştırma görevlileri var. Fakültemiz bu şekilde.
BM Dergi: Her yıl kaç öğrenci alıyor?
Tabi başlangıç yıllarında daha az öğrenci alıyorduk ama son 10
sene için diyebilirim ki BM’ye ortalama 100 öğrenci alıyoruz. Bunun
yarısı %100 İngilizce yarısı %30 İngilizce programında. Bir de New
York State Üniversitesi ile yaptığımız çift diploma programımız var,
ona da her yıl 35-40 kişi alıyoruz. Bunlar lisans eğitimlerimiz. Bunlar içerisinde her yıl haziran ayı içerisinde ortalama 60 Bilgisayar
Mühendisi ve 30 Bilişim Sistemleri Mühendisi mezun veriyoruz.
Diyeceksiniz ki 100 alıp 60 mı veriyorsunuz? (Gülüşmeler) Bizde
eylül mezunu, yılbaşı mezunu olunca... Bu fakülteye girmiş olan öğrencilerin mezuniyet yüzdesi %90’ın üzerindedir. Yani yıl içerisinde
BM’den 80-90 öğrenci, Bilişim Sistemleri Programında (NY State
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bilişim sektörünün ilerlemesine herhangi bir katkısı
olmadığı gibi dünyadaki BM programları göz önüne
alındığında verdikleri eğitim seviyesi düşük kalıyor.
Ama sektördeki işsizliği arttırdığı gibi ücretleri de
hızla düşürüyor. Bir BM Bölüm Dekanı olarak bu konudaki düşünceniz nedir?
Bu konu birkaç yıl önce BM Bölüm Başkanları
toplantısının konusuydu. Çünkü Milliyet gazetesi TÜİK raporu üzerinden “her 5 bilgisayarcının
1’i işsiz” diye haber çıkarmıştı. Bu bizim canımızı çok sıkmıştı çünkü gerçekten yüksek bir oran.
Biz de bir toplantı yapıp haberi yapan gazeteciyi
de davet ettik. Bilgisayarcı denen kitlede kimler
vardı? Meslek lisesi bilgisayar bölümü mezunları,
iki yıllık ön lisans mezunları ve adında bilgisayar
geçen 147’den fazla bölüm. Bunların hepsinin
mezunlarını göz önüne alırsanız %20’den fazlasının işsiz olması gayet mümkün. Son zamanlarda
açılan okulların yöneticileri BM bölümü açmak
istiyor ve donanım falan olmadan üç beş programla başlayalım diyorlar. Birkaç kod yazdırıp
Office programlarını öğretip bilgisayarcı çıkardık
diyorlar. Hayır, o insanlar bilgisayar mühendisi
değil ve iş bulamaması çok doğal. Bunlar da mesleği biraz alçaltıyor ama işveren hangi okuldan
gelene nasıl bir gözle bakacağını biliyor. Dünya
genelinde bilgisayar bilimine ihtiyaç hep artacak,
meslek bitmeyecek ama ben zamanla kalitesiz
eğitim veren okulların öğrenci sıkıntısı yaşayacağını düşünüyorum. Türkiye’de 200’den dolayında
fazla okul var ve hepsinin BM Bölümü var ama
aslında ‘gerçek’ bilgisayar mühendisi ihtiyacımız
çok daha fazla. Beklentiyi karşılayacak eğitimi almış mezun sayımız çok az. Aşağı yukarı ön sıralarda yer alan 10 okulun mezunlarının iş bulamama
sıkıntısı yok ama diğerleri için aynı şeyi söyleyemiyoruz maalesef.
BM Dergi: Uzaktan Eğitim, genellikle, örgün
eğitimin bir tamamlayıcısı olarak görülür. Fakat son
yıllarda sadece uzaktan eğitim ile BM diploması verilmesine şahit oluyoruz. Uzaktan eğitim ile verilen
BM diplomaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ben 1979’dan beri mikroişlemci ile uğra-

şıyorum ve Türkçe basılmış kitaplarım da var.
Bu kitapları alıp okuyan birinin mikroişlemciyi
öğrenmesi mümkündür diyemem. Kitaplara ek
olarak simülasyon yazılımı ve ders sunumlarının da olması yeterli değildir. Öğrencinin dersi
dinlemesi, derste soru sorması ardından laboratuvarda konuyu denemesi gerekir. Daha teorik
bir dersi slaytlar, görseller ve bilgilerle uzaktan
eğitimde öğretebilirsiniz ama bu mühendislikler
için geçerli bir uygulama olmaz. Mühendislik öğrencisinin soru sorması lazım, derste tartışması
ve görerek öğrenmesi lazım.
BM Dergi: MIT bazı dersleri, ders verilirken
kayıt altına alıyor ve internete yükleyerek diğer
öğrencilerin de bundan faydalanmasını sağlıyor.
İTÜ’de böyle bir işleyişin uygulanması hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Bu yeni bir uygulama değil ve biz de denemek istiyoruz aslında. İnternetin olmadığı yıllarda bazı üniversiteler derslerin video kayıtlarını
yaparlardı ve bunu yayınlarlardı. Öğrenci de kaçırdığı dersin kasetini alıp takip edebilirdi. Bu
yöntem offline eğitim şeklidir. Online olarak da
bazı fakültelerde hoca eksikliği durumunda diğer
fakültenin dersi ekrandan izleniyor öğrenci soru
sorabiliyor başka bir okulun dersine böylece aktif
olarak katılabiliyor. MIT de bunu yapıyor aslında.
Şayet uzaktan eğitim böyle olacaksa bunun anlamı var. Ama şu anki sistemde öğrenci bilgisayarda dersi açıp evinde uyuyabilir bunu gerçekçi
bulmuyorum.
BM Dergi: BM eğitimi veya uygulamalarında
bugün gördüğünüz başlıca problem veya problem-

İTÜ Bilgisayar ve Bilişim
Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Eşref Adalı (solda)
BMO İstanbul Koordinatörü
Fatih Çiftci (sağda)

Bilgisayar
terimlerinin
Türkçeleştirilmesi
konusunda
hassas olmamız
gerekiyor.

ler nelerdir?
Bugüne kadar birçok kez BM Bölüm
Başkanları toplantısı yaptık. Bir dönem
toplantıların bitirilmesi gündeme gelse
de halen güzel organizasyonlarla çeşitli
şehirlerin çeşitli okullarında bu toplantılara devam ediyoruz. Toplantılara olan ilgiden
ve katılımcı sayısından memnunuz ancak dergi için aynı şeyi söyleyemiyorum. Dergiye olan
ilgisizliğin sebebi ise YÖK’ün Türkçe yayın yapan
dergilere prim vermemesi. Akademisyenlerin akademik olarak yükselmeleri için uluslararası yayın yapmaları, tarananlar listesinde olmaları, referans verilenler arasında olmaları
gibi kurallar var. Bu kuralların sağlanması için derginin belirli bir yıl
çıkması gerekiyor. Biz bu seneyi geçtiğimizde o statüye gireceğiz.
Asıl amaç şuydu: Bilişim konusunda Türkçeyi kalkındırmak.
BM Dergi: Bilgisayar terimlerini Türkçeleştirme gibi bir görev anlayışınızın olduğunu öğrendik. Odamızın da bu konuyla ilgili hassasiyeti
var. Bu konuda ne gibi çalışmalarınız oldu? Biz Oda olarak bu konuda
neler yapabiliriz? Sektörde bu tarz bir uygulama nasıl oturtulabilir?
Bilgisayar terimlerin Türkçeleştirilmesi konusunda hassasım ve
hassas olmamız da gerekiyor. Bugün bir inşaatta, ameleyle mühendis birbirini anlıyor. Bizim meslekte bunu sağlayamazsak yarın öbür
gün birbirini tam anlayamayan ve işlerini yarım yapan insanlarla karşılaşırız. Daha tanımlama yaparken anlaşamıyorsak iş yapamayız. Ben okulda eğitimin Türkçe olması gerektiğine inanıyorum
ama bu bilgisayar dünyasında İngilizce bilmeden çalışabileceğimiz
anlamına gelmiyor. İngilizcenin üniversiteden önce öğrenilmesi lazım. Üniversite dil değil meslek eğitimi vermeli. Öğrenci yabancı
biriyle konuşurken takılmamalı, her terimin İngilizce karşılığını bilmeli ama konuyu öğrenirken anadilini kullanmalı.
BM Dergi: Ülkemizin bilişim politikaları alanında ilk 3 önceliği neler olmalıdır?

Türkiye’nin geç kalmış da olsa dünya
piyasalarına satabileceği bir yazılım ürünü olmalı ve ben olacağına da inanıyorum.
Mesela Türkiye Sanayi Devrimi’ni kaçırmış
olabilir ama hala yazılım sektörünü kaçırdığımızı düşünmüyorum. Bu sektörde her
gün yeni bir ihtiyaç doğuyor. Bundan kısa bir
zaman önceye kadar Google yoktu, Facebook
yoktu, Twitter yoktu ve yarın da yeni bir ürün çıkarmak mümkün. Hatta Google varken Yandex denendi ve başarılı olduğunu da gördük. Oyun programlama piyasasına girilebilir ki basit görmemek lazım, çok önemli
bir alandır. Telefon üretilip satılabilir hala tren kaçmış değil. Bunun
için de teşviklerin artması gerekir.
Türkiye’nin bir Silikon Vadisi olsun diye çok uğraştık. Ama bazı
politik sebeplerden dolayı başarılı olamadı. Kurulacağı şehir bile
sorun teşkil etti. Bu tarz teknolojik bir yerin İstanbul’un çok dışına
gitmemesi gerekiyor. İstanbul’da bir okuldan mezun olan öğrencileri İstanbul dışına çalışmaya gönderemiyoruz. İstanbul’un çekiciliği hala devam ediyor.
BM Dergi: Son dönemlerde TMMOB’un örgütlülüğünü ortadan
kaldırıp etkisizleştirecek yasa tasarısı çalışmaları olduğunu biliyoruz.
Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Odalar mesleklerin korunup gelişmesi için çok önemli ama
1968’li yıllarda aşırı derecede siyasileşmelerinden dolayı Odalardan soğudum. Odalar mevcut yönetimlerden bağımsızdır. Biri mesleği geliştirecek diğeri ülkeyi kalkındıracak. Ama maalesef Odalar
her zaman siyasete kurban gidiyor. Bunu sadece şu anki hükümet
için söylemiyorum geçmiş hükümetlerde de aynı şeyi düşünüyordum. Bunu yanlış buluyorum. Odalar mesleklerinin doğrularını
söyleyip mesleki gelişimi sağlamak zorundalar. Siyasi görüşlerini
bildirebilirler ama bu kimsenin yandaşı ya da karşıtı oldukları anlamına gelmez.
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Gelecegİn Telekom
Operatorlerİ ve Servİs
Odakli Mİmarİler

Esef Gelir
Solution Architect Ericsson
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Günümüzde dijital servislerin müşterilere sunulması, medya, finans,
sağlık gibi sektörler başta olmak
üzere bir çok sektörü dönüşüme
zorlamaktadır. Geride bıraktığımız on yılın
aksine, müşterilere dijital servisleri bazı kanallardan sunmanın yerini, tüm bu sektörlerin iş yapış biçimini yeniden ele aldığı ve
müşterileriyle tüm kanallardan etkileşim halinde olduğu bir iş modeli almaktadır.
Birçok sektördeki bu dijital dönüşümün
yanında, artan bir şekilde, dönüşümün merkezinde olan Telekom sektörü iç süreçlerini
dijitalleştirme konusunda geride kalmaktadır. Tam da bu sebepten, bugünlerde Telekom
sektörü ile etkileşimi olan herkesin sıkça
duymaya başladığı Dijital Telekom Operatörü kavramı ortaya atılmıştır ve bu dönüşümü
destekleyecek ve güçlendirecek mekanizmalar ve altyapılar sağlamaktadır.
Dijital Telekom Operatörü kavramı, genel
anlamda müşterilere farklı ve yaratıcı servislerini mümkün olan tüm kanallardan tutarlı
bir müşteri deneyimi sağlayarak ulaştırmayı
temel alan bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Müşteri deneyimini tüm kanallardan
tutarlılıkla sağlarken, mümkün olan en üst

seviyede kişiselleştirilmiş ürün ve teklifler
sağlamak, operatörler için fark yaratma noktasında ciddi anlamda belirleyici olacaktır.
Öte taraftan, sağlanan servislerin gerçek
zamanlı aktivasyonu, müşteri ve müşterinin
sahip olduğu ürün bilgilerinin etkin yönetimi ve tüm bu süreçlerin entegre bir şekilde
optimize edilmesi, Dijital Telekom Operatörü yolunda önemli ön koşullar olarak ortaya
çıkmaktadır.
Dönüşümü etkileyen en önemli gelişmeler veri kullanımı yoluyla yeni uygulamaların
konvansiyonel operatör servislerinin yerini
alması ve veri kullanımı gereksiniminin hızla artarak günlük yaşamın bir parçası haline
gelmesidir. Dönüşümün en bilinen örnekleri
operatör ses hizmeti kullanımının yerini Facetime, Viber, Skype vb. gibi uygulamalara
bırakması, diğer taraftan SMS kullanımının
Whatsapp ve benzeri uygulamalarla neredeyse kullanılmama noktasına gelmesidir.
2003 yılında tüm dünyada mobil abonelik
sayısı 1 milyarın biraz üzerinde gerçekleşirken, dünya çapında araştırmalar ve geleceğe
yönelik tahminler yapan Gartner araştırma
şirketinin verilerine göre, 2015 yılında 4.9
milyar cihazın entegre olması öngörülüyor.

Kaynakca:
http://www.ericsson.com/news/1895749
http://inform.tmforum.org/strategic-programs-2/agile-business-it/2014/10/
decoding-agility-operator-perspective/
http://perspectives.tmforum.org/the-era-of-the-agile-operator/
Business Transformation with TM Forum Solution Frameworks and SOA by
Serge Garcia, Iwan Gramatikoff, John Wilmes

2020 yılı itibariyle bu sayının 25 milyar
seviyesinde gerçekleşmesi öngörüsü de
bu artışın hangi seviyelere ulaşacağına
dair ipuçları vermektedir. Önümüzdeki 5
yıl itibariyle bahsedilen öngörülerin gerçekleşmesi, bu cihazların entegre edilebilmesi ile ortaya çıkacak veri kullanım
ihtiyacının da benzer oranlarda artıracaktır. Öte yandan, bu dönüşüm yalnızca
veri kullanımını artırmakla sınırlı olmayıp aynı zamanda servislerin radikal bir
şekilde kişiselleşmesi noktasına ulaşacağı öngörülmektedir. Bu öngörüler ışığında, gelecek nesil servis sağlayıcılarının
üstesinden gelmesi gereken en önemli
iki paradoks;
• Müşteriye özel servislerle fark yaratırken, bu servislerin müşteriye sağlanması sürecinin standartlaştırılarak verimliliğin sağlanması
• Hızlı şekilde yaratıcı servisler sağlarken teknolojik altyapının olabildiğince
soyutlanması olacaktır.
Bu noktada, yukarıda bahsettiğimiz
gelişmelerin de ışığında, dijital Telekom operatörü modelini destekleyen ve
Türkçe’ye çevik operatör (Agile Operator)
olarak çevrilebilecek kavrama da kısaca
değinmekte fayda var. Telekomünikasyon
sektöründe standart ve yönelim belirleyen kuruluşlardan olan TeleManagement
Forum (TM Forum), tedarikçi ve partner-

lerden sağlanan kaynak ve servislerle,
operatörün kendi servislerinin müşteriye
ulaştırılması için gereken karmaşık stratejik, altyapısal ve operasyonel süreçleri
tanımlamak için bir dizi çerçeve “framework” oluşturmuştur. Bu çerçevelerin
amacı, karmaşık süreçleri en iyi uygulama
örneklerine dönüştürüp, bahsi gecen bütün paydaşlar arasındaki ilişkiyi en etkin
biçimde tanımlamak olarak özetlenebilir.
Çevik Operatör kavramı da bu karmaşık
süreçlere rağmen, servislerin müşterilere
çok kısa sürede sağlanabildiği, kurumun
tedarikçi ve iş ortağı ağı ile sağladığı
ürünlerin müşterilere kesintisiz, hızlı ve
esnek bir şekilde ulaştırılabildiği operatörü tarif etmektedir. Örneğin, neredeyse
tüm operatörlerin öncelik listesinin en
başında bulunan piyasaya sürme süresi
(Time to Market), haftalarca hatta aylarca
süren yeni ürün/servis geliştirme sürecinin günler/dakikalar seviyesine indirilmesini öngörmektedir.
Dijital ve Çevik Operatör kavramlarıyla yukarıda değindiğimiz dönüşüm, iş
ve operasyon destek sistemlerinin (BSS/
OSS), uygulama yığınları yaklaşımından
öteye, servisler temelinde entegre olabilen ve bu dönüşümün gerektirdiği teknik
karmaşıklığa ve müşteri beklentilerine
cevap verebilecek bir IT ekosistemi oluşturulmasını da gerekli kılmaktadır. Böy-
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lece geleceğin operatörü, yeni, yaratıcı ve
kolay erişilebilir servislerini müşterinin
çok kısa sürede kullanımına sunup, bunları gelire çevirme konusunda da çevik
olabilecektir.
Buraya kadarki kısmı özetlemek gerekirse, telekomünikasyon sektörünün
önceliği, yeni ve yaratıcı servisler sağlayarak bunları müşterilerin hayatını
kolaylaştıracak şekilde sunmak ve sürdürülebilir bir kârlılık elde etmek olarak
öne çıkmaktadır. Bu anlamda, en öncelikli
konulardan biri, belki de en önemlisi, dijital Telekom operatörü kavramını hayata
geçirecek, iş birimleri ve pazarın taleplerini karşılayacak esneklikte bir altyapının
olmasıdır.
İşte bu noktada, Servis Odaklı Mimari yaklaşımı oldukça önemli bir ihtiyaca
cevap olabilmesi adına önem arz etmektedir. Servis odaklı mimariler (SOA), yeni
ve yaratıcı servislerin hızlı ve esnek bir
şekilde müşteriye sunulması ve yeniden
kullanılabilirliği arttırarak yatırımın geri
dönüşünü sağlar. Telekomünikasyon sek-
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töründe servis odaklı mimarilerin kattığı
değer iki önemli başlık altında ele alınabilir;
Bunlardan ilki, SOA yaklaşımıyla, yeniden kullanılabilir is servisleri sunarak
ve uygulama temelli sınırlamaları azaltarak çevikliği arttırmak, böylece yatırımın
geri dönüşünü sağlamaktır.
İkinci önemli kazanım da, teknoloji
ve sistem odaklı yaklaşımları, market ve
servis odaklı yaklaşımlara adapte ederek
dönüşümü sağlamak olarak özetlenebilir. Bu dönüşümü sağlamak için gerekli
temel bileşenlerden biri de iş birimleri
ile IT birimlerinin koordineli olarak çalışması ve böylece market odaklı yaklaşımlara uyum sağlamasıdır. Bu konuda
SOA’nın kattığı değer, iş süreçleri ve uygulama katmanları arasındaki servisleri
tanımlayarak, bu katmanların birbirine
sıkı-entegre (tightly coupled) olmasının
önüne geçerek çevikliği arttırmak olarak
tanımlanabilir. Aşağıdaki diyagram, servis
katmanları ve bunların ilişkilerini göstermektedir.

Kurum içeresinde diyagramda gösterilen katman yapısını oluşturmak için ihtiyaç
duyulan altyapı, iki kısımdan oluşmalıdır;
• Standart bir geliştirme çerçevesi
(framework)
• Standart ara yüzler (interfaces)
Bu altyapıyı hayata geçirebilmek için
kullanılacak her bir blok ise aşağıdaki iki
özelliği taşımalıdır;
• Diğer parçalarla sonsuz entegrasyon olanakları ile kullanılacak şekilde
tekrar kullanılabilirlik ( re-usability)
• Otonom ve bulunduğu bloktan bağımsız (agnostic)
Böylece servisler temelinde entegre
olunarak, aşağıdaki kazanımlar hayata geçirilmiş olacaktır;
• Esneklik ve ölçeklenebilirlik
• Modüler mimari ve ara yüzlerin
standartlaştırılması
• Servislerin birden fazla kombinasyon içerisinde yeniden kullanılması
Özet olarak, servisler temelinde entegrasyon öngören SOA yaklaşımı, dijital ve Çevik Operatör transformasyonu

için gereken soyutlama ve esneklik
ihtiyacına önemli oranda katkı sağlamaktadır. Bir başka deyişle, SOA, dijital
operatör dönüşümü kapsamında çok
önemli bir hızlandırıcı vazife görmeye
aday olacaktır.
Önümüzdeki dönem, Dijital Telekom Dönüşümü konusunun, operatörlerin ajandasında önemli bir yer tutacağını söylemek hiç de yanlış olmaz.
Bu bağlamda Telekom operatörlerinin,
mevcut SOA mimarilerini değerlendirirken, dönüşüm modellerini ve yol
haritalarını belirlerken, is ve teknik
birimlerin koordinasyonu konusuna
özel bir ilgi göstererek, Servis Odaklı
Mimari yaklaşımlara daha fazla yatırım
yapmaları son derece muhtemel görünmektedir.
Servis Odaklı Mimari geçtiğimiz
beş yılda sıkça duyduğumuz bir terim
olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de
dijital Telekom Operatörleri açısından
önemli bir konu olarak ele alınmaya
devam edeceğe benziyor.
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Dünden Bugüne
SanallaŞtırma
ve Bulut Bİlİşİm
Tarİhçesİ

Emre Aydın
MSHOWTO – Kurucu

Fiziksel makinelerin transformasyonu, daha güçlü fiziksel makinelere dönüşmeleri, çok daha yüksek
işlemci güçlerine ulaşılması, yüksek
kapasiteli Hard Diskler, daha hızlı depolama
cihazları ve birçoğumuzun hayatına 2000’li1
yılların başında giren sanal makine gerçekliği
artık yerini yavaş yavaş Cloud’a (Bulut) bırakıyor. Bu yazıda, geçen yıllar içerisinde özellikle
sanallaştırma alanında nereden nereye geldiğimizden bahsederken aynı zamanda nereye
gidiyoruz ve Bulut (Cloud) konusuna da kısaca
değineceğiz. Sanallaştırma fikrinin doğuşundaki ana fikre dünü, bugünü ve geleceği ile
hep beraber bakalım.
Yıllardır sürekli dile getirdiğimiz büyük
bankacılık uygulamalarını taşıyan sistemlerin mimari IBM’in daha 1960 yılların başında
sanallaştırma2 (Virtualization) için ilk Ar-Ge
çalışmalarını yapan firma olduğunu biliyor
muydunuz? Evet, yanlış okumadınız, IBM.
Genellikle sanallaştırmanın Microsoft ya da
Vmware ile bilişim dünyasında yer bulduğunu düşünen birçok okur olduğundan oldukça
eminim. Fakat geçmiş yaklaşık 60 yılda olanlar
tamda böyle değil. Gelin fizikselden sanala ve
oradan Bulut’a (Cloud) geçen yolda hangi firmalar hangi ürünler için geliştirmeler yapmışlar tarihsel sıralamaya göre inceleyelim. Tam
listeyi bu yazıda paylaşmıyorum fakat Wikipedia gibi kanallardan kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Az önceki satırlarımda bahsettiğim gibi
1964 senesinde Cambridge Bilim Merkezi şu
anda kullandığımız birçok sanallaştırma ürününün atası sayılabilecek ürün olan IBM CP40’ı geliştirmeye başladı.
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1999 senesinin hemen başında ise Vmware karşımızda idi. Fakat birçok BT çalışanı bu
yeni ürün ile ne yapacağını bilemez durumda
kendilerini buldular. Internet’in özellikle ülkemizde emekleme çağında olduğu yıllarda bilgiye erişimde bir o kadar zordu. Yıllardır zaten
çok az bir kesimin yakından takip edebildiği
bu alanda devrim olurken dünyanın birçok yerindeki BT çalışanları ilerleyen yıllarda işlerini
fazlaca kolaylaştıracak, maliyet avantajı yakalayacakları, kolayca felaketten koruma ve kurtarma senaryoları üretebilecekleri vb. bu yeni
dünyada ne yapacaklarını bilemez durumdaydılar. Kafalara şu soru geliyordu : Elimde zaten
oldukça güçlü fiziksel sunucular3 ve fiziksel
test ortamları bulunuyor. Bu yeni teknolojiyi
neden kullanmalıyım?
Bu soruyu burada bırakıp tekrar kaldığımız
yere dönecek olursak, daha sonraki yıllarda
birkaç farklı firmanın farklı ürünlerini daha
karşımızda buluverdik. Örneğin, daha sonraki
yıllarda Oracle VirtualBox adını alacak olan
ürün Innotek firmasından VirtualBox Open
Source Edition adı ile duyuruldu. Microsoft
ise Hyper-V ürününü 26 Haziran 2008 yılında,
Microsoft Server 2008 Server işletim sisteminin içinde bir bileşen olarak piyasa sürdü ve
takip eden yıllarda geriden geldiği pazarda
Vmware’e ciddi bir rakip oldu.
Tabi fiziksel sunucuları sanallaştırmışken
paralel de uygulama sanallaştırma yazılımları
karşımıza gelmeye başlamıştı. Özellikle fiziksel sunucu sanallaştırması yapan firmaların
uygulama sanallaştırması yapan yazılımları ile
başımız daha fazla dönüyordu artık. Örneğin
Vmware firmasının ThinApp’i ya da Microsoft
firmasının App-V’si ya da Citrix’in XenApp’i.
Öyle ya koskoca sunucular daha önce ki yıllarda tek bir hizmet için çalışırken, 1960’lı yıllarda ortaya atılan kaynakların en etkin biçimde
kullanılması fikrine göre, sanallaştırma çözümleri ile birden fazla hizmete ev sahipliği

Yazar Hakkında
Yaklaşık 15 senedir bilişim sektöründe farklı kademelerde görevler alan Emre Aydın Microsoft
Türkiye başta olmak üzere bazı üreticilerde de çalışmıştır. Görev aldığı pozisyonlarda Türkiye’nin
önde gelen firmalarında Mesajlaşma Teknolojileri üzerine hem danışmanlık hem de eğitim hizmetleri
vermiştir. 2005 yılında MSHOWTO’nun isim, fikir babası ve kurucularından olmuştur. Microsoft’un
sayılı MVP’lerinden (Most Valuable Professional) bir tanesi de olan Emre Aydın Microsoft Exchange
Server alanında 8 kez üst üste MVP seçilmiştir. Bulut tabanlı hizmetler hakkında birçok farklı
platformda 100’e yakın defa konuşmacı olarak yer almıştır. Basılı yayın organlarının birçoğunda
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sektöründe çözümler geliştiren bir ekibin yöneticisi olarak sürdürmektedir.

yapabiliyorlardı. Uygulamalar neden sanallaşamayacaktı ki? Birçok firma özellikle
yeni işletim sistemleri ile uyumsuz olan ya
da dağıtımı zor olan ya da az kullanılan ya
da paket büyüklüğü fazla olan uygulamalarını sanallaştırarak kullanmaya başladılar. Artık fiziksel katman dışında yazılımsal
katmanda da sanallaştırma yapabilir durumdaydık. Bu şekilde sunuculardan sonra
artık uygulamalarda sanallaşmıştı.
Elimizde aşağıdaki gibi bir
liste oluşmuştu;
- Donanım seviyesinde sanallaştırma:
Vmware, Hyper-V
-İşletim sistemi bazında sanallaştırma:
Virtual PC for Windows, Oracle VirtualBox
-Uygulama bazında sanallaştırma:
ThinApp, XenApp, App-V
Hızla gelişen ve ciddi pazar payı oluşmaya başlayan sanallaştırma dünyasında
yeni çıkan her ürün ciddi şekilde rağbet
görürken firmalarda geliştirmelerini sürdürmeye devam ettiler.

Telekomünikasyon
sektörünün
önceliği, yeni ve
yaratıcı servisler
sağlayarak
bunları
müşterilerin
hayatını
kolaylaştıracak
şekilde sunmak
ve sürdürülebilir
bir kârlılık elde
etmek olarak öne
çıkmaktadır

Bunlardan bir tanesi olan, Oturum Sanallaştırma diye de adlandırabileceğimiz,
kullanıcı bilgisayarından uzaktaki nitelikli
bir sunucu işletim sistemine bağlanma ve
tüm kullanıcı aktivitesinin bağlantı kurulan sunucu üzerinde gerçekleştirilmesi
yöntemi ile çalışan çözüme de bahsetmeden geçmeyelim. İlgili çözüm konusunda
uzun yıllardır öne çıkan iki firma bulunuyordu. Bunlardan bir tanesi Citrix diğeri
ise Microsoft idi. Özellikle Microsoft’un
Windows Server 2000 sunucu işletim sisteminden bu yana sunduğu bu hizmetin,
yapısal dizaynının kolaylığı, gereksinim
azlığı, deployment’ın hızlı ve kolay olması ve implementasyon sonrasındaki bakım
kolaylığı sebebi ile farklı birçok sektörde
yaygın olarak kullanımı söz konusu oldu.
Aşağı yukarı IT envanterimizdeki birçok
şeyi sanallaştırmışken, kafalarda istemci
bilgisayarlarının sanallaştırılıp sanallaştırılamayacağı sorusu doğuyordu. Ve yeterli
teknolojik Ar-ge’ye sahip firmalar bu soru
ortaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra ardı
ardına Desktop Virtualization çözümlerini
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sunmaya başladılar. Temel olarak kullanılan isim ise VDI yani Virtual Desktop Infrastructure oldu. Bu çözüm kapsamında
kullanıcı Remote Display protokolü ile
network üzerinden uzaktaki bir sunucu
üzerinde duran sanal bilgisayarını başlattıktan sonra belgelerine, uygulamalarına
ve benzer herşeye ulaşabiliyordu. Oturum
sanallaştırma çözümüne göre, network ve
storage gereksinimlerinin fazlalığı, implementasyonu ve bakımı daha zor olan bu
çözümün kullanım oranlarında da bir hayli
geride kaldığını söylemek çokta yanlış olmayacaktır.
Her katmanda yerini alan sanallaştırma (Virtualization) ürünleri ile fiziksel ortamların sanal ortamlara devinimi süreci
sonrasında tüm firmalar kendi on-premise altyapılarını ve bununla paralel olarak
felaketten kurtarma merkezlerini sanal
platformlar üzerine (Disaster Site) dizayn
etmiş iken karşımıza Bulut Bilişim (Cloud
Computing) denilen yeni bir kavram, yeni
bir çözüm geliyordu. Herşey yolunda giderken ve sektörde artık uzun süre yeni devrimsel bir gelişim olmaz denilirken buda
neyin nesiydi! Tekrar başa dönülmüş ve
tüm sektörün elinde nasıl kullanabileceğini bilmediği yeni bir teknoloji belirmişti. Fakat geçen 10 senede artan internet
hızları, bilgiye ulaşımın son derece kolaylaşması, B2C kanallarının farklılaşması ve
sosyal medya kanalları gibi etkenlerden
dolayı halen devam eden dönüşüm 2000’li
yılların başındaki fiziksel ortamların sanal
ortamlara taşınması sırasındaki evinime
göre oldukça hızlı şekilde ilerliyor.
Bulut Bilişim (Cloud) kimilerine göre
yıllardır süregelen Hosting hizmetinin
yeni bir bakış açısı ile süslü bir paket haline getirilmiş haliydi. İçinde çokta yeni
bir şey bulunmuyordu! Kimilerine göre
ise Datacenter’ların merkezileştirilmesi
idi. Kimilerine göre ise servis tabanlı hizmetler topluluğu idi. Örnekleri çoğaltmak
mümkün. Peki, Bulut Bilişim ne idi? Aslında bu paragrafta yazdıklarımızın ve ben-

Bulut Bilişimin Tarihçesi
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zerlerinin hepsini kapsayan bir çözümler
kümesiydi. İçerisinde servis tabanlı hizmetleri de bulabilmek mümkün iken dilerseniz yıllardır birçok hosting firmasından
sağladığınız temel hizmet olan sunucu
kiralama işini Bulut Bilişim üzerinden giderebiliyordunuz.
Ansiklopedik tanıma bakacak olursak;
Bulut Bilişim, kullanıcıların yerel konumlarında herhangi bir işlem, yazılım, veri
erişimi veya servis altyapısı gerekmeksizin; alınacak hizmetin sağlanabilmesini
konu alan bilişim servisidir. Bu kavramın
ortaya çıkışı 1950’li yıllara kadar dayanmaktadır. Temelde sınırlı sayıdaki bilgisayar gücünün ortaklaşa kullanılabilmesini
sağlamak fikrinden üretilmiştir diyebiliriz.
1960’lı senelerde John McCarthy’nin bilgi işlem kullanımının bir gün elektrik ve
su hizmeti gibi bir kamu hizmeti şeklinde
organize edilebileceği konusunda öngörüleri vardı. Bulut bilişimin günümüz özelliklerinin neredeyse tamamı elektrik dağıtım
sektörü ile kıyas edilerek genel, özel, kamu
ve topluluklara ayrı kullanım formları düşünülerek Douglas Parkhill’in 1966 tarihli
“The Challange of Computer Utility” adlı
kitabında incelenmiştir. Bazı araştırmacılar
ise Bulut Bilişimin tarihini 1950’lere bilim
adamı Herb Grosch’un bütün dünyanın aptal (dumb) terminaller kullanarak 15 adet
büyük veri merkezinden çalışan bir sistem
kullanacağı varsayımına dayandırmaktadır.
Birazda Bulut Bilişim’in (Cloud Computing) tarihçesine bakacak olursak; Amazon,
Amazon Web Services (AWS) adı ile şirket
içinde düşük kullanım oranına sahip olan
sunucu altyapısını internet ortamına açmak için çalışmalarına 2002 yılında başlayarak bu alandaki ilk adımı atan firma

ÖNÜMÜZDEKİ
DÖNEM, DİJİTAL
TELEKOM
DÖNÜŞÜMÜ
KONUSU,
OPERATÖRLERİN
AJANDASINDA
ÖNEMLİ BİR YER
TUTACAKTIR

olmuştur. Şu anda Bulut Bilişim servislerini sağlayan tüm firmaların kullandıkça
öde fiyat modeli de Amazon tarafından bu
yıllarda tasarlanmıştır.
Bulut Bilişim hizmeti sağlayan global
firmalardan bazılarının isimlerini vermek
gerekirse; Amazon, Citrix, Dell, Fujitsu, Google, HP, IBM, Lenovo, Microsoft, Salesforce,
Sun’ı hızlıca yazabiliriz.
Bulut Bilişim sağlayıcıları üç temel
modele göre hizmetlerini sunarlar : Altyapı hizmeti (IaaS), Yazılım hizmeti (SaaS),
Platform hizmeti (PaaS).

Altyapı hİzmetİ (IaaS)

Bu en temel bulut hizmet modelinde, bulut sağlayıcıları, sunucuları, fiziksel veya sanal makinalar olarak sunarlar. Sanal makinalar (Virtual Machine) hipervizör (Hypervisor) tarafından konuklar
(Guest) gibi çalıştırılırlar.

Platform hİzmetİ (PaaS)

Platform hizmeti (PaaS) modelinde, bulut sağlayıcıları genellikle işletim sistemi, programlama dili yürütme ortamı, veri tabanı
ve web sunucularını içeren bir bilgi işleme platformunu dağıtmaktadır. Uygulama geliştiricileri bir bulut platformunda kendi yazılım
çözümlerini satın alma masraflarını, zorluklarını çekmeden ve temelinde bulunan donanım ve yazılım katmanlarını yönetmesine
gerek olmadan geliştirebilir ve çalıştırabilir.

Karma Bulut (Hybrid Cloud)

Teknoloji desteği almak isteyen kullanıcı ya da firmaların, hizmetlerin bir kısmını Genel Bulut ortamında tutarlarken bir kısmını
ise kendilerine ait Özel Bulut altyapısında barındırdıkları çözümdür.

Topluluk Bulutu (Community Cloud)

Topluluk bulutu aynı alaka ve endişeleri (güvenlik, uyum, yargı
gibi) taşıyan özel bir topluluktaki çeşitli organizasyonlar arasında
altyapının paylaşılmasıdır.
1990 yılların sonundan bugüne yaklaşık geçmiş 15
senede gerçekleşen bu dönüşüm ile Capex’ten
Yazılım hİzmetİ (SaaS)
Opex’e tam bir dönüşüm içinde olduğumuz bu
Bulut
Bu modelde, bulut sağlayıcıları bulutta
dönemde geçmiş yıllara göre ana işi BT olBİlİşİm,
uygulama yazılımını yüklemeyi ve işletmeyi
mayan bir firmanın dışardan aldığı hizmete
yapar, bulut kullanıcıları bulut hizmeti alankullanıcıların yerel
ayırdığı bütçelerde artışlar olacağını öngölardan yazılıma erişirler. Bulut kullanıcıları
konumlarında herhangİ
rebiliyoruz.
uygulamanın üzerinde çalıştığı bulut altYakın gelecekte birçok orta ölçekli ve
bİr İşlem, yazılım,
yapısı ve platformunu yönetmezler. Bu
küçük firma kendi On-premise Datacenverİ erİşİmİ veya servİs
sayede uygulamanın bulut kullanıcısının
ter’ını tamamen terk ediyor ve Bulut Bilialtyapısı gerekmeksİzİn;
kendi bilgisayarında kurulu olma ve çalışşim’e dahil oluyor olacak. Daha büyük ölalınacak hİzmetİn
tırılma gereği kalmamış olur.
çekteki birçok firma ise kendi On-premise
sağlanabİlmesİnİ konu
Bulut Bilişim’i hizmet modeline göre
Datacenter’larını kullanmaya devam ederele aldıktan sonra şimdide çözüme göre
alan bİlİşİm
ken birçok yan bileşeni ise Bulut Bilişimden
ele alalım. Karşımıza dört model çıkmaktadır.
(Hybrid Cloud) kullanıyor olacaklar.
servİsİdİr.
Bunlar : Genel Bulut (Public Cloud), Özel Bulut
Biraz daha uzak gelecekte ise internet ağının
(Private Bulut), Karma Bulut (Hybrid Cloud) ve Topdaha fazla hızlanması, bant genişliklerinin artması
luluk Bulutu (Community Cloud)’dır.
ile daha fazla merkezileşen ve teknoloji üreten firmaların altyapılarını kullandığımız özellikle servis bazlı yapılara
Genel Bulut (Public Cloud)
geçmiş olacağız. Özellikle biz son kullanıcılar elimizde geniş ekTeknoloji üreten firmaların teknoloji desteği almak isteyen
ranlı multi fonksiyonel cihazlar ile uzaktaki sistemlere bağlanıp
kullanıcılara ya da firmalara sundukları çözümleri barındıran hiztüm servisleri bu uzak sistemlerdeki güçlü sunucu/servis yapılametlere verilen gelen isimdir.
rı üzerinden kullanıyor olacağız. Tıpkı yaklaşık 60 sene önce The
Challange of Computer Utility kitabında öngörüldüğü gibi.
Özel Bulut (Private Bulut)
Bu yazıda Sanallaştırma ve Bulut Bilişim için dünden bugüne
Teknoloji desteği almak isteyen kullanıcı ya da firmaların kengelişim
ve yakın gelecekte olması muhtemel gelişmelere hızlıca
di altyapılarını ya da hizmet aldıkları tedarikçinin altyapısını kulbakmaya
çalıştık.
lanarak oluşturdukları kendilerine özel hizmetler bütünüdür.
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Maven

MEHMET ADEM ŞENGÜL

Raven Teknoloji
Teknoloji Danışmanı
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Nedir bu maven dedikleri ve nedir bize getirdikleri?
Java dünyasının programcılara
getirdiği bir çok güzellik vardır. Bu
güzellikler tabiki, doğadaki herşey gibi hiç
bir zaman tam anlamıyla bizi mutlu etmez.
Gülün dikeni misali, yanlarında ufak tefek,
bazen ise büyük sayılabilecek sorunlar getirirler. Burada anlatmaya çalışacağımız maven
ise, tespit edilmiş olan bu sorunlardan bir ya
da bir kaçıyla başedebilmek için üretilmiş bir
çözümdür.
Peki nedir bu sorunlar?
Bildiğiniz üzere, Java dünyasında, çoğunluğu ücretsiz olan bir çok IDE vardır. Bu da
bize zengin bir geliştirme ortamı havuzu
sunar. Her bir IDE’nin farklı güçlü yanları olduğu için, duruma göre farklı ideler kullanılabilir.Hatta bir projenin farklı bölümleri de
farklı IDE’ler kullanılarak yazılabilir. Böyle bir
zenginlik, şöyle bir sıkıntıyı da yanında getirmektedir.
Her IDE’nin kendine göre farklı proje yapıları ve konfigürasyon dosyaları vardır. Her
ne kadar IDE’ler,diğer IDE’lerin projelerini
kendi proje yapılarını,kendi proje yapılarına
convert eden ara birimler yazmış olsalar da,
bu çok kısıtlı bir çözüm durumundadır ve sadece basit projelerde genellikle işe yarar. Bu
özelliği ise sadece bir IDE’yi bırakıp diğerine
geçerken kullanabilirsiniz. Peki aynı anda,aynı projede,farklı IDE’ler kullanan yazılımcılar
çalışıyorsa ve hatta projenin bazı kısımları
belirli IDE’ler geliştirmek size avantaj sağlıyorsa o zaman bu eş zamanlı grup çalışmasını, proje yapısı anlamında nasıl yönetirsiniz?
İşte bu sorundan hareketle, bazı yazılımcılar, farklı IDE’ler tarafından kullanılabilecek,
hatta gerekirse, bir çok işlemi IDE’ler olmadan
da yapabilecek proje geliştirme altyapıları
hazırlamışlardır. Maven’ın çözüm oluşturduğu noktalardan bir tanesi budur. Günümüzde

bütün Java IDE’leri maven’ı desteklemektedir.
Yazılımcılar, aynı proje üzerinde aynı anda;
Netbeans, Eclipse, IntelliJ, JDeveloper veya
farklı maven destekleyen IDE kullanarak geliştirme yapabilirler. Bir diğer sorun ise,bir
projeye başladığınız zaman,önünüze konulan
bir library klasörüdür.Size içerisinde JAR dolu
olan bir klasör verilir ve projenizin classpath’ine bu JAR’ları eklemeniz söylenir. Daha
sonrasında, projeye eklenen her JAR dosyası
bütün developerlara bir şekilde dağıtılırve
versiyonlarına kadar aynı olması sağlanmaya
çalışılır. Bu da başlı başına ayrı bir sorunun
kaynağıdır.Bu durumu yönetmeye çalışırken
baya bir sıkıntı çıkar. Projeye JAR ekleyip diğerlerine bu vermeyi unutan developerdan
tutunda, daha bir çok sorun sizi bekleyecektir.
Maven bu noktada,merkezi repository
mantığını benimser ve bu da yazılımlıcılara
bir çok kolaylık sağlar. Yazılımcı artık JAR ile
uğraşmak zorunda kalmaz. Yapacağı tek şey
projesini build etmektir. pom.xml içerisindeki
dependency bölümünde belirtilen bütün JAR
dosyaları ve bunların belirtilen versiyonları,
maven tarafından otomatik olarak local veya
remote repository’lerden indirilir ve projenin classpath’ine eklenir. Bu da projedeki bu
dosyayı svn’den alan herkes her yazılımcı

için yaptığı ilk build işleminde otomatik olarak
yapılır. Plugin yapısı sayesinde, yapmak istediğiniz şey için gereken plugin’i pom.xml’e eklemeniz ve kullanmanız yeterli. Örneğin projenizde
jaxws kullanacaksanız, ilgili plugini pom.xml’e
dahil edin ve gereken parametreleri ve konfigürasyonu hazırlayın. geri kala nını maven halledecektir. Bir başka örnek olarak da, diyelim
ki, projenizdeki kod kalitesini kontrol etmek
istiyorsunuz ve PMD, Checkstyle veya FindBugs gibi bir kütüphane kullanmak istiyorsunuz.
Bu kütüphanelerin maven işin hazırlanmış
pluginlerini projenize dahil edip
kullanabilirsiniz. Bu ve bunlar gibi hazır durumda olan
binlerce plugin mevcut. Archetype (model) yapısı ise,
bambaşka bir güzelliğidir maven’ın. Aklınıza gelecek veya gelmeyecek yüzlerce farklı archetype’ sahiptir maven. Bir çok
dil ve bu dillerdeki framework’lere de
destek vermektedir. Şöyle düşünün. herhangi bir IDE içerisinde Seam ile geliştirme yapmak istiyorsunuz veya GWT ile diyelim. IDE’nizin bu frameworkler’in proje yapısını
desteklemesi ya da desteklemesini sağlayan
bir plugin e ihtiyaç duyarsınız. Bu noktada
her IDE’nin her framework’e destek vermediğini veya desteğini bazen sürdüremediğini görürsünüz. Bu
da yazılımcının
projesinin
devamını
sağlamakta sorun
yaşamasına sebep olur.
Maven sayesinde, IDE’lerin farklı proje modellerini oluşturmalarına da gerek kalmaz. maven destekleri
olduğu sürece, maven içerisinde tanımlanmış
olan her türlü archetype’tan yazılımcının da
faydalanmasını sağlamış olurlar.
Maven’ın bir yazılım projesine veya yazılımcıya sağladığı faydaları, hatta daha da açık söylersek, içinde bulunduğumuz ve geliştirmekte
olduğumuz bir çok projede bize sağlamış olduğu faydaları, ana hatlarıyla anlatmaya çalıştım.
Maven şuan geliştirdiğimiz projelerde yerini o
kadar sağlamlaştırmış durumdaki, artık hiç bir
projeyi Maven’sız tasarlamaz olduk.
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E-Posta, Spam ve
Protokoller
Günlük hayatımızın önemli bir parçası olan e-postalarımıza (e-mail)
akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla
birlikte artık her dakika ulaşabiliyor, saniyeler içerisinde dünyanın öbür ucundan e-mail alıp gönderebiliyoruz. Bu sayımızda e-posta ve istenmeyen posta (spam) nedir,
spam maillerden nasıl kurtuluruz gibi temel
konulara değindikten sonra e-posta protokolleri (SMTP, IMAP, POP3) konusunda bilgi
vermeye çalıştık.

E-Posta (E-Mail) Nedir?

Ahmet Karahan

Bilgisayar Mühendisi
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E-mail, İngilizce “electronic mail” kelimelerinden türetilmiştir ve elektronik posta
(e-posta) anlamına gelmektedir. E-posta, internet ortamında veya bilgisayar ağlarında
kişilerin birbirleriyle yazılı olarak haberleşmesini ve hızlı bir şekilde elektronik ortamda
mektup gönderilmesini sağlayan bir araçtır.
E-posta, başlangıçta sadece düz yazı mesajlar göndermek amacıyla geliştirilmişken,
90’lı yıllardan sonra geliştirilen tekniklerle
resim, ses, video gibi formatların kullanımı
da mümkün hale gelmiştir.
Bugün dünya üzerinde milyonlarca insan
hızlı ve etkin bir şekilde e-posta vasıtasıyla haberleşmektedir. Görsel olarak kâğıt bir
mektup ile e-posta arasında büyük bir fark
yoktur. E-posta, ucuzluğu ve kolaylığı nedeniyle kâğıt mektuplardan daha yaygın olarak
kullanılmaktadır ancak güvenilirliğinin yetersizliği nedeniyle resmi işlerde kullanımı
daha kısıtlıdır.
Dünya çapında ücretsiz e-mail hizmeti
veren çok sayıda internet sitesi bulunmaktadır. Bunlardan en sık tercih edilenleri, Gmail
ve Yahoo’dur. Ücretsiz e-posta servislerinin
çoğu sadece web tabanlı hizmet verirken
ücretli e-posta hesaplarının bir çoğu web
tabanlı e-posta servisinin yanında bilgisa-

yara yüklü programlar (MS Outlook, Outlook
Express, Thunderbird vb.) ile IMAP, POP3 gibi
protokoller vasıtasıyla e-posta kullanımını
desteklemektedir.
E-posta adresleri; kullanıcı adı, adres işareti, hesabın oluşturulduğu sitenin e-posta
sunucusunun adı, nokta (.) ve site uzantısının
aralık bırakılmadan yazılması ile oluşur. Örneğin: kullaniciadi@epostasunucu.com

İstenmeyen Posta
(Spam Mail) Nedir ve
Kurtulma Yolları
Nelerdir?

İnternet üzerinde aynı mesajın yüksek sayıdaki kopyasının, istem dışı yani bu tip bir
mesaji alma talebinde bulunmamış kişilere gönderilmesine istenmeyen posta (spam
mail) adı verilir. Spam mailler, genellikle ticari reklam şeklinde olup bu reklamlar sıklıkla
güvenilmeyen ürünlerin, çabuk zengin olma
kampanyalarının, yarı yasal servislerin duyurulması amacına yöneliktir.
İnternet kullanıcıları üzerindeki etkileri incelendiğinde iki tip spam mail vardır.
E-posta yolu ile gönderilen spam türlerinden
ticari içerikli olan UCE (Unsolicited Commercial E-mail - Talep Edilmemiş Ticari E-posta)
istemediğiniz halde posta kutunuza gönderilen bir ürünü yada hizmeti tanıtıcı elektronik
posta iletileridir.
İçeriğinin mutlaka ticari olması gerekmeyen UBE (Unsolicited Bulk E-mail - Talep Edilmemiş Kitlesel E-posta), aynı anda
yüzbinlerce e-posta hesabına gönderilen

Kaynaklar
1. https://www.wikipedia.org/
2. http://www.incekalem.com/e-mail-nedir.html
3. http://spam.nedir.com/
4. http://serdartezguler.com/spam-mail-nedir/
5. http://www.e-jett.com/s/e-posta/sss/1/e_posta_nedir_ne_ise_yarar/web_support.aspx

e-posta iletileridir. Bu iletiler ticari içerikli olabileceği gibi politik bir görüşün
propagandasını yapmak yada bir konu
hakkında kamuoyu oluşturmak amacı ile
gönderilen e-posta iletileri de olabilir.
E-mail spam listeleri genellikle Google sayfalarının taranması, tartışma
gruplarının üye listelerinin çalınması
veya web üzerinden adres aramalarıyla
oluşturulur.

Spam Maİller İle
İlgİlİ Bİlİnmeyenler

n Spam maillerin yaklaşık %32’si hiçbir anlam ifade etmemektedir.
n Spam maillerin yaklaşık %71’i alıcıları harekete geçmeye teşvik edecek bir

yöntem kullanmaktadır.
n Spam maillerin %77’sinde yönlendirici linkler öne çıkmaktadır.
n Spam maillerin %43’ü mail listelerden çıkma linkine ve iletişim bilgisine
sahiptir.
n Spam maillerin %30’u yanıltıcı bir
‘konu’ satırına sahiptir.
n Spam mailllerin %80’i yanıltıcı bir
‘kimden’ satırına sahiptir.
n Spam maillerin %3’ü para talep etmekte ve alıcıları bir alışverişi tamamlamaları için yönlendirmektedir.
Spam Maillerden Nasıl Kurtulabiliriz?
Forumlarda, internet sitelerinde açık
olarak yazılan e-posta adresleri, otomatik tarama yapan programlar tarafından

toplanarak arşivlenir ve mail listeleri
oluşturulur. Ticari veya ticari olmayan bir
ürünün reklamı veya fikrin propagandası
için de bu mail listelerine sürekli olarak
mesajlar gönderilir.
Çoğu e-posta hizmetinin spam mailleri engelleme çözümleri bulunsa da
aşağıdaki kurallara dikkat ederek istenmeyen postalardan korunabiliriz.
n E-posta adresini bir resim içine yerleştirerek internet ortamında yorumlara,
forumlara e-posta adresini bu resim ile
koymak ve paylaşmak,
n E-posta adresi içerisinde yer alan
@ işareti yerine [at], site uzantısında yer
alan nokta (.) işareti yerine ise [dot] yazarak e-posta adresini paylaşmak,
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n Birden çok kişiye mesaj gönderileceği veya gelen bir mesajın yanıtlanacağı, iletileceği zaman alıcıları “to”(kime) ve “cc”
(bilgi) alanları yerine “bcc” (gizli kopya) alanına yazarak mesaj
göndermek,
n Bilgisayarlara bulaşmış virüsler tarafından kolaylıkla adres defterindeki e-posta adreslerine spam mailleri gönderilebileceğinden bilgisayarların sürekli güncellenmesi ve anti-virüs
programları kullanılması.

dan silinir ve bağlantı koparılır.
POP3 protokolü ile sunucudan mesajın tamamı alınır. POP3
protokolü varsayılan olarak 110 nolu portu, POP3’ün güvenli
versiyonu olan POP3S ise 995 nolu portu kullanır.

IMAP
(Internet Message Access Protocol)

IMAP protokolü, e-posta sunucusundan e-postaları almak
için kullanılan diğer bir protokoldür. 1986 yılında POP3 protoE-Posta Protokollerİ
kolüne alternatif olarak Stanford Üniversitesi’nde geliştirilmiştir.
E-posta hizmetlerinde standart olarak SMTP, IMAP ve POP3
IMAP protokolü, POP3 protokolünün tersine birden fazla istemprotokolleri ile mesaj alışverişi yapılmaktadır.
cinin aynı anda posta kutusuna bağlanmasına izin verir.
IMAP protokolü ile mesajlar her zaman sunucu üzerindeki
SMTP
posta kutusunda saklanır ve istemci tarafına bir kopyası alınır.
(Simple Mail Transfer Protocol) İstemci tarafında mesaj veya klasör üzerinde yapılan her işlem
SMTP protokolü, e-posta göndermek için istemci ile sunucu
sunucu tarafında da yapılmış olunur. IMAP protokolü ile sunucuarasındaki iletişim şekillerini belirleyen protokoldür. İlk olarak
ya bağlanıldığında sunucudaki e-postaların yalnızca baş1982 yılında RFC 821 olarak tanımlanmış, 2008 yılınlık bilgileri istemciye getirilir. E-postaların içeriği
da ise eklemeler yapılarak (Extended SMTP) RFC
ve eklentileri ise isteğe bağlı olarak sunucudan
5321 olarak güncellenmiştir.
indirilir.
IME
standartı,
İstemci bilgisayarlarında hazırlanan
IMAP protokolü varsayılan olarak 143
e-postalar Outlook, Thunderbird, Kmail
SMTP protokolü
nolu portu, IMAP’in güvenli versiyonu olan
gibi istemci programları vasıtasıyla SMTP
baz alınarak
IMAPS (IMAP over SSL) ise 993 nolu portu
sunucuna bağlanılarak gerekli kimlik bilkullanır.
gelİştİrİlmesİne
gileri ile gönderilir ve sunucunun onay
rağmen günümüzde
MIME
vermesi halinde e-posta sunucuya iletilir.
SMTP protokolü 25 ve 587 portları üzeweb dünyasında İçerİk
(Multi-Purpose
rinden çalışmaktadır. SMTP’nin güvenli
tİplerİnİ (content type)
Internet Mail
versiyonu olan SMTPS ise 465 nolu porttanımlamak İçİn de
tan hizmet vermektedir.
Extensions)
kullanılmaktadır.
Microsoft Exchange ve Lotus Notes/DoMIME , e-postalara ses, video, resim, uymino gibi programlar ile Gmail, Yahoo mail,
gulama programları gibi farklı formatlarda veHotmail gibi webmail sistemleri kendi posta
riler eklemek için kullanılan bir standarttır. MIME
kutularına erişim için standart olmayan protokoller
standartı, SMTP protokolünü ASCII karakter setinden
kullanmalarına rağmen diğer e-posta sunucularına mefarklı metinlerin ve metin içerikli olmayan içeriklerin taşınsaj göndermek için SMTP protokolünü kullanmaktadır.
ması amacıyla genişletmektedir.

POP3 (Post Office Protocol)

POP3 protokolü, e-posta sunucusundan e-postaları almak
için kullanılan protokoldür. POP3 protokolünde birden fazla kullanıcının aynı anda posta kutusuna bağlanmasına izin verilmez.
Genelde çoğu istemci programı mesajların bir kopyasını sunucuda bırak seçeneğine sahip olsa da POP3 protokolü ile sunucuya bağlanılıp mesajlar kullanıcı bilgisayarına indirilir, sunucu-
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MIME standartı, SMTP protokolü baz alınarak geliştirilmesine rağmen günümüzde web dünyasında içerik tiplerini (content
type) tanımlamak için de kullanılmaktadır.
Bu sayımızda e-posta ve istenmeyen posta (spam) nedir,
spam maillerden nasıl kurtuluruz ve e-posta protokolleri nelerdir gibi temel konulara değindik. Bir dahaki sayımızda görüşmek
üzere.
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BM Eğİtİmİnde Bazı
Sıkıntılar ve BMO

Erdal Dayak
BMO Gaziantep Temsilcisi

Öğrencilere programcılık açısından öncelikli verilmesi gereken
bazı konular vardır. Ancak öğrenciler bu konuları yeterince sindirmeden kolay programcılık(!) yaklaşımları
gösterilmektedir. Bu durumda çok yüzeysel
bir eğitim alarak mezun olmaktadırlar. Bunun doğal sonucu olarak piyasaya uyumda
çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Çünkü öğrencilerin bakış açıları düzeltilmeden, ellerine
doğru cetveller vermeden problemleri doğru olarak ölçebilmeleri bekliyoruz. Oysaki
öncelikli eğitim tercihimiz, öğrencilerin son
nesil programlama dillerini öğrenmeleri
değil, temel programlama teknikleri iyice
özümseyerek herhangi bir dilde bunu hızlı
uygulayabilmeleri olmalarıdır.
Örneğin; Türkiye’de projelerin pek çoğu
(akademik çalışmaları çıkartırsak) veri tabanı işlemleri üzerinden dönmektedir. Ancak
yeni mezun pek çok öğrencimiz, en basitinden, LEFT JOIN ile INNER JOIN arasındaki
farkı bile bilmemektedir. Oysaki; (aynı zamanda bir iş veren olarak) yeni mezun olan
arkadaşların bunlar haricinde temel veri
tabanı işlemleri olan ‘sub query’, ‘triger’, ‘procedure’, ‘function’ gibi konuları iyi bilmesi ve
bununla ilgili en az birkaç (küçük de olsa)
proje yapmış olmaları gerekmektedir.

Veri tabanı bir örnekti. Benzer şekilde,
öğrencilerimiz matris, vektör bunlar üzerinde işlemler, temel sıralama algoritmaları,
temel arama algoritmaları, problem çözüm
teknikleri (prosedurel veya nesneye dayalı
programla) gibi pek çok konuyu da ya ezber yaparak ya da hiç öğrenmeden geçiyorlar. Oysaki bunlar programcı yaklaşımlarını
güçlendirecek temel konulardır.
Tabii burada tüm sorun üniversitelerde
verilen eğitim değildir. Aynı zamanda mezun olan öğrencileri değerlendirecek, bilgi
seviyelerini kontrol edebilecek bir mekanizmanın yokluğu da çok ciddi hissedilmektedir. Bazı yabancı ülkelerde bu eksiklikleri odalar kapatmaktadır. Mezun olanları
teknik bir sınava tabii tutarak hem öğrencilerin mezun oldukları dallarda yeterliliklerini ölçmekte ve aynı zamanda ilgili üniversitelerimizin de bir röntgenini çekerek
verilen eğitimin kalitesi ölçülmektedir. Bu
sayede hem üniversite kendi eksiklerini
görebilmekte ve daha iyi olmak için yapılması gerekenleri çıkarta bilmekte hem de
öğrenciler bilgi seviyelerini ellerine verilen
bir belge ile gösterebilmektedir. BMO olarak bu tür meslek seviye sınavı gibi bir sınav
(ve belki de veri tabanı, grafik, java, v.b. alt
kategorilerle) yapmak için gerekli adımları
atmamız gerekmektedir. Bu bazı seviyelerde
özel sektör tarafından yapılmaktadır. Ancak
bu ya çok yerel kalmakta ya da ülkemiz ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yelpazede
olmamaktadır.
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NEden Özgür Yazılım?

Mücahid YARDIM
Bilgisayar Mühendisi
Ağ Güvenliği Araştırmacısı
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Günümüz bilişim dünyasında kullanılan birçok temel kavram bulunmaktadır. Bu kavramlardan bazıları;
yazılım, donanım, sistem, veritabanı, ağ, güvenlik vb.
Bu kavramların herbiri birbirinden önemli olmakla birlikte birbirine entegre şeklinde çalıştığında bir bilişim sistemi bütününü
oluşturmaktadır. Bu bütünlüğün önemli kısımlarından biri de yazılım kısmıdır.
Yazılım kısmında da konumuz üzere Özgür Yazılım nedir? Neden kullanılır veya kullanılmalıdır?
Özgür yazılım (free software), yazılım
ürünlerinin kişi kurum ve kurulaşlara bağımlı
kalmaksızın geliştirilen, kullanılan, dağıtılan
veya paylaştırılabilen uygulamalardır şeklinde tanımlanabilir. GNU (Genel Kamu Lisansı)
özgür yazılımın lisanslama modelidir.
Özgür Yazılım Vakfı’nın ifadesiyle özgür
yazılım, belli başlı dört özgürlüğü barındırır:
Özgürlük 0: Her türlü amaç için yazılımı
çalıştırma özgürlüğü.
Özgürlük 1: Yazılımın nasıl çalıştığını
inceleme ve kendi gereksinimleri doğrultusunda değiştirme özgürlüğü. Yazılım kaynak
koduna erişim bunun için bir ön şarttır.
Özgürlük 2: Kopyalarını dağıtma ve toplumla paylaşma özgürlüğü. Bir özgür yazılım
herkesçe istenilen sayıda makineye kurulabilir, kopyası çıkarılabilir ve istenilen kimselere
dağıtılabilir, hatta satılabilir.
Özgürlük 3: Yazılımı tüm toplumun yarar
sağlayabileceği şekilde geliştirme ve geliştirilmiş haliyle yayınlama özgürlüğü. Yazılım
kaynak koduna erişim bunun için de bir ön
şarttır.

Neden özgür yazılım tercih edilir?
- Kaynak kodlarını en derinine kadar inceleme fırsatı
- Yazılımın güvenliğinden emin olunması
- Yazılımın ihtiyaca göre uyarlanabilir olması
- Telif hakkı, kullanım kısıtı gibi hoş olmayan durumlarla karşılaşmama
- Gönüllülük esası çerçevesinde destekçilerin katkısıyla geliştirilebilir olması
- Lisans ücreti olmaması
- Problem veya hata bulunduğunda kolay
ve hızlı müdahale edilebiliyor olması
Yukarıdaki tercih nedenleri biraz açıklanacak olunursa, ihtiyaca göre kullanılacak
özgür yazılımın yazıldığı yazılım dili ve kodlamasının nasıl yapıldığı hakkında inceleme
fırsatı bulunabilir. Bu inceleme sonrasında
yazılım hakkında kullandığı algoritma, yazılım dili ve dilin yeterliliği, matematiksel
hesaplamalar ve başarım oranları gibi konularda ihtiyaca göre uyarlama veya değiştirme
yapılabilir. Yazılım kaynak kodları incelendiğinde uygulamanın güvenliği konusunda
akıllarda soru işaretleri kalmamış olacaktır.
Telif hakları ve kullanım kısıtları gibi konularda düşünmeye sevk etmeden akıllarda
soru işaretleri bırakmadan çalışmaya devam

Referans
[1] https://www.gnu.org/philosophy/why-free.html
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Free_software
YAZAR HAKKINDA:
Bilgisayar mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra 2009 yılından itibaren Tübitak
UEKAE ve farklı birimlerinde altyapı olarak büyük ölçekli projelerde Linux/UNIX sistem
yöneticisi olarak görev alan Mücahid YARDIM halen kurum bünyesinde Linux sistem yönetimi
ve ağ güvenliği konuları üzerinde çalışmasına devam etmektedir.

edecektir. Gönüllülük esasıyla olacak
yardımların, geliştirmelerin kullanıcılara olan katkıları da düşünülmeli ve bu
gelişmelerden ücretsiz faydalanacakları
düşünülürse ciddi boyutlarda kazanımlar elde edilebilir. Kimi uygulamalar için
uygulama içerisindeki birtakım modüllerin bile ayrı ayrı lisans ücretlendirilmesi,
lisans ücretlendirme politikalarının kullanıcı bazlı, bağlantı sayısı vb. gibi opsiyonlarla yönetiliyor olması da özgür yazılımın gerekliliğini ön plana çıkartıyor.
Özgür yazılımlar çalıştıkları mimari ve
donanımlar olarak telefon, tablet pc, saat,
araba, otomatik kapı, modemler vb. cihazlar da kararlı şekilde çalışabilmektedir.
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Yazılımda Fİkrİ
Hakların Korunması
Teknoloji dünyasında rekabet her
gün daha sertleşmekte. Firmalar
sürekli yeni ürünler çıkartıyor, yeni
özellikler duyuruyor. Internet erişimimizin hızlanması ve yaygınlaşması ile
birçok yeni iş modeli ortaya koyuluyor. IoT
(Internet of Things) ve Bulut Bilişim’in de
faydasıyla, var olan modeller de, tekrar günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden çözümleniyor.
Bu dinamik piyasada, firmalar da emeklerini
koruma altına almak istiyor. Bu amaçla fikri
hakları koruma adına belli temel modeller
ortaya koyulmuş. Bu yazıda bu modellerden
ve yazılım sektörüne nasıl uygulanabileceğinden bahsedeceğim. Daha sonra da Türkiye’nin durumuna bakacağız.

Fİkrİ Hakları 		
Koruma Yöntemlerİ

OKAN CELEP
Kıdemli Yazılım Uzmanı
Turkcell Teknoloji
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Fikri hakları korumanın üç temel yöntemi var: Patent, faydalı model ve endüstriyel
tasarım. Patent ve faydalı modelde bir buluş
söz konusu iken, endüstriyel tasarım ürünlerin yeni ve ayırt edici tasarımlarını korumak
için kullanılır. Bir fikrin patente konu olabilmesi için şu özellikleri içermesi gerekiyor.
n Yenilik
n Tekniğin bilinen durumunu aşması, buluş basamağı
n Sanayide uygulanabilir olması
Faydalı model, patentten farklı olarak
buluş basamağı içermek zorunda değildir.
Bu bakımdan tekniğin bilinen durumu incelenmez. Faydalı model var olan tekniğe
bir yenilik getirip getirmediği incelenmediğinden daha hızlı bir koruma sağlar. Patent
başvurularında incelemesiz başvuru yapmak
da mümkün.
İncelemeli patent:
20 Yıl
Faydalı model:
10 yıl
İncelemesiz patent:
7 yıl

İnceleme döneminde patente konu çözümün dünya üzerinde halka açık olarak uygulamalarının, makalelerinin, duyurusunun
olup olmadığı incelenir. İnceleme döneminde başka firmalara da itiraz etmek için bir
fırsat söz konusudur. Sürecin sonunda firma
fikri hakkının korumasını tescilletirmiş olur.
Bu bakımdan esas önemli olan başvuruyu
yapmaktan da öte tescili alabilmekte. Patent
başvurularında, firmalarda önemli bir yanılgı önce işi yapıp, sonra patent başvurusunu
yapmaktadır. Zira, çözüm hayata geçtikten
sonra patent başvurusu yapılamaz, çünkü
artık bir buluş basamağı söz konusu olamaz.
Türkiye’de bu konuda yetkili kurum Türk
Patent Enstitüsü’dür (TPE). Patenti aldıktan
sonra bu size sadece başvuru yaptığınız ülkede koruma sağlayacaktır. Başka ülkelerde de
koruma istiyorsanız, Türkiye’deki başvurunuzu bu ülkelere başvuruyla taşımanız gerekmektedir. Herhangi bir fikrin korunması açısından incelemesiz yöntemler tercih edilirse,
burada TPE’nin benzer çözümler konusunda
korumayı birden fazla firmaya vermesi söz
konusu olabilmektedir. Bu durumlar esas hak
sahibi davalarda belli olmaktadır. Bu bakımdan incelemeli patent tercih edilmeli diye
düşünüyorum.

Fikri hakların oldukça geniş bir kullanım yelpazesi bulunmakta. Fikri hakkınızın kullanımını lisanslayarak ekonomik
gelir elde edebilirsiniz. Başka bir firmanın aynı çözümü kullanmasını engelleyebilir, satışını / hizmetini durdurabilirsiniz.
Ayrıca fikri haklar bir firmanın tıpkı taşınır/taşınmaz malları gibi asset’i (varlığı)
sayılır. Bunları firmalar arası takas edebilir veya satabilirsiniz. Şirketinizin satışı
durumunda da satış değerini arttıracak
bir değer olarak düşünebilirsiniz. Zira,
sektörünüze başka şirketlerin girmesini
zorlaştıran bir bariyer görevi görürler.
Peki, gelelim yazılım sektörüne. Patent bir buluşu korur ve yazılım tek başına bir buluş özelliği içermez. Bu nedenle
Türkiye’de sadece yazılımın kendisine
patent verilmez. Amerika’da ise yazılıma
patent verilebilir. Türkiye’de patent başvurusu yaparken yazılım bir sistemin, bir
çözümün bir parçası olmak durumundadır. Bir ihtiyacı karşılamak için tasarlanan
çözüm, bileşenlerine kadar parçalanır ve
ilişkileri belirtilir. Bu bileşenler ve ilişkiler bütünü bir sistemi oluşturur ve patente konu olabilir. Burada odak noktası
çözüm olduğundan patent fikriniz bambaşka bir çözümle de gerçekleşebiliyorsa,
patentiniz bu çözüme karşı koruma sağlamayacaktır.
Algoritmalar ise teknik bir problemle
çözüm getiriyorsa, yenilikçiyse, uygulanabilirse ve aşikâr olarak ortaya koyulabilecek bir çözüm değilse patente konu
olabilir. Algoritmalar dışında kodunuz,
ara yüzünüz, görsel öğeleriniz ve bunların ilişkisi otomatikman koruma altındadır. Bunlar için başvuruya ihtiyaç yoktur.
Dava durumunda ispat sunabilmeniz yeterlidir.

Türkİye’de Patent

Şimdi Türkiye’ye dönelim. 2014’te,
yerli şirketler tarafından, 2013’e göre
7.7% oran artışla, 4.875 patent başvurusu
yapıldı. Toplam 12.394 patent başvurusunun 61%’i de yabancı şirketler tarafından
yapıldı.

En çok başvuru yapan firmalar için
2014 sayıları elimde yok, ama 2013 sayıları ise şöyle.

Avrupa başvurularında ise Türkiye 23.
sıradan, 21. sıraya yükseldi. Yukarı doğru
bir ivme var. Yine de, Samsung’un Avrupa’da tek başına 2.541 patent başvurusu
yaptığı düşünüldüğünde, ülke olarak daha
çok çaba göstermemiz gerektiği kesin.
Ülkemizde güçlü ve potansiyeli olan bir
ekosistem var. Ortaya koyduğumuz emeğin korunması ve iyi değerlendirilmesi
için bu konuya eğilmemiz gerekmekte.

Algoritmalar
teknik bir
probleme çözüm
getiriyorsa,
yenilikçiyse,
uygulanabilirse
ve aşikâr
olarak ortaya
koyulabilecek
bir çözüm değilse
patente konu
olabilir
www.bimo.org.tr
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WEBLOGIC APPLICATION
SERVER

HAYRULLAH AYAN
Teknik Lider
Wipm

Eylül 1995’te Paul Ambrose, Bob
Pasker, Laurie Pitman ve Carl Resnikoff tarafından Weblogic firması
kuruldu. Çok katmanlı uygulama
sunucusu geliştirme üzerine çalışan bu ekip
T3Server adı ile anılan ilk J2EE uygulama
sunucusunu geliştirdiler. Bu ürün piyasaya
WebLogic 1.48 versiyonu ile duyruldu.
1998 yılında Ali Kutay’ın Ceo olarak atanmasının ardından BEA Systems Weblogic’i
satın aldı. Tam 10 yıl sonra (2008) Oracle,
BEA Systems ‘i satın almasıyla Weblogic artık
Oracle’ın bir ürünü haline geldi.
Şimdilerde Weblogic 12c (12.1.3) versiyonu mevcuttur. OFM (Oracle Fusion Middleware) ürün ailesinin belkemiğini oluşturan
üründür.
Oracle Weblogic iş kritik, yüksek erişilebilirlik, devamlılık, yüksek performans gerektiren kurumsal java uygulamaları için dünyada
ve Türkiye’de önemli kurumlarca tercih edilmiş, kendisini ispatlamış bir uygulama sunucusudur. Oracle Weblogic server şuan için
kendi alanında performansı , yönetilebilirliği
ve desteklediği standartlar bakımından en
başarılı uygulama sunucusudur.
WebLogic Server, uygulama geliştirme
sürecinde altyapı servislerini geliştirmeye
zaman ayırmadan kurumların iş ihtiyaçlarına dönük uygulamalar geliştirmelerini
sağlayacak bir altyapı sunar. WebLogic’in
sunduğu bu sağlam ve kolay yönetilebilir
altyapı sayesinde, veri tabanlarına ve backend entegrasyonlarına, kullanıcıların güvenli ve hızlı bir şekilde erişimi sağlanır
Oracle Weblogic uygulama sunucusu;
l Web Servisleri, .Net ile Web Servisleri
birlikte çalışabilirliği, SOA desteği
l AJAX, Web 2.0 ve Rich Internet Applications desteği
l Yüksek Performans Kümeleme (High
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Performance Clustering),
l Yük Devretme/Üstlenme (Failover) becerisi
l Uygulamalar ve servisler için kırılmaz
ulaşılabilirlik ve hizmet zamanı ile kurumsal
hizmetlerin yüksek erişilebilirliğini (7x24,
365 gün) sağlar,
l Web yönetim konsolu, uygulama izleme ve teşhiş araçları,
l Geliştirme araçları (eclipse, jdeveloper,
vb.) ile entegrasyon özellikleri,
l Web Servisleri, .Net ile Web Servisleri
birlikte çalışabilirliği, SOA desteği
l AJAX, Web 2.0 ve Rich Internet Applications desteği
l FastSwap Fonksiyonu
l Java EE 5.0/EJB 3.0, Oracle Toplink/JPA,
Web Open Source Desteği (Spring, vb.) desteği
ile web üzerinden kolay, merkezi yönetim sunarken, yazılım geliştiricilere de son teknoloji
ve standartları kullanmalarına imkan verir.
Ayrıca uygulamanın yeni versiyonu ile
eski versiyonunun aynı anda server da bulunabilmesi de uygulamanın yeni versiyonunun Deployment’ında kesinti yaşanmamasını
sağlar. Bu özellikleri ile WebLogic Server uygulamalarınızı sıfır kesinti ile çalıştırabileceğiniz tek uygulama sunucusudur.

YAZAR HAKKINDA:
http://tr.linkedin.com/pub/hayrullah-ayan-mba/37/637/625
Yaklaşık 10 yıllık piyasa tecrübesi olan Hayrullah AYAN, sektöre Oracle Developer
/ Oracle DBA olarak başlayıp sonrasında Apllication Server (Weblogic) Admin olarak
devam etmiştir. Çeşitli Bankalar, ESP(Ttnet) , GSM (Avea) ve sigorta şirketlerinde çalışmış
buralarda L3 kapsamında Application Server desteği vermiştir.

WebLogic, aşağıdaki ürünleri içeren
J2EE ürün ailesine verilen isimdir:
n J2EE uygulama sunucusu, WebLogic Server
n Kurumsal portal, WebLogic Portal
n Kurumsal Uygulama Entegrasyonu Platformu, WebLogic Integration
n Transaction Sunucusu ve Ortakatman Platformu,Weblogic tuxedo
n Telekomunikasyon Platformu,
Weblogic Communication Platform
n Http , Web sunucusu
Desteklediği Açık Standartlar
n J2EE 1.3 & 1.4 & 5 & 6 & 7
n ebXML
n BPEL ve BPEL-J
n JMX ve SNMP
n EJB 3+
n JPA 1.0, 2.0, 2.1
n WebService
n JSF 2.0
n JSP/Servlet
n CDI
n Jersey
n JMS
n JAAS * XSLT ve XQuery gibi Oracle Weblogic 12c ile birlikte Java EE 		
7 `nin bütün standartlarini ve cok daha
fazlasini desteklemektedir
Doğrudan destek sağladığı standartlar:
n SOAP
n WSDL
n UDDI
n WS-Security
n WSRP
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Odamızın Danışma
Kurulu TMMOB Yasası
Gündemİyle Toplandı
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Odamızın 2. Dönem
2. Danışma Kurulu toplantısı
21 Mart Cumartesi
günü Yönetim Kurulu
Üyesi Mahmut Özcan
başkanlığında BMO İstanbul
Temsilciliğinde yapıldı
Toplantı, üyelerimizin birbiriyle
tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla yarım saatlik bir
kokteyl ile başladı. Kokteyl sonrası yapılan sunum ile TMMOB yasa tasarısı ve
Odamızın 2. dönem faaliyetleri ile ilgili
bilgilendirme yapıldı.

Gerçekleştirilen sunumda;

1. TMMOB yasa tasarısının Birliğimize
ve Odamıza yol açtığı olumsuz etkiler anlatıldı. TMMOB yasası konusunda
yapılan çalışmalar ve Birliğimize TMMOB
yasası konusunda Birliğimize verdiğimiz
destekler,
2. BMO üyelik verileri ve aidatlar hakkında istatistiksel bilgilendirme,
3. Komisyonların yaptığı çalışmalar ve
planladığı faaliyetler,
4. Örgütlü yapımızın arttırmasına yönelik yaptığımız çalışmalar ve faaliyetlerine
başlayan yeni temsilciliklerimiz,
5. bmo.org.tr alan adımız konusunda
Odamızın yaptığı çalışmalar ve planlanan
çalışmalar, konuları hakkında bilgi verildi.
Sunum sırasında ve sunumdan sonra
üyelerimizden gelen sorular cevaplandı ve
tavsiyeler not edildi. Toplantıya katılan üyelerimize Odamızın çalışmalarını arttırmak
ve daha iyi noktalara taşımak amacıyla
anket çalışması yapıldı. Toplu fotoğraf çekimi ve kapanış kokteyli ile toplantı sona erdi.
www.bimo.org.tr
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Odamız İstİhdam
Sorunlarına
Çözüm Arıyor
Odamız 14.02.2015 tarİhİnde gerçekleştİrİlen Meslekİ Standartlar
ve İstİhdam Komİsyonunda kamuda ve sektörde İş bulamayan
bİlgİsayar mühendİslerİnİn sorunlarını ele aldı

..VE İSTİHDAM KOMİSYONU TOPLANTISINDA
1. Kamuda bilişim alanında, bilgisayar mühendisi yerine
istihdam edilen diğer meslek guruplarının analizi yapıldı.
Kamuda bilgisayar mühendisi istihdam problemini çözmek ve
diğer meslek guruplarının bilgisayar mühendisi yerine istihdam edilmesinin önüne geçilmesi için çeşitli fikirler tartışıldı.
Kamuda istihdam edilen bilgisayar mühendisinin sayısını belirlemek, istatistiksel bilgilere ve bilgisayar mühendisi atama kriterlerine ulaşmak amacıyla Devlet Personel
Başkanlığı ile iletişime geçilmesi yönünde karar alındı.
2. Sektörde istihdam problemi yaşan bilgisayar mühendisinin sorunları ele alındığında son yıllarda Mühendislik
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Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi adı altında kontrolsüz şekilde
artan Bilgisayar Mühendisliği ve türevleri sayısını artması
konusu tartışıldı. Son yıllarda artan bölüm sayısının yeterli
teknik ve akademik altyapısı oluşmadan bölümlerin açılması
konusu ele alındı. Artan bölüm sayısına paralel olarak mezun
sayısının artması ve mezun mühendisin teknik donanım yapısı
ele alındı. Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği alanında
akademik ve teknik alt yapı raporlarının hazırlanması ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinin standartlarının belirlenmesi
için üniversiteler ile iletişime geçerek gerekli çalışmaların
yapılması konusunda kararlar alındı.

İSTANBUL ETKİNLİKLERİ

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE) IEEE Öğrenci Kolu buluşması

Maven Eğitimi Başarıyla Tamamlandı...
18/12/2014

09/12/2014

Bilecik Şeyh Edebali Bilgisayar Mühendisliği Kariyer günü tamamlandı.

İstanbul Kültür Ünv. Bilişim Kulübü Etkinliği Tamamlandı.
22/12/2014

18/12/2014

BMO Teknoloji Günleri-İstanbul IOS Swift Eğitimi Tamamlandı.

Linux Eğitimi Tamamlandı.

28/01/2015

TROUG Etkinliği Tamamlandı.
28/02/2015

Odamız Öğrenci Etkinliklerine Destek Vermeye Devam Ediyor.
25/03/2015

26/02/2015

ANKARA ETKİNLİKLERİ

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mesleki Tanıtım Semineri
30/03/2015

BİLMÖK Etkinliğine Destek ve Katılım Sağladı.
16/03/2015

Bilirkişilik Eğitimi Başarıyla Gerçekleştirildi.

Üye Kartı Tasarımı Anket Sonuçları.
05/12/2014

Ankara (Android & PrimeFaces) Eğitimleri
Bilkent Cyberpark ta tamamlandı

BMO TeknoloJi Günleri-Ankara Maven Eğitimi
17/01/2015
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26/01/2015

29/11/2014

DİĞER ETKİNLİKLER

Konya Mevlana Üni. davet üzerine mesleki tanıtım ve oda faaliyetleri biligilendirmesi yapıldı .
27./2/2014

Gelen davet önerisi üzerine Merkezi Kayıt Kuruluşu ziyaret edildi ve yeni üyelikler ayrıca borç tahsilatı yapıldı.

Sabancı Ünv.Dış Paydaş Kurulu Toplantısına katıldı.
23/01/2015

İstanbul Arel Ünv. Bilişim günleri kapsamında stand açıldı ve bmogenç üyelikleri alındı.

MEF Üniversitesinin düzenlediği IEEE Marmara Bölge Toplantısında stand açtık BMO-GENÇ üyelikleri alındı..

www.bimo.org.tr
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BMO Gaziantep’de üyeleriyle buluştu.
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Erdal Dayak

1977 Gaziantep’te doğdu. İlkokulu
Gaziantep Cumhuriyet İlköğretim
okulunda, orta ve liseyi Gaziantep
Cumhuriyet Lisesinde bitirdikten
sonra 1994 yıllında Karadeniz Teknik
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
başladı, 1999 yılında bitirdi. Sanal
gerçeklik üzerine bitirme projesi
gerçekleştirdi.

BMO Gaziantep Temsilcisi

1999-2003 yıllarında özel sektörde
çeşitli yazılım projeleri geliştirdi. 20052007 yılları arasında Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesinde yüksek
lisans eğitimini tamamladı. 2003
yılından beri Gaziantep Üniversitesi
Enformatik Bölümünde Okutman olarak
görev yapmaktadır.

www.bimo.org.tr
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ElazIĞ Etkinlik

Bilgisayar Mühendisleri Odası Elazığ
İl Temsilciliği Koordinatörü Doç. Dr. Bedri Özer Odamız adına Fırat Üniversitesi
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümlerini ziyaret etti.
Ziyarette Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erhan Akın, Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği
Bölüm Başkanı Doç. Dr Bilal Alataç ve
Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Asaf Varolíu ziyaret ederek, bölümlerin üretim üyeleri

ile toplantı gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen toplantıda Odamızın misyonu, vizyonu faaliyetleri ve gelecek ile ilgili hedefleri anlatıldı. Daha
sonra bölüm üretimü yelerinin temenni

Ahmet Bedri ÖZER
1975 yılı Elazığ
doğumludur.
1998-1999 yıllarında
TEİAŞ’ta kontrol mühendisi
olarak çalışmıştır.
1999-2005 yılları arasında
Fırat Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölümünde
Araştırma Görevlisi olarak
çalışmıştır.
2005-2012 yılları arasında
Fırat Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölümünde
Yardımcı Doçent olarak görev
almıştır.
2012 yılından beri aynı
bölümde Doçent olarak çalışmaktadır. Aynı
zamanda Mühendislik Fakültesi, Fakülte Kurulu
ve Fakülte Yönetim Kurulu üyesidir.
Yurtiçi ve Yurt dışı dergi ve konferanslarda
50’nin üzerinde çalışması bulunmaktadır. Bu
çalışmalara 500’ün üzerinde atıf yapılmıştır.
Bir çok teknolojik ve sosyal projede görev
almıştır.
Bir dönemde siyasetle ilgilenen Ahmet
Bedri ÖZER, Bir çok Sivil Toplum Kuruluşunun
yönetim kurulu üyesidir.
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ve önerileri değerlendirildi.
Elazığ İl Temsilciliğine verdiği desteklerden dolayı Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği Bölümlerine teşekkür ederiz.

BULMACA
1
2
3
5

4
6

7
8
9

10

11

Soldan Sağa
1. Aritmetik ve mantık işlemlerini gerçekleştiren bir
dijital devre.
3. Bir dosya transfer protokolü.
6. Java platformunda yazılmış bir ORM		
(Object/Relational Mapping) aracı.
7. Küçük boyuttaki verileri kalıcı olarak saklamak
için bilgisayar ya da diğer cihazlarda kullanılan bir
yonga.
8. Mantıksal değerlerin elektronikteki karşılıkları
0 için 0 a yakın bir Volt, 1 için ise 5 Volt olarak
tanımlanan veri saklamadaki en küçük birim.
9. Sol taraftaki fotoğrafta yer alan, Türkiye’nin
ilk kadın bilgisayar mühendislerinden olan
meslektaşımız, ............. Bar Elmas.
10. Bir programlama dili.
11. Sağ üst köşedeki fotoğrafta yer alan,
Türkiye’deki ilk bilgisayar mühendislerinden, aynı
zamanda Hacettepe Üniversitesi Bölüm Başkanı
olan meslektaşımız, Hayri .............

Yukarıdan Aşağıya
1. Bir yazılım geliştirme yöntemi.
2. Java platformu için geliştirilmiş açık kaynaklı bir
uygulama çatısı.
4. Mobil cihaz ve cep telefonları için geliştirilen ve
açık kaynak kodlu bir mobil işletim sistemi.
5. Geliştirilen kodun derleyici tarafından başka bir
yazılım diline çevrilmesi işlemi.
9. Bir diziyi ardışık olarak en küçük alt dizilerine
kadar yarılayan sonra da onları sıraya koyarak
birleştiren özyineli (recursive) algoritma.

Kaynak: http://tr.wikipedia.org

www.bimo.org.tr
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ISO 27001

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
BAŞ DENETÇİLİK EĞİTİMi
27 Nisan - 1 Mayıs 2015 / Ankara

INTERNATIONAL

TRB International bünyesinde sürdürülen sertiﬁkalı
“ISO 27001 BGYS Baş Denetçilik” eğitim programı
Ayrıntılı

Bilgi

İçin

içeriği tecrübeli program koordinatörleri ve alanında
www.trb.com.tr
ankara@trb.com.tr
0 ( 312 ) 442 57 92

uzman eğitmenlerce dizayn edilmiştir.

Katılımcı odaklı olan eğitim programımız çok sayıda içerik imkanı ile bireysel

Ankara Başlama T. :

Ankara Bitiş T. :

27
01

Nisan
Mayıs

gelişimi olabildiğince artırmayı ve buna paralel olarak “Alanında Etkin ve Tam
Donanımlı ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçileri” yetiştirmeyi
amaçlamaktadır.

Turan Güneş Bulvarı NO:50/4, Yıldız, Çankaya - Ankara
www.trb.com.tr - info@trb.com.tr
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Bursa İl Temsilciliği
Temsilci: Serdar Özkan
iletişim: bursa@bimo.org.tr
Genel Merkez İletişim Bilgileri
Necatibey Cad. No:88/7
Çankaya/ ANKARA
Telefon: 0(312) 230 31 45
Faks: 0(312) 230 31 46
web www.bimo.org.tr
e-mail: iletisim@bimo.org.tr

İstanbul İl Temsilciliği
İçerenköy Mah. Halyolu Cad.
Sağlık Sok. Erdoğanlar Apt.
No: 1 D:23 Ataşehir/İstanbul
Telefon: 0 (216) 469 87 31
Faks: 0 (216) 912 15 66
e-mail: istanbul@bimo.org.tr

İzmir İl Temsilciliği
Akdeniz Cad. No:10
Kat: 3/301 Dede İş Hanı
Pasaport Konak / İZMİR
Telefon: 0 (232) 484 44 24
Faks: 0 (232) 484 44 24
e-mail: izmir@bimo.org.tr

Gaziantep İl Temsilciliği
Temsilci: Mehmet Erdal Dayak
Tel: 0 (342) 360 64 32
e-mail: gantep@bimo.org.tr
Elazığ İl Temsilciliği
Temsilci: Ahmet Bedri Özer
Tel: 0 (532) 497 9227
e-mail: elazig@bimo.org.tr

