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ODAMIZ 3 YAŞINDA
Değerli Meslektaşlarımız,
Her geçen gün daha da profesyonelleşen
dergimizin yeni sayısını sizlerle buluşturmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. 2 Haziran 2012 tarihli
TMMOB Olağan Genel Kurulu’nda verilen BMO Kuruluş
Önergesi’nin kabulüyle resmen kurulan Odamızın üçüncü
yaşını kutluyoruz. Bu gençliğin verdiği dinamizm ve alınacak
çok yol olduğunun bilinciyle çalışmalarımıza var gücümüzle
devam ediyoruz.

İMZA YETKISI

Üçüncü sayımızdan bu yana BMO olarak yürüttüğümüz
çalışmaların en önemlilerinden biri de imza yetkisi ile ilgili
çalışmalarımızdır. Standish Group’un ABD’de gerçekleştirdiği
bir araştırmaya göre bilişim projelerindeki (Kaynak: Karl
E. Wiegers, “Know Your Enemy: Software Risk Management”)
başarı oranı %28, başarısızlık oranı %23 ve zorlanmış (bazı
başarı kriterleri göz ardı edilerek tamamlanmış) proje oranı
%49 olarak dikkat çekmektedir. Bilgisayar Mühendisler Odası
olarak oluşturduğumuz Bilişim Politikaları Komisyonumuz,
mesleğimizin öncelikli sorunlarından olan standartlaşma ve
bu standartlara uyulmasının denetlenmesi konusunda çok
yoğun bir çalışma içindedir. Komisyon altında özel olarak “İmza
Yetkisi Çalışma Grubu” oluşturuldu ve çalışma grubumuz sık sık
toplantı yaparak yönetmeliğe son halini vermeye çalışmaktadır.
EMO, MMO, İMO gibi meslek odalarının kontrolü altında
ilgili meslek dallarında Serbest Müşavir Mühendis adıyla
yıllardır uygulamasına rastladığımız imza yetkisinin Bilgisayar
Mühendisliği mesleği için de gerekliliği ortadadır. Hedefimiz,
gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılarak bu yetkinin
tanımlanması ve bilişim projelerindeki başarı düzeyinin hızla
yukarılara çekilmesidir.

MÜHENDIS ASGARI ÜCRETININ BELIRLENMESI
Önceki sayımızdan bu yana yaşanan önemli gelişmelerden
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biri de mühendis asgari ücretinin belirlenmesi oldu. Odamızın
bağlı olduğu Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB),
SGK ile yaptığı protokol gereği 2013’ten bu yana her yıl
mühendis ve mimarlar için asgari ücreti belirlemektedir.
2015 yılı için asgari brüt ücret 3.000 TL olarak belirlenmiş ve
SGK’ya bildirilmiştir. Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak farklı
meslek kodlarıyla çalışan tüm üyelerimizi içine alacak şekilde
bu uygulamanın genişletilmesi ve bu standarda uyulmayan
durumların takibinin yapılması için üzerimize düşeni yapmaya
çalışmaktayız. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi ve siz değerli
meslektaşlarımızın neler yapması gerektiğini http://www.
bimo.org.tr/2015/05/29/muhendis-asgari-burut-ucret-duyurusu/
adresinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca dergimizin bu sayısında da
konuyla ilgili ayrıntılı bir yazıya yer verilmiştir.

ODA KIMLIKLERI

Odamız web sitesinden oylayarak tasarımına birlikte karar
verdiğimiz üye kimlik kartlarının basımı için artık son aşamaya
geldik. TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Sistemi
(https://toys.bimo.org.tr) üzerinden bilgilerinizin doğruluğunu
kontrol edip kart talebi yapabilirsiniz.

YETMIŞ BIN BILIŞIM UZMANI İHTIYACI

Haziran ayı içerisinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından yetmiş bin bilişim uzmanı ihtiyacı olduğuna dair
bir açıklama yapıldı. Bir sertifika programı düzenlenerek
bu ihtiyacın karşılanacağı düşüncesinin dile getirildiği bu
açıklamaya karşı biz de bir basın açıklaması yaparak, bu
ihtiyacın karşılanması için neler yapılması gerektiğini kamuoyu
ile paylaştık. Bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız.

İYI BAYRAMLAR

Siz değerli meslektaşlarımızın Ramazan Bayramını kutlar,
tüm hayatınızın bayram tadında geçmesini dileriz.
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MÜHENDIS
ASGARI BRÜT ÜCRET
DUYURUSU

Değerli Üyemiz,
Bir süredir ücretli mühendislerin düşük ücretle çalıştırılmalarının önüne geçebileceğimiz önemli bir adımın duyurusunu sizinle paylaşmaktayız. Bir kez daha hatırlatacak
olursak; TMMOB, SGK ile yaptığı protokolün ardından mühendis, mimar, şehir plancılarının asgari ücretini belirlemeye başladı. İlk olarak 2013 yılında belirlenen asgari ücret
her yılın aralık ayında yeniden belirleniyor. 2015 yılı için
3000TL brüt olarak belirlenen asgari ücret SGK’ya bildirildi.
Asgari ücret ne demek?
Asgari ücret; ücretli mühendislerin belirlenen ücretin
altında çalıştırılmalarını önleyecek bir haktır. Belirlenen asgari ücret, düşük ücretle çalışmanın ve eksik SGK bildirimlerini engelleyebilecek bir sınır çizmektedir.
2015 yılı Ocak ayı itibari ile geçerli olan bu ücretin altında çalışmalarının önüne geçmek için süreç nasıl işleyecek?
Elbette ki çalışma yaşamındaki her hak gibi, belirlenen
asgari ücretin, ücretli mühendislerin, üyelerimizin çalışma
yaşamındaki gerçek alt sınır ücreti olabilmesi ancak bir mücadele süreciyle gerçekleşecektir. Bu mücadelede odamızın
ve üyelerimizin üzerine düşen görevler büyük önem taşımaktadır. Gelinen bu aşamada sürecin iki yönünden bahsedebiliriz: SGK ile odamız ve üyelerimiz.
SGK ne yapacak?
TMMOB’nin SGK ile yaptığı protokol gereği SGK, prim
bedelleri üzerinden denetime başlayacak. SGK’nın meslek
kodlarını dikkate alarak yapacağı denetimde brüt 3000TL’nin
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altında belirlenen bildirimler sorgulanacak ve asgari ücret
bilgisi iletilerek gereğinin yapılması sağlanacak.
Odamız ne yapacak?
Odamız asgari ücretin hayata geçmesi için çalışmalarına
başlamıştır. Başta, insanca yaşam ücreti olarak tarif ettiğimiz asgari ücret çalışmasının duyurusunu yaygınlaştırmakta
ve bu doğrultuda ücretli çalışan tüm üyelerimize ulaşarak
bilgilendirme yapmaktayız. Ücretli üyelerimizin bilgilerini
SGK’ya iletilerek, denetimin farklı meslek kodlarıyla çalışan-çalıştırılan tüm üyelerimizi içine alacak biçimde genişletilmesini sağlayacağız. Ayrıca Oda olarak 3000TL’nin
altında yatan prim tespitlerini SGK’ya iletecek ve gereğinin
yapılmasını talep edeceğiz. Eksik bildirimlerin muhatabı
olan işyerlerine uyarı yazısı gönderip süreci takip edeceğiz.

Üyeler ne yapabilir/ ne yapmalı?
Üyelerimizin Odamız ile irtibata geçmesi ve asgari ücret çalışmasını birlikte sürdürmesi insanca yaşayacak ücret
mücadelesinin ilerlemesi için önemli bir adım oluşturuyor.
Çalışma yaşamlarımızda güvencesizliğin farklı biçimlerini
yaşarken düşük ücretle çalışmaya/çalıştırılmaya karşı başlattığımız asgari ücret çalışmasının güvenceli bir çalışma
yaşamı için önemli bir basamak olduğunu düşünüyoruz.
Bu çalışmada sizinle dayanışma halinde sürdüreceğimiz
çalışmalarda kısa vadede olumlu sonuçlar alacağımıza
inanıyoruz.
Düşük ücretle çalışmaya ve eksik SGK bildirimlerine karşı birlikte mücadele edelim hakkımıza sahip çıkalım.

ASGARI ÜCRET
DUYURUSU
(FIRMALARA)

Sayın Firma Yetkilisi;
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 6235 sayılı Yasayla kurulmuş, kamu tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın 135.
Maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek
kuruluşudur.
Ülkemizdeki tüm mühendis, mimar ve şehir plancıları
mesleki faaliyetlerini Birliğimize bağlı 24 meslek odasına
bağlı olarak sürdürmektedirler. Birliğimizin temel görev ve
amaçlarının başında üyelerimizin hak ve çıkarlarını korumak yer almaktadır.
6235 sayılı TMMOB Yasası Madde 2’de
b) Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının,
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini
kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak
gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle
ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim
kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlâkını korumak için
gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak;
c) Meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmî makamlarla İşbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde
bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı normları, fennî
şartnameleri incelemek ve bunlar hakkında görüş ve düşünceleri ilgililere bildirmektir.” yetkileri tanımlanmıştır.
Ayrıca 6235 sayılı Yasa çerçevesinde yürürlüğe konulmuş olan Birliğimizin Ana Yönetmeliğinde
e) Bütün mühendis, mimar ve şehir plancılarının, mesleki
onur ve çıkarlarını korumak
f) Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı meslekleriyle ilgili bütün elemanların, mesleklerine göre gerekli düze-

ye ve sonucunda parasal olanaklara ulaşmalarını sağlamak
ve bu konuda ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak, gerekli önlemleri almak” görevlerimiz arasında sayılmıştır.
Birliğimiz üyesi mühendis, mimar ve şehir plancılarının
almış oldukları eğitim ve yapmış oldukları mesleki faaliyetler nitelikli iş gücü kapsamındadır. Mühendislik, mimarlık ve
şehir plancılığının başlıca uğraş alanını oluşturan tasarım
ve uygulamaya dönük çalışmaların, farklı ve özellikli bir ücret gerektirdiği açıklamadan uzak olup, meslektaşlarımızın
kendilerini yeniden üretebilmelerinin, mesleklerini en sağlıklı bir şekilde yürütebilmelerinin ve çalışmalarının karşılığını alabilmelerinin sağlanması gerekmektedir.
Meslektaşlarımızın yeterli düzeyde bir ücretle çalışma
sorunlarının yanı sıra almış oldukları ücretlerin SGK bildirimlerine tam olarak yansımaması da yaygın bir usulsüzlük
oluşturmaktadır. Birliğimize bağlı meslek odalarının üyesi
olan meslektaşlarımızın çalışma yaşamında karşılaştıkları
ücrete bağlı sorunların çözümüne yönelik olarak 2012 yılında SGK ile protokol yapılmıştır. Birliğimiz protokol doğrultusunda her yıl ücretli çalışan mühendis, mimar, şehir plancıları için asgari ücret belirlemekte ve meslektaşlarımızın
gerçek ücretleri üzerinden SGK bildirimlerinin yapılmasının
sağlanması için SGK ile işbirliği yapılmaktadır.
2015 yılı için ücretli çalışan üyelerimizin asgari ücreti
brüt 3000 TL olarak belirlenmiş ve SGK’ya bildirilmiştir.
Bu kapsamda bünyenizde çalışan TMMOB üyesi mühendis, mimar, şehir plancılarının en alt sınır ücreti olarak belirlenmiş 3000TL brüt asgari ücretin altında çalıştırılamayacağını bildirmek isteriz.
www.bimo.org.tr
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ESKIŞEHIR OSMANGAZI
ÜNIVERSITESI BILIŞIM
GÜNLERI’ 15

Odamız 6-7 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Bilişim Günlerine konuk oldu. Etkinlikte
sunumun yanı sıra açılan stantta etkinliğe
katılan mühendis adaylarının hem odanın
eğitimlerinden ücretsiz faydalanması hem
de Odaya üyelik kültürü oluşturmak amacıyla BMO-Genç üyelikleri alındı.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ`NDE
MEZUNİYET SEVİNCİNE ORTAK OLDUK

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2013-2014 Akademik
Yılı 7. Bitirme Projeleri Sergisi, 4 Haziran 2015 tarihinde, Bağlıca Kampüsü Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu`nda gerçekleştirildi.
Açılış konuşmalarının ardından, bölümlerinde ilk üçe giren öğrenciler için ödül törenine geçildi. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde ilk
üçe giren öğrencilere, Odamız tarafından ödülleri takdim edildi.
Ödül törenin ardından bitirme projeleri sergisi gezilerek, bitirme
projelerini sergileyen öğrencilerle projeleri ile ilgili görüşleri alındı.
Ayrıca öğrencilere Oda faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılarak
Odaya davet edildi.

BMO MESLEKI
TANITIM GÜNLERI-TED
ÜNIVERSITESI

Odamız 5 Mayıs 2015 tarihinde TED Üniversitesinde Mesleki Tanıtım Semineri Gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen etkinlikte birinci sınıf mühendislik fakültesi öğrencilerine
Odamız ve mesleğimiz tanıtıldı. Yapılan tanıtım seminerinde bilgisayar mühendisinin
çalışma alanlarından, sahip olduğu yetkinliklerden ve iş olanaklarından bahsedilerek
bilgisayar mühendisliği alanının önemine
vurgu yapıldı.
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HACETTEPE ÜNIVERSITESI 		
PROJE SERGISI ÖDÜL TÖRENI
Hacettepe Üniversitesinin bu yıl 12. sini düzenlediği Projesi Sergisi ve Ödül Töreni Odamızın katılımıyla Beytepe Kampüsü Öğretim
Üyeleri Kafeteryası Salonununda gerçekleşti. Gerçekleştirilen ödül
töreninde Odamız tarafından dereceye giren öğrencilere teşekkür belgeleri ve hediyeler verildi.

İMZA YETKISI ÇALIŞMA GRUBU
ÇALIŞMALARINA DEVAM EDIYOR
İmza Yetkisi Çalışma Grubu 20 Nisan 2015 tarihli Yönetim Kurulu
toplantısında İmza yetkisi çalışmalarına hız kazandırmak üzere kuruldu. Alınan bu kararın devamında 21 Nisan 2015 tarihinde mail, web
ve sosyal medya kanalları ile tüm üyelerimizin böyle önemli bir çalışmaya katılmaları için duyuru yapıldı. İmza Yetkisi çalışma Grubumuz
27 Nisan 2015 tarihinde Bilişim Politikaları Komisyonu Başkanımız
İsmail Akçaoğlu başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. İmza
Yetkisi Çalışma Grubumuz 30 Mayıs 2015 tarihine kadar 6 toplantı
gerçekleştirip 18 karar alarak üstün bir performans göstererek çalışmanın taslak kısmını tamamladı.
Bu çalışmanın ayrıntıları BM Derginin yeni çıkacak olan haziran
sayısında yayınlanacaktır. Çalışma grubuna dahil olmak için iletisim@bimo.org.tr adresine mail atabilirsiniz.

KURUMSAL BILGI
SISTEMLERI VE
GÜVENLIK EĞITIMI
TAMAMLANDI
18 Nisan 2015 Cumartesi günü “BMO
Teknoloji Günleri Ankara (Kurumsal Bilgi
Sistemleri ve Güvenlik)” eğitimi başarı ile
tamamlandı.
Eğitmeniz birçok kurumsal yazılım projesinde çalışmış olan, kurumsal mimariler ve
güvenlik konusunda uzman Kenan Sevindik
idi. Kurumsal Bilgi Sistemleri ve Güvenlik
ile ilgili iki oturumda bilgiler veren Sevindik, eğitim sonunda meslektaşlarımızın merak ettiği soruları cevaplandırarak eğitimi
tamamladı. Hediye olarak, çekiliş ile meslektaşlarımıza 2 adet üzerinde BMO logolu
kupa bardak, 1 adet de 8 gb lık flash bellek
ve 2 adet mouse verildi.

www.bimo.org.tr
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ODAMIZ
“HALICBILISIM2015”
ETKINLIĞINDE

15 Nisan 2015 Çarşamba günü Haliç
Üniversitesi Bilgisayar Kulübü Öğrencilerinin organize ettiği “HalicBilisim2015” etkinliğinde BMO olarak bir sunum yaptık. Bitmek
bilmeyen enerjisiyle Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Muhammet Köksal bey’e ve öğrencilerine
çok teşekkür ederiz.

BMO Teknoloji Günleri - Ankara Etkinlikleri Kapsamında 11-12 Nisan Tarihinde
Genel Merkezimizde düzenlenen Linux Eğitimi Başarıyla Tamamlandı.

BMO TEKNOLOJI GÜNLERI-ANKARA
LINUX EĞITIMI TAMAMLANDI

Gerçekleştirilen eğitimde başlangıç olarak Oda personelimiz Mustafa Kösem tarafından Odamızın faaliyetlerini anlatan bir sunum
yapıldı. Daha sonra eğitimcimiz Mücahid Yardım tarafından iki gün
boyunca 10:30- 16.30 saatleri arasında Linux eğitimi verildi. Eğitim
sonunda eğitimcimiz den haziran ayında İleri Linux eğitiminin sözü
alındı. Eğitimcimiz Mücahid Yardım’a ve katılımcılara hediyeler verildikten sonra eğitim sonlandırıldı.

BMO & MSHOWTO
YAZILIM GÜNLERI
Odamız 10 Mayıs’da Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım ve Bilişim Kulübü ile MSHOWTO’nun ilk Yazılım Seminerini gerçekleştirdi.

DÜZCE ÜNIVERSITESI 2. BE^3 GÜNLERI ETKINLIĞI
Odamız 28-29-30 Nisan tarihinde Düzce Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu’nun
düzenlediği 2.BE^3 Günleri Etkinliğine katılım gerçekleştirdi.
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ONDOKUZ MAYIS ÜNIVERSITESI MEZUNIYET TÖRENI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)
Mühendislik Fakültesi mezuniyet töreni
9 Haziran Salı günü üniversitenin Kurupelit Kampüsünde gerçekleştirildi. Mühendislik Fakültesi’nden 2014-2015 öğretim yılında 867 öğrenci mezun oldu.
Mezuniyet töreni, Mühendislik Fakültesi Dekanı Sayın Fehmi Yazıcı’nın
ve Rektör Sayın Prof. Dr. Hüseyin Akan’ın
açılış konuşması ile başladı. Üniver-

sitenin yeni öğretim yılındaki vizyonu ve fakültelerin gelişimi için atılan
adımlardan bahsedildi. Törenin açılış
konuşmasını Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı yaptı. Prof. Dr.
Yazıcı, “1993 yılında kurulan fakültemiz 10 ayrı bölümde 5 bin 97 öğrenci
ile eğitimini sürdürmektedir. Bu yıl 867
öğrencimiz mezun oluyor. Fakültemizde
210 uluslararası öğrenci eğitimini sür-

dürmektedir. Sevgili öğrenciler, sizleri
iyi bir mühendis olarak yetiştirmek için
elimizden gelen çabayı sarf ettik. Karakterli, adaletli, çalışkan, vatan ve milletini
seven insanlar olmanız tek arzumuzdur.
Buradan ayrılıp gerçek hayata atılacaksınız. Size tavsiyem burada aldığınız
eğitime güvenmeniz, hedeflerinizi doğru belirlemeniz ve hedefinize ulaşmak
için sabırla çalışmanızdır” dedi.

BMO olarak biz de bölümünden başarı ile mezun olan ilk 3 arkadaşımıza hediyelerini takdim ettik.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ise, “Son
300-400 yıldır teknolojiye sahip olan
toplumlar güçlü toplum oldular. Diyebiliriz ki Teknoloji üreten ve geliştiren
toplumlar güçlü toplumlardır. Teknoloji
denilince ilk akla gelen mühendislerimizdir. Daha zengin ve mutlu bir ülke olmamızın en önemli unsuru sizlersiniz. Bu

yüzden Türkiye’nin sizden beklentisi çok.
Sizden dileğimiz çok çalışmanız ve görevinizi çok iyi yapmanızdır. Aynı zamanda
teknoloji sürekli ve çok hızlı geliştiği için
öğrenme halini sürekli korumanızdır. Bu
özel günde önce anne ve babalarınızı
kutluyor, hepinizin yolunun ve bahtının
açık olmasını diliyorum” diye konuştu.

İSTANBUL
ÜNIVERSITESI
BİLTEG’15
ETKINLIĞI

Odamız 24 Nisan 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi IEEE
kulübü Computer Society bölümü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Bilişim Teknolojileri
Günlerine katılım gerçekleştirdi.
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ETKİNLİKLER
SAMSUN

BMO SAMSUN İL
TEMSİLCİLİĞİMİZ AÇILDI
Odamız örgütlenme faaliyetleri kapsamında Samsun İl
Temsilciliğini açarak örgütlenme konusunda yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.
Samsun ilinde temsilcilik ofisi bulunmayıp temsilcilik işlemleri için temsilcilerimiz kendi ofislerini kullanmaktadırlar.
Üyelik işlemleri veya Temsilcilik faaliyetleri hakkında bilgi almak ve destek vermek için samsun@bimo.org.tr adresinden temsilcilerimiz ile iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.
Samsun İl Temsilciler Kurulu;
Cennet Demir (Koordinatör): cennet.demir@bimo.org.tr
Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği lisans
eğitiminden sonra 2005 yılında iş hayatına atılan Demir, 2
sene kadar Yazılım Uzmanı olarak web teknolojileri üzerinde çalışmalar yürüttü. 2007 senesinde Smartsoft’a katıldı ve
şirket bünyesinde birçok projede görevler üstlendi. Halen
Cardtek firmasında Teknik Grup Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.
Bilal Kobanoğlu (üye): bilal.kobanoglu@bimo.org.tr
Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden
mezun olduktan sonra TURKCELL de Yazılım Mühendisi olarak çalışmaya başladı. 2008-2010 yılları arasında Londra da
Bilişim Uzmanı olarak çalışırken aynı zamanda GREENWICH
Üniversitesi Business School da İşletme Yüksek lisansını
(MBA) Şeref derecesiyle tamamladı. Türkiye’ye dönerek TURK
Telekom’da İş Zekâsı ve Veri ambarı Uzmanı olarak çalıştı.
2011 yılından bugüne Bilişim Danışmanlığı ve Perakende
mağazacılık yapmaktadır.

14

www.bimo.org.tr

BILGISAYAR
MÜHENDISLIĞI
BÖLÜM BAŞKANLARI
KARS’TA
TOPLANIYOR

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları
(BMBB) Kurulu 29. toplantısını bu yıl 3-6 Eylül 2015
tarihleri arasında Kars’ta Kafkas Üniversitesi’nin ev
sahipliğinde düzenliyor.
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları
(BMBB) Kurulu, Türkiye’deki Bilgisayar Bilimleri,
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği vb.
bölüm başkanlarından oluşuyor. Kurul amacını,
“Türkiye’de Bilgisayar Mühendisliği eğitiminin sorunlarına çözüm üretmek ve eğitimin niteliğini artırmak” olarak ifade ediyor. Bu amaçla, bölümlerin
güncel konuları her yıl iki kez bir üniversitenin ev
sahipliğinde yapılan toplantılarda ele alınıp tartışılıyor ve bu kararların uygulanabilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

BMO KIMLIK KARTLARININ BASIMINA BAŞLANIYOR
Düzenlenen anketle tasarımı belirlenen Oda kimlik kartları basım aşamasına
gelmiş bulunuyor. Oda görevlilerimizin
verdiği bilgiye göre basımın yapılabilmesi için üyelerimizin 2 konuda desteği
gerekiyor.
1. Üye otomasyon sistemine kart
üzerinde yer alması istenen güncel fotoğrafın yüklenmesi. Fotoğrafın jpeg

formatında, vesikalık ölçüsünde ve çözünürlüğün en az 500x640 piksel, en fazla
ise 1000×1280 piksel olması gerekiyor.
2. Üye otomasyon sistemi üzerinden
karta basılacak bilgilerin “Kart Bilgileri
Kontrolü” ekranından doğruluğunun
kontrol edilmesi ve onaylanması.
Bu işlemleri tamamlayan üyelerimizin Oda kimlik kartı basılarak kendileri-

ne basıldığına dair bildirim yapılıyor.
Üye otomasyon sistemine internet
sitemizin sağ üst köşesindeki “ÜYE GİRİŞİ” menüsünden veya https://toys.bimo.
org.tr/Toys/faces/_page/authentication/
uyelogin.xhtml adresinden erişilebiliyor.
Üyelerimiz şifrelerini giriş ekranının altındaki “Şifremi Unuttum” bağlantısına
tıklayarak oluşturabiliyor.

KOÇ ÜNIVERSITESINDE
MEZUNIYET SEVINCI

19 Haziran’da Koç Üniversitesi’nde mezuniyet töreni
heyecanı vardı. Odamız tarafından Bilgisayar Mühendisliği bölümünde dereceye giren ilk üç öğrenciye çeşitli
hediyeler takdim edildi.
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ODAMIZ BILIŞIM
UZMANLIĞI KONUSUNDA
BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Bazı basın yayın kuruluşlarında ülkemizin 70 bin bilişim
uzmanına ihtiyacı olduğuna dair haberlerin yayımlanması
üzerine Odamız bir basın açıklamasını yaptı. Basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
“Son günlerde basın yayın kuruluşlarında 70 bin bilişim
uzmanına ihtiyaç olduğu ile ilgili haberler yer almaktadır.
Konu ile ilgili ön değerlendirmelerimizi aşağıda paylaşıyoruz.
Bilişim Uzmanı ihtiyacının karşılanması için;
1-) Hangi seviyede hangi uzmanlıklara ihtiyaç bulunduğunun detaylı bir analizi gerçekleştirilmeli ve buna göre kısa,
orta ve uzun vadeli planlar hazırlanmalıdır.
2-) Söz konusu ihtiyacın karşılanmasına yönelik yapılacak çalışmaların tarafları sadece Gebze Teknik Üniversitesi,
Kocaeli Üniversitesi ve İŞKUR ile sınırlandırılmamalı, meslek
kuruluşları ve özel sektör de çalışmalara dahil olmalıdır.
3-) Bilişim Uzmanı açığının kapatılması için zaten bu
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konuda gerekli donanıma sahip olan Bilgisayar, Bilgisayar
Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol, Yazılım, Bilişim sistemleri, Yazılım ve Bilişim mühendislik eğitimi veren mühendislik fakülteleri mezunlarına, yaşadıkları istihdam sorunları da dikkate alınarak
öncelik verilmelidir.
4-) Sertifikasyon, lisans diplomasının alternatifi haline
dönüştürülmemeli, Bilgisayar, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar
ve Enformatik, Bilgisayar Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol,
Yazılım, Bilişim Sistemleri, Yazılım ve Bilişim mühendislik
eğitimi veren mühendislik fakültelerinin sayılarının ve yetkinliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılmalı,
paydaş kurumların da katkısıyla ilgili bölüm müfredatlarında
Ülkemiz ihtiyaçları göz önüne alınarak gerekli revizyonların
yapılması sağlanmalıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur”.

/ KÖŞE /

SİBER GÜVENLİK BÜLTENİ

MİNHAC ÇELİK
celikminhac@gmail.com
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Modern hayatın bir parçası haline gelen dijital teknolojilere olan bağımlılığın bireysel, kurumsal, ulusal ve küresel ölçekte artması, siber alanı yeni
bir güvenlik mecrası haline getirmiştir. ABD ve
Türkiye de dahil olmak üzere birçok devlet siber
alanı muharebe alanı olarak tanıdığını açıklarken, 40’a yakın hükümet siber güvenlik stratejisini hazırlayıp yayınlamıştır.
Siber alan ile ilgili politika geliştirebilmek
için diğer devletlerin bu konuda hangi adımları attığını izlemek ve bunları değerlendirmek
vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Bu bilgi birikimi hem
siber stratejistler için yeni bir vizyon geliştirirken, aynı zamanda konunun teknik tarafında
çalışanların da yaptıkları işlerin ulusal ve küresel boyutunu anlamaya yardımcı olacaktır. Bu
amaca biraz olsun katkı sağlamak için bu sayıda
geçtiğimiz aylarda siber strateji açısından hangi
gelişmelerin olduğunu derlemeye çalıştık.
Siber strateji açısından geniş bir kurumsal
yapıya sahip olan ABD, nisan ayında ülkenin
dış politikasını, ulusal güvenliğini ve ekonomik
istikrarını hedef alan siber saldırganlara karşı
yaptırım uygulayacağını açıkladı. Çin’den gelen
saldırıların giderek artması Washington yönetimini böyle bir adım atmaya mecbur bırakmış olduğu yorumları yapılsa da, ABD’ye yönelik siber
tehditler arasında diğer ülkelerin de adı geçiyor.
American Enterprise Institute adlı düşünce kuruluşunun yayınladığı rapora göre, İran ilerleyen
günlerde özellikle kritik alt yapıları hedef alabilecek ciddi bir tehdit olarak görülüyor. Tehditlerin artmasından olsa gerek, ABD ordusu sivil
hacker yetiştirmek ve istihdam etmek için ordu
içerisinde Cyber Branch 17 adlı bir birim kurdu.
Siber menfaatlerini korumak için diplomasiyi de
etkin şekilde kullanan ABD, Çin ile ortak siber
tutum belirleme konusunda prensipte anlaştı.
Çin bir yandan ABD ile masada el sıkışırken diğer taraftan ABD’ye karşı bir siber blok kurma
hazırlığında önemli bir adım attı ve Rusya ile
siber güvenlik alanında bir ‘saldırmazlık paktı’
imzaladı.
Okyanusun diğer tarafı, Avrupa’da da oldukça hareketli bir siber güvenlik gündemi vardı.
Fransa’da yaşanan Charlie Hebdo saldırısının si-

ber alana yansıması gecikmedi. IŞİD’e yakın hackerlar İslam karşıtı yayın yaptıkları gerekçesiyle
TV5 Monde bünyesindeki 11 kanalın yayınlarını
siber saldırıyla kesti; bu kanalların web sitelerinde IŞİD’e karşı savaşan Fransız askerlerinin
kimliklerini yayınladı.
Avrupa’nın siber başkenti sayılabilecek Estonya’da ise bu yıl 4’üncüsü yapılan Kilitli Kalkan (Locked Shields) siber tatbikatı vardı. 16
ülkeden yaklaşık 400 uzmanın katıldığı tatbikata geçen senenin aksine bu sene Türkiye’den
katılım olmadı.
NSA dinlemeleri ile ciddi sorunlar yaşayan
Almanya’da İçişleri Bakanlığı bünyesinde Kişisel
Veri Koruma Birimi kuruldu. Yılbaşından itibaren
direkt federal hükümete bağlanacak birim böylece bütçe görüşmelerine maruz kalmayacak.
Bir başka önemli gelişme de Belçika’da yaşandı. Kaynak kodlarının gizliliği nedeniyle eleştirilerin odağında bulunan Microsoft, hükümet
yetkililerinin kullandıkları Microsoft ürünlerine
ait kaynak kodları incelemeleri için Brüksel’de
bir merkez açtı. Yeni merkezde hükümet yetkilileri MS kaynak kodlarını inceleyebilecekler.
Siber güvenlik sadece Avrupa ve ABD’nin
odağında bir konu değil. Afrika ülkelerinden
Zimbabve, Batı ülkeleri gibi her gün siber korsanlar tarafından hedef alınmasa da siber suçlulara ağır bir darbe vurmak için harekete geçti.
Robert Mugabe diktası altındaki ülkede, bankacılık, madencilik ve tarım gibi sektörlerde faaliyet gösteren özellikle yabancı kökenli şirketlerin, kullandıkları programların kaynak kodlarının
hükümet onayından geçirilmesi ve kontrol edilmesine yönelik yasal değişiklik yapıldı.
Ortadoğu’ya dönecek olursak 2 önemli haber göze çarpıyor. İlki İsrail’in siber güvenlik
ihracatını 2014 yılında bir önceki yıla göre 2
kat artırarak 6 milyar dolara çıkarması ki bu istatistik küresel siber güvenlik ticaretinin yüzde
10’unun İsrail tarafından yapıldığını gösteriyor.
İkinci önemli gelişme ise, Suudi Arabistan dışişlerine yapılan siber saldırı sonucu önemli sayıda
gizli bilginin yayınlanmış olması. Suudilerin Yemen’e yönelik askeri operasyonuna tepki olarak
yapılan saldırıyı Yemen Siber Ordusu adlı bir hacker grubu üstlendi.

Yazar Hakkında
2009 yılında Boğaziçi
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler bölümünden
mezun olan Çelik, 2009-2013
yılları arasında medya sektöründe,
ardından TÜBİTAK Siber Güvenlik
Enstitüsü’nde uzman araştırmacı
olarak çalıştı. Yurt içinde ve
yurtdışında birçok konferansa
konuşmacı olarak katıldı; ulusal ve
uluslararası dergiler için makale
yazdı. ABD’de Atlantic Council
tarafından düzenlenen Siber
Güvenlik Stratejisi Yarışması’nda
2014 yılının ‘En İyi Karar Ödülü’nü
alan takımın başında yer aldı.
NATO’nun Terörle Mücadele
Mükemmeliyet Merkezi’nde
değişik ülkelerden gelen üst
düzey askeri yetkililere siber terör
hakkında eğitim verdi, workshop
yönetti. TSK’nın düzenlediği harp
oyunlarına stratejik siber güvenlik
konusunda destek sağladı, Siber
Savunma Komutanlığı’nın Locked
Shields tatbikatına katılan
takımında danışman olarak yer
aldı.
2014 Temmuz ayından bu
yana siberbulten.com internet
sitesinin genel koordinatörlüğünü
yürüten Çelik, Marmara
Üniversitesi’nde doktora
çalışmalarına devam etmektedir.
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BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİNDE İMZA
YETKİSİ

UĞUR KOCAGER
ugurkocager@gmail.com
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Bilgi ve iletişim sektörü, dünyada
ve ülkemizde her geçen gün hızla
büyümektedir. Sektörün bu şekilde
büyüme göstermesiyle beraber her
ne kadar özel anlamda çeşitlilik, farklılık gösterse de genel anlamıyla bilgisayar kendisine
sosyal hayatta da önemli bir yer edinmiştir. Bu
gelişmelere paralel olarak Kamu BİT yatırımları
önemli bir noktaya geldiği gibi özel sektörde
de birçok önemli alanda büyük bir pazar hacmi
oluşmuştur.
2006 – 2013 yılları arasında Kamu BİT yatırımları bütçesi kendini üçe katlayarak (Tablo
1) 2014 yılı itibariyle toplamda 263 aktif proje
için 3,684 Milyar TL’lik bir bütçeye ulaşmıştır
(Tablo 2). Bu projelerin toplam tutarı 9,692 Milyar TL olarak hesaplanmıştır.1
Tüm bu rakamlara ve gelişmelere rağmen
Bilgisayar Mühendisliği mesleğinin en önemli
sorunu yapılan işlerin bir standardının henüz
olmayışı ve hemen herkesin bu disiplinin ilgi
alanına giren işleri yapabildiğini düşünüyor
olmasıdır. Kamu kurumları da dâhil bilişim sektöründe, Bilgisayar Mühendisliği disiplini ile
ilgili herhangi bir yükseköğretim eğitimi almamış kişilerin çok fazla istihdam edilmesi dikkat
çekmektedir. Ayrıca buna bağlı olarak belirli
bir standart olmadan yapılan işlerde ciddi anlayış farklılıkları görülmekte ve benimsenmiş
yöntemler yerine kişilere göre değişen anlayışlar göze çarpmaktadır. Bunun sonucunda da
herhangi bir standarda bağlanmamış başarısız
veya zorlanmış (bazı başarı kriterleri göz ardı
edilerek tamamlanmış) projelerin sayısı azımsanmayacak kadar fazladır.
Standish Group adlı araştırma şirketinin
ABD’de gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre
BİT Projelerinin;
l Başarı oranı % 28,
l Başarısızlık oranı % 23,
l Zorlanmış proje oranı % 49 olarak dikkat
çekmektedir. 2

Gartner Instute adlı araştırma şirketinin
yine ABD’de gerçekleştirdiği bir başka araştırmaya göre BİT Projelerinin;
l Maliyet ve zaman aşımından kaynaklı başarısızlık oranı % 74
(Aynı projelerin %51’inin bütçesini %200
oranında aştığı belirlenmiştir),
l Hedef özelliklerin karşılanma oranı %75
olarak hesaplanmıştır. 3
Bu bilgiler ışığında, Bilgisayar Mühendisleri Odası; Türkiye’de Kamu BİT Projeleri başta
olmak üzere başarı oranının ve kalitenin arttırılması, risklerin önceden tespiti, ihtiyaçları
doğru adresleyecek çözümlerin ortaya konması
ve çözüm tekliflerinin uygunluğunun doğrulanması, suistimal ve kaynak israfının azaltılması
ve meslek etiğinin oluşturulması gibi amaçlarla
bir imza yetkisi çalışması yürütmektedir.
Bu niyetle 20 Nisan 2015 tarihli Yönetim
Kurulu toplantısında çalışmalara hız kazandırmak için “İmza Yetkisi Çalışma Grubu” kurulmuştur. Alınan bu kararın devamında 21 Nisan
2015 günü internet sitemizden ve sosyal medya
hesaplarımızdan duyuru yayınlanarak ve üyelerimize e-posta yolu ile ulaşılarak bu önemli
çalışmaya katılmaları ve katkı vermeleri çağrı-

Yazar Hakkında
Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü mezunudur.
Halen Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisidir.
Veri Gazeteciliği ve Sayısal Gazetecilik üzerine araştırmalar yapmaktadır.

sı yapılmıştır. Çalışma Grubumuz 27 Nisan
2015 tarihinde Bilişim Politikaları Komisyonu Başkanımız İsmail Akçaoğlu yönetiminde ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. İmza
Yetkisi Çalışma Grubumuz 1 Haziran 2015
tarihine kadar 6 toplantı gerçekleştirip 18
karar alarak üstün bir performans göstermiş
ve taslak çalışmayı tamamlamıştır.
Bu çalışma kapsamında BİT hizmet ve
malzeme alımı içeren tüm ihalelerde üç
aşamalı bir denetim yoluyla ihtiyacın belirlenmesi, verilen çözümlerin uygunluğunun
kontrolü ve projenin hayata geçirilme aşamalarında gerekli kontrollerin sağlanarak
standart, kalite ve yüksek başarı oranı elde
edilmesi hedeflenmektedir.
l Şartnamenin uygunluk kontrolünün
yapılması
İşin konusu ile ilgili tecrübeli ve yetkili
Bilgisayar Mühendisinin teknik uygunluğa
olur vermesi ve büyük ölçekli projelerde
ilgili konuda tecrübeli yeterli sayıda yetkili
Bilgisayar Mühendisinin istihdam edilmesi
l Teklif Aşaması
Proje konusunda yetkili Bilgisayar Mühendis(ler)inin teklif edilen çözümün teknik
uygunluğuna olur vermesi
l Proje uygulama süreci
Detaylı teknik tasarımın (yazılım/donanım mimarisi vb.) uygunluğuna ve yazılım
doğrulama testine (güvenlik dâhil) yetkili
Bilgisayar Mühendis(ler)inin olur vermesi.
Ayrıca proje yürütme sürecinde de yetkili
bağımsız Bilgisayar Mühendisi veya firmasının kamu kurumu adına masrafları yüklenici firma tarafından karşılanacak şekilde
projeyi denetlemesi.
Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından hazırlanan Bilgi Toplumu

Stratejisi ve Eylem Planı Raporu’na göre;
ABD, AB Ülkeleri ve diğer ülkelerde uygulanan yeni yöntemler ile verimlilik artışı
ve tasarruf sağlamak için çalışmalar yürütülmektedir. Bu ülkelerde bilişim personeli
tercihlerinde de yeni yaklaşımlar benimsenmiştir. Ülkemizde BİT personel oranı da
OECD ülkelerine göre düşüktür. 4 Raporda
bahsedilen bu başlıklar göz önüne alındığında ülkemizde de yöntem değişikliği ve
denetim mekanizması oluşturulması ihtiyacının gerekliliği göze çarpmaktadır.
Ayrıca dünyanın birçok ülkesinde mü-

hendislerin kamuya hizmet verebilmeleri ve mühendis sıfatını kullanabilmeleri
için eğitim ve iş deneyimi gibi kriterlerin
istendiği ve yasanın yetki verdiği bir teşkilat tarafından yürütülen “lisanslı mühendislik” sistemine kayıt olmaları gerektiği
görülmektedir. Uluslararası terminolojide
“licensure” veya “registration” olarak geçen
“lisanslı mühendislik” terimiyle kastedilen
belgelendirme sistemi her ülkede farklı
olarak uygulansa da, adaylar genel olarak
eğitim, iş tecrübesi, yazılı sınav, sözlü sunum ve rapor yazımı gibi aşamalardan geç-
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Tablo 1
2006–2013
Yılları Arası
Kamu BİT
Harcamaları
(Kalkınma
Bakanlığı
Bilgi Toplumu
Dairesi, Kamu
BİT Yatırımları
2013)

mektedir. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya ve Japonya gibi
gelişmiş ülkeler, lisanslı mühendisliği, değişik adlar altında uzun yıllardır
uygulamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin birçoğu da son yıllarda lisanslı mühendislik kavramını mevcut sistemlerine uyarlamıştır. Günümüzde,
dünyada sözü geçen birçok ülkenin bu sistemi kendi ülkelerinde başarıyla
oturtmuş olduğu söylenebilir (Bkz. Yetkin Mühendislik ve Geleceğimiz, Harun Aykut Yemenli, BM Dergi - Sayı 4).
Sonuç olarak Serbest Müşavir Mühendis adıyla ülkemizde de diğer mühendislik dallarında yıllardır uygulamasına rastladığımız, tecrübeli olduğu
alanda yapılacak işin standart, uygunluk, kalite vb. birçok ölçütüne bakarak
onay veren yetkili mühendis kavramının Bilgisayar Mühendisliği mesleği için de gerekliliği ortadadır. Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak gerçekleştirdiğimiz çalışma sonucunda ivedilikle gerekli yasal düzenlemeler
yapılarak bu yetkinin tanımlanması gerekmektedir. İmza yetkisinin tanımlanmasının akabinde gerekli eğitimler ve sınavlar ile ilgili mühendislerin
yetkilendirilmesi sonucunda yukarıda bahsettiğimiz başlıklarda toplumsal
fayda sağlanması hedeflenmektedir. Bu sayede Bilgisayar Mühendisleri
Odası mesleğin standartlarının belirlenebilmesi için önemli bir aşamayı
gerçekleştirmiş ve meslek haysiyetini koruma konusunda da önemli bir
adımın atılmasına öncülük etmiş olacaktır.
Kaynaklar:
[1] Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi, Kamu BİT Yatırımları 2013
[2] Karl E. Wiegers, “Know Your Enemy : Software Risk Management”
[3] DPT, “Bilgi Toplumu Stratejisi Belgesi 2006”
[4] Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Daire Başkanlığı, “2015 – 2018 Bilgi
Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı”
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YETKİN
MÜHENDİSLİK
VE GELECEĞİMİZ

HARUN AYKUT YEMENLİ
aykutyemenli@gmail.com
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Mühendislik mesleğinin tüm insanlık tarihinde önemli bir yeri
olmakla birlikte esas belirleyici
olduğu dönem çağdaş mühendislik döneminin yaşandığı sanayi devrimidir. Bu dönem, insanların temel ihtiyaçlarını karşılama tarzlarının değiştiği bir
dönemdir. Ne var ki, bu sistemde üretim
süreci başlı başına uzmanlaşırken beraberinde bilgi ve beceri ihtiyacı açığını da
ortaya çıkarmıştır.
Mühendislik olgusu, insanlık tarihinde
farklı evrelerden geçerek günümüze ulaşmış ve günümüzde stratejik bir konum kazanmıştır. Bu değişim sürecinden ziyade
günümüzde, teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği dinamikleri sorgulamamız gerekir. Peki, yetkin mühendis nedir,
kimdir, neden ortaya çıkmıştır? ABD’deki
mühendislik programlarını akredite eden
kuruluş ABET (Accreditation Board of Engineering and Technology) mühendisliği;
“Mühendislik; eğitim, deneyim ve uygulama ile edinilen matematik ve doğa bilimleri bilgisinin, doğal güç ve kaynakların
insanlık yararına ve sürdürülebilirlik ilkeleri dikkate alınarak ve mühendislik etiği
gözetilerek kullanılması için yöntemler geliştirme uğraşıdır”. şeklinde tanımlamıştır.
Peki ne oldu da günümüzde mühendislik olgusu farklı bir boyut kazandı ve yetkin
mühendislik konusu üzerinde tartışır hale
geldik? Sorun sadece yetkin mühendislik

değil, mühendisliği ilgilendiren birtakım
değişik faktörlerle (eğitim, üretim sürecindeki farklılaşmalar vb.) de karşılaşıyoruz.
Aslında genel olarak eğitim ve istihdam
alanındaki dönüşümün bütünsel yapısına
ilişkin bir değişimin olduğunu belirtmekte
fayda var. Dünyada yaşanan bu dönüşümün
Türkiye açısından kendi içsel dinamiklerine uyarlayabilmesi üzerinde tartışılması
gerekli bir konu.
Mühendislere olan ihtiyaç arttığı oranda, onların birtakım becerilere sahip olması
ve bu becerinin sağlanma koşulları gündeme geliyor; aynı zamanda mühendislerin
niteliklerini standartlaşma ve ölçülebilme
kriterleri içinde yeniden tanımlama yönünde talepler açığa çıkıyor. Bu talepler bir
yandan mühendislik eğitiminin değişmesine yönelik talepler, diğer yandan mezun
olanların da pratik bilgi ve beceriye sahip
olmaları gerektiğini gündeme getiriyor.
Mühendisleri sadece istihdam düzeyinde ele almak yeterli olmamakla birlikte
diğer yandan farklılaşma ve uzmanlaşmayı artırdığı ölçüde bazı mühendislerin
girişimci olarak güç kazanmalarına neden
oluyor. Daha uzun süre mühendislik yapan kesimler az da olsa bu kesimin etkin
olduklarını ve bu etkinliklerini ya kendi işlerinde yeni istihdam edilecek mühendislerden yetkinlik beklemelerine ya da belgelendirme işini kendilerinin yapması gibi
bir talebin varlığına neden oluyor.

Yazar Hakkında:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümünü
tamamladıktan sonra 2009 yılında Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne
geçiş yaptı ve 2014 yılında mezun oldu. Lisans Eğitimi devam ederken 2013 senesinde
İşletme Bölümünü tamamladı. Çeşitli Bilişim organizasyonlarında yer aldı. Web
teknolojileri, 3D model oyun geliştirme, Siber Güvenlik üzerinde çeşitli çalışmalarını
sürdürmektedir.

Yaptığımız bu değerlendirmelerden
sonra yetkin mühendislik kavramı ve
buna ilişkin gelişmeleri ele alalım. Uluslararası alanda yetkin mühendis; “Bilme,
yapma ve var olma özellikleri ile birlikte
diğerleriyle rekabet edebilmeli, disipline
edilebilmeli, organize edilebilmeli, nesnel olmalı, başkalarıyla sözleşme yapabilme yetkinliği gösterebilmeli, ilkeli ol-

malı, esnek olmalı, yaratıcı olmalı.” gibi
ifadelerle tanımlanıyor.
Dünyanın birçok ülkesinde çeşitli
düzenlemelerle lisanslı mühendislik/
yetkin mühendislik uygulanmaktadır.
Lisanslı Mühendislik, mühendislere bir
unvan ile beraber yetkinin de verilmesidir. Uygulanış yöntemleri ülkeden ülkeye değişse de, genel olarak bu yetkiyi

elde edecek mühendisin belirli bir süre
çalışarak tecrübe kazanması ve çalışacağı alanın ilgili bilim sınavlarında belli bir düzeyde bilgi birikimi olduğunu
ispatlaması esastır. Yetkin mühendislik
çeşitli soru işaretlerini de beraberinde
getirmektedir. Uygulamanın gelecekte
mühendislik mesleğini nasıl etkileyeceği, ülkemizde uygulanabilirliğinin ne
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A.B.D.’DE YETKIN
MÜHENDISLIK,
“PROFESSIONAL
ENGINEER”
(P.E.) ADIYLA
UYGULANMAKTA
OLUP
PROFESYONEL
MÜHENDIS
ANLAMINA
GELMEKTEDIR

Kaynaklar
● Accreditation Board for
Engineering and Technology web
sayfası, http://www.abet.org/
● Engineering Council UK (ECUK)
web sayfası, http://www.engc.
org.uk/
● Institution of Civil Engineers
(ICE), ICE 3001 Routes to
Membership
● Institution of Civil Engineers
(ICE) web sayfası, http://www.ice.
org.uk/homepage/ index.asp
● Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat
Mühendisleri Odası, Yetkin
Mühendislik
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ölçüde başarılı olacağı belirsizdir. Fakat,
buna benzer uygulamalar yıllardır gelişmiş
ülkelerde (A.B.D. İngiltere, Japonya, Kanada
vs.) başarıyla yürütülmüştür. Bu bağlamda,
uzun süredir yürürlükte olan ve başarıyla uygulanan Amerika Birleşik Devletleri
(A.B.D.)’ndeki “Professional Engineer” ve
İngiltere’deki “Chartered Engineer” uygulamaları göze çarpmaktadır.
A.B.D.’de yetkin mühendislik, “Professional Engineer” (P.E.) adıyla uygulanmakta
olup profesyonel mühendis anlamına gelmektedir. A.B.D. 50 bağımsız eyaletten oluşur. Her eyalet kendi kanunlarını çıkartma
ve uygulama yetkisine sahiptir. Bu yüzden,
P.E. uygulaması da her eyalette farklılık
göstermektedir. Bunun yanında tüm eyaletlerde ortak uygulanmakta olan bazı
prosedürler mevcuttur.
A.B.D.’de P.E. olabilmek için gereken ilk
koşul akreditasyonunu sağlamış dört yıllık
bir üniversite programından mezun olmaktır. A.B.D.’deki üniversitelerin akreditasyonu “Accreditation Board for Engineering
and Technology” (A.B.E.T.) adlı kurum tarafından sağlanmaktadır (ABET, A.B.D.’deki
mühendislikle ilgili meslek odalarının ve
kuruluşlarının oluşturduğu bağımsız bir
konfederasyon olarak ABD’deki mühendislik programlarının akreditasyonunu, ABD
dışındaki mühendislik programlarının ise
denklik değerlendirmesini yapmaktadır).
P.E. unvanı almak için gereken bir başka
koşul ise mühendisin “Fundamentals of
Engineering” (F.E.) adlı sınavda başarılı olmasıdır. Bu sınav, mühendislik öğrencilerinin genelde mezun olmaya yakın (tercihen
öğrenimlerinin son döneminde) girdikleri

bir sınavdır. Sınava giriş için bu dönemin
tercih edilme nedenleri öğrencilerin bilgilerinin taze olması ve bazı firmaların işe
yeni mezun mühendis alırken F.E. sınavını
kriter olarak kullanmasıdır.
P.E. unvanı alabilme kriterleri eyaletten
eyalete değişmekte olduğundan bir mühendis hangi eyalette hizmet vermek istiyorsa o eyaletin P.E. koşullarını sağlamak
zorundadır. P.E. unvanına sahip mühendislerin, doğal olarak, çeşitli ayrıcalık ve imtiyazları vardır. Bu ayrıcalıkların en önemlisi
kamu projelerine imza atabilme yetkisidir.
A.B.D.’de P.E.olmayan mühendisler hiç bir
koşulda kamu projelerine imza atamamaktadır. Bu yetkinin yanında bir firmadaki yetkin mühendis sayısı ihale kazanma faktörü
olmaktadır. Böylece P.E. unvanına sahip bir
mühendisin değeri artmakta ve dolayısıyla maaşı P.E. olmayana göre daha yüksek
olmaktadır. Bir diğer avantaj ise sadece
P.E. unvanına sahip mühendislerin bilirkişilik yapabilmesidir. Tüm bu maddi ayrıcalıkların yanı sıra P.E. unvanı kişiye önemli
ölçüde mesleki prestij sağlamaktadır. Bu
unvana sahip mühendisler bu avantajların
farkındadır ve isimlerinin başlarına P.E. unvanını ekleyerek bunu her fırsatta belirtmektedir.
Sonuç olarak, Türkiye’nin kendi iç dinamikleriyle “Nitelikli insan gücü” yetiştirme potansiyeli olduğu inancındayım. Bu
potansiyeli kinetik enerjiye dönüştürecek
eylemlerin harekete geçirilmesi gerekir.
Nitelikli iş gücü oluşturulmasını teminen,
eğitim politikalarına özel bir önem verilmeli, eğitim programlarında bilişimin yeri
artırılmalıdır.

ÜYE KİMLİK KARTI FOTOĞRAFINIZI
ODA SİSTEMİNE YÜKLEYİP BİLGİLERİNİZİN
DOĞRULUĞUNU KONTROL ETTİNİZ Mİ?
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BAKÜ’DE
“BIG DATA DAY”
ETKİNLİĞİ
DOÇ. DR. ABZETDIN ADAMOV
email: aadamov@qu.edu.az
Web: http://ce.qu.edu.az/~aadamov/
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Internet servisleri, Web ve Mobil
Uygulamalar ile Yaygın İletişim
kanalları, bugün birçok ihtiyacımızı
karşılamakla birlikte çok büyük boyutlarda verinin (arama verisi, e-posta, sosyal medya güncellemeleri, yazı, fotoğraflar,
resimler, lokasyon bilgisi gibi) üretilmesini
de gittikçe hızlanan bir şekilde artırmaktadır. Bugünün güçlü ve modern bilgisayar
kaynakları ile bile, büyük kurumsal şirketlerin ve resmi kurumların bu kadar büyük
veriyi anlamlı bilgi etmek üzere yönetmesi,
araştırması, analiz etmesi ve görselleştirmesinin zorluğu devam etmektedir. Ortaya
çıkan verinin bütününde, %90’ının belirli
bir yapıya sahip olmadığı ve bu yüzden de
önceden tanımlı bir yapı veya model kullanılamayacağı ortaya çıkmaktadır. Genellikle,
Veri Madenciliği, Veri Çıkarımı (Data Extraction) veya Gelişmiş Veri Analitiği teknikleri
kullanılmadığında, belirli bir yapıya sahip
olmayan verilerden bir fayda elde edilemez.

Aynı zamanda, veriyi istediğimiz zaman işleyip anlayabiliyorsak ancak sadece o zaman
elimizde faydalı bir veri var demektir, diğer
türlü veriden bir fayda elde edemeyiz.
Günümüzde önemi gitgide artan Büyük
Veri (Big Data) kavramına, dünyanın her tarafında güçlü bir eğilim bulunmaktadır. Biz de
Veri Analitiği ve Web İçgörü için Uygulamalı
Araştırma Merkezi olarak (Applied Research
Center for Data Analytics and Web Insights
(CeDAWI) ,http://cedawi.qu.edu.az/),IEEE Bilgisayar Topluluğu Azerbaycan Birimi ile birlikte,16 Mayıs 2015 tarihinde Bakü’de Büyük
Veri Etkinliği’ni organize ettik (http://www.
cedawi.org/big-data-day/). Etkinliğin organizasyonunda yer alan araştırma merkezimiz
(CeDAWI), Veri Madenciliği ve Analitiği alanında, araştırma projelerini, akademik programları ve sanayi işbirliklerini desteklemek
amacıyla çalışmalarını yürütmektedir.
Düzenlediğimiz etkinliğin ev sahipliğini Kafkas Üniversitesi (Qafqaz University,

Yazar Hakkında
Kafkas Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığını yürüten Dr. Adamov’un ilgi
alanları arasında Bilgi sistemleri analiz ve tasarımı, Zengin web uygulamaları, Büyük ölçekli
veri yönetimi, veri madenciliği ve Bilgi güvenliği yer almaktadır. Dr. Adamov aynı zamanda
IEEE’nin Azerbaycan başkanlığını da yürütmektedir.

http://www.qu.edu.az ) üstlendi ve etkinliğe Oracle, EMC, Microsoft, Azercell, ATL
Grup gibi yerli ve uluslararası firmalar
destek verdi. Bu etkinlik (Big Data Day
Baku 2015), Azerbaycan’da yapılan veri
merkezli ilk etkinlik oldu. Etkinliğimizin
ana hedefleri, Büyük Veri ile gelen fırsat
ve zorlukların bilinirliliğinin ve farkındalığının artırılması, sektör temsilcileri
ve kamu ile dünyada geçerli Veri Analizi Teknolojileri deneyimini paylaşılması,
gençlerin Veri Bilimi alanında araştırma
ve kariyer yapmalarını teşvik etmekti.
Etkinlikte, aşağıdaki konu ve kapsamda konferanslar yer aldı.
• Büyük Veri Devri – Büyük Veri ne kadar Büyük?
• Büyük Veri Kullanım Örnekleri – Büyük Veri ile gelen Fırsat ve Zorluklar
• Büyük Veri Alt Yapı Sistemleri
• Büyük Veri Analitiği için Açık Kaynak
Kodlu Platform ve Teknolojiler
• Hadoop Ekosistemi
• Büyük Ölçekli Veri Yönetimi Yaşam
Döngüsü

Etkinlik hakkında detaylı bilgileri
http://www.cedawi.org/big-data-day/ web sayfamızdan öğrenebilirsiniz.
Bir sonraki etkinliğimizde sizleri de aramızda görmek dileğimle, tüm meslektaşlarıma
başarılar diliyorum.
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PROF. DR. HALİL ALTAY GÜVENİR

li e BiLGiSAYAR

MÜHENDiSLiĞiNE DAiR

BILGISAYAR MÜHENDISLIĞI
BÖLÜMLERIMIZIN
BAŞKANLARIYLA
RÖPORTAJLARIMIZ DEVAM
EDIYOR. BU SAYIDA
BILKENT ÜNIVERSITESI
BILGISAYAR MÜHENDISLIĞI
BÖLÜMÜ BAŞKANI PROF.
DR. HALIL ALTAY GÜVENIR
HOCAMIZLA BIRLIKTEYIZ
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BM Dergi: Bilkent Bilgisayar Mühendisliği (BM) Bölümü’nü kısaca tanıtır mısınız? Ne zaman ve nasıl kuruldu? Öğretim üyesi kadrosu kimlerden oluşur? Öğretim üyesi kadrosunun odaklandığı
araştırma alanları nelerdir?
Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün kuruluşu
1984 yılında Bilkent Üniversitesi’nin kuruluşuna dayanır. Bölümün kuruluşundan bugüne lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim
devam etmektedir. İlk öğrenciler 1986 yılında öğretime başlamıştır.
Bölümümüzde 9 profesör, 7 doçent ve 4 yardımcı doçent olmak üzere
toplam 20 adet tam-zamanlı öğretim üyesi bulunmaktadır. 2015 Eylül
ayında yeni iki yardımcı doçent de bölümümüze katılacaktır. Öğretim üyelerimiz doktora derecelerini bilgisayar mühendisliği ve bilimleri alanında
dünyanın en saygın üniversitelerinden almış olup alanlarında önemli
izler bırakmış ve bırakmakta olan araştırmacılardır. Bölümümüz öğretim
üyelerinin odaklandığı araştırma alanları arasında algoritmalar, başarım
değerlendirmesi, bilgi güvenliği, bilgisayar ağları, bilgisayar grafiği, bilgisayar mimarisi, bilgisayarla görme, bilgiye erişim, bilimsel hesaplama,
bio-informatik, büyük veri, makine öğrenmesi, paralel ve dağıtık sistemler,
veri madenciliği, veri tabanı sistemleri, yapay zekâ ve yazılım mühendisliği sayılabilir.
BM Dergi: Bilkent Bilgisayar Mühendisliği bölümünün vizyonundan ve misyonundan bahseder misiniz?
Bilkent Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu, uluslararası alanda ulaştığı akademik mükemmelliği sürdürerek alanında iz bırakmak ve
bunun için gerekli olan araştırma ve eğitim ortamını sağlamak olarak
özetlenebilir.
Bilkent Üniversitesi, yüksek eğitim ve araştırmada bir mükemmeliyet
merkezi olma amacıyla kurulmuştur. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü de
bu misyonu kendi alanında gerçekleştirmekle yükümlü olup mükemmel
eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüterek kendisini topluma hizmete ve
bilimin ilerlemesine adamıştır.

İNOVASYONA ÇOK ÖNEM VERMEKTEYİZ

BM Dergi: Sektörel dağılıma baktığımız zaman Bilkent BM mezunlarının
diğer üniversitelerden çok önde olduğunu görüyoruz. Bilkent’i farklı kılan
özellikleri nelerdir?
Mezunların başarısını belirleyen en önemli faktörler öğrenciler, öğretim
üyeleri ve eğitim programıdır. Bilkent Bilgisayar Mühendisliği bölümü
hem Türkiye’den hem de yurt dışından çok başarılı öğrenciler tarafından
tercih edilmektedir. Öğretim üyelerimiz uluslararası alanda konularında
tanınmış araştırmacılardır. Lisans programımız ABET adlı kuruluştan
akreditasyon almıştır. ABET bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletlerinde
üniversitelerin mühendislik ve teknoloji alanlarında eğitim veren programlarını akredite eden bir kuruluştur. Bu da lisans eğitim programımızın
ABD’deki saygın üniversitelerde verilen eğitime denk olduğunun kanıtıdır. Bunun da ötesinde Bilkent Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olarak
inovasyona çok önem vermekteyiz. Öğrencilerimiz kendilerine verilen
projeleri en iyi şekilde gerçekleştirmenin de ötesinde, müfredatımızın bir
parçası ve gereği olarak yenilikçi projeler üretebilmeyi öğrenerek mezun
olmaktadırlar.
BM Dergi: BM alanında, Türkiye’deki akademik çalışmaları dünya ile

“

Günümüzde hiçbir ülke
için akademik çalışmaların
yeterli olduğu söylenemez.
Her zaman daha iyi olmak
için çalışmak gereklidir.

“
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BILGISAYAR

karşılaştırdığınızda mevcut durumu yeterli
MÜHENDISLIĞI
buluyor musunuz? Türkiye’de BM alanında
EĞITIMI
ALMAMIŞ,
bilimsel gelişimi artırmak adına yapılması gerekenler hakkında fikirleriniz
BU KONUDA YETKIN
nelerdir?
OLMAYAN KIŞILERCE
Ülkelerin refah düzeyleri ekonomik
güçleriyle doğru orantılıdır. Ekonomik
GELIŞTIRILMIŞ BILGISAYAR
gücün artırılabilmesi için artık yeniSISTEMLERININ KAYNAK
likçi ürünlerin geliştirilmesi ve bunların dünya pazarlarında yerlerini alması
ISRAFINA YOL
gereklidir. Yenilikçi ürünlerin geliştirileAÇTIĞINA ŞAHIT
bilmesi ise araştırma ve geliştirme faaliyetlerine dayalıdır. Araştırma faaliyetleriOLUYORUZ
nin temeli üniversitelerde yapılan akademik
çalışmalardır. Bu akademik çalışmaların sanayide
araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile birleşmesiyle
yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi mümkün olmaktadır. Ülkeler
arasındaki bu yarış her geçen gün etkisini daha artırmaktadır.
Bu nedenle, günümüzde hiçbir ülke için akademik çalışmaların
yeterli olduğu söylenemez. Her zaman daha iyi olmak için çalışmak gereklidir.
Bir ülkede bilimsel gelişimi artırmak için üniversitelerdeki öğretim üyelerinin araştırma yapmaları teşvik edilmelidir.
Ülkemizde öğretim üyelerinin akademik araştırma yapmaları
için çeşitli teşvik sistemleri mevcuttur. Bu sistemler daha da
iyileştirilebilir. Üniversite – sanayii işbirliğinin daha da iyileştirilmesi için var olan teşvikler ve programlar artırılabilir. Öğretim
üyeleri araştırma faaliyetleri sırasında lisansüstü program
öğrencileri ile birlikte çalışarak yeni araştırmacılar yetiştirir.
Araştırmaya istekli lisans mezunlarının lisansüstü programlara devam etmelerini özendirecek teşvikler geliştirilebilir.
Unutmayalım ki insana yapılan yatırım sonuçta refah seviyesinin artırılması için en önemli yatırımdır.

BİLGİ TOPLUMU ÇAĞINA GİRİYORUZ

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 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 Başkanı
olarak bu konudaki düşünceniz nedir?
Son yıllarda açılan Bilgisayar Mühendisliği bölümlerindeki
artışın birincil nedeninin bu mesleğe olan ihtiyaçtaki, dolaysıyla da lise mezunları arasında bilgisayar mühendisliğine olan
talepteki artışın olduğunu düşünüyorum. Zira bilgi toplumu
çağına girmemizle birlikte bilgisayarlar hayatımıza daha fazla
girmekte dolayısıyla da bu konuda uzmanlara daha fazla gereksinim doğmaktadır. Bu durum sadece Türkiye için değil tüm
dünya için geçerlidir. Örneğin ABD Çalışma Bakanlığının 20122022 dönemi için yaptığı tahminlere göre fen ve mühendislik
alanlarındaki tüm istihdam açığının %54,7 ile bilgisayar ile ilgili
mesleklerde olacaktır. Bunu %24 ile diğer mühendislik alanları
takip etmektedir. Durum böyle olunca üniversite adaylarının
bilgisayar mühendisliği programlarına olan tercihlerinin artışı
doğaldır. Ancak, diğer taraftan, sizin de söylediğiniz gibi eğitim
seviyeleri arasında farklar mevcuttur. Bilgisayar mühendisliği
eğitimi almaya karar veren üniversite adayları üniversite seçimlerinde dikkatli olmalı ve ABET ve MÜDEK gibi saygın akreditasyon kurumlarınca akredite olan programları tercih etmeliler.
BM Dergi: BMO Mesleki Standartlar ve İstihdam Komisyonumuz
üniversitelerde BM bölüm standartlarını belirleme adına çalışma yürütmektedir. Bu çalışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz.
Üniversitelerdeki özellikle yeni açılan BM bölümlerinin teknik,
akademik ve altyapıları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bilgisayar mühendisliği bölümlerinde eğitim standartlarının
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yükseltilmesi konusunda yapılan çalışmaları çok yararlı buluyorum. ABET veya MÜDEK tarafından akredite olan programlarda
teknik, akademik ve altyapı konularında sorun olmadığı söylenebilir. Ancak öğretim üyesi konusunda daha da iyileştirmeye
ihtiyaç vardır. Zira yeni açılan bilgisayar mühendisliği bölümlerinde yetkin öğretim üyesi bulma sorunu vardır. Bunun sebeplerinden birisi bilgisayar mühendisliği bölümlerinden yeterli
sayıda doktora mezunu verilememesidir. Bilgisayar mühendisliği programları mezunları sektörde çok tatmin edici işler
bulabilmekte, dolayısıyla doktora programlarına devam etmeyi
tercih edenlerin sayısı yetersiz kalmaktadır.
BM Dergi: Bilgisayar Mühendisliği mezunları; ilk mezun olduklarında, yazılım geliştirme alanında başlayacak gibi eğitim verilmekte; sizce sektörün ihtiyaçları göz önüne alındığında; bu
konuda bir reforma ihtiyaç var mıdır? Bu bağlamda, Analist, Sistem
Mühendisliği, Veri tabanı Yöneticiliği, Proje Yöneticisi gibi ünvanlara yumuşak geçiş için neler yapılmalıdır?
Daha önce belirttiğim akreditasyon kurumlarınca akredite
olan programlardan mezun olan bilgisayar mühendisleri yazılım veya donanım geliştirme yanında, sektörün ihtiyaçlarına
göre, sözünü ettiğiniz diğer konularda da başarıyla çalışabilecek
genişlikte bir eğitim alırlar. Analist, veri tabanı yöneticisi veya
proje yöneticisi gibi sıfatların bir diplomadan ziyade bir kurumda yapılan işe karşı gelen pozisyonlar olarak kullanılması daha
doğru olur diye düşünüyorum.
BM Dergi: Bildiğiniz üzere BM’nin mevcut şartlarda diğer mühendislik dallarında olduğu gibi imza yetkisinden bahsedemiyoruz.
BMO son aylarda BM imza yetkisi konusunda çalışmalarına hız
vermek amacıyla İmza yetkisi Çalışma Grubu kurdu. Sizin BM imza
yetkisi konusunda düşünceleriniz nelerdir? İmza yetkisi sizce nedir?
Özellikle kamu için gerçekleştirilen yazılım ve donanım
sistemleri için imza yetkisi koşulunun olması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl ehil olmayan kişilerce yapılan bir binanın

KAMU IÇIN GERÇEKLEŞTIRILEN YAZILIM VE DONANIM
SISTEMLERI IÇIN IMZA YETKISI KOŞULUNUN OLMASI
GEREKTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM
depremde yıkılması sonucunda birçok masum vatandaş hayatını
kaybedebiliyorsa ehil olmayan kişilerce geliştirilen her sistem
masum insanlara zarar verebilir veya kaynakları kötü kullanabilir.
Bu durumda olan her sistem yetkilendirilmiş kişilerce gerçekleştirilmelidir. Ben imza yetkisinin yapılan işin sorumluklarını
üstlenme olarak görüyorum.

40 AVRUPA ÜLKESİ ARASINDA 38. SIRADAYIZ
BM Dergi: İmza yetkisinin sorumluluk üstlenme ile birlikte
olması gerektiğini söylediniz. Sorumluluk üstlenmek
için bir standart belirlenmesi gerekmez mi, BİT
standartları belirlenebilir mi?
Bilgisayar Mühendisliği şu anda var alan
disiplinler arasında en hızlı gelişenlerden
biridir. Bu yüzden uzun süre geçerliliğini
koruyabilecek bir standart belirlenmesi zor görünmektedir. Yapılan iş bir
vatandaşın hayat kalitesini etkiliyorsa
o zaman birinin sorumluluk alması
gerekir. Sorumluluk ve yetki birlikte
olmalı. Dolayısıyla sorumluluk gerektiren işleri yapanların yetkin ve dolayısıyla yetkili olması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin yapılan bir yazılım bir
vatandaşın hayat kalitesini düşürebilecekse veya tehlikeye atabilecekse bunu yapacak
bilgisayar mühendislerinin gerekli sorumlulu-

ğu alabilecek yetkinlikte olduğunun belgelenmesi gerekir.
BM Dergi: Bu gün ülkemizin bilişimde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz. Dünyada bilişim konusunda neredeyiz?
Ülkelerin bilgi toplumu olma yönünde geldikleri noktanın
ölçülmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bunların
en önemlilerinden biri de ITU (International Telecommunations
Union) tarafından ve hesaplanan ve adı kısaca IDI (The ICT
Development Index) olan ölçektir. IDI ölçeği üç alt endeks ile
belirlenmektedir. Bunlar bilgi teknolojilerine erişim (%40),
kullanım (%40) ve yeteneklerdir (%20). ITU’nun 2014
raporunu göre dünyada ölçüm yapılan 166 ülke
arasında Türkiye 2012 ve 2013 yıllarında 68.
olmuştur. Yine aynı rapora göre bu yıllarda,
40 Avrupa ülkesi arasında 38. durumdadır.
Görülüyor ki bu alanda daha çok çalışmamız gerekiyor.
Bazı alanlarda, örneğin İnternet
bankacılığında, dünyada oldukça iyi
bir yerde olduğumuzu söyleyebilirim.
Benzer şekilde e-devlet konusunda da
olumlu gelişmeler olmakta. Ancak bilişim sektörü her geçen gün yeni alanlarda doğru ilerliyor. Artık günümüzde
gelişmiş ülkeler bulut bilişim, büyük verinin işlenmesi ve analizi, nesnelerin interneti ve akıllı şehirler gibi alanlarda araştırmalar yapıyor. Yakın zamanda bu çalışmaların

YAPILAN
IŞ BIR
VATANDAŞIN
HAYAT KALITESINI
ETKILIYORSA O ZAMAN
BIRININ SORUMLULUK
ALMASI GEREKIR.
SORUMLULUK VE
YETKI BIRLIKTE
OLMALI.
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sonuçlarını gündelik hayatımızda görmeye başlayacağız. Bizim
de bu alanlarda çalışmalarımızı hızlandırmamız ve ürüne
dönüştürmemiz gerekiyor. Bilgi toplumu olmanın gereği olarak
teknoloji, üretim, ekonomi, sağlık, hukuk ve sosyal yaşamda
yapmamız gereken çok şeyler var. Bilkent Üniversitesi ve
TÜSİAD olarak “TÜSİAD-Bilkent Bilgi Toplumu Forumu” adında
bir forum kurduk. Bu forum kamuoyunda “bilgi toplumu” kavramının farkındalığını artırmak ve ülkemizin gerçek anlamda
bilgi toplumuna dönüşmesine katkıda bulunmak için araştırma
ve bilgi yayılım faaliyetlerini gerçekleştirecektir.
BM Dergi: Ülkemizin bilişim politikaları alanında ilk 3 önceliği
neler olmalıdır?
Bir ülkenin refahı ekonomik gelişmişlikle sağlanabilmektedir. Ekonomik alanda gelişme ise yenilikçi ürün geliştirerek
ve bu ürünleri hem ülke vatandaşlarının hizmetine sunarak
hem de ihraç ederek sağlanabilir. Yenilikçi ürün geliştirme
ise hem üniversitelerde akademik çalışmaların hem de üniversite – sanayi işbirliğinin pekiştirilmesiyle sanayide ar-ge
faaliyetlerine verilen desteklerin artırılmasıyla sağlanabilir.
Dolayısıyla hem üniversitelerdeki akademik araştırmaların
hem de sanayide yapılan ar-ge faaliyetlerinin desteklenmesi
bilişim politikalarında ilk sıralarda yer almalıdır.

BMO olarak Hocamıza
hediye takdim ettik.”
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İMZA YETKİSİ ÖNEMLİ
BİR ADIM OLABİLİR

Ülkemizin genç nüfus potansiyelinin günümüzün ve geleceğin mesleği olan bilgisayar mühendisliği mesleği konusunda
bilinçlendirilmesi ve genç bilgisayar mühendislerinin girişimciliğe teşvik edilmesinin en öncelikli alanlardan birisidir.
Günümüzde, bilişim alanında ülkeler arasındaki sınırların
kalktığını söyleyebiliriz. Hem akademik çalışmalar açısından
hem de pazarlama faaliyetleri açısından, farklı ülkelerdeki üniversiteler ve ticari kurumların birlikte çalışması gerekmektedir.
Dolayısıyla uluslararası işbirliklerinin daha da teşvik edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.
BM Dergi: BMO’nun kuruluş sürecinde Bölüm Başkanlarının
önemli destekleri oldu. Bilkent BM bölüm başkanı olarak sizin
BMO’dan beklentileriniz nelerdir.
BMO’dan beklentilerimi şöyle özetleyebilirim:
Bilgisayar Mühendisliği eğitimi almamış,
ARTIK
bu konuda yetkin olmayan kişilerce gelişGÜNÜMÜZDE
tirilmiş bilgisayar sistemlerinin kaynak
GELIŞMIŞ ÜLKELER
israfına yol açtığına şahit oluyoruz. Bu
durumun önlenmesi için farkındalık
BULUT BILIŞIM, BÜYÜK
çalışması yapılmalıdır. İmza yetkisi bu
VERININ IŞLENMESI VE
konuda önemli bir adım oluşturabilir.
ANALIZI, NESNELERIN INTERNETI
Lise çağındaki öğrenciler arasında
VE AKILLI ŞEHIRLER GIBI
bilgisayar mühendisliği mesleğinin
ALANLARDA ARAŞTIRMALAR
ne olduğu konusunda bazen kavram
YAPIYOR. BIZIM DE BU
kargaşası olduğunu gözlemliyorum.
Bu konuda lise öğrencilerine tanıtım
ALANLARDA ÇALIŞMALARIMIZI
etkinlikleri düzenleyebilir.
HIZLANDIRMAMIZ VE ÜRÜNE
Son olarak BMO’nun tüm bilgisayar
DÖNÜŞTÜRMEMIZ
mühendislerini kucaklamasını ve onları
GEREKIYOR.
en iyi şekilde temsil etmesini bekliyorum.
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AMERIKA’DA
İŞ HAYATI VE
AKADEMİSYENLİK
Amerika Birleşik Devletleri, günümüzde bilgisayar bilimleri ve
teknolojileri denildiğinde ilk akla
gelen ülkedir. Stanford, MIT gibi
bilime yön veren üniversiteler ve araştırma
merkezleri; Google, Apple, Microsoft gibi bilgisayar dünyasının başlıca kuruluşları ABD’de
yer almaktadır. Bunun yanında, dünyada her
yıl yayınlanan akademik makalelerinin üçte
biri ABD kaynaklıdır [1]. Benzer şekilde, teknoloji şirketlerinin yıllık ciroları ve büyüklükleri bakımından dünyadaki ilk 10 şirketin 6’sı,
ilk 100 şirketin 65’i ABD şirketidir [2]. ABD,
teknoloji ve araştırma alanlarında on yıllardır
devam eden hegemonyasını diğer ülkelerden
gelen göçmenlere borçludur. Nitekim 2014
yılında ABD’deki doktora öğrencilerinin %55’i
[3], teknoloji şirketlerindeki araştırmacı ve
mühendislerin %25’ten fazlası ABD dışında
doğmuştur [4]. Peki bu kadar göçmen kabul
eden ve çalıştıran ABD’de çalışabilmek için
neler gerekir?

ONUR KARDEŞ
okardes@me.com
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ABD’DE ÇALIŞMANIN ŞARTLARI

ABD’de herhangi bir sektörde çalışabilmenin ilk şartı geçerli bir çalışma izninizin
olmasıdır. Eğer Amerikan vatandaşıysanız ya
da yeşil kart (green card)’iniz varsa, ayrıca bir
çalışma iznine ihtiyacınız yoktur. Çalışma izni
çeşitli yollarla alınabilmektedir; en yaygın
olanları şunlardır:
1- Bir Amerikan üniversitesinden lisans
ya da lisansüstü derece almak. Mezuniyetten
sonra, yasa gereği mezun olduğunuz bölümle
alakalı bir işte 12 ay boyunca çalışma hakkınız olmaktadır. Bu özel izne Optional Practical Training (OPT) denmektedir. Teknik alanlardan (Bilgisayar Mühendisliği gibi) mezun
olanlar, OPT’lerini iş yerlerinin izniyle 17 ay
daha uzatabilirler. Bu sayede, toplam 29 ay
ABD’de başka bir izne gerek duymaksızın çalışma imkanı olmaktadır.
2- Bir Amerikan şirketinin sponsorluğuyla H1B vizesi almak. H1B vizesi yalnızca bir
şirket sponsorluğuyla alınabilmektedir ve
başlangıçta 3 sene çalışma izni vermektedir.
Bir Amerikan şirketini sizin için sponsor olmaya Türkiye’deyken ikna edebileceğiniz gibi,
ABD’de OPT sırasında görüşerek ikna etmek
daha kolay olmaktadır. Ancak, H1B vizesi her
yıl belli miktarlarda verilmektedir; nitekim
2015 senesi için bu kota 85 bindi (20 bini sadece lisansüstü derece sahiplerine). Hemen
her sene bu sayıdan çok daha fazla başvuru
olmaktadır, ve H1B vizeleri kurayla verilmektedir. H1B başvuruları her yıl 1 Nisan’da başlamaktadır; ve aynı yıl 1 Ekim’den itibaren
çalışma hakkı vermektedir.
3- Bir Amerikan şirketinin Türkiye ofisinden transfer olmak. Eğer halihazırda bir Amerikan şirketinde çalışıyorsanız; ya da çalıştığınız şirketin ABD’de bir ofisi varsa, transfer
vizesiyle ABD’de çalışabilirsiniz. Transfer vizelerinin en yaygını L1 vizesidir. L1 genellikle
manager (yönetici) kadrosu olanlara verilir, ve
H1B gibi başlangıçta 3 yıllık kullanılabilir.

Yazar Hakkında:
2000 yilinda Bilkent Universitesi Bilgisayar Muhendisligi Bolumu’nden mezun olan
Onur Kardes, 2000-2004 yillari arasinda Beykent Universitesi Matematik Bilgisayar
Bolumu’nde ogretim gorevlisi olarak calisti. Ayni zaman diliminde Bogazici Universitesi’de
basladigi Master ve Doktora calismalarini 2004’ten sonra New Jersey’de Stevens Institute
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ÇALIŞMA İZNIYLE
İLGILI SORUNLAR

ABD’de okuyan ya da ABD’ye gelerek
çalışmak isteyenlerin önündeki en büyük
engel yıllık H1B kotasıdır. Bir önceki bölümde de değinildiği gibi, her yıl belirli
miktarda H1B verilmekte ve başvuranların bir kısmına (bütün belgeleri hazır olsa
bile) vize verilememektedir. Microsoft ve
Google gibi büyük şirketler geçmişte bu
konudan oldukça mustarip olmuş, ve Bill
Gates Amerikan meclisinde konuyla ilgili konuşma yapma ihtiyacı duymuştur.
Bunun neticesinde, teknik bölümlerden
mezun olanlara OPT uzatma (extension)
hakkı verilmiş, ve bu sayede mezunlar 2
hatta 3 sene artarda H1B’ye başvurma
şansı kazanmışlardır.
Diğer taraftan, H1B tam anlamıyla
bir göçmen vizesi değildir. H1B sahibi,
ABD’de sadece çalışma amaçlı bulunmaktadır. Bulunduğu işinden yeni bir iş bulmadan ayrılması; ya da iş yeri tarafından
uzaklaştırılması durumunda ABD’yi en
kısa zamanda terk etmesi gerekmektedir.
Dolayısıyla, H1B vizesi, çalışanı kendisine
sponsor olan şirkete doğrudan bağımlı
hale getirmektedir.
Son olarak, ABD’ye çalışan getiren,
özellikle Hindistan menşeili (Infosys, Tata
Consultancy gibi) birçok firma, H1B kotasının çok hızlı bir şekilde dolmasına sebep olmaktadır. Örneğin 2014 senesinde
İnfosys şirketi tek başına 32 bin’den fazla
H1B başvurusu yaparken, aynı yıl Microsoft 4 binden az başvuru yapmıştır. [5] Bu
şirketler, özellikle Hindistan’dan İT alanında çalışacak eleman getirip, ABD’deki
şirketlere kontratlı olarak kiralamaktadır.

ÇALIŞMA HAYATI

ABD’de çalışma hayatında en çok dikkat çeken husus, çalışanların çeşitliliğidir.
Amerikan hükümetinin yıllardır uyguladığı diversity (çeşitlilik) programlarının sonucunda, dünyanın hemen her ülkesinden
çeşitli alanlarda çalıştırmak üzere insanlar
getirtildi. Bunun sonucunda, çalıştığınız
yerde takım arkadaşlarınız Çin ve Hindistan’dan, müdürünüz Filipinler’den, yemekhane görevliniz Küba’dan, temizlikçiniz
Honduras’tan gelmiş olabilir. Bu kadar
çeşitliliğin içinde harmoniyi yakalamak
ve birlikte çalışmak, ABD’ye yeni gelenler
için en başta zor olabiliyor. Diğer taraftan
bu çeşitlilik, değişik fikirlerin doğmasına
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ve yaratıcılığın gelişmesine katkı sağlamaktadır. Örneğin Google, Microsoft gibi şirketlerin bünyesinde çok farklı kültür ve geçmişten
gelen insanlar aynı konu üzerinde tartışma ve
ortak çalışma fırsatı bulabilmektedirler.
ABD’deki çalışma ortamının Türkiye’den
bir diğer önemli farkı Türkiye’deki gibi sosyal
güvenlik yasalarının bulunmamasıdır. Asgari
ücret dahi devlet tarafından değil, eyaletler tarafından belirlenmektedir. Bunun neticesi olarak, maaş, ikramiye, izin, tazminat gibi çalışma
şartları şirkete ve çalışana göre oldukça farklılıklar göstermektedir. Burada dikkat edilmesi
gereken en önemli husus tazminat konusudur.
Sözleşmede aksi belirtilmediği sürece, bütün
çalışanlar “at-will employee” (isteğe bağlı çalışan) statüsündedir ve herhangi bir uyarı veya
tazminat verilmeden iş akitleri sona erdirilebilir. Bunun tersi de geçerlidir; çalışan da uyarı
vermeden işi bırakabilir. Ancak genellikle şirketler, dava açılmaması şartıyla, işten çıkardıkları çalışanlarına tazminat ödemektedirler.
ABD’de özellikle teknoloji şirketlerinin birçoğu, ofis dışından (uzaktan) çalışmaya sıcak
bakarlar. Bu şirketlerin genelde uzaktan çalışma konusunda programları vardır ve yapılan ise
göre çalışanlarının haftada birkaç gün; ya da
sürekli olarak uzaktan çalışmalarına izin verirler. Çalışırken düzenli olarak Türkiye’ye gitmek
isteyenler için, bu tür programlar oldukça faydalı olmaktadır. Bunun dışında, yine birçok şirket
esnek çalışma saatleri uygulamaktadır. Google gibi bir çok büyük şirket, kampüsleri içinde
çalışanları için eğlence, dinlenme spor alanları
sağlamakta, çalışanlarından maksimum performansı almak için kendilerine birçok imkân sunmaktadır.
Son olarak, erkekler için ABD’de çalışmanın
bir artışı da dövizle askerlikten faydalanabilmektir. ABD’de 3 yıl boyunca (3 x 365 gün) çalışıldığında dövizle askerliğe hak kazanılır [6].

AKADEMIK HAYAT

Amerikan üniversiteleri ve araştırma merkezlerinde doktora derecesine sahip araştırmacılar için çeşitli iş imkânları bulunmaktadır.
Bunların içinden en yaygınları post-doc (doktora sonrası), lecturer (öğretim görevlisi) ve
profesör pozisyonlarıdır. Akademik pozisyonların, şirketlerdeki pozisyonlara göre en büyük
avantajı, herhangi bir kotaya tabi olmamalarıdır. Akademik kuruluşlar da çalışanlarına H1B
ve yeşil kart (green card) başvurusu yapabilir;
ancak bu başvurular farklı bir alanda değerlendirilir ve diğer başvurulara göre çok daha hızlı
neticelendirilir. Ayrıca, başarılı araştırmacılar
için “outstanding researcher” (sıra dışı araştırmacı) alanından, 3-4 ay gibi kısa bir sürede ye-

şil kart alma imkânı mevcuttur.
Türkiye’den farklı olarak, Amerikan üniversiteleri, profesör ünvanı vermeyi planladıkları
kişileri “tenure track” adı verilen bir programa
tabi tutarlar. Bu program yaklaşık 6 yıl sürer,
ve program süresince kişinin bilimsel araştırma yapması, doktora öğrencisi yetiştirmesi ve
çeşitli projelerden kaynak (fund) bulması beklenir. Tenure track boyunca, kişinin başarısıyla
orantılı olarak akademik unvanı yardımcı doçent ve doçentliğe yükseltilebilir. Tenure track
programını başarıyla tamamlayanlar tenure
unvanını alırlar. Tenure unvanı bir bakıma iş
garantisi anlamına da gelir. Tenure track programı, akademisyenleri araştırma yapmaya ve
öğrenci yetiştirmeye yöneltir. Daha çok ve kaliteli araştırma yapan akademisyenleri ödüllendirmeye yönelik oldukça başarılı ve bir o kadar
da zorlu bir programdır.

SONUÇ
Özetle, ABD özellikle teknoloji ve araştırma anlamında dünyanın en önde gelen
ülkesidir ve dünyanın her yerinden mühendis ve akademisyenleri çekmektedir.
Sınırlı miktardaki pozisyonları doldurmak
için, her geçen yıl daha da zorlaşan vize
programları uygulanmaktadır. Diğer taraftan, Amerikan teknoloji şirketleri bu çeşitlilik sayesinde yenilikçi ve kaliteli ürün ve
servisler sağlamaktadır.
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NESNELERİN İNTERNETİ
SEKTÖR ANALİZİ

LEVENT KARAKAYA
levent.karakaya@gmail.com

İnternet geçtiğimiz 20 senede hayatımızı derinden etkiledi. Artık
internette yeni bir dönem olan
“Nesnelerin İnterneti” dönemi başlıyor. Bu yeni dönemde internet hayatımızın
her aşamasında yer alacak. Çalışma şeklimizi
veya günlük yaşantımızı kolaylaştıracak. Odanızdaki ışıklandırma ile veya ısı düzeyinin
kontrolü ile uğraşmak yerine daha karmaşık problemler ile ilgileneceğiz. Evde sağlık
hizmetinden, enerji verimliliğine ve güvenliğe kadar birçok hizmetin bizlere rahatlıkla
ulaşmasına imkan sağlayacak. İnternet, yani
Nesnelerin İnterneti (Nİ), hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olacak.
Tüketicilerin çoğu hala bu yeni dönemin
farkında olmamasına rağmen evde akıllı cihazlar ve giyilebilir teknolojiler gibi alanlarda tüketici kabülü giderek yükseliyor. Tüketicilerin bazıları internete bağlı ürünlerin özel
hayatlarını ihlal edebileceğini düşünmekte,
sunulan fiyatları yüksek bulmakta veya ürünlerin sağlayacağı faydayı algılayamamaktadır. Tüketicilerin fiyat, güvenlik ve güvenilirlik
endişelerini gidermek için ürünlerde uluslararası standartlara uyulmalı, sunulan faydayı
yansıtan tanıtımlar gerçekleştirilmeli ve fiyatlar tüketicinin kabul edebileceği seviyelerde belirlenmelidir.

TEDARIKÇILER

Hemen hemen tüm pazarlarda veya sektörlerde, Nİ ürünleri kendi yaşam döngülerinde henüz tanışma aşamasında bulunmaktadır. Müşteri sayısı az ve rekabet oldukça
düşüktür. Ürünlerin henüz tanışma aşamasında olması tedarikçilerin gücünü değerlendirmemizi zorlaştırmaktadır.
Geleneksel tedarikçilerin pazarlık gücü,
faaliyet gösterdikleri sektörleri Nİ ürünleri
ile tanışması ile azalmıştır. Nİ ürünler, tedarikçi pazarlık gücünü yeni dönem tedarikçi-
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lere doğru dağıtmaktadır. Örneğin, mevcut
ürünlerdeki akıllı ve bağlantılı parçalar yerlerini, gelecekte Nİ konsepti ile üretilmiş
yazılımlara bırakacaktır. Ayrıca, bu yazılımlar
üretim işlemi esnasında fiziki işlemler yapma
ihtiyacını da azaltacaktır. Bu nedenle, geleneksel tedarikçilerin pazarlık gücü zamanla
düşecektir.
Öte yandan, Nİ ürünleri yeni ve güçlü tedarikçileri piyasalara getirecektir. Yeni tedarikçiler, ışık/ısı/hareket gibi sensörleri, akıllı
yazılımları, bağlantılı parçaları, gömülü işletim sistemlerini, veri depolama cihazlarını
veya yöntemlerini, ve teknolojinin getirdiği
diğer parçaları sağlayan üreticiler olacaktır.
Örnek olarak Google, Microsoft veya Apple
verilebilir. Bu firmalar innovasyon süreci ile
yeni ürünlerini yaratabilmiştir. Yeni tedarikçilerin sağladığı donanımlar veya yazılımlar,
firmaların ürün çeşitlendirme stratejisine
katkı sağlamaktadır. Ayrıca firmaların maliyetlerini azaltmasına da katkı sağlamaktadır.
Bu nedenlerden dolayı, yeni dönem tedarikçilerin pazarlık gücü yüksek olacaktır.
Sonuç olarak, Nİ ürünleri, tüm sektörlerde
mevcut ve yeni firmalar için fırsatlar sunmaktadır. Güvenlik ve güvenilirlik standartlarına
uygun haberleşme altyapısına sahip ürünleri
olan firmalar, diğerlerine göre daha çok avantaja sahip olacaktır. Firmalar, yeni tedarikçiler
ile çalıştıkları sürece daha az ikame mal veya
üretici tehditi ile karşı karşıya gelecektir.

ALICILAR

Bugünlerde Nİ ürünlerini kullanan tüketiciler hakkında yeterli veriye sahibiz. Böylece,
firmalar farklı müşteri kesimlerini belirleyebilir ve her biri için detaylı analizler yapabilir.
Nİ teknolojileri, alıcılar açısından da firmaların ürün çeşitlendirme stratejilerini uygulamaları için fırsatlar sunmaktadır. Firmalar,
ürünlerini müşterilerinin özel ihtiyaçlarına

uygun şekilde özelleştirebilir, özelleştirme seviyesine göre ürünün değerini
yansıtan fiyatlar sunabilir ve ürünlerini
katma değeri yüksek hizmetler ile zenginleştirebilir.
Nİ ürünleri, firmaların müşterileri
ile daha yakın ilişkiler kurmasını sağlar.
Ürünler müşterilerinin kullanım verilerini kaydedebilir. Firmalar bu verileri
kullanarak hata düzeltme veya yazılım
güncelleme gibi müşteri memnuniyetini
arttırıcı işlemleri uzaktan yapabilirler. Bu
hizmetler müşterilerin başka üreticilerin
ürünlerine geçiş maliyetini arttıracaktır.
Nİ ürünleri ile, firmalar, ortaklarından
aldıkları dağıtım, son müşteri ile ilişkiler
gibi hizmetlere olan bağımlılıklarını azaltabilirler. Çünkü, firmalar müşterilerinden
geri dönüşleri ürünlerin bağlantı özelliklerini kullanarak doğrudan alabilecektir.
Yukarıda ki belirtilen nedenlerden
dolayı, alıcıların başka ürüne geçişin
meydana getirdiği maliyet artışı ile birçok alıcının pazarlık gücü düşecektir.
Ancak, ürünler, aynı zamanda ürün
performansı hakkında eskiye göre daha
fazla bilgi sağlayabildiğinden birçok alıcının pazarlık gücünü arttırabilir. Günümüzde müşteriler geçmişte hiç olmadığı

kadar bilgililer. Müşteriler ürün kullanım
detaylarına erişebilmektedir ve farklı
üreticilere ait ürünleri karşılaştırabilmektedir. Bu durum onların satıcının tavsiye
ve desteğine olan ihtiyacını azaltmıştır.
Sonuç olarak, ürün paylaşım hizmetleri
alıcıların pazarlık gücünü arttırabilir.

YENI KATILIMCILAR

Nİ sektörüne yeni giren bir firma
önemli engellerle yüzleşecektir;
• Daha karmaşık ürün tasarımının ge-

tirdiği yüksek sabit maliyet
• Gömülü teknolojiler
• Bilgi Teknolojilerinin çok katmanlı
altyapısı
Ürün tanımlarının daha da genişlemesi sektöre yeni giren firmalar için daha
yüksek engeller oluşturacaktır. Örneğin,
bir medikal şirketi, önceleri tek başına
çalışan ürünler piyasaya sunarken, bugün, Nİ teknolojileri ile üretilmiş akıllı
birimleri kullanan evde sağlık izleme
sistemleri gibi doktorların uzaktan teşhis
yapabilmesine imkan sağlayan bağlantılı
ürünler sunmaya başlamıştır.
Günümüzde firmalar ürünlerini kullanırken kullanıcının karşılaştığı problemleri de gözlemleyebilmektedir. Bu problemleri kullanarak, firmalar, ürünlerini
veya hizmetlerini iyileştirebilmektedir.
Müşteri memnuniyeti bu yaklaşım ile arttırılabilmektedir. Bu nedenle, günümüzde,
müşterilerin başka bir ürüne geçiş yapma
maliyeti artmaktadır. Bu durum, sektöre
girmek isteyen yeni firmalar için önemli
bir engel teşkil eder.
Nİ ürünleri, donanıma dayalı ürünleri
olmayan yeni firmalar lehinde, sektörde
faaliyet gösteren firmaların güçlü yönlerini veya mevcut varlıklarının sağladığı
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bir bisiklet veya bir araba satın alma ihtiyacını
veya diğer ulaşım seçeneklerini ikame edebilecektir.

REKABET

Nİ ürünler, ikame
ürünlere göre daha
fazla performans
gösterme potansiyeline
sahiptir. Özelleştirilmeye
daha müsait bir
yapıya sahiptirler. Bu
özellikleri ile sektörlerin
büyümelerine ve kar

avantajları ortadan kaldırabilir. Herhangi bir
firma Nİ standart haberleşme altyapıları sayesinde ortamdaki müşteri kullanımı için gerekli
verilere ulaşabilir. Bu durum, sektöre girmek isteyen firmalar için engelleri azaltmaktadır. Öte
yandan, mevcut firmalar, yeni rakiplerin sektöre
gelmesini engellemek için bağlantılı Nİ parçalarını ürünlerinde kullanmak yerine daha çok
özel arayüzler ile çalışan donanım tabanlı parçaları tercih edebilirler. Bu surum yeni firmalar
için mevcut firmalara bağımlı kalma problemleri ortaya çıkaracaktır.

İKAME ÜRÜNLER

Nİ ürünler, ikame ürünlere göre daha fazla performans gösterme potansiyeline sahiptir.
Özelleştirilmeye daha müsait bir yapıya sahiptirler. Bu özellikleri ile sektörlerin büyümelerine ve karlılıklarına katkı sağlarlar ve ikame
ürün tehdidini azaltırlar. Fakat, birçok sektörde,
Nİ ürünler, yanlarında aynı zamanda çok sayıda
yeni ikame türleri de getirmiştir. Örneğin, giyilebilir fitness cihazları, müşterinin sağlığı ile ilgili birçok veri toplayabilmektedir ve pedometre veya kol saatleri gibi standart ürünler için bir
ikame ürün özelliği teşkil etmektedir.
Amsterdam’da bisiklet paylaşım sistemi bulunmaktadır. Şehirde yaşayanların %40’ı günlük
yaşamlarında bisiklet kullanmaktadır. İnsanlar
bisikletleri alabilecekleri veya bırakmaları gereken yerleri için akıllı telefonlarda çalışabilen
bir program kullanmaktadır. Program, kullanıcıları izlemekte ve bisiklet kullanım süresine
göre faturalandırmaktadır. Bisiklet paylaşımı
bisiklet sahibi olma ihtiyacını azaltacaktır. Fakat, aynı zamanda, daha fazla kişiyi günlük hayatlarında bisiklet kullanmaları yönünde özendirecektir. Bu nedenle, bisiklet paylaşım sistemi,
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Nİ üreticileri rakip alanlarda faaliyet gösterme potansiyeline sahiptir. Çünkü, Nİ ürünleri
ürün gamını çeşitlendirmek için firmalara yeni
yollar açmaktadır ve firmaları katma değerli
hizmetler ile tanıştırmaktadır. Nİ ürünleri, firmaların, ürünlerini özel müşteri portföyleri için
özelleştirebilmelerine imkan sağlamaktadır.
Firmalar bireysel müşteriler için dahi ürünlerini
özelleştirebilir.
Nİ ürünler, müşteriye sunulan ürünleri daha
da değerli hale getirebilir ve hizmetleri geliştirebilir. Örneğin, tenis raketi üreten bir firma, raketlerine sensörler yerleştirebilir ve oyunculara
yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olabilecek top hızı, spin oranı ve topun oyun alanında düştüğü yerler gibi istatistikleri oyuncunun
akıllı telefonlarına gönderebilir. Oyuncular bir
program aracılığı ile istatistikleri inceleyebilirler.
Rekabet fiyat rekabetinin de ötesinde durmaktadır. Çünkü, bir Nİ üreticisinin sabit maliyetleri değişken maliyetlerinden çok daha
fazladır. Bu durum, özel yazılım geliştirme ihtiyacından, karmaşık ürün tasarım maliyetinden,
ve teknoloji geliştirmenin doğurduğu sabit maliyetlerden kaynaklanmaktadır. Geliştirilmesi
gereken teknoloji, bağlanabilirlik, veri saklama
ve güvenlik özelliklerine sahiptir. Yüksek sabit
maliyetleri olan sektörler fiyat baskısına açık
oldukları için sektörde faaliyet gösteren rakip
firmalar arasında fiyat rekabeti yaşanacaktır.
Firmalar arası rekabet, Nİ parçaların ürünlerde daha fazla yer alması ile artacaktır. Örneğin, evler için ışıklandırma, ses, görsel eğlence
veya klima kontrol sistemleri üreten firmalar,
henüz birbirleri ile rekabet edecek seviyeye
gelmemiştir.

SONUÇ
Sonuç olarak, Nİ, hemen hemen tüm
sektörlerde mevcut firmalar veya yeni girecek firmalar için yüksek potansiyel barındırmaktadır. Firmalardan güvenlik ve güvenilirlik alanlarında standartlara uymayı
başaranlar diğerlerine göre daha avantajlı
olacaktır. Eğer firmalar ürünlerini en yeni
teknolojiler ile bütünleştirebilirlerse, ikame
ürün tehdidi de azalacaktır.

BM DERGİ’Yİ
TWITTER
ÜZERİNDEN DE TAKİP
EDEBİLİRSİNİZ...

@bmo_dergi
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NEDİR BU REST
DEDİKLERİ?

OBEN IŞIK
444oben@gmail.com
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REST (Representational
State
Transfer) , “Temsili Durum Transferi” sözcüğünün kısaltılmışıdır ve
ağırlıklı olarak web servis tasarım
mimarisi olarak kullanılır.
Günümüzde en çok kullanılan servis haberleşme tiplerinin REST ve SOAP olarak
ikiye ayrıldığını söylemek mümkündür. REST
kendisinden daha ağır siklet olan SOAP a
göre daha çok tercih edilen bir tasarım mimarisidir. Çünkü daha az bant genişliği tüketimi
sayesinde internet üzerinden kullanım için
avantaj sağlamaktadır. SOAP, servis çağrılarında Remote Procedure Call (RPC) modelini
kullanan istemci/sunucu mantığına dayalı
bir protokoldür. Daha basitleştirilmiş haliyle,
SOAP ile bir web servis yarattığınız zaman
o servisin bir XML dökümanı olur ve siz bu
XML dökümanındaki tanımları kullanarak
methodları çağırırsınız. Server ile client arasındaki alışveriş, SOAP kullanırken hep XML
ler üzerinden olmaktadır. Bu nedenle de
yüksek bant genişliği kullanımı mevcuttur.
Bu bağlamda REST ile SOAP arasındaki en
büyük fark SOAP ın XML alışverişine dayalı
bir standart üzerinden işlem yapması buna
karşın REST’in böyle bir standardının bulunmamasıdır. REST, XML ya da JSON formatında
mesaj yollar ve geri alır. Sunucuya mesajlar HTTP requestleri olarak iletilir. Google,
Amazon, Twitter ve Microsoft gibi bulut bazlı
API’ler sunan firmalar, basit ve lightweight
yapısı nedeniyle REST mimarisini kullanmayı tercih ederler. Bir web servis REST mimarisini kullandığı zaman RESTful API olarak
adlandırılırlar.

REST mimarisini maddeleyerek aktaracak olursak;
1. REST, Client - Server iletişimi ile ilgili
bir mimaridir.
2. İletişimini SOAP, Remote Procedure
Call (RPC) gibi kompleks mimariler yerine,
HTTP protokolü üzerinden sağlar.
3. RPC, Web Service Definition Language
(WSDL)’in aksine basit ve hafiftir.
4. SOAP gibi keskin bir standardı yoktur,
esnek yapısı vardır. Requestler custom bir
şekilde maplenebilmektedir. Bu tasarımlar
“request mapping” olarak adlandırılır.
5. WSDL kullanımı yoktur.
6. Entegre etmesi SOAP’a göre daha kolaydır.
Bu aşamadan sonra biraz daha derinlemesine inceleyecek olursak öncelikle
REST’de kullanılan request tipleri’ne değinmemiz faydalı olacaktır.
Rest Request Tipleri;
• GET: Belirtilen collection ya da collectionların kimliğini ya da detaylarını listelemede
kullanılır.
• PUT: Bütün bir collection’ı başka bir collection ile yer değiştirmede kullanılır.
• POST: Yeni bir collection oluşturmak ve
oluşan collectionun kimliğini dönmek için
kullanılır.
• DELETE: Collection silmek için kullanılır.
• PATCH: Collectionun bir kısmını güncellemek için kullanılır.
Örneğin,
http://api.bimo.org.tr/api/v1
adresli bir RESTful Api’miz olsun. Bu API nin
amacının bir mesajlaşma sistemini yönetmek
olduğunu düşünelim.

Aşağıdaki örnekler ve amaçlarını inceleyecek olursak,
REST Api aklımızda çok daha iyi canlanacaktır.
GET
GET
POST
PUT
PATCH
DELETE

/messages
/messages/192
/messages
/messages/192
/messages/192
/messages/192

Mesaj Listesini Çek
192 kimlikli li mesaj detayını çek
Yeni mesaj ekleme
192 kimlikli mesajı güncelle
192 kimlikli mesajın bir kısmını güncelleme
192 kimlikli mesajın bir kısmını güncelleme

Bu örnekleri çoğaltmamız da mümkündür.
Çünkü REST’de request mapping tamamen bizim tasarımımıza kalmıştır. Örneğin GET /messages/192/userinfo requesti bizim tasarımımızda 192 kimlikli mesajı yaratan userın bilgileri
anlamına gelebilir.
Bu yazıyla sizlere, REST API’nin temel mimari yapısını, SOAP ile arasındaki farklarını, güncel
kullanım alanlarını, kolay kullanımını ve request mapping’in nasıl olabileceğini anlatmaya
çalıştım. Yazıyı noktalamadan önce belirtmek
gerekir ki, REST günümüzde henüz kurumsal ve
kompleks sistemler için mükemmel bir çözüm
olarak görülmemekle birlikte, kullanım alanı
zamanla hızlı bir şekilde artmaktadır. Özellikle
mobil uygulamalar ve daha butik uygulamalar,
yeni çıkan API’ler REST mimarisini tercih etmektedirler.
Örneğin Twitter REST Api’sinde kullanıcının timeline ında bulunan son 10 mesajı çekmek için https://api.twitter.com/1.1/statuses/
user_timeline.json?count=10 şeklinde bir GET
request’i gönderebilirsiniz.
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Yazar Hakkında
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunudur.
Profesyonel çalışma hayatına Turkcell Teknoloji’de yazılım mühendisi olarak devam etmektedir.
Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri yakından takip etmekte, kişisel blogu vasıtasıyla Türkçe yayın
yaparak mühendisliğin ülkemizdeki gelişimine katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

/ KÖŞE /
GET /1.1/statuses/user_timeline.json?count=10 HTTP/1.1
Authorization:
OAuth
oauth_consumer_key=”DC0sePOBbQ8bYdC8r4Smg”,oauth_signature_method=”HMAC-SHA1”,oauth_timestamp=”1432227126”,oauth_nonce=”2680988277”,oauth_version=”1.0”,oauth_token=”63738325-zO12JVV3O9DsUzavkC3MalWLmCadwrEXuk2Bd1KoF”,oauth_signature=”g%2Bk6Hlo2hzF3GTMW1DIiTEAp3OQ%3D”
Host:
api.twitter.com
X-Target-URI:
https://api.twitter.com
Connection:
Keep-Alive
Buna karşılık olarak da Twitter API’si JSON contentli bir
response dönmektedir.
HTTP/1.1 200 OK
x-frame-options:SAMEORIGIN
content-type:application/json;charset=utf-8
x-rate-limit-remaining:179
last-modified:Thu, 21 May 2015 17:09:37 GMT
status:200 OK
x-response-time:257
date:Thu, 21 May 2015 17:09:37 GMT
Connection:keep-alive
x-transaction:8c92c97ab1a99235
pragma:no-cache
cache-control:no-cache, no-store, must-revalidate, pre-check=0, post-check=0
x-connection-hash:16bf2cfcb6332c2649ff1279c171253f
x-xss-protection:1; mode=block
x-content-type-options:nosniff
x-rate-limit-limit:180
expires:Tue, 31 Mar 1981 05:00:00 GMT
set-cookie:lang=tr
set-cookie:guest_id=v1%3A143222817770461127; Domain=.
twitter.com; Path=/; Expires=Sat, 20-May-2017 17:09:37 UTC
content-length:2377
x-rate-limit-reset:1432229077
content-disposition:attachment; filename=json.json
server:tsa_b
x-twitter-response-tags:BouncerCompliant
strict-transport-security:max-age=631138519
x-access-level:read-write-directmessages
[
{
“created_at”: “Tue May 19 13:07:36 +0000 2015”,
“id”: 600649003479539700,
“user”: {
“id”: 63738325,
“id_str”: “63738325”,
“name”: “Oben ISIK”,
“screen_name”: “isikoben”,
“location”: “”,
“description”: “Software Developer @ Turkcell”,
“url”: “http://t.co/e7auSGkQDi”,
“entities”: {
“url”: {
“urls”: [
{
“url”: “http://t.co/e7auSGkQDi”,
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“expanded_url”: “http://www.obenplus.com”,
“display_url”: “obenplus.com”,
“indices”: [
0,
22
]

]

}

}

}

}
]
},
“description”: {
“urls”: []
}

Son olarak da, REST API’lerin hata yönetimlerinin nasıl olabileceği üzerine inceleme yapacak olursak, REST API’ler HTTP request response ları ile iletişim kurmamızı sağladıkları için klasik
HTTP response kodları ile durum hakkında bilgi sahibi olabiliriz.
En sık karşılaşılan HTTP kodları aşağıdaki gibidir;
• 200 OK: Genelde veri listeleme sonuçları 200 ile dönüş yapılır.
• 201 CREATED: Veri eklendiği zaman verinin kendisi ile 201
dönülüyor.
• 204 NO CONTENT: Veri silindiği zaman 204 dönülüyor.
• 400 BAD REQUEST: Genel olarak kayıt ekleme ya da güncelleme isteklerinde gönderilen veri validasyondan geçemediyse
neden geçemediği hakkında bilgiyle beraber 400 http statusuyla
dönülür.
• 403 Forbidden: Yetkiye dayalı bir işlem yapılıyorsa bu api
uç noktasında işlem yapmaya çalışan kişinin bu işlemi yapmaya
yetkisi yoksa 403 status kodu döndürülür.
• 401 Unauthorized: Api ucunuzda bu işlemi yapmak için login
olmak zorunlu ise ve apiye istek yapan kullanıcı login değil ise bu
http status ile cevap verilir. Örneğin kullanıcının kendi bilgilerinin
güncellemesi denilebilir.
• 404 Not Found: Bu http status kullanıcının istek yaptığı url
yok ise ya da url deki veri geçersiz ise bu hatayı alırız. örneğin şöyle bir url miz olsun /api/v1/account/bahattincinic sondaki bölüm
kullanıcı adı. Buraya sistemimizde olmayan bir kullanıcı girersek
404 alırız.
• 405 Method Not Allowed: Bu http status u istek yapılan api
uç noktası gönderilen methodu implemente etmemiş ise bu http
status unu alırız. Örneğin login olması için token verdiğimiz bir
api ucumuz var ve bu uçta sadece post isteğini kabul ediyor. Kullanıcı bu api urline GET isteği yaparsa bu hatayı alır.
• 429 Too Many Requests: Bu http statusunu saatlik ya da dakikaklık kısıtlanan sınırdan fazla istek yaparsak bu http statusunu
alırız.
HTTP statuslarını gruplayacak olursak;
• Bilgilendirme – 1xx
• Başarılı İşlem – 2xx
• Yönlendirmek – 3xx
• Kullanıcı Taraflı hata – 4xx
• Server Taraflı hata – 5xx
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PATENTLERİN
TEKNOLOJİK GELİŞİMDEKİ
ETKİSİ

OKAN CELEP
okan.celep@turkcell.com.tr

48

www.bimo.org.tr

Geçen yazımda, yazılımda fikri hakların korunması için atılması gereken adımlardan bahsetmiştim. Bu
yazıda patentlerin gerçekten amacına yönelik kullanılıp kullanılmadığını ve
gerçekten teknolojik gelişimi tetikleyip tetiklemediğini tartışmaya açacağım. Türkiye üzerindeki bilgiler kısıtlı olduğundan, yazı içindeki veriler ABD için geçerlidir.
Öncelikle birkaç örnekle fikri haklarımızı
korumanın önemini hatırlayalım.
• Apple, cep telefonu/tablet piyasasında
rakiplerine üstünlük sağlamak için uzun süre
Android kullanan cihaz üreticilerine davalar
açmıştır. Herhalde son yılların en meşhur patent davası da Apple’ın Samsung’a açmış olduğu ve karşılığında 1,049 Milyar $ kazandığı
dava idi. Bu dava sonrasında Google, Samsung
ile 10 yıllık bir patent anlaşması imzaladı ve
bir bakıma firmayı koruma altına almıştı.
• Google daha önce de 12,5 Milyar $’a Motorola’yı satın almış, ama daha sonra Motorola’nın sahip olduğu patentleri tutup iş kollarına satmaya ve dağıtmaya karar vermiştir.
• Microsoft da daha önce AOL’dan 1 Milyar
$’a 800 patent satın alıp (ortalama 1,3 Milyon
$), bunların önemli bir kısmını Facebook’a 550
Milyon $’a satmıştı. Facebook bu patentleri
Yahoo’nun kendisine açtığı davalar nedeniyle
satın almaya karar vermiştir.
Aslında örnekler saymakla bitmez. İnanılmaz bir alım satım, lisanslama ve dava süreçleri var. Bu bakımdan patentlerin kullanımının yüksek bir potansiyeli var. Patent davaları
sadece tazminat olarak çıkar sağlamamakta.

Rakip firmanın iş yapması da engellenebilmektedir. Bu bakımdan firmalar birbirlerine
dünyanın birçok ülkesinde ayrı ayrı patent
davaları açmakta ve satış durdurma kararı
verdirmeye çalışmaktadır. Apple ve Samsung
davaları süresince farklı ülkelerde birbirlerinin satışlarını durdurmuştur.

PATENT TROLLERI

Teknolojinin gelişimindeki yüksek rekabet
bu davalarla karşılaşmamıza yol açmaktadır.
İşin sert rekabet kısmını bir kenara bırakırsak,
bazı firmalar var ki, amacı kendi icatlarının
başkaları tarafından taklidini engellemek değildir. Bu firmalar, teknolojiyi üretmeden patent alan ve sadece piyasadaki diğer firmalara
dava açarak, lisans geliri elde etmeye çalışan
patent trolleridir.
Patent trolleri kimden ne koparabilirsek
mantığında firmaları tehdit ederler. Hatta
çoğu zaman kendileriyle uzun bir hukuk mücadelesine girebilecek güce sahip olmayan
startupları hedeflerler. Açılan davaların %55’i
geliri 10 Milyon $’ın altındaki firmalara karşıdır. Patent trolleri piyasayı o kadar meşgul
etmektedir ki, 2014’teki patent davalarının
%61’i patent trolleri tarafından açılmıştır. Bu
oran 2007’de %24’müş.
Bu noktada, dava açılan firmalar dava içeriğinde tam olarak neyi ihlal ettiğini bilemeyebiliyorlar. Ayrıca, bu iş için uzun ve maliyetli
bir hukuk mücadelesini göze almak zorunda
kalıyorlar. Birçok startup bunun yerine patent
trollerine gelirinin bir kısmını teslim ederek
anlaşma yoluna gitmek zorunda kalıyor.

yavaşlaması olarak yorumlanabilir.
Burada patent sahiplerinin hakları ile
Patent sistemindeki açıklar bu bakımtoplumsal fayda arasında ince bir dendan teknolojideki ilerleyişi yavaşlatıyor ve
ge olduğunu vurgulamakta fayda var. Bu
bu durum ABD’de de tartışılan bir konu. Padenge bozulduğu zaman teknolojik getent trolleriyle başa çıkmak adına, 2013’te
lişimin hızı yavaşlıyor, toplumsal fayda
Innovation Act adı altında bir kanun taazalıyor. Bunun en büyük örneği crowsarısı önerildi. Innovation Act de patent
dfunding (kitlesel fonlama) platformlatrollerini engellemese de, dava açılanlara
rıdır. Crowdfunding platformları fikir ya
savaşmak için belli fırsatlar sunuyor.
da prototip üzerinden toplu bir şekilde
• Davacı ihlal konusuyla ilgili temel
yatırım almayı çalışan platformlardır. Kibilgileri paylaşmak zorunda
şilerden ufak paylarda yatırım alarak
• Masraflı araştırma süreci
aradığı yatırıma ulaşmaya çalıdavada ileriki bir aşamaya
şan girişimciler, çoğu zaman
taşınmakta
hayal ettiklerinin bile çok
TEKNOLOJIYI
• Davacı içi boş,
üstünde yatırıma kavuÜRETMEDEN
naylon
bir şirketse;
şabilmektedirler.
Bu
PATENT ALAN VE
dava açmasını engelyönden innovasyonun
SADECE PIYASADAKI
leme, esas faydayı
ve girişimciliğin de
DIĞER FIRMALARA
sağlayacak
son yıllarda lokomoDAVA AÇARAK, LISANS
• Davacı davayı
tiflerinden biri oldular.
kaybederse davalı taÖte yandan, kendi web
GELIRI ELDE ETMEYE
rafın masraflarını karsitesi dahi olmayan
ÇALIŞAN PATENT
şılamak zorunda
AlphaCap Ventures, şu
TROLLERIDIR
• Davalının ürünlerini
ana kadar, Indiegogo’yu da
kullanan müşterilerini savuiçeren on platforma dava açtı.
nabilmesi
Kickstarter da yaklaşık üç yılı aşABD senatosundan 2013’te geçmekın zamandır ArtistShare ile uğraşmakta.
yen Innovation Act, bu günlerde tekrar seGeçtiğimiz yıl Kickstarter da patentin genatonun gündemine gelmiş durumda. Bu
çersiz hale gelmesi için dava açmıştı. Yeni
yönde senatoya ciddi bir baskı olmasının
teknoloji girişimleri için kuluçka olarak
en önemli sebeplerinden biri, Amerikan
düşünülebilecek crowdfunding platformekonomisinde istihdamdaki büyümeyi
larının sarsılması teknoloji gelişiminin
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014 yazında Elon
Musk, elektrikli araba
üretimi yapan firması
Tesla’daki yüzlerce
patentini, gururla
sergilediği lobisinden
kaldırdı ve patentlerini
“iyi bir amaçla”
kullanacak olanlara dava
açmayacağını belirtti.

startup’ların sürüklüyor olması. Öyle ki, Amerikan yıllık istihdamındaki büyümenin neredeyse
tamamının startuplar sayesinde olduğunu söylemek mümkündür.
Burada Türkiye için kısa bir araya girip, bir
koruma olarak patenti üç yıl içinde kullanma zorunluluğu olduğunu belirtmekte fayda var
.

Yazar Hakkında
10 yıldır profesyonel
olarak yazılım geliştiren
Celep kariyerine Fortis
Bank’ta başladı.
6.5 yıldır Turkcell’de
Tahsilat Geliştirme
ekibinde görev alıyor.
Celep’in çeşitli
konularda patent
başvuruları bulunmakta.
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nın büyümesi Tesla’nın işine gelecektir kuşkusuz. Yani, bu paylaşım pratikte sadece “yüce bir
amaç” için yapılmamaktadır.
Tesla’nın hikâyesi bu bakımdan etkileyici olsa da tek değil. Tesla çapında olmasa da,
teknoloji gelişimi açısından patentlerinin “bir
kısmına” dava açmayacağını duyuran firmalar
da var. Google 2013’te BigData, MapReduce ve
PATENT MELEKLERI
Cloud ile ilgili bazı patentleri için dava açmayaTabii, her patent sahibi kötü niyetli olmuyor.
cağını duyurmuştu.
Elon Musk gibi patentlerini “bedava” daBurada kendi startuplarımız açısınğıtanlar da var. 2014 yazında Elon
dan patentlerin önemine dikkat çeMusk, elektrikli araba üretimi yakerek yazıyı bitirmek istiyorum.
ELON
pan firması Tesla’daki yüzlerce
Cari açığımızı kapatabilmemiMUSK,
patentini, gururla sergilediği
zin yegâne yolu ürünlerimiYÜZLERCE PATENTINI,
lobisinden kaldırdı ve pazin ihracatını arttırmaktır.
GURURLA SERGILEDIĞI
tentlerini “iyi bir amaçla”
Bu noktada Türkiye’de özelLOBISINDEN KALDIRDI
kullanacak olanlara dava
likle bilişim açısından çok
açmayacağını belirtti.
büyük bir potansiyel buVE PATENTLERINI “IYI BIR
Tabii, bunda elektriklunmaktadır. Ancak, patent
AMAÇLA” KULLANACAK
li araba sektörünün Elon
sayılarımız her yıl artmasına
OLANLARA DAVA
Musk’ın tahmin ettiği hızda
rağmen halen başka ülkelere
AÇMAYACAĞINI
büyümemesi de büyük etken.
göre oldukça düşüktür. TrolleBELIRTTI
Bugün 2 Milyar arabanın olduğu
rin ve meleklerin bulunduğu bir
ve her yıl 100 Milyon arabanın üredünyada rekabet gücümüzü şansa
tildiği piyasada, elektrikli arabaların orabırakamayız. Bilgim dâhilinde, Türkinı %1 bile etmiyor. Elon Musk benzinle çalışan
ye’de patent trollerinin açtığı bir dava bilmediarabaların yarattığı “karbon etkisini” tek başına
ğimden bu yazıda vurguyu özellikle yurtdışına
Tesla’nın bitiremeyeceğini belirtse de, hedefinin
yaptım. Kendi ürünlerimizi korumak için fikri
benzinle çalışan araba pazarıyla rekabet etmek
haklarımıza mutlaka sahip çıkmamız gerekmekolduğunu da belirtmiş. Elektrikli araba pazarıtedir.
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Bu yazının amacı, bir yazılım geliştirme sürecinin neler olduğunu ve
süreç içerisinde ortaya çıkan zorlukları ve yöntemleri incelemektir.
1960’lı yıllardan itibaren donanımların ve
buna bağlı olarak yazılımların gelişmeye
başlamasıyla birlikte, yazılıma olan ilgi ve
ihtiyacın büyük hızla arttığı bir dünyada yaşamaktayız. Her gün yeni yazılımlar ve yeni
ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Gereksinimler
ve yazılımlar büyüdükçe bazı hususlar, projelerin kalitesi ve müşteri memnuniyeti açısından çok daha önemli hale gelmiştir. Bu
hususlar;
n Yazılımın gereksinimleri karşılayıp karşılamadığı,
n Yazılımın zaman maliyetinin yönetilmesi,
n Yazılımın ekonomik maliyetinin yönetilmesi,
n Yazılım çıktısının
• Kalitesi,
• Verimliliği,
• Performansı,
• Kullanılabilirliği,
• Güvenilirliği,
• Tutarlılığı,
• Güvenliği,
• Sürdürülebilirliği,
gibi etmenleri kapsar. Bu bağlamda yazılım mühendisleri, bir yazılımın günün
sonunda müşteri beklentisini yansıtıp yansıtmadığı, ne kadar sürede bunu gerçekleştirdiği, nasıl ve ne ölçüde bunu başardığını
sorgulamışlardır. İşte tüm bu zorluklar ile
başa çıkabilmek için, bir yazılımı üretme
esnasında herkesçe uygulanması gereken
ve belli başlı adımları içerenyazılım geliştirme sürecikavramı ortaya çıkmıştır.Yazılım
Geliştirme Süreci(Software Development
Process - Software Development Life Cycle),
bir yazılımın amacından analizine, tasarımına, kodlamasına, testine, yayımlanmasına ve
bakımına kadar geçen tüm adımları ayrı ayrı
kapsayan bir disiplindir. Bu disiplin daha genel ve daha geniş bir ölçekte ISO/IEC 12207
standardı içerisinde kayıtlara geçmiştir.Aşağıda bir yazılım geliştirme sürecinin temel
adımları açıklanmaktadır. Temel başlıklar
literatürde farklılık gösterse de, içerdiği anlamlar esasen aynıdır.

Tasarım

Analiz

Bakım

Kodlama

Test

PROBLEMIN TANIMI VE ANALIZ

(Problem Definition and Analysis)
Yazılım geliştirme sürecinin ilk adımında, öncelikle problem tanımlanır. Esas ihtiyaç belirlenir ve bunun yazılım ile çözülüp
çözülemeyeceği tartışılır. Problemin tanımı
genelde müşteriden gelen bir talep üzerine
yapılır. Yani gelen talep aslında bir problemdir. Bunun yanında, problemlerin bir
kısmıda kendiliğinden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkar. Yani muhatap her
zaman bir müşteri olmaz. Askeri projeler ve
eğitim projeleri buna örnek olarak verilebilir.
Problemin tanımının ve çözümünün bir yazılım ile yapılabileceği belirlendikten sonra,
gerekli ihtiyaç analizi çıkarılır. Burada müşteriden gereksinimler ve isterler toplanır ve
detaylandırılır. Gereksinimler bir yazılımın
yaşamını devam ettirmesinde çok önemlidir.
Özetle buradaki amaç, problemin kendisini
anlayarak ihtiyaç analizi çıkarmaktır. Bu ihtiyaç analizi müşteriyi, kullanılacak sistemi ve
üretilecek yazılımı kapsar.

TASARIM

(Design)
Yazılım geliştirme sürecinin bu adımında yazılımın ihtiyaç analizi bağlamında tasarımı yapılır. Bu tasarım detaylandırılarak kullanılacak programlama
dili, sistem alt yapısı, satın alınacak veya
kullanılacak diğer yazılım araçlarını kapsar. Kısacası buradaki amaç problemin
nasıl çözüleceğini tasarlamaktır.

KODLAMA

(Coding)
Yazılım geliştirme sürecinin bu
adımında yazılım fiziksel olarak oluşturulmaya başlar. Tasarım aşamasında
belirlenen alt yapı, işletim sistemi, programlama dili, kullanılacak yazılım araçları ve entegrasyonlar bu evrede pratik
olarak uygulamaya konur.

TEST

Yazılım geliştirme sürecinin bu adımında sistem elementleri ve ortaya çıkarılan tümleşik ve birim kodların hepsi
test süreçlerine tabi tutulur.

YAYIM

(Transition)
Yazılım geliştirme sürecinin bu adımında, çalışır halde olan yazılım müşteriye sunulur. Müşteri ürünü kullanarak
yazılım geliştirme ekibine geri bildirimlerde bulunur. Böylelikle yazılımın eksikleri, geliştirilmesi gereken kısımları ve
yeni özellikleri belirlenir. Bu etmenler,
sürecin başından itibaren gelinen noktada, değişen donanım ihtiyaçları, eklenmesi istenen yeni özellikler, mevcut
kodların iyileştirilmesi ve performans
sorgulamaları ile gelişir.

BAKIM VE YÖNETIM

(Maintenance and Management)
Bu adım yazılım geliştirme süreci ile
paralel bir şekilde yürütülür. Kimi zaman
daha küçük ölçekli projelerde süreç sonunda işletilmeye başlanır. Bu aşamada
artık başlı başına müşteride çalışan bir
üründen bahsedilmektedir.
Yukarıdaki yazılım geliştirme süreçlerinin hepsi bir projenin sağlıklı bir
şekilde yürütülebilmesi için uygulanmalıdır. Bu süreçteki her bir disiplin hangi
proje olursa olsun, ister ABD’deisterse
Türkiye’de geliştirilen bir yazılım olsun,
aynıdır. Temel amaç optimum sürede en
kaliteli ve doğru yazılımı ortaya çıkarmaya çalışmaktır. Ancak bu süreçlerin
farklı sıralama ve şekillerde uygulanması Yazılım Geliştirme Süreç Modellerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Temelde yapılan işler hep aynıdır ancak
değişen koşullara göre farklı şekilde uygulanmaktadır. Aşağıda en popüler süreç
modellerinin ne olduğu ve hangi durumlarda kullanılabileceği açıklanmaktadır.
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Gereksinimler
Tasarım

Yazar hakkında
Fatih KABAKCI İstanbul
Ticaret Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü’nden
2013 yılında mezun olmuştur.
KABAKCI, 2012 - 2015 yılları
arası Netaş Arge bünyesinde
Yazılım Mühendisi olarak
çalışmıştır. Şu sıralar ise ABD’
nin New York Eyaletinde
Master eğitimi hazırlıklarına
ve Java teknolojileri
konusunda çalışmalarına
devam etmektedir.

Uygulama
Doğrulama

YAZILIM
GELIŞTIRME SÜREÇ
MODELLERI

Bakım

ŞELALE MODELI

(Waterfall Model)
Şelale yöntemi bilinen en klasik yazılım geliştirme modelidir. Burada her
bir süreç sonunda yapılan işler dokümante edilir ve bir sonraki adıma geçilir.
Geliştirme doğrusal olarak devam eder.
Her adım sonunda dokümantasyon yapmak projenin takibini ve bakımını kolaylaştırır. Ancak mevcut bir adımda problem çıktığı zaman, geri dönüşler çok
zahmetli ve maliyetli olmaktadır. Şelale
yöntemi, müşteri ve proje gereksinimlerinin kesin çizgiler ile belirli olduğu
durumlarda kullanılabilir.

V MODELI

Bu model şelale yönteminin her adımına karşılık tasarlanan test aşamalarını
da kapsar. Süreç ilk başta doğrusal devam eder. Ancak sonrasında bir V dönüşü
ile bu adımların her biri için tasarlanan
test işlemleri uygulanır. V modeli, müşteri gereksinimlerinin net belli olduğu ve
proje karmaşıklığının daha büyük olduğu durumlarda kullanılabilir.

Gereksinimler

Kabul Testi (Acceptence Test)

Sistem ve Yazılım
Belirtileri

Sistem Testi (System Test)
Entegrasyon Testi (İntegration Test)

Sistem tasarımı
Yazılım tasarımı

Birim testi (Unit Test)
Geliştirme

PROTOTIP MODEL

(Prototype Model)
Bu model yukarıda anlatılan Şelale ve V modelinin aksine, müşteri gereksinimlerinin net belli olmadığı durumlarda kullanılır. Bu modelde ortaya çıkarılan ilk örnek uygulama müşteriye prototip olarak sunulur ve diğer gereksinimler yakalanmaya çalışılır.
Prototip modelin mantığı, müşteri tamam diyene kadar yap ve göster; yani uygula, mü
şteriye göster, gereksinim çıkar ve devam et prensibidir. Müşteri her gereksinim sonrası
kendisine sunulan uygulamaya bakarak ürünün detayı hakkında istediği tasarım ve
işlevi kafasında canlandırmış olur. Bu model de geliştiriciler ile müşteriler yakın çalışmalıdır. İhtiyaçların bilinmediği durumlarda bu model kullanılabilir.
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Gereksinim

Hızlı Tasarım

Prototip Oluşturma

Çıktı

Prototipi Düzenleme

Müşteri Değerlendirmesi

ÇEVIK MODEL

(Agile Model)
Agile olarak bilinen çevik model de
amaç fiziksel ürün geliştirme odaklı çalışarak, dokümantasyon işlerini gerektiği zamanlarda yapmaktır. Çevik model hızlı yazılım geliştirme amacıyla ortaya çıkmıştır ve
kuramı aşağıdaki manifestoya dayanır.
• Süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere,
• Kapsamlı dokümantasyondan ziyade
çalışan yazılıma,
• Sözleşme pazarlıklarından ziyade
müşteri ile işbirliğine,
• Bir plana bağlı kalmaktan ziyade
değişime karşılık vermeye değer vermeye
kanaat getirdik.
Özetle, sol taraftaki maddelerin değerini kabul etmekle birlikte, sağ taraftaki
maddeleri daha değerli bulmaktayız.
Çevik yazılım modeli, takım oyunu ile
bireylerin alacağı sorumluluklara güvenerek müşteri iletişimine ve yazılımın kendisine odaklanır. Klasik yöntemlere karşılık
hedef, gerektiğinde dokümantasyon yapmaktır. Çevik(Agile) modellerin farklı şekillerde uygulanışı Extreme Programming ve
Scrum gibi bazı metotların ortaya çıkmasına da neden olmuştur.

1. İterasyon

2. İterasyon

Tasarım

Analiz

n. İterasyon

Kodlama

Test

ARTIRIMLI MODEL (Incremental Model)
1. İterasyon

Gereksinimler
2. İterasyon

Planlama

Risk
Analizi

Değerlendirme
Üretim

HELEZONIK MODEL

(Spiral Model)
Helezonik ve sarmal model olarak
da isimlendirilen spiral model, felsefe olarak risk odaklı yazılım geliştirme stratejisine dayanır. Yazılımın her
sürümünde risk analizinin yapılması,
yazılımın geliştiriciler ve müşteriler
tarafından risklerin önceden görülmesi adına önem sağlar. Spiral model
algoritması aşağıdaki 4 temel hedeften oluşur.
1. Planla
2. Risk analizi yap
3. Kodla – test et
4. Değerlendir
Spiral modelde, her yeni sürüm
planı yapıldıktan sonra risk analizi
fazına geçilir. Risk analizi, takvim ve
maliyet gibi, teknik ve yönetimsel
fizibilite faaliyetlerinin tanımlanması, çözümlenmesi ve takip edilmesi
adımlarını içerir. Planlanan teknik
işler proje mimarları tarafından, yönetimsel işler de proje müdürleri tarafından risk parametreleri dâhilinde
analiz edilir. Yapılan risk analizleri sonucunda üretime geçilerek projenin
kodlanması ve test aşamaları gerçekleştirilir. Her çevrim sonunda müşteri,
yazılımı değerlendirerek geri bildirim
sağlar. Geri bildirimler ile bir sonraki
sürüm planlanmaya başlanır. Bu modelin karmaşık projelerde uygulanması tavsiye edilir. Dezavantajı ise,
her çevrimde yapılan risk analizi fazının sürece ek bir maliyet getirmesidir.

Tasarım
n. İterasyon
Artırımlı model klasik yazılım geliştirme modelinin sürümler halinde hazırlanmasına dayanır. Bu modelde ortaya çıkarılan ilk ürün çekirdek ürün(core
product) olarak adlandırılır. Daha sonraki sürümlerde bu ürünün üzerine koyarak geliştirilme devam eder. Her iterasyon sonunda müşterinin geribildirimleri
doğrultusunda bir sonraki sürümün planlaması yapılır. Artırımlı model, şelale
modelinin adımlarını kapsar ve az sayıda çalışanla yürütülmesi tavsiye edilir.

Uygulama
Doğrulama
Bakım
www.bimo.org.tr
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Yıl 1975, Fırat Üniversitesi Makine Mühendisliği ikinci sınıf
öğrencisiyim. Fortran II programlama dersi alıyoruz. Tamamen teorik bir ders. Dersin hocası Doç. Dr.
Behiç Çağlar. Kara tahta tebeşir kullanılan
ortamda programlama öğreniyoruz. Tabi
yazdığımız programların uygulama kısımlarından mağdur bir vaziyette programcılık ne kadar öğrenilebilirse, biz de ancak o
kadarını yapabildik. Yazılımla ilk tanışmam
bu şekilde olmuştu.
1977-79 yıları arasında İstanbul Teknik
Üniversitesi’nde (İTÜ) yüksek lisans eğitimi görmek üzere bulunuyordum. Yazılımla ikinci tanışmam bu yıllarda başlamıştı.
Prof. Dr. Taner Derbentli’nin kitabı önümde,
FORTRAN IV programlama dilini öğreniyordum. Çünkü yüksek lisans tezimdeki
modeli oluşturabilmem için programlama
bilmek zorundaydım.
Yeni kuşaklara o dönemdeki bilgisayarları anlatmak çok zor olsa gerek. Nerede
masaüstü bilgisayarlar, nerede diz üstü bilgisayarlar? Bilgisayar merkezi denildiğinde kocaman odalar içerisinde makineler
akla geliyordu. O odalara rastgele girmek
mümkün değildi. Programlarımızın her bir
satırını 80 kolon içeren özel kartlara deliyorduk. Kartları programdaki akış sırasına
göre peş peşe diziyor ve sistem yöneticisine teslim ediyorduk. Program çıktıları
bir gün sonra raflara bırakılıyordu. Nokta
vuruşlu yazıcılardan sürekli form kâğıtlar
üzerindeki sonuçlarda eğer yanlış kodlama
varsa, perişan oluyorduk. Bir daha delme

makinesi başına giderek, yanlış kodladığımız kodlara ait kartları yeniden oluşturuyorduk. Bu serüven sürüp giderdi, ta ki
doğru sonuçları elde edinceye kadar…
İTÜ’de kiralık bir IBM makina vardı, Boğaziçi Üniversitesi’nde ise kiralık Burroughs makinesi bulunuyordu. BU makineler
kiralıktı, yani üniversitelerin malı değildi.
İTÜ Bilgi İşlem çok yoğun olduğu zamanlarda programlarımızı çalıştırmak için Boğaziçi Üniversitesi’ne gittiğimiz oluyordu.
FORTRAN IV programlama dilini çok iyi
öğrenme fırsatını yakalamıştım. Bu bilgiyi
kolay elde etmedim. Yanlış yazdığım kodları bulmak için harcadığım zamanlar ile
program satırlarını kartlara delmek için
kuyrukta bulunduğum süreler, ister istemez daha dikkatli olmamı gerektiriyordu.
1980-82 yıllarında Almanya’nın yolunu
tutmuştum. Doktora çalışmamın deneylerini yapmak için Almanya Hükümetinin
(DAAD) vermiş olduğu bursu kazanmıştım.
Deneysel bir çalışma yapıyordum. Tüm
değerlendirmeleri ve programları bilgisayar yardımı ile yapmak zorundaydım. O
dönemlerde Sinclair ZX 81 adı ile kitap
boyutunda ilk mikrobilgisayarlar piyasaya
çıkmıştı. Bulunduğum üniversitedeki enstitüde (Karlsruhe Üniversitesi) bana bu bilgisayardan bir tane kullanmam için ödünç
verilmişti. BASIC programlama dili ile çalışan bu bilgisayarın RAM’ı sadece 1 KB idi.
Neyse ki genişleterek 16 KB’ta çıkarılmıştı.
BASIC programlama dilini öğrenmiştim.
Program yazabilmek için her türlü tasarrufu öğrenmek zorundaydım. Çünkü değiş-

Elazığ Bilgisayar
Merkezinin
(EBM) açılışı
münasebetiyle
verilen resepsiyona
katılan dönemin
Valisi Saim
Çotur ve Kolordu
Komutanlığı üst
düzey generalleri
(1985)

Milli Eğitim Bakanlığı
Hizmetiçi eğitimi programı
kapsamında formatör
öğretmenlere verdiğimiz
kurslar çerçevesinde
okuttuğumuz Bilgisayar
Destekli Eğitim kitabı
(1994-1998)

ken isimlerini bile bir harf ve bir rakam ile
belirlemek zorundaydım. Bilgisayarın RAM’ı
çok düşük olduğu için programları mümkün
olduğunca az yer kaplayacak şekilde yazmak
zorundaydım. Üstelik yazılımları manyetik ses
kaydı yapan teyp kasetleri üzerine saklıyorduk. Nerede şimdiki ekranlar? Bilgisayar ekranı olarak da siyah beyaz televizyon ekranını
kullanıyordum.
Sinclair ZX 81 her yönü ile küçücük bir
makineydi. Ama doktora çalışmamı yapmamı
sağlamıştı. 1982 yılında Türkiye’ye dönerken
bu bilgisayardan bir tane almıştım. Ama bu
bilgisayarı almak için Türkiye’ye dönüş günüden bir gün önce Ali Kavaz arkadaşımın
arabası ile tahminen 300 km yol kat etmek
zorunda kalmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam bu
nitelikteki küçük bir bilgisayara 1600 Mark
ödemiştim.
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde çalışıyordum. Bu bilgisayar büyük olay
olmuştu. Elazığ’a ilk giren mikrobilgisayardı.
Merak edenler gelip görüyordu. Dönemin yöneticileri BASIC’i akademisyenlere öğretmem
için tavsiyede bulunmuşlardı. Sonunda yüksek lisans öğrencileri için Sinclair ZX 81 ile
BASIC öğretmeye başlamıştım. Şu anda Fırat
Üniversitesi’nde profesör olan bazı akademisyenler programcılığa o dönemlerde benim
verdiğim programla dersi ile başlamışlardı.
Halka açık kurslar da düzenlemeye başlamıştım. Hiç unutmuyorum, Kimya mühendisliğinin amfisinde masa üstüne koyduğum küçük
bir televizyon ekranı üzerinde uygulamalı
BASIC anlatmaya çalışıyordum. Programları kara tahtaya büyük harflerle yazıyordum.
Sonra programı kodluyordum ve kursiyerlere
de programın çalışmasını gösteriyorum. Ama

nafile koskoca amfide en ön sırada oturanlar
dahi televizyondaki program satırlarını göremezken, arkadakiler nasıl görebilsinler?
1984 yılında Elazığ’da EBM adı ile özel bir
bilgisayar programcılığını öğreten dershane
açılmıştı. Bilgisayar dersi verecek doğru dürüst kimse yoktu. İlk teklifi bana yapmışlardı.
Ben de düşünmeden ve üniversitemden izin
almadan kabul etmiştim. Akşamları ve hafta
sonları yoğun biçimde kurslar veriyordum.
Doktor, binbaşı, öğretmen, mühendis, memur,
lise öğrenci gibi her meslek gurubundan öğrencilerim olmuştu. Ne güzel günlerdi.. Ben
öğretmeye doymuyordum, öğrencilerim ise
öğrenmeye… Tabi bilgisayarlarımız biraz daha
gelişmişti. Artık Amstrad 464 kullanıyordum.
Topu topu 8 makine vardı. Her makine üzerinde en az üç kişi…
Çocuk doktoru Fahri Aydın, Binbaşı Günay Kıral en başarılı olan kursiyerler arasında yer alıyordu. Dr. Fahri Aydın Commodore
bilgisayarını alıp sık sık bizim eve geliyordu.
Kendisine hasta takip programını 1984-85’li
yıllarda yazmıştım. Dr. Fahri Aydın böylece
hastalarını bilgisayardan takip eden ve daha
önceki tedavilerini bilgisayara geçiren doktor
unvanını almıştı. Aynı dönemlerde Elazığ Valiliği aracılığı ile DBASE kullanarak personel
kayıt, hasta takip programları Döner Sermaye
İşletmesi aracılığı ile yazmıştım.
Tabi piyasada kurslar düzenlemem bazılarını çok rahatsız etmişti. Rektörümüz Prof.
Dr. Arif Çağlar’a (Fırat Üniversitesi Rektörü)
sürekli ihbar mektupları gönderiliyordu. Bir
gün Rektörümüz beni odasına çağırdı. Dedi ki
“senin hakkında çok şikâyet var. Sen ne kadar
para kazanıyorsun?” Miktarı söylediğimde,
“Değer mi bu paraya? Devam edersen senin
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21 Ocak 2012,
Sam Houston State
Üniversitesi Başkanı
Prof. Dr. Dana Gibson’u
Yazılım Mühendisliği
alanında işbirliği
yapmamız nedeniyle
ziyaretimiz

hakkında soruşturma başlatmak zorunda kalırım. Hiç
Yukarıdaki öyküden de anlaşılacağı gibi Elazığ’a
yoktan ceza alırsın” demişti. Kendisine “dönem
ilk mikrobilgisayarı getiren kişi olmuştum. 1988
KIMYA
sonuna kadar bana müsaade etmesini rica etyılında Fırat Üniversitesi EARN (Europe Academiştim. Kendisi de kabul etti ve 1985’li yıllarmic Research Network) ağına bağlı 8 üniversiMÜHENDISLIĞININ
dan sonra artık piyasada kurslar vermedim.
teden birisiydi. Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr.
AMFISINDE MASA
Prof. Dr. Arif Çağlar ağırlığı ve saygınlıOğuz Manas Hoca bu ağın yöneticisiydi. Fırat
ÜSTÜNE KOYDUĞUM
ğı olan bir Rektör idi. Yani o dönemlerde bir
Üniversitesi’nin bu ağa dâhil olması, ayrıcaKÜÇÜK BIR TELEVIZYON
rektörden beklenen davranışların tümünü
lıklı bir durum olarak ortaya çıkıyordu. Fırat
EKRANI ÜZERINDE
sergileme özelliklerini taşıyordu. Tüm eleÜniversitesi’ndeki bilişim alt yapısının temeUYGULAMALI BASIC
manları kendisinden çekiniyorlardı. Yanına
linin atılmasında bendeniz, Prof. Dr. İbrahim
ANLATMAYA
çıkmaya cesaret edemiyorlardı. Ben kendisiUzun ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Duranay’ın büÇALIŞIYORDUM
nin bilgisayar kayıtlarını tutuyordum. Üniversiyük emekleri oldu. Bu iki akademisyen de beteye almış olduğu bir bilgisayara personel bilginim öğrencilerimdi.
lerini (İbrahim Uzun ile birlikte-Şu anda kendisi Prof.
1990 yılında Amerika Birleşik Devletlerine ilk
Dr.) giriyorduk. Birileri kendisinden randevu istediğinde
defa gitmiştim. YÖK/Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim
bizim bilgisayara girdiğimiz bilgileri kontrol ediyor ve gelen kişi
Projesi kapsamında bilgisayar alanında eğitim görmek amacıyla
ile ilgili ön bilgileri kullanıyordu. Örneğin kendisini ilk defa ziIndiana ve Purdue Üniversitelerinde eğitimler aldım. EARN ağıyarete giden bir personel dahi, görüşme sonrasında arkadaşlarını kullanarak tanıdıklarımla mesajlaşıyordum. Bu ağ sayesinde
na “Rektör bey benim çocukların isimlerini, eşimin mesleğini vb.
iki yüksek lisans öğrencimin (Doç. Dr. Cumali İlkılıç ve Yrd. Doç.
diğer bilgileri dahi biliyor” diyordu. Oysa bu bilgiler odasındaki
Dr. Dinçer Buran) yüksek lisans tezlerini tamamlamalarını sağbilgisayara kayıtlıydı. Yaptığı tasarruf o bilgileri görüşme öncesi
lamıştım. Bu gelişme Fırat’ta ilk uzaktan eğitim ile tez bitirme
okumasıydı. Ama bu durum kendisine olan saygıyı artırıyordu.
diye adlandırılmıştı.
Personelinin birçok özelliğini bilmek, ayrıcalıklı ve etkin bir yö1990 sonunda Fırat Üniversitesi’ne döndüğümde Teknik Eğinetim şekliydi.
tim Fakültesi altında Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümünü
Rektörümüz bir gün yine beni odasına çağırmıştı. Elazığ
kurmuştum. Bilgisayar alanında lisans seviyesinde eğitim veren
Anadolu Lisesi’nde birçok üniversite hocasının çocuklarının eğiilk bölüm oluyordu. YÖK/Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim
tim gördüklerini ve okul müdürü Abdurrahman Gencel’in seçProjesi aracılığı ile gelen donanımları eğitim amaçlı kullanıyormeli bilgisayar dersi açmak istediğini ve benim bu işi yürütüp
duk. Modern bilgisayar laboratuvarlarımız olmuştu. Gelen cihazyürütemeyeceğimi sormuştu. Ben tereddütsüz kabul etmiştim.
lar sayesinde FIRAT Üniversitesi televizyonunu kurmuştum. Bu
Haftanın belli günlerinde Elazığ Anadolu Lisesi’nin yolunu tututelevizyon sayesinde veri tabanı programlaması (DBASE) kursyordum. Çocuklar çok zekilerdi. Üniversitede verdiğim dersler ile
ları düzenliyordum. Sınıfta kursiyerlere verdiğim programlama
lisede verdiğim dersler ve sınavları aynıydı. Ama lise öğrencileri
dersleri bazen canlı da yayımlanıyordu. Banda kaydedilen videçok daha başarılıydı. O dönemlerde Elazığ Anadolu Lisesi meolar bilahare tekrar tekrar yayına veriliyordu. Bu tür eğitimlere
zunlarının hemen hepsi çok güzel meslek sahibi oldular. Bazıları
katılıp da sertifika alan birçok kursiyerim olmuştu. Kursiyerlerin
ise Bilgisayar alanında çalışmalarını devam ettirdiler.
bazıları Elazığ’da bilgisayar dershaneleri açtılar ve halen faali-
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YAZAR HAKKINDA:
1954 Yılı’nda Elazığ’da doğdu. 1972-73 yıllarında Almanya’da Almanca dil eğitimi ve Makina
Mühendisliği ile ilgili staj çalışmalarını tamamladı. 1977’de Fırat Üniversitesi’nden mezun oldu ve aynı yıl
İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü’nde yüksek lisans öğrenimine başladı. 1979’da “Yüksek Mühendis” unvanını
aldı. 1979 da Fırat Üniversitesi’nde “Araştırma Görevlisi” olarak çalışmaya başladı.
1983 de KTÜ’den “Doktor” unvanını aldı. 1991 yılında Enerji Eğitimi dalında “Doçent” unvanını aldı.
1997’de Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim Dalında “Profesör” ünvanını aldı.
2007-2008 yıllarında kurma çalışmalarını yürütmek üzere Siirt Üniversitesi’nde Rektör Vekili olarak
görev aldı.
Prof. Dr. Asaf Varol Türkiye’de ilk ve halen tek olan Adli Bilişim Mühendisliği Bölümünün Fırat
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde kurulmasını sağlamıştır.
Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce ve Almancayı ileri düzeyde bilmektedir.

yetlerini sürdürenler bulunuyor.
sayar Mühendisliği Bölümümü
Fırat Üniversitesi’nin biile Eğitim Fakültesi bünyeKIMYA
lişim alanındaki başarısı
sinde yer alan Bilgisayar ve
MÜHENDISLIĞININ
günden güne güçleniyordu.
Öğretim Teknolojileri BölüAMFISINDE MASA
YÖK ve Milli Eğitim Bamü (BÖTE), ayrıca 2 yıllık
ÜSTÜNE KOYDUĞUM
kanlığına peş peşe birçok
Meslek Yüksekokullarında
KÜÇÜK BIR TELEVIZYON
hizmet içi eğitimleri veyer alan bilişim bölümrerek formatör öğretmenleri, bilişim alanının Fırat
EKRANI ÜZERINDE
ler yetiştiriyordu. Bu süreç
Üniversitesi’nde ne kadar
UYGULAMALI BASIC
1994-1998 yılları arasını
güçlü bir duruma geldiğinin
ANLATMAYA
kapsamıştı. Yüzlerce öğretim
işaretidir.
Kaldı ki 2015-2016
ÇALIŞIYORDUM
görevlisi ve öğretmeni bilişim
akademik yılı ile birlikte Müalanında yetiştirmiştik. Bunların
hendislik Fakültesi bünyesinde
bazıları alanlarında çok ilerlediler.
Yazılım Mühendisliği bölümü de 60
Şirket açanından tutun da bilişim alanında
öğrenci ile eğitim ve öğretime başlayacaktır.
kitap yazanlara kadar büyük bir yelpazede
Diğer önemli bir bilişim programından
çalışma yapan elemanların yetişmesinde bir
daha bahsetmeden geçemeyeceğim. Fırat Üninebze de olsa katkı sağlamış olmak, benim
versitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde Yazıiçin en büyük mutluluk olmuştu.
lım Mühendisliği Uluslararası Ortak Lisans
1995 yılında FÜBAP’a (Fırat Üniversitesi
Programımız bulunmaktadır. Bu programı
Bilimsel Araştırma Projeleri) Birimine sunAmerika Birleşik Devletleri Texas Eyaletinde
duğum “Fırat Üniversitesi’nin Internet’e bağyer alan Sam Houston State Üniversitesi ile
lanması ve Üniversitenin Web Sayfalarının
ortak yürütmekteyiz. Öğrenciler bir yıl İngiOluşturulması” başlıklı proje sayesinde Fırat
lizce hazırlık sınıfında okuduktan sonra biÜniversitesi’ni İnternet’e kiralık hat üzerinden
rinci ve ikinci yıllarını Fırat Üniversitesi’nde
bağlanmasını sağlamıştım. İnternet’in Türkiokumaktadırlar. Akabinde Amerika’ya giden
ye’ye gelişi 1993 olduğuna göre 1995 yılında
öğrencilerimiz üçüncü ve dördüncü sınıflarını
Fırat’ta bu bağlantıyı kurmuş olmam önemli
Sam Houston State Üniversitesi’nde tamamlabir gelişmeydi.
dıktan sonra hem Fırat hem de Sam Houston
1997 yılından itibaren Türkiye’de BT/HaState üniversitelerinin ayrı ayrı diplomalarını
ber adıyla yayımlanan Bilişim Gazetesinin
almaktadırlar. 2015 Ağustos ayında tahminen
köşe yazarlığını 3 yıl süre ile yapmıştım. Bu
16 öğrencimiz bu amaçla ilk defa Amerika’ya
yönü ile bakıldığında Fırat Üniversitesi’nin bir
gideceklerdir.
öğretim üyesinin bilişim alanında en popüler
Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği
bir gazetede köşe yazarı olarak seçilmesi, biliAnabilim Dalımızda yüksek lisans ve doktora
şim alanında verilen çabalarımın ürünü olarak
öğrencilerimiz bulunmaktadır. İngilizce eğitim
ortaya çıkmıştır.
veren bir programımızda Amerikalı, Nijeryalı,
Fırat Üniversitesi bilişim alanında oldukça
Kenyalı, Somalili, Pakistanlı, Iraklı öğrencilegüçlü bir alt yapıya sahiptir. Şöyle ki; Teknik
rimiz eğitim almaktadırlar. Son dönemlerde
Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğiözelikle Irak’tan öğrenci akımına uğramış butimi Bölümü, Teknoloji Fakültesi bünyesinde
lunuyoruz.
Mekatronik, Elektrik-Elektronik, Yazılım ve Adli
Sonuç olarak Fırat Üniversitesi bilişim alt
Bilişim Mühendisliği bölümlerinin kurulmasıyapısı ve eğitim açısından önemli bir statüye
na vesile olmuştur. Adli Bilişim Mühendisliği
kavuşmuştur. Artık bilişim bölümlerinin tek
Türkiye’de ilk ve halen tek olarak Fırat Üniverbir fakülte altında toplanma zamanı gelmiştir.
sitesi’nde mevcuttur. Bu isimle Türkiye’de bir
Fırat Üniversitesi bünyesinde Bilişim Fakültemühendislik bölümünün açılmasının mimarsi ya da Bilişim Enstitüsü adı ile bir birimin
ları bendeniz, Sam Houston State Üniversitekurulması ve hâlihazırdaki bu bölümlerin bu
si’nden Prof. Dr. Peter Alan Cooper ve yine aynı
birimlerden birinin altında toplanabilmeleri
üniversiteden Doç. Dr. Cihan Varol’dur.
için zaman geçirilmeksizin çalışmalar başlaSinclair ZX 81 Mikrobilgisayar (1982)
Mühendislik Fakültesi bünyesinde Bilgitılmalıdır diye düşünüyorum.
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PROGRAMLAMA
TARZIMIZA YENİDEN
BAKIŞ: FONKSİYONEL
PROGRAMLAMA
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Temel programlama paradigmalarından biri olan fonksiyonel
programlama,
programlamaya
matematiksel fonksiyonlar odağında yaklaşan tekniktir. İki temel özelliği,
fonksiyonların referans olarak kullanılabilmesi ve kodun yan etkiden arındırılmasıdır.
Kavram yeni olmamakla birlikte, mevcut
programlama tekniklerimizdeki problemleri çözmeye aday, alternatif bir yaklaşımdır.
Yazılım tarihinin geçmişine baktığımızda 1960-1980 ve 1980-1990 dönemlerinde
2 farklı kriz yaşandığını görüyoruz. Bu krizlerden ilki, gelişen donanım imkânlarına
adapte olamama, ikincisi ise artan yazılım
ihtiyaçlarına cevap verememe sorunlarından kaynaklanmış [1], sonuç olarak bitirilemeyen projelere, ihtiyacı karşılayamayan
ürünlere ve bütçeyi aşan maliyetlere sebebiyet vermiştir. Nesne yönelimli programlama sayesinde aşılan bu dönemden sonra, tarih tekerrür etmiş ve yine benzer bir
tablo karşımıza çıkmıştır: gelişen/değişen
donanım imkânları (çok çekirdekli işlemciler) ve her yeri kuşatan yazılım ihtiyacı… Bu
sorunlardan ötürü yüksek maliyetli-zaman
aşımlı projeler, yüksek bakım maliyetleri ve
kısa sürede yeniden yazılmayı gerektirecek
kadar karmaşıklaşan ürünler birçoğumuzun
aşina olduğu sonuçlardır.
Fonksiyonel programlama paradigması,
hâlihazırda çoğumuzun kullandığı imperatif programlama (C, C++, Java, C# vb.) ile

temel prensipte taban tabana zıtlık içeriyor.
Imperatif programlama, birazdan detaylı
inceleyeceğimiz yan etkiyi programlamanın
kalbi olarak görürken fonksiyonel programlama, tabiri caizse baş belası olarak görür
ve olabildiğince kaçmak gerektiğini söyler.
Bu ayrışma, özünde bilgisayar mimarisine dayanan bir ayrışmadır. Imperatif
programlama, günümüzde kullandığımız
Von-Neumann mimarisinin birebir soyutlamasıyken, fonksiyonel programlama bilgisayar mimarisinden daha bağımsız bir
katman sağlayan, girdi-çıktı odaklı fonksiyonlar tasarlama üzerine kurulmuş bir
paradigmadır. Yani ilkinde yazılım geliştiricinin bilgisayar gibi düşünüp, adım adım
işlemesi gereken komutları yazması beklenirken, ikincisinde arka planda nasıl çalıştığından ziyade probleme ve çözüme daha
soyut bir yaklaşım getirilmektedir.

FONKSIYONEL
PROGRAMLAMA ÖZELLIKLERI

Yan Etki (Side effect)
Yan etki, bir kod bloğunun kendine ait olmayan bir
değişkende değişiklik yapması, daha genel ifadeyle dış
dünyaya müdahale etmesidir (Kod 1). Bir kod bloğunun
yan etkilerden arındırılması (ya da minimize edilmesi),
fonksiyonel programlamanın temel bileşenlerindendir.
Bir fonksiyon aşağıdakileri yapmıyorsa yan etkiden
arındırılmış demektir:
1. Fonksiyona gönderilen girdiyi değiştirmesi
2. Global bir değişkeni değiştirmesi
3. Hata (Exception) fırlatması
4. Bir dosyaya, konsola vb. veri eklemesi
Fonksiyonel odaklı bir programlama dili kullanmıyorsanız yan etkilerden arınmanın en iyi yolu, kullanılan
tüm sınıfların değiştirilemez (immutable) olarak tasarlanmasıdır (Kod 2). Fonksiyonel dillerde ise varsayılan
olarak tüm sınıflar değiştirilemezdir.
Imperatif dillere alışkın olanlar için değiştirilemez
sınıflar kullanışlı görünmese de, fonksiyonel dillerin
sağladığı map, reduce, fold vb gibi fonksiyonlarla bu
mümkün olabiliyor. [2]

LAMBDA İFADELERI

Fonksiyonel programlamanın varoluş amacı sayılabilecek lambda sayesinde, imperatif yaklaşımdakine
oranla çok daha sade kodlar yazılabilmektedir. 1936’da

Church&Rosser teoremine dayanan lambda ifadeleri,
girdi olarak verilen değerler üzerinden hesaplama yaparak çıktılar üreten matematiksel fonksiyonlar olarak
tanımlanabilir.

ARTILARI-EKSILERI

Odak Noktalarının Ayrıştırılması (Separation of Concerns)
Yan etkilerden arındırılmış bir kod ile dış dünyadan
izole fonksiyonlar yazıldığından odak noktalarının ayrıştırılması prensibine uyum kolaylaşır, hatta büyük ölçüde
kendiliğinden sağlanmış olur.

TEKRAR KULLANILABILIRLIK

Fonksiyonlar aynı girdilere her zaman aynı çıktıları
üretir, çünkü yan etki olmadığından bağlı olunan referansların (global bile olsa) dışarıdan müdahale ile değiştirilme ihtimali yoktur. Bu da farklı noktalarda tekrar
kullanılabilirliği kolay ve güvenilir kılar.

TEST EDILEBILIRLIK

Fonksiyonların bağımlı oldukları girdilerin başka bir
iş parçacığı tarafından kontrol dışı değiştirilebilme ihtimali olmadığından, daha kolay test edilebilir sistemler
oluşur.

DAHA AZ, DAHA İŞLEVSEL KOD

Lambda ifadeleri imperatif yaklaşımla 10 satırda yapılabilen bir işi çözüm odaklı tek bir satırda yapabilmeye
imkân sağlar (Kod 3-4). Yan etkisiz kod yazmanın da sağ-
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C# 3.0, Java 8, C++11 versiyonlarına eklenen en büyük özelliklerden birisi olan lambda ifadeleri, sağladığı
sadelik sayesinde fonksiyonel programlamayı benimsemeyenlerin de birçok zaman başvuracağı bir söz dizimi
sağlıyor. Örnekler için aşağıda referansları verilen Kod 3 ve 4’e bakılabilir.

layacağı faydalarla beraber büyük projelerde
fonksiyonel programlama sayesinde yazılan
satır sayısında ciddi düşüşler sağlanabilir.

KOLAY ETKI ANALIZI

Geliştirme ve bakım sürecindeki olası değişiklik ihtiyaçlarında etki analizi maliyetini
düşürür. Çünkü değiştirilemez objelerin kullanıldığı bir sistemde iki kod bloğunun birbirini
etkileme ihtimali çok azdır.
Kaynaklar
[Kod 1-4] https://gist.
github.com/feyyaze – BIMO_
Fonksiyonel
[1] Multi-Core Menace,
http://groups.csail.mit.
edu/commit/papers/06/
MulticoreMenace.pdf
[2] Paul Chiusano,
Runar Bjarnason “Functional
Programming in Scala”, Sayfa
187 - Monads, 2015
[3] Backus, J, Can
Programming Be Liberated
from the von Neumann Style? A
Functional Style and It’s Algebra
of Programs
[4] StackOverflow
Geliştirmeci Anketi 2015, http://
stackoverflow.com/research/
developer-survey-2015#techsuper
[5] “Functional Programming
Principles in Scala”, Martin
Odersky, https://www.coursera.
org/course/progfun
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KOLAY PARALELLEŞTIRME

Moore Kanunu’nun tıkanmasıyla yaklaşık
10 yıldır çekirdek sayısının artması paralelleştirmeyi elzem kılıyor. Artık çok çekirdekli işlemciler her yerde ve bilgisayarlar “aynı anda
tek bir iş” yapmıyor. Bu durumda yazılan programların da buna uygun bir ortamda yazılması
gerekiyor. Fonksiyonel programlamada, kodların yan etkisiz olması sayesinde kod bloklarının birbirine teması azaldığından ve lambda
ifadeleri çok sade bir soyutlama sağlayabildiğinden, paralel kod geliştirme ve hata tespiti
imperatife göre çok hızlı yapılabilir.

ÖĞRENME EĞRISI

Bir de olumsuz bir yanından bahsedelim,
göze en çok çarpan eksisi öğrenme eğrisinin
çok dik olmasıdır. Kod tasarımı imperatife göre
farklı olduğundan imperatif bir dilde geliştirme yapanın fonksiyonel bir dil öğrenmesi zorlayıcı olabilir. Yeni öğrenilmesi gereken birçok
prensip, kod düzenleri vs. olduğundan yeni bir
imperatif dil öğrenmeye oranla çok daha fazla
zaman ayırmak gerekebilir.

SEKTÖRÜN YAKLAŞIMI
VE GELIŞIMI

Fonksiyonel programlama yeni değil,
1950’lerde Lisp programlama dili ile başlayan
bir paradigmadır. O dönemlerde donanımdan
yeterince ayrık olmayan bir yazılım anlayışı
hâkim olduğundan, donanımın soyutlaması
olan imperatif yaklaşım daha kabul görmüş,
fakat geçen yıllar boyunca zaman zaman uzmanlar tarafından fonksiyonel programlamanın faydalarına dikkat çekilmiştir (En önemlisi
için bkz: [3]).
Yukarıda sayılan artılarından ötürü fonksiyonel programlama, yazılım geliştiriciler arasında popülerleşmeye başlamıştır. Yapılan bir
ankete göre [4] geliştiricilerin en sevdikleri ilk
10 programlama dilinin 6’sı fonksiyonel programlama odaklı dillerdir.
En popüler programlama dillerinin (C++,
C#, Java) yeni versiyonlarına da fonksiyonel
programlama desteğinin eklendiğini düşünürsek, sektörde kabul görmeye başladığını ve
bundan sonra bu kavramı daha çok duyacağımız, hatta kullanabileceğimiz öngörüsünde
bulunabiliriz.
Not: Fonksiyonel programlamaya ilgi duyup daha derine inmek isteyenler için en popüler programlama dillerinden biri olan Scala
iyi bir başlangıç olabilir. Özellikle, Scala’nın
yaratıcısı olan Martin Odersky’nin çevrimiçi
kursu (hem ücretsiz hem kaliteli) çok faydalı
bir kaynak [5] olacaktır.
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Bundan yaklaşık 160 yıl önce, İngiliz yazar William Shakespeare
Hamlet adlı oyununda derin bir
soru sordu “olmak ya da olmamak”. Bu soruyu sorarak varlığı sorgulamıştı. Aynı zamanda William Shakespeare,
insanlığa aslında var olan ancak çok kullanılmayan bir düşünce tarzının varlığını hatırlatıyordu. Bu soru sorulduktan sadece üç
yıl sonra Fransa şu üç cümleyle İngiltere’yi
yanıtladı; “Cogito Ergo Sum”. “Düşünüyorum öyleyse varım” diyordu ünlü düşünür,
felsefeci Rene Descartes. Descartes, Shakespeare’in sorusunu eleştirel düşünceyle
cevaplarken aslında kariyeri boyunca aradığı varlık nedenini bulmuştu.
Bilgi çağının yükü hangi mühendislik
alanının omuzlarında olacağı açık. Dünyada yaklaşık altı milyar insan yaşam sürüyor.
Her birey kendi ihtiyaçlarıyla yönetilmesi
gereken karmaşık bir iş. Dünya küreselleştiği ve kalabalıklaştığı oranda derinlik kazanıyor. Buda olayları bir önceki durumdan
daha karmaşık kılıyor. Bu karmaşık iş yükünün çözümünde verimlilik ve etkinliği en
yüksek seviyede tutabilmek için eski ama
yeni bir düşünce tarzına ihtiyaç var.
Eleştirisel düşünce, nitelikli ve aktif
yorumla ve gözlemin, iletişimin, bilgi ve
muhakemenin değerlendirilmesidir. (Fisher and Scriven, 1997, p.21) Bu teoriye
göre sürekli gözlemlerin, iletişimin, bilgi
ve muhakemenin yetkin değerlendirmeye
alınması ile eleştirisel düşünce tanımla-

nıyor. Bu düşünce tarzıyla, problemlere
sürdürebilir ve güncel dinamik çözümlere
ulaşmak mümkün. Değişim ivmesinin çok
hızlı yükseldiği dünyamızda, problemlere
çözüm üretmek konusunda ihtiyacı karşılayabilecek düşünce yapısı pek çok bilim
adamı tarafından eleştirisel düşünce olarak gösterilmektedir.
Yazılım, donanım veya ağ projelerinde,
iş her zaman gereksinimin iyi analizinden
ve bu analizin tam olarak implementasyonundan geçiyor. Projenin teknik açıdan
başarısı analizin ve implementasyonun
ne kadar iyi yapıldığına bağlı. Eleştirisel
düşünce, analiz ve implementasyon yöntemlerinin ana çatısında bir temel prensip
olarak uygulanırsa, en karmaşık projelerde
yönetimin en önemli aracı olacaktır. Ayrıca
bu düşünce tarzı değer zincirinde her aşa-

www.bimo.org.tr

63

/ KÖŞE /

PROJELERDE, IŞ
AKIŞLARIMIZDA,
TEKNIK VE YÖNETSEL
TEKNIKLERIMIZDE VE
ALGORITMALARIMIZDA
KISACASI DÜŞÜNEREK
YAPTIĞIMIZ HER
IŞTE ELEŞTIRISEL
DÜŞÜNCEYI
BIR DÜŞÜNME
YÖNTEMI OLARAK
BELIRLEMELIYIZ

Yazar Hakkında
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliğinden
mezun olduktan sonar TURKCELL
de Yazılım Mühendisi olarak
çalışmaya başladı. 2008-2010
yılları arasında Londra da
Bilişim Uzmanı olarak çalışırken
aynı zamanda GREENWICH
Üniversitesi Business School da
İşletme Yüksek lisansını (MBA)
Şeref derecesiyle tamamladı.
Türkiye dönerek TURK Telekom’da
İş Zekâsı ve Veri ambarı Uzmanı
olarak çalıştı. 2011 yılından
bugüne Bilişim Danışmanlığı
ve Perakende mağazacılık
yapmaktadır.

64

www.bimo.org.tr

mada tüm paydaşların oluşabilecek
yeni etkileri içinde esnek altyapı sağlayacaktır.
Bilgisayar Bilimlerinin yönünün
veri hizmetlerinden yeni bilgi üretmeye doğru gittiğini görmek çok zor değil. Artık “Big Data” diye bir tanım var
literatürümüzde. Bu büyük veriden
şablonlar ve geleceğe ait öngörüler
çıkarılması için klasik veri madenciliği ve iş zekâsı yöntemlerini kullanmak
bizi ne kadar doğruya yaklaştırır, bu
tartışılır. Ancak bu işlemlere ne tür bir
düşünce tarzı kullanarak yaklaşılmasın cevabı, bizi kesinliğe götürebilecek
ana etmendir. Geçmişte ekonomik ve
politik olaylara bakıldığında olayların
hep aynı düzlemde gitmediği bazen
hesaplanamayan sonuçlarında meydana geldiği görülmektedir. Buradaki
sorun parametrelerin eksikliği veya
yanlış yorumlanması olabileceği gibi
denklemin yanlış düşünce tarzıyla kurulmasında olabilir. Eleştirisel düşünce, sürekli var olan bilginin nitelikli
yorumlanmasıyla denklemin doğruluğunu artıran ve çözüm kümesini sürekli doğru öngörülerle besleyen en
önemli araç olacaktır.

Bilgisayar Bilimcileri olarak bizler sağlıktan eğitime, ulaştırmadan
finansa, koordinasyondan yönetime
hayatın her alanında işleri kolaylaştırmak, etkileştirmek ve verimi artırmak
ve için mühendislik yapıyoruz. Bu işi
yaparken kendi verimliliğimizi ve etkinliğimizi en yüksek seviyede tutmak
mecburiyetindeyiz. Bunun ilk adımı
düşünce. Projelerde, iş akışlarımızda,
teknik ve yönetsel tekniklerimizde ve
algoritmalarımızda kısacası düşünerek
yaptığımız her işte eleştirisel düşünceyi bir düşünme yöntemi olarak belirlemeliyiz. Bu yöntemle kurulan iş çatısı
her türlü ağır iş yüküne sağlam temel
oluşturacak ve bu temel bilgi çağının
ihtiyaçlarını taşıyabilecek sağlamlıkta
olacaktır.
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Soldan Sağa
1. 1989 yılında ODTÜ Bilgisayar
Mühendisliğinden mezun olan ve veritabanı
konusunda dünyaca ünlü bir şirketin Türkiye
Genel Müdürü olarak çalışan sol üste fotoğrafı
bulunan başarılı meslektaşımız .... Doğan.
3. Bir komut ile birden çok alt seviye işlem
yapılabilen bir işlemci mimari çeşidi.
4. İstemci (client) tarafında eşzamansız
(asynchronous) web uygulamaları geliştirmek
için birbiri ile ilişkili web geliştirme
tekniklerinin kullanıldığı bir web teknolojisi.
7. Açık kaynak kodlu bir web uygulama çatısı.
8. Sözdizimi olarak, Ada, Perl, Smalltalk, Lisp,
Eiffel gibi programlama dillerinden etkilenen
nesneye yönelik bir programlama dili.
10. “Modülator” ve “Demodülator”
kelimelerinin birleşiminden üretilen ve bir
bilgisayarı uzak yerlerdeki bilgisayar(lara)
bağlayan aygıt.

Yukarıdan Aşağıya
2. Bir bilgisayar programının büyüklüğünü ölçmek için kullanılan
ve programın kaynak kodundaki satır sayısının toplamı ile
hesaplanan yazılım metriğinin kısaltması.
3. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliğinden mezun olan ve yine 1988 yılında yine aynı
üniversitede yüksek lisansını , Kanada da ise bilgisayar ağları
üzerine doktorasını 1993 yılında tamamlayan sağ altta fotoğrafı
bulunan başarılı meslektaşımız ... Baransel.
5. Sunucu ile web uygulamaları arasında veri iletiminde
kullanılan XML e alternatif bir veri değişim biçimi.
6. Sıralanacak dizinin üzerinde sürekli ilerlerken her defasında
iki öğenin birbiriyle karşılaştırılıp, karşılaştırılan öğelerin yanlış
sırada olmaları durumunda yerlerinin değiştirilmesi mantığına
dayanan bir sıralama algoritması.
9. Internet tabanlı, iki boyutlu haritalar ve üç boyutlu Dünya
tarayıcılar içinde coğrafi dipnot ve görselleştirmeyi ifade etmek
için kullanılan bir XML gösteriminin kısaltması.
11. 1.000.000 bayt (1000*1000 bayt) anlamına gelen bir ölçü
biriminin kısaltması.
Kaynak: http://tr.wikipedia.org , https://en.wikipedia.org
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