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baş yazı

Dergimizin yeni bir sayısını daha sizlere 
sunmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yine 
hem Odamızın faaliyetlerini hem de siz 
değerli üyelerimizin meslekî gelişimine katkı 

sağlayacağına inandığımız makaleleri bulabileceğiniz 
dopdolu bir sayı ile karşınızdayız. 

4. sayımızın sizlerle buluşmasından bu yana Odamız 
yine yoğun bir gündemle çalışmalarını sürdürdü. Bu süre 
içerisinde Odamızın örgütlenme faaliyetleri kapsamında 
Konya ve Antalya il temsilciliklerimiz de faaliyetlerine 
başladı. Böylece temsilcilik sayımız sekize ulaşmış oldu. Yeni 
temsilciliklerimizin Odamıza hayırlı olmasını diliyor, değerli 
temsilcilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum.

Bilgisayar Mühendisleri Odası 3. Danışma Kurulu 
toplantımızı İzmir il temsilciliğimizin ev sahipliğinde 
gerçekleştirdik. Toplantıya katılan tüm meslektaşlarımıza ve 
İzmir il temsilciliğimize teşekkür ediyoruz. 

Mesleki Standartlar ve İstihdam Sorunları Komisyonu 
bünyesinde başlatılan BM bölüm standartlarının 
iyileştirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde 
elde edilen sonuçlar Eylül ayı içerisinde Kars’ta düzenlenen 
Bilgisayar Mühendisleri Bölüm Başkanları toplantısında 
değerli hocalarımıza sunuldu. Bu çalışmanın detaylarına ait 
bir makaleyi de bu sayımızda bulabileceksiniz. 

Odamız düzenlediği ve katıldığı etkinlikler bakımından da 
hareketli bir dönemi geride bıraktı. Ankara’dan Siirt’e, oradan 
da Kars’a kadar ülkemizin farklı şehirlerindeki etkinliklerde 
genç bilgisayar mühendisi adaylarından Bilgisayar 
Mühendisliği Bölüm Başkanlarına kadar mesleğimizin her 
kademesinden birçok güzide toplulukla bir araya gelme 
fırsatı yakaladık. Bu etkinliklerden katılımın ücretli olduğu 
Agile Turkey 2015 etkinliğinde ise üyelerimize bir sürprizimiz 
vardı. Aidat borcu olmayan üyelerimiz arasında yaptığımız 
çekilişle 3 üyemize bu etkinliğin 750$ değerindeki biletini 
odamıza herhangi bir maliyeti olmadan hediye ettik. 

Bu sayımızın röportaj konuğu ise geçmiş sayılarımızdan 
farklı olarak endüstriden bir isim. Ülkemizin önde gelen 
yazılım şirketlerinden biri olan Cybersoft’un kurucusu ve üst 
yöneticisi Sn. Yenal Göğebakan. 

Siber güvenlik konusunda farkındalık oluşturmak için her 
sayıda yer vermeyi düşündüğümüz “Siber Güvenlik Bülteni” 
ise bu sayıda yine ilginç bir konuyu gündemine alıyor. 
Devletler arası mücadelenin yeni enstrümanı siber ordularla 
ilgili makaleyi ilgiyle okuyacağınızı düşünüyorum. 

Elinizdeki derginin hazırlanmasında yoğun emek sarf 
eden arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor, dergimizi 
beğeniyle okuyacağınızı umut ediyorum. Görüş, öneri ve 
düşüncelerinizi e-posta ve sosyal medya kanallarımız 
aracılığıyla her zaman bizimle paylaşabilirsiniz.

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ,
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Odamız tarafından üyelerimize  Bilirkişilik/Bilişim Bilirkişi-
liği Eğitimlerinin üçüncüsü 10-11 Ekim  tarihinde  Ankara’da  
gerçekleştirildi.

Hukuk ve ceza davalarındaki bilirkişilikler ile yasaların TM-
MOB’ye ve Odamıza yüklediği görevler çerçevesinde, ülkemiz 
adalet sisteminde yargıya yardımcı olunması ve mevzuat açı-
sından gerekli olan Bilirkişilik hizmetlerinin amacına uygun, 
meslek bilgisi ve deneyimi ile etik kurallar çerçevesinde yürü-
tülmesi için gereken uyumun sağlanması, bilirkişilerin, toplum-

sal sorumluluk bilinci ile görev yapma, doğruyu beyan etme, 
tarafsız davranma ve görevini özenle yerine getirme, herkesin 
üzerinde birleşebileceği, kabul edilebilir, objektif ve bilimsel 
görüş bildirme, subjektif değerlendirmelerden kaçınmak zorun-
da olmaları gibi sıralanabilecek konularda bilgilendirilmeleri 
amacıyla 10-11  Ekim 2015 tarihinde ODTÜ Bilgisayar Mühen-
disliği BMB-1 amfisinde eğitim gerçekleştirilmiştir. Gerçekleş-
tirilen  eğitim sonunda yapılan sınavda başarı sağlayan tüm 
katılımcılar “Bilirkişi Yetki Belgesi” almaya hak kazandı.

2015 YILI BILIRKIŞILIK EĞITIMI 
TAMAMLANDI

BILGISAYAR 
MÜHENDISLERI ODASI
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9. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) Top-
lantısı 3-4 Eylül 2015 tarihinde   Odamızın Katılımıyla Kafkas 
Üniversitesinde Gerçekleştirildi. 

Geleneksel olarak her yıl Türkiye’nin çeşitli üniversitele-
rinde veya ilgili yurt dışı Üniversitelerde yapılan bu toplan-
tılarda Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanındaki geliş-
meler ve gelecekte yapılması gereken 
işler tartışılarak planlamalar yapıldı. 
Odamız bilgisayar mühendisliği bölüm 
standartları, imza yetkisi ve BMO-Genç 
çalışmaları gibi bir çok gündem ile 
toplantıya katılarak BMBB Kurulu ile 
işbirliği içinde ortak akıl oluşturulması, 
özellikle bilgisayar mühendisliği eğiti-
mi konusunda daha etkin ve verimli çö-
zümlerin daha kısa sürede hayata geçi-
rilmesinin planlamalarında yer aldı. 

Burdaki katkımıza ilişkin Sonuç bil-
dirgesinde aşağıdaki maddelerde yer 
almıştır;

7. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm 
Başkanları (BMBB) ile Bilgisayar Mü-
hendisleri Odası (BMO) arasındaki 
ilişkilerinin geliştirilmesinin aşağıdaki 

maddelerdeki gibi şekillendirilmesi
a. BMO’nun Dergi, düzenlenecek etkinlikler ve konferans-

larına destek olunması
b. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Öğretim üyelerinin 

(Bilgisayar mühendisliği alanında diploması olmayan ancak 
bu alanda belli sayıda doktora öğrencisi yetiştirmiş olanlar) 

Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO)
na üye olabilecek yapıların oluşturul-
ması

8. Bilgisayar Mühendisliği eğiti-
minde kalitenin artırılması hakkında 
çalışmalar yapıp, ilgili konuda 2016 
yılı BMBB toplantısında yapılacak 
konferans kapsamında aşağıda belir-
tilen konularda panel ve çalıştaylar 
düzenlenmesi,

a. Bilgisayar Mühendisliği eğitim 
kalitesi

b. Bilgisayar Mühendislerinin 
imza yetkisinin teknik ve hukuki bo-
yutu,

c. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm 
Başkanları arasında etkileşimin artı-
rılması,

29. BILGISAYAR MÜHENDISLIĞI 
BÖLÜM BAŞKANLARI (BMBB) 

TOPLANTISI GERÇEKLEŞTIRILDI
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ODAMIZ BM BÖLÜM STANDARTLARINI 
IYILEŞTIRME ÇALIŞMALARI BAŞLATTI

Odamız her geçen yıl bilgisayar 
mühendisliği bölümlerinin ve mezun  
sayısının artmasına  bağlı  olarak ortaya 
çıkan  bilgisayar mühendisi istihdam 
problemini önlemek adına daha kalifiye 
mezun verilmesi  için çalışmalarına 
başladı.

Odamız, yapılan çalışmalar 
kapsamında hazırlanan rapor ile 
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm 
Başkanları Toplantısına katılarak  ortaya 
çıkan tabloyu gözler önüne serdi. 
İlerleyen çalışmalarında Mühendislik 
Eğitim Programları Değerlendirme 
ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 
işbirliği yapmayı hedefleyen Odamız, 
Bilgisayar Mühendisliği bölüm kalitesinin 
iyileştirilmesi için gerekli adımları atmaya 
devam edecektir.



ODAMIZ PM 
SUMMIT 2015 
ANKARA 
ETKINLIĞINE 
KATILDI

PM SUMMIT 2015 
Ankara, ‘’Kalkınma ve 
Proje Yönetimi’’ temasıyla 
27 Ekim Salı tarihinde 
TOBB ETÜ Sosyal 
Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 
Gerçekleştirilen etkinlikte  
Odamızın  yaptığı çalışmalar 
anlatılmış ve Odamız  
hakkında gelen sorular 
yanıtlanmıştır.
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AGILE TURKEY 
SUMMIT 2015 
ETKINLIĞINE KATILDIK

Agile Turkey Summit 2015 Etkinliği’de 
Stant açıp üyelerimiz ile buluştuk.

Açılan stantta etkinliğe katılan bir çok 
yerli yabancı bir çok kişiye Odamızın faali-
yetleri anlatılarak   hediyeler dağıtıldı. 

AGILE 
TURKEY 
SUMMIT 
2015



INSANLIK DIŞI TERÖR 
SALDIRILARINI LANETLIYORUZ

10 Ekim Cumartesi günü TMMOB’un da içinde bulundu-
ğu meslek ve sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenmesi 
planlanan miting öncesinde yapılan terör saldırısında ne ya-
zık ki 97 kişi hayatını kaybetti.

“Barış Ankarada’ymış, alıp getirmek gerek” diyerek yur-
dun dört bir yanından Başkent’e koşan binlerce insanımızın 
maruz kaldığı menfur saldırıyı lanetliyoruz. Hayatını kaybe-
den yurttaşlarımızın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Dili, dini, 
ırkı ve ideolojisi ne olursa olsun hiç bir insanın onaylamaya-
cağı bu provokasyonların son bulması, ülkemiz itibarını de-
rinden yaralayan bu elim katliamın acılarının bir nebze olsun 
dindirilmesi için sorumluluğu ve ihmali bulunan herkesin ve 
tüm faillerin bir an önce adalet önünde hesap vermesini te-
menni ediyoruz. Hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına 
başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Başımız sağolsun.
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29 Ağustos 2015 Cumartesi “BMO Teknoloji Günleri Anka-
ra (Yazılım Test Stratejisi Nasıl Olmalı? Süreçler, Otomasyon)” 
eğitimini başarılı bir biçimde tamamlandı.  28 kişi ile yoğun 
bir katılım oranının olduğu eğitim Bilkent Cyberpark ın A sa-
lonunda gerçekleşti.

Eğitmenimiz test konusunda alanında uzman, birçok ku-
rumsal yazılım projesinde test konusunda çalışmış olan, Er-
dem Yıldırım oldu. ”Yazılım Test Stratejisi nasıl oluşturulur?”, 
“Projelerde hangi aşamalarda hangi yetkinliğe sahip test 
mühendisleri, nasıl görev almalı?” ile ilgili bilgileri eğitmeni-
miz paylaştı. Katılımcılar da test ile ilgili tecrübelerini payla-
şarak bilgi paylaşımına katkı sağladılar.

Eğitim başlamadan ve eğitim arasında kek  ile içecekler 
meslektaşlarımıza sunuldu.

Hediye olarak  çekiliş ile meslektaşlarımıza; 2 adet üze-
rinde günün programı yazılı BMO kupa bardak, 2 adet de Ko-
ray Yitmen in “Yazılım Testi – İş Analizi – Kullanılabilirlik” adlı 
test ile ilgili kitabı verildi.

BMO TEKNOLOJI GÜNLERI 
YAZILIM TEST STRATEJISI NASIL OLMALI? 

SÜREÇLER, OTOMASYON, EĞITIMI TAMAMLANDI
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2. Dönem 3. Danışma Kurulu Toplantısı 03 Ekim 2015 Ta-
rihinde İzmir Temsilciliğinde  Gerçekleştirildi.

2. Dönem III. Danışma Kurulu Toplantısı 03 Ekim 2015 ta-
rihinde İzmir İl Temsilciliğinde  gerçekleştirildi. Gerçekleşti-
rilen Toplantıya Genel Merkez’den katılımın yanı sıra Antalya, 
Samsun ve  İzmir   İl Temsilcilerimiz de  katıldı.

Toplantıda;  Genel Merkez’in   2.Dönem Çalışma Programı 
kapsamında  geçen 1,5 yılı aşkın süre zarfında, komisyon ça-
lışmaları,  örgütsel çalışmalar, imza yetkisi çalışmaları, idari, 
mali işleyişe ilişkin yapılan çalışmalar ile önümüzdeki süreç-
te yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme, 
değerlendirme  yapıldı.

Toplantının ilerleyen oturumlarında Temsilciliklerin, üye 
sayının arttırılması ve mevcut  üyelerin Oda faaliyetlerine 
daha fazla katılımını sağlamak amacıyla  yapılması gereken 
alt yapı çalışmaları ve idari konularda görüş alış verişinde 
bulunuldu.Toplantıda üyelerden  gelen sorular cevaplanarak 
toplantı sona erdi.

2. DÖNEM III. DANIŞMA KURULU 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTIRILDI
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Odamız, örgütlenme faaliyetleri kapsamında Antalya İl 
Temsilciliğini  açarak örgütlenme konusunda yaptığı çalış-
malara bir yenisini daha ekledi.

Antalya ilinde temsilcilik ofisi bulunmayıp, temsilcilik iş-
lemleri için temsilcimizin çalışma ofisi kullanılmaktadır. An-
talya ilindeki  üyelerimizi ve bilgisayar mühendislerini Tem-
silciliğimizin çalışmalarına destek vermeye davet ediyoruz

Üyelik işlemleri veya Temsilcilik faaliyetleri hakkında bil-
gi almak ve destek vermek  için antalya@bimo.org.tr adre-
sinden yada 0850 304 21 51 numaralı telefondan  Temsilci-
liğimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Antalya İl Temsilci
M. Emin Özgünsür
“M. Emin Özgünsür 1989 Antalya doğumludur. İzmir Yaşar 

Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunudur. İlk yazılım şir-
ketini üniversite eğitimine devam ettiği İzmir’de açan M.Emin 
Özgünsür, Maltepe Üniversitesi’nin düzenlediği yazılım yarış-
masında da 3.lük ödülüne layık görülmüştür. Eğitimine Ahmet 
Yesevi Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans 
programında devam etmektedir.  Başlıca uzmanlık alanı görüntü 
işleme ve akıllı sistemler olan M. Emin Özgünsür, şuan Antalya 
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Da-
iresi Başkanlığı Yazılım Birimi’nde çalışmakta olup, şuan ATUS 
(Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi), ATKOM (Akıllı Trafik Kontrol Mer-
kezi) gibi projelerde yer almaktadır.”

BMO ANTALYA IL TEMSILCILIĞIMIZ 
FAALIYETLERINE BAŞLADI…

ANTALYA
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Bilgisayar Mühendisleri Odası, bmo, Konya İl temsilciliği, 
örgütlenme faaliyetleri, temsilcilik açılışı

Odamız, örgütlenme faaliyetleri kapsamında    Konya İl 
Temsilciliğini  açarak örgütlenme konusunda yaptığı çalış-
malara bir yenisini daha ekledi.

Konya ilinde temsilcilik ofisi bulunmayıp, temsilcilik iş-
lemleri için temsilcimizin çalışma ofisi kullanılmaktadır. 
Konya ilindeki  üyelerimizi ve bilgisayar mühendislerini Tem-
silciliğimizin çalışmalarına destek vermeye davet ediyoruz

Üyelik işlemleri veya Temsilcilik faaliyetleri hakkında bil-
gi almak ve destek vermek  için konya@bimo.org.tr adresin-
den temsilciliğimiz ile iletişime geçilebilmektedir.

Konya İl Temsilci
Dr. Tarık YILMAZ 
tarık.yılmaz@bimo.org.tr
1976 yılında Konya’da doğdu, ilköğretimini Afyon Sultan-

dağı ilçesinde, ortaöğretimini Afyon Anadolu lisesi (orta kı-
sım), lise öğretimini Malatya fen lisesinde tamamladı. Konya 

Selçuk Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği öğrenimini 
tamamladıktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans ve dok-
torasını yaptı.

2000 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi Elektronik Bi-
let sistemi sistem mühendisi ve teknik müdür olarak devam 
ettiği görevinden 2002 yılında ayrılarak Selçuk Üniversitesi 
Ilgın Meslek Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak aka-
demik hayatına başladı.

Halen Konya Teknokent bünyesindeki BTM ARGE Bilişim 
Teknolojileri Ltd. Şti ve İAMER İstatistiksel Analiz Merkezi 
Genel Müdürlüğünü yapmakta, Selçuk Üniversitesi Ilgın Mes-
lek Yüksekokulunda Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama 
Bölüm Başkanlığı ve Müdür Yardımcılığı görevlerine devam 
etmektedir.

Sinyal işleme, Operasyonel ve Finansal Risk Analizi, Veri 
Madenciliği, Big Data konularında çalışmaları devam etmek-
tedir. Bu konularla alakalı proje, makaleleri ve patentleri bu-
lunmaktadır. Boş zamanlarında otomobil ve atıcılık sporları 
ile uğraşmakta olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

BMO KONYA IL 
TEMSILCILIĞIMIZ AÇILDI

KONYA
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28 Kasım Cumartesi günü 10:00 ‘da başlayan Temel İş Analizi 
Eğitim başarıyla tamamlanmıştır. Eğitmenimiz Dr.Ali Gürbüz beye 
katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Bu eğitimde aşağıdaki konu başlıklarına değinilmiştir.
• Eğitim İçeriği
• Temel İş Analizi Kavramları
• İş Analizi ve Projeler
• Projelerde İş Analistinin Rolü nedir?
• IIBA Metodolojisi ve BABOK v3
• Strateji Analizi
• İş Analizi Çalışmalarının Planlanması ve İzlenmesi
• İş Analizi Bilgilerinin Ortaya Çıkarılması ve İşbirliği
• Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımlanması,
• Çözümün Değerlendirmesi ve Onaylanması
• İş Analistinin Yetkinlikleri

TEMEL IŞ 
ANALIZI EĞITIMI 

TAMAMLANDI

ODAMIZ KAMU 
AÇIK KAYNAK 

KONFERANSINDA
ULAKBİM ve Açık Kaynak Danışma Komitesi ta-

rafından ilki düzenlenen Kamu Açık Kaynak Konfe-
ransında (KAK’15) Odamız stant açarak üyelerimiz 
ve sektör temsilcileri ile buluştu. Açılan stantta  
Odamızın faaliyetlerinin yanı sıra özgür yazılım 
konusunda yapılan çalışmalar anlatıldı.





BMO MESLEKI TANITIM GÜNLERI
Odamız BMO-Genç etkinlikleri 

kapsamında üniversitelerde yaptığı 
seminerlere bir yenisini daha ekledi.

Siirt Üniversitesinde 
gerçekleştirilen seminere 
Mühendislik ve mimarlık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. ÖMER ŞAHİN ve 
Bilgisayar Mühendisliği  Bölüm 
başkanı Yrd.Doç.Dr. YILMAZ 
KAYA ve öğretim görevlilerinin 
yanı sıra öğrenciler tarafında 
da seminerimize ilgi büyüktü.
Seminer sonrası çekiliş yapılarak 
7 şanslı öğrenciye BMO anısı 
hediyeler dağıtıldı.  Seminer sonrası 
Mühendislik ve mimarlık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. ÖMER ŞAHİN ziyaret 
edilerek bir çok konuda işbirliği için 
adımlar atıldı.

ETKİNLİKLER

SIIRT ÜNIVERSITESI





022 www.bimo.org.tr

SAMSUN
TEKNOPARK 

ÜZERINE
GELECEK 20 YIL IÇERISINDE BUGÜNÜN EN GÖZDE 

MESLEKLERININ BÜYÜK BIR KISMI ÖNEMİNİ YİTİRECEK, 
BIR O KADARI DA KAYBOLACAK VE YENI MESLEKLER, 

YENI IŞ ALANLARI DOĞACAK. MESELA GELECEĞIN 
MESLEKLERI ARASINDA DRONE (İNSANSIZ HAVA 

ARACI) PİLOTLUĞU EN GÖZDE MESLEKLER ARASINDA 
YER ALACAK. BILIŞIM SEKTÖRÜ IÇERISINDE DE BENZER 

ALT MESLEK DALLARININ OLUŞACAĞI GÖRÜLÜYOR. 

Cavit Çakar ile
RÖPORTAJ



BM Dergi: Merhaba, Samsun Tekno-
park’ın kurulması sürecini kısaca an-
latabilir misiniz?

Samsun Teknopark’ın kuruluş 
çalışmaları 2008 yılında başlamış ve Bakanlar 
Kurulu kararı ile 2009 yılında Ondokuz Ma-
yıs Üniversitesi Atakum Kampüsü içerisinde 
yer alan 80.000 m2 alanın Samsun Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi ilan edilmesi ile hız kazan-
mıştır. 2010 yılı haziran ayında Bölge Yönetici 
Şirketi kurulmuştur. Yönetici Şirketin kurulu-
şu sırasında yeni bir model esas alınmış; Ka-
mu-Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirmek 
adına ortaklar özenle seçilmiştir. Samsun 
Teknopark Yönetici Şirketinin yapısına baktı-
ğınızda, üniversite önemli bir paya sahipken, 
Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Oda-
ları, Ticaret Borsaları, iş dünyasını temsil eden 
sivil toplum örgütleri, şehirde faaliyet göste-
ren vakıflar ve özel şirketler göze çarpmak-
tadır. Kısacası Samsun Teknopark, kurumsal 
yapısı ile Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinde 
önemli bir aktör olacağını kuruluş vizyonu ile 
ortaya koymuştur.

Samsun Teknopark, güçlü sermaye yapı-
sı ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’nın 
sağladığı destekler ile 2012 yılında ilk Ar-Ge 
ve İdare binasının inşaatına başlamış ve 2014 
Temmuz ayında da ilk girişimcilerini bölgeye 
kabul etmiştir. Samsun Teknopark 5.500 m2 

kapalı alana sahiptir. Ar-Ge ofisleri, Ön Kuluç-
ka ve Kuluçka Merkezleri, toplantı, seminer ve 
konferans salonları, sosyal alanlar ve yatırım-
cıların ihtiyaç duyacakları tüm teknolojik alt 
yapısı ile girişimcilerine hizmet vermektedir.

BM Dergi: Bilişim Teknolojilerinin Türki-
ye’deki şu anki durumunu nasıl görüyorsunuz?

Bilişim Sektörünün, sanayileşme dönemini 
kaçıran ülkemiz için hayati öneme sahip oldu-
ğunu düşünenlerdenim. 2000 yılında Fortune 
500 listesinde yer alan geleneksel sektörler-
de faaliyet gösteren şirketlerin %52’si, bugün 
artık yok! O yıllarda kurulan bilişim sektörün-
deki firmalarımızın bugün dünyanın önemli 
şirketleri arasına girmiş olduğunu da görüyo-
ruz. Dolayısıyla doğru yolda hızla ilerlediği-
miz söylenebilir.

Sektörün faaliyet alanı o kadar geniş ki 
pek çok konuda disiplinler arası işbirliği yapı-
larak çalışılması gerekiyor. Savunma, tıp, ban-
kacılık, haberleşme, eğitim, ulaşım vb. birçok 
sektörde yapılabilecek o kadar çok iş var ki..

Sektöre baktığımızda bazı alt dallarında 
yeterli uzmanlaşmanın sağlanamadığı görü-
lüyor. Özellikle gömülü yazılımlar ve dona-
nım geliştirmede uzman ve araştırma projesi 
eksiğimiz var. Yazılımın diğer alanlarında ise 
global seviyede iyi işler çıkarıyoruz.

Sektörün ciddi anlamda ithalatın ikame-
sinde büyük pay aldığını yurt dışına döviz 
çıkışını engellediğini düşünüyorum. 
Örneğin; Samsun Teknopark’da yazı-
lım geliştiren bir firmamız geçen yıl, 
bakanlıklarımızdan birisi için bir ya-
zılım geliştirdi ve satışını yaptı. Ben-
zer bir yazılım için, Amerikan yazılım 
firmasının bakanlığa verdiği teklif 10 
Milyon dolar civarındaydı. Bölgemiz-
den yapılan satış ise bunun çok ama çok 
altında gerçekleşti.

BM Dergi: Bilişim sistemleri-
nin gelişmesi noktasında Tekno-
kentler sizce nerede duruyor?

Teknoloji Geliştirme Böl-
geleri (Teknokent/Teknopark) 
sektörün büyümesine ve ge-
lişimine beşiklik ediyor diye-
bilirim. Türkiye ortalamasına 

Samsun 
Teknopark 

Genel Müdürü 
Cavit Çakar

BILIŞIM 
SEKTÖRÜNÜN, 
SANAYILEŞME 

DÖNEMINI KAÇIRAN 
ÜLKEMIZ IÇIN 

HAYATI ÖNEME 
SAHIP OLDUĞUNU 

DÜŞÜNENLERDENIM

“
“
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baktığımızda, bölgelerde Ar-Ge ve yazılım ge-
liştirme çalışması yapan firmaların %65’i Bili-
şim Sektöründe faaliyet gösteriyor.

Aslına bakarsanız pek çok iş insanından 
bu konuda eleştiri de alıyoruz. Sadece bilişim 
sektörüne hizmet ediyorsunuz, neden diğer 
sektörlere ağırlık vermiyorsunuz diye? Ancak 
burada şöyle bir konu göze çarpıyor;

Kanun koyucunun öngördüğü destek-
ler pratikte en çok bilişim sektörü tarafından 
kullanılabiliyor. Bu da bize, Kamunun bilişim 
sektörünün ülkemiz için önemini kavramış ol-
duğunu gösteriyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma Ba-
kanlığı, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’nın 
kendi sorumluluk alanlarında özel sektörü 
destekleyen proje çağrıları açması da bunun 
en büyük kanıtı olsa gerek.

Samsun’un vizyon projelerinden olan 
Samsun Teknopark da bu konuda önemli ça-
lışmalar yürütüyor. Samsun Teknopark’ta fa-
aliyet gösteren 13 şirketi bir araya getirerek 
Bilişim Kümesi kurulması için yürüttüğümüz 
çalışmalar meyvesini vermeye başladı bile. 
“Geleceği Kodlayanlar v.01” isimli projemiz 

geçen haftalarda Ekonomi Bakanlığı tarafın-
dan kabul edildi. Samsun’un dünyaya açılma-
sında önemli bir adım olarak gördüğümüz bu 
projemiz sayesinde, şehrimizin bilişim sektö-
rü ile anılmasını da sağlayacağız. Bu konudaki 
sloganımız, “Neden Samsun’dan bilişim sek-
tör liderleri çıkmasın?”

BM Dergi: Önümüzdeki yıllarda bu konuda-
ki hedefler nelerdir?

Hayatın her alanında akıllı teknolojilere 
geçişin hedeflendiğini görüyoruz. Yukarıda 
bahsettiğim örnekte olduğu gibi bilişim sek-
törünün ikame ürünlerin geliştirilmesinde 
büyük önem kazanacağı da aşikârdır. Akıllı 
Şehirler, Akıllı Cihazlar çok yakın gelecek-
te gerçek olacak, yapılacak çalışmalarda bu 
alanların hedeflenmesinde fayda var.

BM Dergi: Hedeflerin gerçekleştirilmesi 
noktasında en büyük kısıtınız nedir?

En büyük engelin, uzman insan kaynağı 
olacağını düşünüyorum. Bu konuda üniver-
sitelerimize ve meslek örgütlerimize büyük 
görevler düşüyor. Güzel işler de yapılmıyor 
değil. Ondokuz Mayıs Üniversitemizin, ban-
kacılık sektörünün lider bankalarından biri-
si ile yürüttüğü program başarılı bir şekilde 
çalışıyor. Sektörün ihtiyaç duyduğu Bilgisayar 
Mühendislerini yetiştirmek üzere geliştirilen 
programın çıktıları oldukça başarılı. 

Gelecek 20 yıl içerisinde bugünün en göz-
de mesleklerinin büyük bir kısmı önemini 

yitirecek, bir o kadarı da kaybolacak ve 
yeni meslekler, yeni iş alanları doğa-

cak. Mesela geleceğin meslek-
leri arasında drone (insansız 
hava aracı) pilotluğu en gözde 
meslekler arasında yer ala-
cak. Bilişim sektörü içerisinde 

d e benzer alt meslek dallarının 
oluşacağı görülüyor. 

Bugün genç kuşak, mobil cihazla-
rın o küçücük ekranlarında okuduklarını tek 
seferde anlarken, benim de içinde bulundu-
ğum kuşak, kâğıt çıktısını alıp, kalemle altını 
çizmediğimizde okuduklarımızı anlamakta 
zorlanıyoruz. Değişime ayak uydurmak ve ha-
yatın her alanında ama en önemlisi iş yapma 
ve öğrenme şekillerimizde yenilikler yapmak 

RÖPORTAJ

DEĞIŞIME AYAK 
UYDURMAK VE 

HAYATIN HER 
ALANINDA AMA 
EN ÖNEMLISI IŞ 

YAPMA VE ÖĞRENME 
ŞEKILLERIMIZDE 

YENILIKLER YAPMAK 
ZORUNDAYIZ. 

“
“



zorundayız. Bu nedenle mesleki eğitimde de 
yenileşim (inovasyon) dediğimiz kavramı an-
lamak ve kendi kültürümüze uygun yenilik ça-
lışmalarına hız vermeliyiz.

BMO Dergi: BMO çalışmaları hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Öncelikle Odanızın 3. kuruluş yıl dönü-
münde çalışmalarınızdan ve emeklerinizden 
dolayı sizleri tebrik etmek isterim. Makine 
Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak odanızın faaliyetlerini, 
yürüttüğüm görev icabı yakından takip ediyo-
rum. Meslek örgütlerimizin özellikle Üniversi-
te-İş Dünyası arasında köprü görevi yapan çok 
önemli yapılar olduğuna inanıyorum.

Örgütlerimiz, öğrenci meslektaşlarımı-
zın yetişmesinde önemli görevler üstleniyor. 
Özellikle piyasada çalışan meslektaşları ta-
rafından yapılan tecrübe paylaşımları onların 
gelişimleri açısından önem arz ediyor. Bu ko-
nuda pek çok çalışma yaptığınızı da gördüm 
ve mutlu oldum.

Ama en önemli faaliyetinizin bilgisayar 
mühendislerinin imza yetkisi konusunda yap-
tığınız çalışmalar olduğunu söylemeden ge-
çemeyeceğim. Umarım en kısa sürede netice 

alırsınız. 
BMO Dergi: Üniversite - Teknokent işbirliği 

çerçevesinde neler yapılabilir?
Üniversite-Oda-Teknopark işbirliği tüm 

meslek örgütlerimiz için olduğu gibi Bilgisa-
yar Mühendisliği için de vazgeçilmez bir konu 
olmalı bence. Bu hem öğrenci üyeler hem pi-
yasada çalışan üyelerimiz hem de akademis-
yenlerimiz için bir fırsat aslında. Bu anlamda 
kurumlar arasında işbirliği protokollerinin hız-
lıca imzalanması ve ortak projeler yürütülmesi 
gerektiğine inanıyorum.

Bu konuda çatı kuruluşumuz olan TM-
MOB’a da görev düşüyor. Alınan bir prensip 
kararı ile aslına bakarsanız özerkliği koruma 
adına haklı bir gerekçe de taşıyan, kamu ve 
özellikle Avrupa Birliği hibe fonlarına yönelik 
projelerde yer almama inisiyatifi bu işbirliği-
nin önünde bir engel olarak karşımıza çıkıyor. 
Oysaki örgütlenmemiz ve örgütlerimizin et-
kinliği anlamında bu tarz fon destekli proje-

ler çok önemli fırsatlar taşıyor. Umarım 
bu konu danışma kurullarımızda tartı-
şılarak tekrar gözden geçirilir.

025www.bimo.org.tr
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Oracle Mükemmellik Ödülü, üstün 
teknik yetenekleri olan Oracle sis-
temleri hakkında en yüksek bilgiye 
sahip bireylere layık görülen çok 

değerli bir ödüldür.
Bu ödüle aday gösterilebilmek için sadece 

Oracle sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak 
yeterli değil, Oracle veri tabanı teknolojilerine 
hâkim olmanın yanında bu teknolojileri kulla-
narak kurumlarda fark yaratmak, en iyi örnek 
teşkil eden projeleri gerçekleştirmek ve dene-
yim tecrübeleri de paylaşabilmek gerekiyor.

“Oracle DBA of the year” ödülünün EMEA 
olarak bilinen Avrupa, Ortadoğu ve Afri-
ka bölgesinde bu yılki sahibi Serdar Özkan, 
2008 yılından itibaren Türk Telekom Gru-
bu’nun mobil veri tabanı operasyonlarını 
yönetiyordu. 19 Ekim itibariyle grubun bir 
diğer şirketi olan AssisTT’ye koordinatör ola-
rak transfer oldu. Serdar Özkan, Exadata ve 
Oracle BigData Appliance sistemleriyle Türk 
Telekom grubuna ait olan mobil operatör 
Avea’nın İş Zekasi ve Veri ambarı altyapısının 
yeni bir platforma taşınması projesinde gös-
terdiği başarı ile bu prestijli ödülün sahibi 
oldu.  Serdar Özkan’a ödülü,Oracle “Senior 
Vice President” Çetin Özbütün tarafından San 
Francisco’da  Oracle OpenWorld’2015 etkin-
likleri esnasında verildi.

SERDAR ÖZKAN KİMDİR?
Serdar Özkan 19 Ekim 2015 itibarıyla Türk 

Telekom Grubu’nun şirketi olan AssisTT A.Ş’ye 
kurumsal çözümler koordinatörü olarak atan-
mıştır. 

Marmara üniversitesi Bilgisayar mühen-
disliğini 2002 yılında bitirmiştir. İş hayatına 
2002 yılında o zamanki adıyla İsviçre Hayat 
sigorta şimdiki adıyla Ergo Sigorta’da yazılım 
uzmanı olarak başlamıştır. Oracle yolculuğu-
na da bu şirkette SQL, PL/SQL, Oracle Forms 
/ Reports kodları yazarak başlamıştır. Sonra-
sında sektör de  Oracle iş ortağı olan yazılım 
şirketlerinde tecrübesini arttırarak Ford OTO-
SAN şirketinde veri tabanı yöneticisi olarak iş 
hayatına devam etmiştir. 

Alcatel-Lucent şirketinde global destek 
ekibinde uluslararası projelerde görev aldık-
tan sonra 2008 yılı itibarıyla Türk Telekom 
Gurubu’nun mobil operatörü ola AVEA’nın veri 
tabanı yönetim ekibine katılmıştır ve sonra-
sında da bu ekibin müdürü olarak çalışma 
hayatına devam etmiştir. AVEA içerisinde veri 
ambarı altyapısının kurulması, Felaket Kur-
tarma Merkezi altyapısının planlanması, kritik 
oracle veri tabanlarının sürüm yükseltme pro-

ORACLE’IN 
DÜNYA ÇAPINDA 

DÜZENLEDIĞI 
ORACLE 

MÜKEMMELLIK 
ÖDÜLÜ’NÜN 2015 

YILINDAKI SAHIBI 
TÜRK TELEKOM 

GRUBU’NUN 
VERI TABANI 
OPERASYON 

MÜDÜRÜ SERDAR 
ÖZKAN OLDU

ORACLE 2015 MÜKEMMELLIK 
ÖDÜLÜ’NÜ KAZANDI

SERDAR ÖZKAN
BMO BURSA TEMSILCIMIZ



027www.bimo.org.tr

prestijli ödüllerinden birisi olan “Oracle DBA of theYear Ex-
cellence Award for EMEA” (Europe, Middle East &Africa) ödü-
lünü kazandı. Aynı zamanda Bilgisayar Mühendisleri Oda’si-
nin Bursa İl Temsilciliği görevini de sürdürmekte olan Serdar 
Özkan’ı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

DUYGULARINIZ NEDIR?
Ödül töreni sonrası duygularını sorduğumuz Serdar Öz-

kan “Oracle tarafından verilen böyle prestijli bir ödülü bir 
Türk olarak almaktan son derece gurur duyduğunu, ülke-
mizde ki diğer arkadaşlara da örnek teşkil edeceğinden ve 
ilerleyen yıllarda daha birçok meslektaşımızın da bu ve daha 
değerli ödülleri alacağından kuşkusu olmadığını ifade etm-
miştir. Bu başarıların hem ülkemizin tanıtımı açısından hem 
de kendi kariyer basamakları ve çalıştıkları şirketleri açısın-
dan önemli olduğunu belirterek bu başarısında katkısı olan 
AVEA veri tabanı ekibindeki çok değerli takım arkadaşlarına 
teşekkürlerini iletti.   Ayrıca yıllar önce başlayan Oracle veri 
tabanı üzerindeki serüvenin de böyle bir ödülle taçlandırıl-
masından dolayı da çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.”

TAVSIYELERINIZ?
Oracle veri tabanı konusunda uzmanlaşmak isteyen ya 

da bu konu da çalışanlara olan tavsiyelerini sorduğumuz da 
“Her zaman hangi iş olursa olsun öncelikli olarak bu işi se-
verek yapmalarını, yaptıkları işte her zaman en mükemmeli 
hedeflemeleri gerektiğini, araştırmaya ve öğrenmeye istekli 
olmalarını” tavsiye eden Özkan,  Oracle konusunda uzman in-
sanların bilgi ve tecrübelerinden fırsat buldukça yararlanma-
larını, yenilikleri takip etmelerini ve şirketlerinde uygulamak 
için gerekli alanları oluşturabilmelerini, takım çalışmasının 
önemini işaret ederek mümkün olduğunca bilgi paylaşımı-
nı arttırmalarını, karşılaştıkları problemleri bir fırsat olarak 
değerlendirip tecrübelerini arttırmalarını ve gerekli durum-
larda Oracle Metalink, Oracle destek ekibi, yayınlanmış ya-
zılar ve bloglar ile  uzmanlığına güvendikleri yetkin arka-

daşlardan destek ve eğitim  almalarını vurgulamıştır. 
Ayrıca kariyerine yeni başlayan ya da kariyerini 

veri tabanı yöneticisi olarak değiştirmek is-
teyen arkadaşlara da öncelikli olarak mad-

diyatı düşünmeden bu konuda buldukları 
iş fırsatlarını değerlendirmelerini çünkü 
işin en güzelinin usta-çırak ilişkisinde 
imalathanede öğrenildiğini belirterek, 
verilen görevleri eksiksiz yerine getir-
melerini ve zamanla bu konudaki tecrü-
belerinin arttığına şahit olacaklarını,  ay-

rıca teknolojinin gelişmesi sonrası birçok 
deneme ortamının artık imaj olarak indi-

rilebildiğini ve bu ortamlar üzerinde bir ça-
lışma ortamı oluşturup kendi imkanlarıyla da 

denemeler yapılabileceğini sözlerine ilave etti. 

“HER 
ZAMAN 

HANGİ İŞ OLURSA 
OLSUN ÖNCELİKLİ 

OLARAK BU İŞİ SEVEREK 
YAPMALI, HER ZAMAN EN 

MÜKEMMELİ HEDEFLEMELİ 
ARAŞTIRMAYA VE 

ÖĞRENMEYE İSTEKLİ 
OLMALI”

jelerinin gerçekleştirilmesi, iş sürekliliğinin sağ-
lanması gibi birçok veri tabanı projesine ön-
cülük etmiştir. 2015 yılında devreye aldıkları 
oracle exadata migration ve oralce BigData 
Appliance ürünleri ile yepyeni bir veri ambarı 
altyapsını kullanıma sunmuşlardır. 

19 Ekim 2015 tarihi itibarıyla grubun bir 
diğer şirketi olan AssisTT’ye kurumsal çözüm-
ler koordinatörü olarak transfer olarak şirketin 
ERP çözümleri, kurumsal uygulamaları, iş zekası 
ve veri tabanı yönetimi ve mimari grubunun koor-
dinasyonunu üstlenmiştir. Ekim ayında  oracle’in en 

Türk Telekom Grubu’nun verİ tabanı 
operasyon müdürü Serdar Özkan.
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Kurumsal mimari, kurumun hedef 
ve stratejileri ile BT (Bilgi Teknolo-
jileri) sistemleri arasındaki ilişkiyi 
yöneten ve kurumda kullanılması 

gereken teknolojilere yön veren bir modelle-
me yaklaşımıdır. Kurumsal mimarinin temel 
işlevi; kurumun hedefleri, yapısı, işleyişi, kul-
landığı sistemler ve sistemlerde kullanılan 
teknolojiler hakkında bilgi vermek ve bunları 
yönetmektir. Bu kapsamda, yalnızca mevcut 
yapıyı yönetmekle kalmayıp, kurumun gele-
cek planlarını destekleyecek BT altyapısını 
belirlemekten ve projeksiyon oluşturmaktan 
da sorumludur. Yani özetle, büyük resme ba-
karak iş ve teknoloji öncelikleri arasındaki 
uyumu sağlamayı ve daima daha fazla değer 
elde etmeyi amaçlayan bir felsefeye sahiptir.

Kurumsal mimarinin temel hedeflerini ve 
bunlara bağlı olarak elde edilecek faydaları şu 
şekilde sıralayabiliriz :

n BT karar alma sürecine katkı sağlama

n Kurum içerisine manuel veya otoma-
tikleştirme olarak dağılmış iş süreçlerini, 
değişikliklere hızlı yanıt veren ve stratejile-
ri hayata geçirmeyi destekleyen, entegre ve 
standartlara uygun bir ortam haline getirme

n BT verimliliği ve iş süreçlerindeki yeni-
likler arasındaki dengeyi sağlama

n BT envanterini oluşturmak ve devamlı-
lığını sağlama

n Bağımsız iş birimlerine, kendi hedefle-
ri dahilinde oyun alanı ve rekabet avantajı 
sunma

n İş birimleri arasında sinerji oluşmasına 
altyapı sağlama

Unutulmaması gereken en önemli nokta, 
kurumsal mimarinin varlık nedeninin aslında 
kurum stratejilerine daha kolay ulaşılmasını 
sağlamak, yani iş süreçlerine hizmet etmek 
olduğudur. Bu kapsamda, kurumsal mimari-
nin en önemli katkısı, kuruma ait BT kabili-
yetlerini ve fonksiyonlarını net bir biçimde 

ETKIN 
SONUÇLAR IÇIN 
YUKARIDAN 
BIR BAKIŞ:
KURUMSAL 
MİMARİ 
YAKLAŞIMI
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YAZAR HAKKINDA:
Yıldız Teknik Üniversitesi – Matematik Mühendisliği lisans, 

Ahmet Yesevi Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans 
mezunuyum ve 2004 yılından bu yana profesyonel olarak bilgi 
teknolojileri ve iletişim sektöründe çalışmaktayım. Troysis’de Yazılım 
Mühendisi olarak başlayan iş hayatım; Bizitek / Ericsson bünyesinde 
Yazılım Ekip Yöneticisi ve Çözüm Mimarı, ardından TTNET ‘de CRM 
Analisti görevleriyle devam etti. Halen Türk Telekom Grubu’nda BT 

Mimarı olarak çalışıyorum. Bugüne kadar telekom ağırlıklı olmak 
üzere, birçok sektör ve onlarca projede, farklı pozisyonlarda aktif 
görev aldım. 

BT stratejileri planlama, kurumsal mimari, servis ve nesne 
odaklı yazılım mimarisi, proje–kaynak yönetimi, analiz ve tasarım 
ise uzmanlık alanlarım. Evli ve bir çocuk babasıyım. Ayrıca; amatör 
denizcilik, dalış, fotoğrafçılık, outdoor aktiviteler ve akvaryum 
dünyasıyla yakından ilgileniyorum.

tanımlamasıdır. BT uygulama envan-
terini yönetmek ve altyapı katmanı ile 
aralarındaki ilişkileri görünür hale ge-
tirmek, kurumsal mimarinin asıl amacı 
olmaktan ziyade; iş süreçlerinin etkin 
bir biçimde işletilebilmesi için yürüttü-
ğü destek faaliyetleridir.

Bahsettiğimiz hedeflere ulaşabil-
mek için, kurumsal mimarinin ilgilendi-
ği ve yön verdiği başlıca faaliyetler ise 
şunlardır :

n Yeni nesil BT projelerine destek
n Uygulama envanter yönetimi ve 

bakım süreçleri
n Uyum & güvenlik
n Maliyet kıyaslama
n Stratejik KPI’lar (Key Performance 

Indicators) ve hedef mimari çalışmaları
n Uygulama sonlandırma planları
Elde edilebilecek faydalar çok ca-

zip görünse de, kurum ölçeği ile doğru 

orantılı olarak, kurumsal mimarinin ha-
yata geçirilmesi ve yaşatılması da aynı 
ölçüde zorlaşmaktadır. Bu süreçte dik-
kat edilmesi gereken en önemli bir kaç 
noktadan kısaca bahsedelim:

KURUMSAL MIMARININ TEMEL IŞLEVI; KURUMUN 
HEDEFLERİ, YAPISI, İŞLEYİŞİ, KULLANDIĞI SİSTEMLER 
VE SİSTEMLERDE KULLANILAN TEKNOLOJİLER 
HAKKINDA BILGI VERMEK VE BUNLARI YÖNETMEKTIR. 
BU KAPSAMDA, YALNIZCA MEVCUT YAPIYI YÖNETMEKLE 
KALMAYIP, KURUMUN GELECEK PLANLARINI 
DESTEKLEYECEK BT ALTYAPISINI BELIRLEMEKTEN VE 
PROJEKSIYON OLUŞTURMAKTAN DA SORUMLUDUR



ÜST YÖNETIM DESTEĞI
Mimari yapıyı kurma ve süreçleri 
hayata geçirme aşamasında, yöne-
time faydanın doğru bir biçimde 

aktarılması ve destek alınması en kilit nok-
tadır. Bu desteği sağlamayı ihmal eden ve 
çalışmalara organizasyonun alt seviyelerin-
den başlayan şirketlerde, kurumsal mimari 
hayata geçirilmiş olsa bile, zaman içerisin-
de haberdar olunan fakat kimsenin dikkate 
almadığı bir zorunluluk halini alacaktır.

SÜREÇLER ILE TAM 
ENTEGRASYON

Yönetim desteği alındıktan sonra 
yapılması gereken ilk iş, kurum-
sal mimarinin şirket içerisinde 

yürüyen iş ve BT süreçleri ile entegre 
olmasını ve çarklar arasında kendine yer 
bulmasını sağlamaktır. Aksi durumda, be-
lirlenen prensipler ile devam eden süreç-
lerin bağlantısı tam olarak kurulamamış 
olur. Uygulanacak yönetişimin, basit ve 
çıktılarının net olarak belirlenmiş olması, 
hayat döngüsünün sağlıklı bir biçimde de-
vam edebilmesi için önemlidir. Stratejiler 
ile beslenen mimari vizyon, proje port-
föyünün oluşturulmasına destek olmalı, 
yürütülen projelere ışık tutmalı ve yol 
göstermelidir. Bunu yaparken, öncesinde 
çizilen hedef mimariye maksimum uyum 
için çaba gösterilmelidir.

KURUMSAL MIMARININ 
GÜNCEL TUTULMASI

Geliştirilen modelin, hedef mi-
marinin ve prensiplerin; şirket 
stratejilerinden ve değişen sektör 

dinamiklerinden ve teknolojilerden bes-
lenerek sürekli olarak güncellenmesi ve 
her zaman doğru yolu gösterebilmesi, ku-
rumsal mimari süreçlerinin yaşayabilmesi 
için gereklidir. Kurumsal mimari yapısının 
oluşturulması tek sefere mahsus bir ça-
lışma değildir. Bu nedenle, zamana yenik 
düşmeyecek şekilde tasarlanması, olmaz-
sa olmaz bir kuraldır.

YETKINLIK
Kurumsal mimari yalnızca teknik 
alanda sahip olunan bir sorum-
luluk olmayıp, aynı zamanda bir 

yönetim danışmanlığı işidir. Dolayısıyla, 
bu rolde görev alan çalışanların teknik 
deneyimlerinin yanı sıra, iletişim kabili-
yetlerinin de yüksek olması beklenmekte-
dir. Bunun yanında, operasyonel bakış açı-
sından ziyade stratejik bakış açısına sahip 
kişilerin, uzun vadeli planlama becerileri 
sayesinde, kurumsal mimar olarak çalış-
maya daha yatkın oldukları görülmektedir.

ÖZETLE, 
KURUMSAL 
MIMARI; BÜYÜK 
RESME BAKARAK 
IŞ VE TEKNOLOJI 
ÖNCELIKLERI 
ARASINDAKI 
UYUMU SAĞLAMAYI 
VE DAIMA DAHA 
FAZLA DEĞER 
ELDE ETMEYİ 
AMAÇLAYAN 
BIR FELSEFEYE 
SAHIPTIR

1

2

3

4

Kurumsal mimari, çağımızın modern 
yönetim metodolojisi halini almaya aday 
hale geliyor. Şirketlerde bu felsefenin 
benimsenmesi, ilgili birimlerin oluşturul-
ması ve kaynak ihtiyacının karşılanması, 
önümüzdeki yıllarda dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de önemli gündem maddeleri 
arasında yer alacaktır. Bu konudaki farkın-
dalığı artırmayı ve yürütülecek faaliyetlere 
destek olmayı amaçlayan Kurumsal Mi-
mari Platformu (kurumsalmimari.org) gibi 
topluluklara önemli görevler düşüyor.

SONUÇ
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Geçtiğimiz sayıda başladığımız ve 
‘siber güvenlik dünya turu’ adını ve-
rebileceğimiz yazıların ikincisiyle ül-
kelerin siber/bilgi güvenliği alanın-

da attığı adımları derlemeye devam ediyoruz. 
Geride kalan 3 ayda dünyanın birçok ülkesinde 
ve çok uluslu teknoloji şirketlerinde siber gü-
venlikle ilgili dikkatle izlenmesi gereken ge-
lişmeler olduğuna şahit olduk. 

Birçok devlet tarafından 5. muharebe alanı 
olarak ilan edilen siber alanda güçlü olabil-
mek ve caydırıcılık gücünü artırabilmek için 
devletler çeşitli politikalar oluşturup hayata 
geçirmeye devam ediyor. Şüphesiz bu devlet-
lerin başında ABD geliyor. Siber alandan milli 
güvenliğine ve ekonomisine yönelik tehditler-
le baş etmeye çalışan Washington Yönetimi bu 
konuda özel sektör ile çok boyutlu işbirliğini 
geliştirmenin yolunu arıyor.   

ABD Savunma Bakanlığı’nın başına şubat 
ayında geçen Ashton Carter, göreve geldiği ilk 
günden bu yana siber ordu kurma çalışmala-
rına verdiği önem ile biliniyor. Carter, haziran 
ayının başında Silikon Vadisi’indeki genç yeni-
likçi yatırımcılara yönelerek, hassas bilgilerin 
depolanmasından istihbarat toplanmasına ka-
dar farklı konularda yatırım desteği verecekle-
rini açıkladı. Bu aslında Amerikan güvenlik ca-
miasının Vadi ile ilk bağlantısı değil. Yine siber 
güvenlik alanında ‘kritik ilişkileri güçlendirmek’ 
için Anayurt Güvenliği Bakanlığı (DHS) da Va-
di’de irtibat ofisi açmıştı. İlerleyen günlerde 
teknoloji şirketleriyle Pentagon arasında bir 
değişim programı başlatılarak karşılıklı tecrü-
be aktarımı gerçekleştirebileceği de bekleniyor. 

Özellikle dikkatle takip edilmesi gereken 
siber güçlerden biri de İsrail. Bu ülkenin siber 
güvenlik ihracatı ilk kez savunma ihracatının 
önüne geçti. Küresel siber güvenlik ihracatı-
nın yüzde 10’unu elinde tutan İsrail’in 2013 
yılında 3 milyar dolar olan ihracat rakamı, bir 
sene içerisinde iki katına çıkarak 6 milyar do-
lara ulaştı. Bu yükselişin arkasında hiç şüphe-
siz İsrail devletinin özel sektöre verdiği destek 
yatıyor. Birkaç sene önce güney şehirlerinden 
Berşeva’yı ‘siber başkent’ ilan eden Tel Aviv 
yönetimi burada siber güvenlik start-up’larına 
destek yağdırıyor. Bunun yanında İsrail Başba-
kanı Benyamin Netanyahu yabancı ülke ziya-
retlerinde mutlaka siber güvenlik ihracatına 
(örnek: Japonya ve Hindistan) önem veriyor. 
Hintli mevkidaşıyla görüşmesinde İsrail’de 
üretilen çeşitli siber güvenlik ürünlerini bu 
ülkeye satma anlaşması yapan İsrail Başba-
kanı, Japonya ziyaretinde de Japonya’nın siber 
ordusunun eğitimi işini İsrail adına aldı. Kon-
vansiyonel anlamda güvenliği önceleyen bir 
politika izleyen İsrail’in, siber alanı da domine 
etmeye başladığı görülüyor. Böylece ülke hem 
kendi siber güvenliğine yatırım yaparken di-
ğer taraftan da, ürün ve hizmet sattığı ülkeleri 
kendine bu alanda bağımlı hale getiriyor. 

2009 yılında ordu bünyesinde web asker-
lerinden oluşan bir birimini açıklayan ilk NATO 
üyesi ülke olan Almanya, siber ordu kurduğunu 
da kamuoyuyla paylaştı. Böylece 2009 yılında 
76 kişi ile başlayan çalışma bugün 6 bin kişi-
ye ulaşan bir siber ordu ile sonuçlanmış oldu. 
Alman Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açık-
lamadan anlaşıldığı üzere Almanya’nın ofansif 

KURMAK IÇIN DEVLETLER 
ÖZEL SEKTÖR ILE ÇALIŞIYOR

BIRÇOK DEVLET TARAFINDAN 5. MUHAREBE ALANI OLARAK 
ILAN EDILEN SİBER ALANDA GÜÇLÜ OLABİLMEK VE 

CAYDIRICILIK GÜCÜNÜ ARTIRABİLMEK IÇIN DEVLETLER ÇEŞITLI 
POLITIKALAR OLUŞTURUP HAYATA GEÇIRMEYE DEVAM EDIYOR. 

ŞÜPHESIZ BU DEVLETLERIN BAŞINDA ABD GELIYOR.

SİBER 
ORDU
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siber operasyon yapan bu askeri birimi 
yeni kurulmuş değil, 2006’dan bu yana 
aktif olarak operasyon yapan bir birim. 
Kapalı laboratuar ortamında siber silah 
geliştirme çalışmaları da yaptığı biliniyor. 
‘Bilgisayar Ağ Operasyonları’ isimli birimin 
varlığının neden bugün gün yüzüne çıktığı 
ile ilgili çeşitli iddialar gündeme gelirken, 
bir çok yorumcu Alman politikacılar ara-
sındaki anlaşmazlığın bu birimin açık edil-
mesinde önemli rol oynadığını savunuyor. 
Çekişmenin arkasında ‘Ordu, meclisin izni 
olmadan bir yere siber operasyon düzen-
leyebilir mi?’ sorusunun oluşturduğu yetki 
karmaşası olduğu ifade ediliyor.  

Siyasi arenada yaşanan anlaşmazlık-
ların siber alana yansıması konusunda 
örnekler çoğalıyor. Bu sefer Suudi Arabis-
tan, sahada yaptığı diplomatik ve askeri 
hamlelerin bedelini siber alanda ödeme 
tehdidiyle karşılaştı. Suudi Arabistan’ın 
Yemen’e asker göndermesinde sonra iki 
ülke ilişkilerinin gerginleşmesi sonucu 
Yemen’e yakın hackerlar harekete geçti. 
Siber korsanlar Suudi Dışişleri Bakanlı-

ğı’nın sistemlerine sızarak gizli belgeleri 
elde ettiğini duyurdu. Hackerlar ilk ola-
rak Suudi Arabistan’a vize için başvuran 1 
milyondan fazla kişinin pasaport bilgisini 
yayınladı. Aralarında istihbarat servisle-
rinde çalışanların da bulunduğu kişilerin 
kimlik bilgilerinin ortaya çıkması Riyad 
yönetimini IT konusunda çeşitli tedbirler 
almaya itti. 

Siber alanda sadece devletlere yakın 
hackerlar diğer devletlerin ağlarına sal-
dırmıyor. Son zamanlarda yaşanan olaylar 
özellikle siber güvenlik şirketlerinin de 
hükümetle yakın çalışan siber korsanla-
rın hedefinde olabileceğini gösteriyor. En 
son örnek güvenlik devi Kaspersky. İngil-
tere ve ABD istihbarat servislerinin Kas-
persky’e bildirilen son güvenlik açıklarını 
öğrenmek için, Rus şirketin sistemlerine 
sızma girişimleri olduğu ortaya çıktı. Böy-
lece NSA ve GCHQ dünyadaki milyonlarca 
kullanıcının etkilendiği güvenlik açıkları-
nı Kaspersky ile neredeyse aynı zamanda 
öğrenip, bu açıklar kapatılmadan istismar 
etme imkanı yakalayacaktı. 

2009 YILINDA ORDU 
BÜNYESINDE WEB 
ASKERLERİNDEN 

OLUŞAN BİR BİRİMİNİ 
AÇIKLAYAN ILK NATO 

ÜYESI ÜLKE OLAN 
ALMANYA, SİBER 

ORDU KURDUĞUNU 
DA KAMUOYUYLA 

PAYLAŞTI. BÖYLECE 
2009 YILINDA 76 KIŞI 

ILE BAŞLAYAN 
ÇALIŞMA BUGÜN 

6 BİN KIŞIYE ULAŞAN 
BIR SIBER ORDU ILE 

SONUÇLANMIŞ OLDU. 
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MÜHENDİSLERE 
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MESLEKLERİNİN İLK 5 

YILINDA KENDİLERİNE 
YATIRIM YAPMALARI 

VE KENDİLERİNİ 
GELİŞTİRECEKLERİ 

ŞİRKETLERDE ÇALIŞMAYI 
PLANLAMALARIDIR.

“
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BM Dergi: Türkiye’nin en büyük yazılım şirketlerinden biri olan Cybersoft üst yöneticisi olarak kendinizden  
bahseder misiniz ?
989 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi Bilgisa-
yar Merkezinde çalışmaya başladım ve burada sistem mühendisi, sistem ve ağ yöneticisi olarak görev yaptım. 
Ülkemizin ilk İnternet çalışma grubunda yer aldım ve daha sonra çeşitli firmalarda yazılım mühendisliği ve 
sistem programcılığı görevlerinde bulundum. 1992 yılında aynı bölümde yüksek lisans çalışmasını tamam-
ladım. Askerden sonra üç ortak ile birlikte, 1995 yılında Cybersoft firmasını kurduk. Bu yıl Mayıs ayında 20. 
yılımızı kutladık. Tamamen yerli sermeye olan Cybersoft, şu anda bünyesinde 450 bilgisayar mühendisiyle, 
yedi yerleşkede faaliyet gösteren büyük bir firmadır. Yurt içi ve yurt dışı büyük ölçekli projeler geliştirip bun-
ları kamu, bankalar, elektronik ticaret alanlarında pazarlıyoruz. Şirketimizin diğer ortakları da dahil olmak 
üzere hepimiz bilgisayar mühendisiyiz ve şirketin yönetiminde aktif olarak görev alıyoruz. Şirketimizde, klasik 
idareciliğin dışında teknik ve AR-GE kanadını desteklemeye çalışan katılımcı bir yönetim anlayışımız var. 

1

BILIŞIM 
SEKTÖRÜNE DAIR 

GELDIĞIMIZ NOKTADA TÜRKİYE PAZARI TÜRK BILIŞIM FIRMALARINI 
DOYURDU. BU ALANDA ÇALIŞMAK ISTEYEN GİRİŞİMCİLERİN BUNA DİKKAT 

ETMESİ GEREKİYOR. YENI FIRMALARIN DIŞA AÇILMASI, ÖZELLIKLE 
AVRUPA’YA AÇILMASI GEREKIYOR. 
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BM Dergi: Yazılım ve genel olarak Bilişim sektörünün Türkiye’de 
trendi hakkında neler söylersiniz?

Burada söylenecek çok şey var. 25 yıllık tecrübe sayesinde bu res-
mi tam olarak görebiliyorsunuz. Türkiye’de bilişim sektörü çok yavaş 
gelişme göstermekte, yeni yeni atılım ve ilerleme kaydetmektedir. Bu 
ilerlemenin kaydedilmesinde de en büyük etken bankalar, telko fir-
maları gibi firmalar ve biraz da yurt dışı dayatmalarını gösterebiliriz. 
Ama şu anda Türkiye’nin bilişim sektöründe geldiği yer hakettiğinin 
çok çok gerisindedir. Bugün Bulgaristan, Slovenya, Slovakya gibi ül-
kelerin bir yazılım markaları var ancak  ülkemizin yurt dışında reka-
bet edecek bir yazılım markası yok. Bunun çok çeşitli sebepleri var, 
bahsettiğim ülkeler bunu yapabiliyor ise bizim de bunları yapmamız 
gerekiyor, ancak biz bunu henüz yapamadık. Ülkemizde de tekno-
kentlerin, üniversite - sanayi işbirliğinin ve sektörün ihtiyaç duyduğu 
insan gücünün gelişmesi ile birlikte, sektör de yavaş yavaş gelişme 
göstermektedir.Burada önemli bir konuya daha değinmek istiyorum; 
Türkiye’nin nüfusu şuan 75 milyon civarı. Bilişim ihtiyacı; bankalar, 
telko şirketleri ve bu işe sonradan dahil olan kamu kurumları ile kı-
sıtlı kaldı. Geldiğimiz noktada Türkiye pazarı Türk bilişim firmalarını 
doyurdu. Bu alanda çalışmak isteyen girişimcilerin buna dikkat etme-
si gerekiyor. Yeni firmaların dışa açılması, özellikle Avrupa’ya açılması 
gerekiyor. Biz firma olarak Türki Cumhuriyetlere yazılım satıyoruz ve 
bu satışımızı Avrupa’ya kaydırmak istiyoruz.

BM Dergi: Yazılımın gelişmiş olduğu ülkelerde mühendislerin giri-
şimcilik avantajları nelerdir? Bizde nasıl uygulanabilir?

Ben bir çok üniversitenin Danışma Kurulunda görev yapıyorum. 
Girişimcilikten önce bilgisayar mühendislerinin kendi mesleklerini 
iyi yapacak alt yapıyı sağlaması gerekiyor. Bu altyapıyı kurduktan 
sonra diğer şeylere bakabilirler. Türkiye’de daha önce yeni kurulan 
start-up şirketleri ve girişimcileri destekleyecek sistem yoktu ancak 
şu an KOSGEB, TÜBİTAK, Teknokentler ve Sanayi Bakanlığı tarafından 
teşvikler verilmektedir. Bu teşvikler maalesef girişimciler ve start-up 
şirketler tarafından bilinmiyor. Bu verilen teşvikleri BMO olarak grup-
landırıp, yeni girişimcilere ve start-up şirketlere tanıtımlar yapılabilir. 
Bu sayede hem yeni girişimcilere hem de sektöre fayda sağlanacaktır. 

BILGISAYAR MÜHENDISLERI IÇIN TAVSIYELER
BM Dergi: Bilişim sektörü çalışma alanı her geçen gün kendini yeni-

leyen ve değişime açık bir sektör. Sizce gelecekte ih-
tiyaç duyulacak nitelikler ve popüler olacak çalışma 
alanları nelerdir?

Bilgisayar mühendislerini bir takım uzmanlık 
alanlarına ayırmamız gerekir. Bu uzmanlık alanla-
rı sektörün ihtiyacına göre oluşan bir mekanizma 
içinde yer alır. Türkiye’nin en büyük projelerin-
den bir tanesini biz yaptık. 200-250 tane testçi 
ve işletmene ihtiyaç duydum. O tarihlerde kendi 
meslek grubumuzdan bu konuda yetişmiş eleman 
bulamadım. Hep değişik branşlardan personel is-
tihdam ettik. Endüstri, fizik, matematik mühendis-
lerini alıp yetiştirmek zorunda kaldık. Bilgisayar 
mühendislerinin hepsinin sistem mimarı olması 
gerekmiyor; birisi ekran tasarımı konusunda yeti-
şirken diğeri ekran ergonomisi, programın rapor-
lanması konusunda bir diğeri de test konusunda 
kendini yetiştirsin. Mesela günümüzde test mü-
hendisliği çok önemli. Çünkü geliştirilen sistemle-
rin kompleks yapısı arttıkça teste duyulan ihtiyaç 
da artmaktadır. İlerleyen zamanlarda belki de artık 
test yetmeyecek, bu testin otomasyonlaştırılması 
gerekecektir.

BM Dergi: Bir iş veren olarak sıkça iş başvuruları 
aldığınızı biliyoruz. Yaptığımız komisyon çalışmaları 
ile son yıllarda üniversitelerde bilgisayar mühen-
disliği bölümlerinin arttığını ve her yıl 8000 civarı 
bilgisayar mühendisi mezun olduğunu tahmin edi-

TÜRKIYE’DE DAHA ÖNCE YENİ KURULAN START-UP ŞİRKETLERİ VE 
GIRIŞIMCILERI  DESTEKLEYECEK SISTEM YOKTU ANCAK ŞU AN KOSGEB, 

TÜBİTAK, TEKNOKENTLER VE SANAYI BAKANLIĞI TARAFINDAN TEŞVIKLER 
VERILMEKTEDIR. BU TEŞVIKLER MAALESEF GIRIŞIMCILER VE START-UP 

ŞIRKETLER TARAFINDAN BİLİNMİYOR. 
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yoruz. Bölüm sayısının artması ile mezun kalitesinin düş-
tüğünü görüyoruz, sizce bilgisayar mühendisliği üniversite 
eğitimi sektörün ihtiyaçlarıyla uyumlu mu? Bu konuda 
neler yapılmalı? 

Öncelikle bu konuda bilgisayar mühendisliğinin te-
mel ders içeriklerinin hemen hemen aynı olduğunu dü-
şünüyorum. Burada önemli olan temel matematik bilgi-
sini kullanmayı öğrenmek ve temel bilginin eksikliğini 
gidermek. Temel bilgiler üniversitelerde verilmektedir. 
Burada önemli olan temel bilgilerin iyi alınması ya da 
verilmesidir. Mezun kişi sektöre atıldığında edindiği bil-
gi ve tecrübeler onun uzmanlık alanını belirlemektedir. 
Mezun sayısının artması eğer doğru yönetilirse bence 
çok büyük bir zenginlik olacak ve çok büyük bir ihtiyaca 
cevap verecektir. Cybersoft olarak eğer uluslararası fir-
maları veya arkasında büyük holdingler olan firmaları 
bir tarafa bırakırsanız, en büyük yazılım firmalarından 
biriyiz. Bundan 10-15 sene önce kadromuzun %90’ı 
ODTÜ, Bilkent, Hacettepe mezunları iken şu anda Tür-
kiye’nin her yerinden, bir çok üniversiteden mezunları 
kadromuzda çalıştırıyoruz ve hepsinden de çok memnu-
nuz. Daha önce dediğim gibi en önemli şey bu zenginliği 
bir fırsat olarak kullanıp doğru branşlaşmaya yönlendir-
mek olmalı. Bu branşlaşma sektörün güncel ihtiyacına 
yönelik olarak çözümleyici, analist, sistem mühendisliği, 
veri tabanı yöneticiliği, proje yöneticisi gibi olabilir.

BM Dergi: Odamız geçtiğimiz aylarda bilgisayar mü-
hendislerinin yetkinliğinin artması için İmza Yetkisi Ça-
lışma Grubu kurarak yetkinlik konusunda bir çalışma 
başlattı. Sizce bilgisayar mühendislerinin yetkinliğinin 
artırılması için gerekli hususlar nelerdir?

Rekabetçi ortamda imza yetkisi vb. çalışmalara ge-
rek olduğunu düşünmüyorum. Bizim sektör bunlarla de-

ğil, Oda olarak da organizasyon olarak da daha rekabet-
çi olmalıdır. Hem üyelerine hem de bilişim sektörüne 
hizmet götürerek kendini konuşlandırırsa daha iyi olur 
diye düşünüyorum.

BM Dergi: Kamuda yetkin olmayan insanların bu işi 
yapması sonucu başarılı olmayan bir çok proje var. Bunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz ?

Kamunun burada bir çok hatası var. Burada kamu pro-
jelerinde şartnamelerin hazırlanma aşamasından tutun 
da ihale aşaması, proje yönetimi, kalite yönetimi, içerik 
yönetimi konusunda da eksiklikleri var. Bunları yapama-
dığı için kamudaki projelerin %90’ı batıyor. Şuana kadar 
Cybersoft olarak kamuda batan hiçbir projemiz olmadı. 
Kamu ihaleye girerken bir kısmını Türksat, TÜBİTAK gibi 
kurumlara; diğer kısmını firmalara vermektedir. Bütünle-
şik bir sistem olmadığı için projeler başarısız olmaktadır. 

BM Dergi: Bildiğiniz üzere özel sektörde ve kamuda iş 
arayan ve kariyer planlama konusunda sıkıntılar yaşayan 
bir çok işsiz yeni mezun bilgisayar mühendisi var. Yeni me-
zunlara ve mühendislik öğrencilerine kariyer planlamala-
rına yönelik somut önerileriniz nelerdir?

Yeni mezun oldukları için iş tecrübeleri yok, iş tec-
rübeleri olmadığından firmalar varsa tecrübeliyi tercih 
ediyor. Bundan doğal birşey olamaz. Bu arkadaşlara okul 
hayatlarında,okurken birkaç birşey söylemek istiyorum.

1. Staj yaptıkları firmayı çok iyi seçsinler. Bizde 
staj yapan arkadaşların yarısı iş bulur ve çalışır. 
2. Stajda iyi öğrenmeye çalışsınlar. Bizim işte 
doğru ve iyi iş yapmak çok önemli. Çünkü bizim 
işin temelinde hem mühendislik hem sanat var, 
aslında bir usta çırak ilişkisi var. Doğru bir us-
tanın eline düşen yeni mezun ya da son sınıf 

RÖPORTAJ

CYBERSOFT OLARAK EĞER ULUSLARARASI FIRMALARI VEYA 
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öğrencisi mutlaka çok daha başarılı ve 
meslek hayatında iş bulma konusunda 
çok daha fazla şansa sahip olur. 
3. Yeni mezun arkadaşlar iş bulma ko-
nusunda başvurup da beklemek yerine 
daha pro-aktif olsunlar, özellikle tekno-
kentlerin ve birtakım organizasyonların 
çalıştayları oluyor, oraları takip etsinler. 

İş başvurusu yapan mühendisler eskiden 
‘’Ben hangi projede çalışacağım? Ne öğrene-
ceğim? Bana ne katkı sağlayacak’’ diye sorardı. 
Sonra yavaş yavaş sorular değişmeye başladı. 
‘’Ben ne kadar para kazanacağım? Bana ne ka-
dar prim vereceksiniz?’’ Şimdi artık o da değil. 
‘’Hafta sonu çalışma var mı? Mesai var mı? Kaç 
gün tatil var? Sorular bu şekilde... Bu da şirket-
lerin kendi kendini korumaya alıp, asıl ekibini 
tutma mantığına getiriyor. Dolayısıyla bu da in-
sanları, proje olunca mühendis al, proje bitince 
geri işten çıkar gibi bir konuma getirdi. Burada 
hem işverenin hem de mühendisin hataları var. 
Mühendislere tavsiyem; özellikle mesleklerinin 
ilk 5 yılında kendilerine yatırım yapmaları ve 
kendilerini geliştirecekleri şirketlerde çalışmayı 
planlamalarıdır.

BM Dergi: Son olarak ülkemizin bilişim sektö-
ründe küresel aktör olabilmesi için neler yapılma-

lıdır?
Ülkemizde devlet tarafından teşvik yerine 

destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çün-
kü teşvikler yanlış kullanılıp yönlendirilmekte-
dir. Bunun için 4 tane destek verilmesi gerekiyor.

1. Devletin yazılım geliştirme işinden 
mümkün olduğunca çekilmesi lazım. 
Savunma sanayi de dahil. Bugün yurt dı-
şına baktığınız zaman büyüyen, gelişen 
yazılım firmaları hep savunma sanayi-
sine hizmet götürdükten sonra bir yere 
gelmiştir.
2. Yurt dışı projelerine teşvik edilmeli,
3. Yurt dışı tanıtım faaliyetlerine des-
tek verilmesi; marka oluşturma, fuarlara 
destek olma,
4. Türkiye’de gerçek anlamda sonuçla-
nabilecek AR-GE projelerinde sadece 
üniversitelerle değil, üniversite-endüstri 
ortak bir platformda çalışmak gerekmek-
tedir. Ben bu konuyu çok önemsiyorum. 
Bu ülkemizin ihracatı için de çok önem-
lidir. Çünkü dışarıya AR-GE ihraç etmi-
yoruz. Örneğin yurt dışına ihraç edilebi-
lecek bir otomobil için milyonlarca lira 
yatırım yapılması gerekirken yurt dışına 
yazılım ihraç etmek için üç bilgisayar ye-
terli olmaktadır. Bu yüzden yazılım sek-
törü önemlidir.

YENI MEZUN 
OLDUKLARI IÇIN İŞ 
TECRÜBELERİ YOK, IŞ 
TECRÜBELERI 
OLMADIĞINDAN 
FIRMALAR VARSA 
TECRÜBELIYI TERCIH 
EDIYOR. BUNDAN 
DOĞAL BİRŞEY 
OLAMAZ...

IT Personel Desteği

ONGUN TEKNOLOJİ BİLİŞİM VE TİCARET LTD. ŞTİ.
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+90 850 207 80 77
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Yaklaşık 15 yıllık iş hayatım boyunca, 
özel sektörden kamuya, en küçük öl-
çeklisinden en büyük ölçekli global 
firmalara kadar, sayılarını yüzlerle 

ifade edebileceğim firma ve iş ortamı hakkın-
da doğrudan ve detaylı bilgi ve gözlem sahibi 
oldum. Bu yazı dizisinde ilk olarak deneyimle-
rimin BT girişimleriyle ilgili bir boyutunu özet-
leyerek, BT girişimlerinin uzun vadede istikrar-
lı başarıları için temel sorunun ne olduğunu 
tanımlamaya çalışacağım. Aslında çözümler 
bir çok zaman sorun tanımında, satır araların-
da mevcuttur. Ancak, sonraki yazılarda çözüme 
dair önerilerimi, daha açık ve somut şekilde 
listelemeye çalışacağım. Elimdeki veriler daha 
çok BT sektörüne ait olduğundan, yazı konu-
su da BT sektörüne odaklı olacak, ancak içerik, 
farklı alan ve bağlamlarda da çeşitli düzeyler-
de geçerli olabilir.

Başarılı başlayan BT girişimlerinin ortaya 
çıkış hikayelerine baktığımızda muhtelemen 
en yaygın başlangıç deseni şöyledir: Dahiyane 
teknik kabiliyette bir veya bir kaç kişi, bazen 
en erken aşamadan itibaren onları destekle-
yen bir yatırımcı... Doğru zamanda doğru yer-
de doğru işi yapmışlar, çözümü para edecek bir 
soruna veya sorun alanına çözüm geliştirmiş-
ler... Belki bir ürün geliştirerek, belki iyi paralı 
bir ilk iş alarak... En başlarda 1 ila 3 yıl arası 
sürelerle, kelimenin gerçek anlamıyla bir do-
ğum sancısı çekilmiş ama yetenek, gayret ve 
başarma tutkusu sayesinde şirket hedef sektö-
ründe iyi bir yer edinmiş, iyi paralar kazanmış 
ve büyümeye geçmiş... Kurucu ekip kocaman 
bir aferini kesinlikle hak etmiş.

Bu hikayelerin büyük çoğunluğunun ortak 
bir de sonuç özeti var: Şirkette varlığı ve so-
nuçları zamanla ortaya çıkan bir takım idari 
ve hatta teknik sorunlar yaşanagelmiş. Bunlar 
zamanla artan sıklıkta teknik ve idari tartışma-
lara konu olmuş. Müzminleşmiş bir takım so-
runlar, bir kambur gibi kurumsal bünyenin bir 

parçasına dönüşmüş ve durum efektif anlam-
da kabullenilmek zorunda kalınmış. Sorunların 
çözümü için radikal kararlar alınması gerekmiş 
ancak yürüyen operasyonel öncelikler ve hiç 
bir çözümün sorunsuz olmaması nedeniyle so-
nuç getirici hamleler hep ertelenmiş.. Ertelen-
dikçe de, bir yandan sorunların boyutu, diğer 
yandan olası çözümlerin maliyetleri, riskleri ve 
yan etkileri de büyümüş... Ve nihayet sorunlar 
açmazlara dönüşmüş, tartışmalar azalmış... Ve 
sonrası, sıklaşan istifalar, kısa süreli personel 
giriş-çıkışları, sorumluluğu paylaşılamayan 
hatalı kararlar, finansal darboğazlar ve nihayet 
küçülme veya dağılma... En istikrarlı örnekler-
de bile, en iyi durumda, rölantiye alınmış ve 
hayatın akışına bırakılmış, yorgun heyecanlar...

Bu sorunun en sevdiğim adı: 
Yönetilememiş Büyüme. 

Şimdi bunu biraz açayım.
En zor zamanlarda kader birliği yapmış, 

muhtemelen iş dışında bir çok ortak paydası 
da olan ve muhtemelen bunun da sağladığı 
sinerjiyle aynı yola koyulabilmiş 2-3 kişilik bir 
ekip ortamı ile başlar girişimler. Bu tür çekir-
dek ekiplerle  13 kişilik, 30 kişilik, 130 kişilik 
firmaların başarı faktörleri de, yönetim ilkeleri 
de en teknik boyutlarından en idari ve sosyal 
boyutlarına kadar, kıyas kabul etmeyecek ölçü-
de farklıdır.

GIRIŞIMLERININ 
TEMEL SORUNU

BİLGİSAYAR MUHENDİSİ, MBA, 
SOSYOLOJİ MA

mutlu.sancaktutar@gmail.com
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DAHIYANE TEKNIK KABILIYETTE BIR VEYA BIR KAÇ KIŞI, BAZEN EN ERKEN 
AŞAMADAN ITIBAREN ONLARI DESTEKLEYEN BIR YATIRIMCI... DOĞRU 

ZAMANDA DOĞRU YERDE DOĞRU IŞI YAPMIŞLAR, ÇÖZÜMÜ PARA EDECEK 
BIR SORUNA VEYA SORUN ALANINA ÇÖZÜM GELIŞTIRMIŞLER!

ZEKI VE 
ÇALIŞKAN 
ÖĞRENCI 

SAYISAL OKUR, 
DOKTOR OLUR, 

MÜHENDIS 
OLUR, BUNA 

CESARET 
EDEMEYEN 
ISE SÖZELE 

GEÇER!!!

““



O 2-3 kişilik kurucu ekip bir zigot gibi-
dir ve temsil ettiği genetik doğa, 30 kişide 
de, 130 kişide de, 1300 kişide de sağlıklı bir 
yaşamı temin edebilmelidir. İşte sorun da 
burada yatıyor. Kurucu ekip, çoğu vakada 
son derece teknik kökenli, mühendis kafalı, 
sayısal disiplinlerden gelen bir ekiptir ve 
sistem büyüdükçe sistemin kaderine ku-
rucu ekipteki teknik kültür hükmeder. Bir 
manada o 2-3 kişi kendini kopyalar, 10 kişi, 
50 kişi, 100 kişi olur. Güçleri kadar, zayıflık-
ları da, tüm sistemindir.

Oysa, doğru zamanda doğru yerde ciddi 
bir sorunu çözüp para kazanacak yetenek-
le, başarıyı büyüyen bünyelerde kalıcılaş-
tıracak ticari, insani ve sosyal yetenekler 
bir çok zaman çok farklıdır. Bu yeni bah-
si geçen yetenekler ise İşletme Yönetimi, 
Endüstriyel Psikoloji, Örgüt Sosyolojisi, 
Çalışma Ekonomisi vb. alanların konusu-
dur. Teknik kökenli uzmanlar ise bu alan-
lara pek de itibar etmedikleri gibi, aslında 
bir çoğu daha ortaokul ve lise yıllarından 
kalma, şuuraltı bir üstünlük algısı ile ele 
alırlar bu alanları.

Hatta, “zeki ve çalışkan öğrenci sayı-
sal okur, doktor olur, mühendis olur, buna 
cesaret edemeyen ise sözele geçer” gibi 
karikatürize edilebilecek bir sapkın tanım-
lama, bir çok mühendisin şuuraltındaki 
en temel ve zehirli yanılgılardan birisidir. 
Ben bu yanılgıyı çok farklı iş ortamlarında 
çok farklı dünya görüşünde mühendis ile 
yaptığın sohbetlerle ortaya çıkardım. Bir 
çoğunun “Aaa, evet, aynen öyle” gibi tep-
kilerle gülerek ve şaşırarak itiraf ettiğini 
gördüm. Teknik patronlar ise bir çok zaman 
yarım tebessümlerin ötesinde bunu itiraf 
edemeyecek kadar ağır konumdadır. Ama 
soğuk gerçek de tam orada, karşımızdadır.

Sayısal kökenli uzmanlardaki, sözel 
alanlara yönelik şuuraltı tepeden bakışın 
üstüne, bir de şirketlerin ilk dönemindeki 
başarının da desteğinde tecrübe edilen 
özgüveni ekleyin... Ortaya devasa bir bakış 
sorunu çıkacaktır.

Bu bakış sorununu yaşayan uzman ve 
idareciler, bilişsel olarak, sözel alanlardan 
uzman ve kişilerin sözel alanların termino-
lojisi ile ifade ettikleri bilgi ve deneyimleri 
bilinçaltı bir refleks ile küçümser, hafife 
alır ve değersiz görür. Bir çok zaman ba-
şarının kalıcılığı için gerekli, kuş için ikinci 
kanat olacak yetenekleri veya ilkesel vur-
gu ve uygulamaları bilinçli veya bilinçaltı 
şekilde reddeder.

Ve sonunda, bir çok teknik patron, as-
lında sorunların çözümünün, yıllar yılı te-
peden bakarak geldiği bir alanda olduğu 
gibi bir argümanla yüzleşmiş olur. Bunu 
kabul etmek, mesleki açıdan köklü bir 
itikat kayması anlamına geleceğinden, 
yol ikidir: Ya itikat düzeltilir ve alanında 
uzman İnsan Kaynakları uzmanlarından, 
Yönetim Koçlarından, Endüstriyel Psiko-
loglardan vb destek alınır, yönetim ekipleri 
bu kişilerle güçlendirilir, teknik ekipler bu 
alanlara yönelik farkındalık vb eğitimlere 
teşvik edilir. Bu yolu seçen çok azdır. İkinci 
yol ise, bildiğini okumaya, daha çok oku-
maya devam etmektir: Çözüm daha fazla 
teknoloji, daha iyi teknoloji ve daha doğru 
teknolojide aranır. Ve tabii ki, bulunamaz. 
Çünkü yüzük karanlık sokakta kaybedil-
mişse, karanlık sokaktadır.
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OYSA, DOĞRU 
ZAMANDA DOĞRU 
YERDE CIDDI BIR 
SORUNU ÇÖZÜP PARA 
KAZANACAK 
YETENEK LE, BAŞARIYI 
BÜYÜYEN BÜNYELERDE 
KALICILAŞ TIRACAK 
TICARI, INSANI VE 
SOSYAL YETENEKLER 
BIR ÇOK ZAMAN ÇOK 
FARKLIDIR
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RabbitMQ
“Pivotal” tarafından geliştirilen 
RabbitMQ (Rabbit Messaging Qu-
eue) tanımlaması web sitesinde 

aşağıdaki gibi son derece net özetlenmiştir;
n Robust messaging for applications : Uy-

gulamalar için güçlü mesajlaşma
n Easy to use : Kolay kullanım
n Runs on all major operating systems : 

Başlıca işletim sistemlerinin tamamında çalı-
şabilir olma özelliği

n Supports a huge number of developer 
platforms : Bir çok yazılım diline tam destek

n Open source and commercially suppor-
ted: Açık kaynak kodlu ve kurumsal desteklilik

Buradan da anlaşılabileceği üzere Rab-
bitMQ, bir <message broker> yazılımıdır. Te-
melde yaptığı iş bir sistemden mesaj alıp, 
ilgili mesajı başka bir sisteme iletmektir.

Nasıl Kullanılır?
RabbitMQ nun nasıl bir mantığının oldu-

ğunu günlük hayattan bir örnek ile açıkla-
mak gerekirse; “kargo süreci” buna en güzel 
ve en anlaşılır örnek olarak görülebilir. Siz 
(Producer) kargonuzu kargo şirketine (Rab-
bitMQ Queue) teslim ediyorsunuz ve şirket 
sizin kargonuzu göndermek istediğiniz kişiye 
(Consumer) paketi iletiyor. 

Producer, Queue ve Consumer
Kargo örneğimizden de anlaşılacağı üze-

re, RabbitMQ’nun üç modülü bulunuyor. Pro-
ducer, Queue ve Consumer.

Producer (Üretici): RabbitMQ sistemine 
mesaj üreten modül. Yani kargoyu gönder-
mek isteyen kişi.

Queue: Kuyruk anlamına gelir ve Rabbit-
MQ üzerinde depolanan mesajları ifade eder. 
Bu mesajlar üreticiler (producer) tarafından 
RabbitMQ’ya gönderilmektedir ve tüketicile-
re (consumer) iletilecektir. Birden fazla pro-
ducer tarafından aynı kuyruğa (queue) mesaj 
gönderilmesi de mümkündür.

Consumer (Tüketici): Kuyruğa gönderilen 
mesajları alan modüllerdir, yani kargo örne-
ğimizdeki kargonun gönderildiği kişi olarak 
düşünübilirsiniz.

VE KULLANIMI
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Consumer (Tüketici)
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RabbitMQ Kurulumu
RabbitMQ kurulumu yapmak için pivotal web sitesindeki 

download seçeneklerinden kendinize uygun olanı ile RabbitMQ 
sunucusunu indirmeniz gerekmektedir.

Sunucuyu başlatmak için öncelikle kurulum yaptığınız kla-
sörün içerisindeki sbin dizinine gidiyoruz. RabbitMQ Server’i 
başlatmak ise oldukça basit;

./rabbitmq-server

Bu komutu çalıştırdıktan sonra eğer RabbitMQ size “comp-
leted with [n] plugins.” dönerse, bu, sunucunun başarıyla başla-
tılmış olduğunu gösteriyor.

Eğer sunucunun arka planda çalışmasını istiyorsanız bu du-
rumda aşağıdaki komutu çalıştırmanız yeterli olacaktır;

> ./rabbitmq-server –detached

 seçeneklerinden ke
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Bir sonraki aşama ise, web arayüzü üzerinden RabbitMQ yö-
netebilmek için admin tool plug-in’i aktif etmek;

> ./rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management

Bu komut çalıştırıldıktan sonra aşağıdaki konsol çıktısı görülür;

The following plugins have been enabled:
 mochiweb
 webmachine
 rabbitmq_web_dispatch
 amqp_client
 rabbitmq_management_agent
 rabbitmq_management

Applying plugin configuration to rabbit@Obens-MacBo-
ok-Pro... started 6 plugins.

Bu aşamadan sonra arayüze girebilmek için http://ser-
ver-name:15672/ URL’i kullanılır. Lokal ortamınıza kurduysanız 
localhost olarak düşünebilirsiniz. Başlangıç için varsayılan kul-
lanıcı adı guest, varsayılan şifre için ise guest kullanılmaktadır. 
Login yaptığımız zaman aşağıdaki management ekranı görün-
mektedir;

Bu aşamada şunu da belirtmekte fayda var, RabbitMQ nun 
aynı zamanda kullanım için sunduğu API’si de mevcut. Bu API’ye 
aşağıdaki URL üzerinden erişebilirsiniz; (Lokal bilgisayarınıza 
kurduysanız localhost yazarak)

http://server-name:15672/api/

Queue Eklemek
Queue eklemek ise oldukça kolay. Management ekranından 

Queue sekmesine tıklayıp add new queue dediğiniz zaman 
aşağıda görüldüğü gibi eklenebilmektedir.
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Örgün eğitim sisteminin, dünya-
nın diğer ülkelerinde olduğu gibi 
Endüstriyel Çağ için iyi olan fakat 
Bilgi Çağı için pek de iyi olmayan 

akademik nitelikleri arttırma yünündeki 
daha kuvvetli bir yapıda olduğu şüphesizdir. 
OECD (Ekonomik kalkınma Ve İş Birliği Ör-
gütü) verilerine göre şu anda okulların için-
de bulunduğu ikilem; yeteneklerin mi yoksa 
bilginin mi daha kolay öğretilebileceği ve iş 
hayatında yetkinlik kazanmanın mı yoksa o 
iş sürecinin dış kaynak kullanarak çözülme-
sinin daha efektif olacağıdır.[1]

Günümüzde birçok platformda artık 
Türkiye’de farklı sektörlerdeki işsizlik soru-
nunun aslında mesleksizlik sorunu olduğu 
ve eğitim- istihdam ilişkisinin önemi vurgu-
lanmaktadır. İş piyasalarında aktif olarak iş 
arıyor olmasına rağmen istihdam edileme-
yen mühendis olduğu aşikardır. Bunu yanı 
sıra, işveren açısından da belirli iş profille-
rine bakıldığında uygun işçi bulamayanla-
rın sayısı da azımsanmayacak durumdadır. 
Bu sorun o kadar belirgin hale gelmiştir ki 
artık işverenler “Türkiye’de aslında işsiz çok 
değil, işten anlayan işçi yok…” şeklinde ser-
zenişte bulunmaktadır. Bilişim sektöründe 
de iş gücü profilleri ve iş arayanların mes-
leki bilgi, beceri ve yetkinliklerinin işveren-
lerin aradıkları niteliklere uygun olmayışı 
istihdam sorunlarının başında gelmektedir. 
Elbette ki bu istihdam probleminin birçok 

dinamikler etrafında açıklanması gerekliliği 
es geçilemez. Her gün değişen piyasa şart-
ları, teknolojik yenilenme, sektörün büyük 
şehirlerde kümelenmesi, kamu sektörün-
de açıklamalara tezat bir alım tutumu gibi 
birçok problem istihdam sorunu için sebep 
olarak görülmelidir.

Bu açıdan bakıldığında problemin sa-
dece mesleki yetersizliğe özel olmadığı 
gerçeği görülüyor. Fakat bu tartışmaların 
önemli bir kısmının mesleki yeterlilik üze-
rinde yoğunlaştığını ve bunun da görmez-
den gelinemeyecek bir sorun olduğunu 
söylemeliyiz. Mesleki yetkinliklerin tüm alt 
meslek grupları için tanımlanmamış olma-
sı bir karışıklığa neden olmakla birlikte yer 
yer diğer disiplinlerden (matematik, fizik, 
ziraat, maden vb.) mezun olmuş fakat ken-
di alanında istihdam olanağı bulamamış 
ya da kendisini bilişim alanında geliştirmiş 
lisans mezunlarından karşılandığını görü-
yoruz. Bunun neticesinde, alanında yetkin 
olmayan birçok çalışan kendini “Yazılımcı” 
veya “Danışman” gibi kadrolarda görmek-
tedir. Burada mesleki eğitimin iş piyasası 
gereklerine uygun olmasının önemi ortaya 
çıkmaktadır.

 Yapılan çalışmalar sayesinde iş piya-
sasının gereklerine uygun meslek stan-
dartları ve belirlenen bu standartlara göre 
çalışabilecek elemanların bilgi, beceri ve 
yetkinliklerinin yani yeterliliklerinin eğitim 
kurumları tarafından daha çok dikkate alın-
ması gerektiği görülmektedir. Özellikle eği-
tim müfredatı önemli bir iyileştirmeye ihti-
yaç duymaktadır. Mühendis ancak iyi eğitim 
almış, yeterli sayıda öğretim üyesi, yeterli 
laboratuvar ve altyapı olanakları ve çağa 
uygun bir eğitim programı ile yetişir. Lisans 
düzeyinde verilen eğitim programlarının, 
küresel yeniliklere ve değişimlere açık, iş 
gücü piyasası analizlerine dayalı, bireyi is-
tihdama yönlendiren, gerekli yeterliliğe 
dayalı ve hareketliliği esas alan bir yapıya 
sahip olması gerekmektedir.

BILIŞIM SEKTÖRÜNDE 
MESLEKI EĞITIMIN ÖNEMI

GÜNÜMÜZDE 
BIRÇOK 

PLATFORMDA ARTIK 
TÜRKIYE’DE FARKLI 

SEKTÖRLERDEKI
IŞSIZLIK 

SORUNUNUN ASLINDA 
MESLEKSIZLIK 

SORUNU OLDUĞU VE 
EĞITIM - ISTIHDAM 
ILIŞKISININ ÖNEMI 

VURGULANMAKTADIR. 

MESLEKİ 
STANDARTLAR 

VE İSTİHDAM 
KOMİSYONU 

RAPORU:

Şekil 1: Bilişim 
Sektörü Meslek ve 
AYÇ (Avrupa Yeterlilik 
Çerçevesi) Seviyeleri
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Mesleki Sınav ve Belgelendirme çalışma-
ları çerçevesinde sektör ihtiyaçları, kamudan 
gelen talepler, küresel yeterlilik yapılarının 
gelişimi de göz önüne alınarak bilişim ala-
nındaki iş piyasasında ihtiyaç duyulan tüm 
alt meslekleri kavrayacak meslek adlarının, 
standartların ve yeterliliklerin belirlenmesi 
ilk aşamadır.[2]

Araştırma ve analiz yapabilmek, değer-
lendirmek, karşılaştırılabilirliği sağlamak ve 
ölçülebilirlik amacıyla, kariyer ve rehberlik 
için meslek tanımlamaya yardımcı olma ve 
istihdam hizmetleri amacıyla, mevcut işlerle 
çalışanları doğru eşleştirme ve bilgi sistem-
leri arasında ortak bir meslek dili sağlamaya yardımcı olmak 
için meslek tanımları yapılır.

Şekil 1’de Bilişim alanındaki temel meslekler, Avrupa Yeter-
lilik Çerçevesi (AYÇ) Seviyesi ve bu alanda meslek standardını/
yeterlilikleri hazırlayan STK adları görülmektedir.[2]

Bilişim işini belli bir standartta yapmaya çalışan kişi ve ku-
rumlar haksız rekabetle karşı karşıya kalabiliyor. Sektörde ve-
rilen hizmetlerin de bir standardı olmadığı için standart veya 
minimum hizmet tarifesi de bulunmuyor. Aynı işi bir bilişim şir-
keti bir bedel karşılığı yaparken bir başkası ücretsiz yapabiliyor. 
Bilişim sektörü kollarında faaliyet gösteren kaç kişinin olduğu, 
bunlardan kaçının kendi mesleğini icra ettiği, kaç kişinin kendi 
ehil olmadığı bir işten nemalandığı gibi soruları sorma ihtiyacı 
doğuyor.

Donanım, yazılım, bilişim hizmetleri ve benzeri alanların ta-
mamını dahil edersek Bilişim Teknolojileri sektöründe 80,000-
90,000 üzerinde çalışan olduğu varsayılabilir.[3] Yapılan 
araştırmalarda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 4A, 4B, 
4C statülü kadrolarda çalışan bilişim personeli sayısı 55,000-
60,000 civarında olduğu, bunun yanında özel sektör çalışan-
larını da dahil edersek bu rakamın 100,000 civarını bulduğu 
söylenebilir.[4] Dolayısıyla sektör için doğru stratejileri belir-
lemek için elimizde yeterli veri yok. Daha doğrusu sektörün bir 
envanteri yok. İşletme türlerine ve uzmanlık konularına göre bir 
sektörel envanter oluşturup doğru kararlar alabilmek için ista-
tistiki bilgilerin de takip edilmesi gerekir.

Giderek büyüyen bilişim teknolojileri pazarı sürekli yeni 
elemanlara ihtiyaç duyuyor. Öyle ki, bilişim alanında acil ola-
rak 70,000 bilişim personeline ihtiyaç olduğu açıklandı. Fakat, 
başvuru kriterleri nasıl olacak? Kimler başvurabilecek? şeklin-
de birtakım soruları da beraberinde getirdi. Burada şunu be-
lirtmek gerekirse, yazılım-bilişim alanından mezun binlerce 
işsiz mühendisin istihdam edilmesi dururken, karşılanacak bu 
personel ihtiyacı “ilgi alaka duyan herkes başvurabilir” şeklinde 
genel-geçer bir ifadeyle geçiştirilirse yapılan en büyük yanlış 
olma yolunda bir adım atılmış olacaktır.   

Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın yaptığı araştırmalarda is-
tatistiklere göre bilişim alanlarında mezun olan mühendis sayı-
sı yılda 8.000 – 10.000’dir. Yine MEB ve YÖK istatistiklerine göre 
Teknik Lise ve Meslek Yüksek Okullarının ilgili bölümlerinden 
her yıl on binlerle ifade edilen öğrenci mezun olmaktadır. Her 
kente bir üniversite açmak yerine mevcut olanların eş ve yeterli 
olanaklara kavuşması sağlanmalıdır. Ülkemizdeki üniversiteler 
planlı bir anlayış içerisinde öncelikle sayı bakımından değil, öğ-
retim kalitesi, kütüphane, anfi, laboratuvar gibi imkanlar ve en 
önemlisi yeterli ve nitelikli öğretim üyesi bakımından gelişti-
rilmelidir.

Mühendislik alanındaki eğitimde gerek açılan okullar gerek 
arttırılan kontenjanlar açısından planlama anlayışının olmama-
sı özellikle belirli bölümlerden mezun mühendislerin istihdam 

“TÜRKIYE’DE 
ASLINDA 
IŞSIZ ÇOK 

DEĞIL, IŞTEN 
ANLAYAN IŞÇI 

YOK…” 

““

sorununu arttırdığı gibi bu kitlenin mesleki kimliklerinde eroz-
yon yaratmaktadır. Üretim süreçlerinde ortaya çıkan değişim, 
mühendisleri yeniden biçimlendirmekte, mesleki formasyon-
larını değiştirmekte, istihdamı daraltmaktadır. İşsizliğin artma-
sı ücret politikalarını olumsuz yönde etkilemekte ve mühendi-
sin emeği ile orantılı ücret almalarını engellemektedir.[5] 

Günümüzün hızla değişen bilişim sektöründe bireyin ken-
dine bir kariyer sağlayabilmesi için bilgi, beceri ve deneyim-
lerini belgelemesi istenmektedir. Sertifikasyonlar, tanımı be-
lirlenmiş bir bilgi ve beceri düzeyi için gerekli birikimi ölçüp 
değerlendiren belgeleme standartlarıdır. Bilişim teknolojileri-
ne yapılan yoğun yatırımlarla şirketlerde bu yatırımlarını tec-
rübeye ve sertifikaya sahip bilişim teknolojileri profesyonel-
lerine emanet etme arzusu çoğalmaktadır. İş başvurularında 
öne geçmeyi, sektörde yer edinmeyi sağlayabilecek olan bu 
sertifikalar uluslararası alanda da kabul görmeyi, dünyaya açı-
labilmeyi de sağlamaktadır. Sertifikasyon bilişim sektörü açı-
sından bakıldığında uzmanlığın bir ispatı demektir. Ancak tüm 
dünyada olduğu gibi yasal bir zorunluluğu olmayan mesleki 
yeterliliğe dayalı sınav ve belgelendirme gönüllük esaslarında 
çalışmaktadır; ihtiyaridir. Mesleki Yeterlilik Belgesi, işverenin 
kendi tanımladığı iş gücü profillerine uygun eleman bulmasını 
sağlarken personel için de kendini ispat etme, kanıtlama imka-
nı sağlayacaktır. Ancak, toplumun tüm segmentlerinde Mesleki 
Yeterlilik Belgesinin tam olarak bilinmediği bir gerçektir. 

KISALTMALAR
1-TÜBİDER-Türkiye Bilişim Sektörü Derneği
2-TBV-Türkiye Bilişim Vakfı
3-YASAD-Yazılım Sanayicileri Derneği
4-TÜBİSAD-Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği
5-TBGD-Türkiye Bilişim Güvenliği Derneği
6-BGD-Bilgi Güvenliği Derneği
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Windows Phone işletim sistemi ço-
ğumuzun bildiği üzere artık yavaş 
yavaş Windows 10 Mobile adına 
ve sistemine geçiş sürecine girme-

ye başladı. Bu süreç birçok kullanıcıyı heye-
canlandırmaya devam ederken, bizler de bu 
makalemizde bu sürece kısa bir göz atmayı 
ve Windows 10 Mobile işletim sisteminin 
getirileri neler olacak bunları hep birlikte in-
celemeyi amaç edineceğiz.

Mobil cihaz üretimine Windows Mobile 
ile başlamış olan Microsoft, dokunmatik ek-
ran teknolojisinin gelişmesi ve daha küçük 
ve taşınabilir cihazlara ihtiyaç duyulmasın-
dan dolayı Windows Phone işletim sistemine 
geçme kararı almıştı. İlk olarak 2009 yılında, 
Windows Phone 6.5 adında bir ara sürüm ya-
yınlayan Microsoft, bu sistemi bir test ve ara 
geçiş sürümü olarak gördü. Fakat Windows 
Phone 6.5 sürümüyle sonraki sürümlerin ne 
ara yüz ne de içerik bakımından pek alâkaları 
olmayacaktı. Windows Phone 6.5 tam olarak 
böyle görünüyordu;

Windows Mobile 6.5 sürümü çok hızlı 
bir şekilde geliştirildi ve Windows Phone 7 
Series adı ortaya koyuldu fakat Series adı 
daha sonraları karmaşaya neden olacak ön 
görüsüyle atıldı ve 2010 yılında tanıtılan 
yeni mobil işletim sisteminin adı Windows 
Phone 7 oldu. Yeni sistem diğer mobil işletim 
sistemlerinden ara yüz olarak ayrılıyordu. 
Metro ismi verilen yeni ara yüz görsellikten 
çok erişim ve kullanım kolaylığı sağlaması 
yönünden tercih edildi. Uygulama kısa yol-
larının kutucuk olarak başlangıç ekranına 
pinlenebilmesi başta kullanıcılara itici gel-
miş olsa da daha sonraları birçok bağımlısı 
oluştu bu arayüzün;              

Bundan sonra çıkan sürümlerin hepsinde 
metro arayüzü kullanıldı ve geri dönüşlerin 
olumlu olması hasebiyle Windows, Windows 

8.1 ve Windows 10 gibi pc işletim sistemle-
rinde dâhi metro arayüzüne yer verdi. Daha 
sonra çıkan Windows Phone 7.5 (Mango) 
sadece yüksek donanım desteği ve birkaç 
ekstra geliştirme seçeneği ile geldi. Ama 
şüphesiz en büyük gelişme Windows Phone 
8 ile birlikte alındı. Daha yüksek donanım 
desteği, ekstra canlı kutucuk desteği ve daha 
bir sürü ekstra özellik. Windows CE kerneli 
yerine, Windows NT kerneli ile yazılan Win-
dows Phone 8, geliştirilmeye ve ilerlemeye 
daha hazır bir işletim sistemiydi. Bu yönüyle 
önceki sürümlerden tamamıyla farklı olarak 
anılabilirdi. Daha sonraları Windows Phone 
8.1 güncellemesi alan sistem, bildirim çu-
buğu, arka plan resmi ekleme gibi bir çok 
ekstra özelliği bünyesine kattı. Windows 10 
Mobile’dan önceki süreci kısaca tanımladık-
tan sonra değişim ve gelişim yönünden bir 
devrim olarak görülen Windows 10 Mobile 
sürecine geçebiliriz.

MOBİLE VE GELİŞİM SÜRECİ
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Windows 10 ilk tanıtımından beri 
bir Universal OS olarak anıldı. Univer-
sal OS, yani; her cihazda kullanılacak 
ortak bir sistem. PC’ler için, tablet için, 
telefonlar için, giyilebilir teknolojiler 
için hatta çamaşır makinası vs. aletlere 
de kurulabilecek ve ortak programları 
çalıştırmayı amaç edinmiş bir sistem. 
İşte bu sistemin telefon yönüne Win-
dows 10 Mobile adı verildi.

Windows 10 Mobile Universal 
OS olmasından dolayı, kamuoyuna 
telefonların çekirdek yapısı uygun 
olması dâhilinde birçok PC yazılımı-
nı da çalıştırabilecek bir sistem ola-
rak tanıtıldı. Bu özellikleri bir kenara 
bırakın Windows 10 Mobile’ın Android 
ve IOS’dan ayrılan yönlerine değinmek 
istiyorum. Microsoft bu sistemi tanıtır-
ken bazı temel projeler adıyla tanıttı. 
Bunlar;

Project Astoria; Temel olarak And-
roid’in, C++ ve Java dilleriyle yazılmış 
uygulamaları ile birlikte IOS’un Ob-
jective C dillerini; C# diline çeviren 
bir proje olarak tanımlayabiliriz. Yani 
Windows 10 Mobile, küçük birkaç iş-
lemden sonra tüm Android ve IOS uy-
gulamalarını çalıştırabilecek ki bu da 
Windows Phone’un eksik olan uygula-
ma yönünü kapatarak, diğer mobil iş-
letim sistemlerine karşı çok büyük bir 
avantaj sağlayacak.

Windows Continuum; Bu proje 
kapsamında, Windows 10 Mobile yük-
lü her bir cihaz aynı zamanda taşınabi-
lir basit bir PC olacak. Continuum Dock 
adı verilen bir ünite yardımıyla, basit 
bir monitör veya projektör ile telefon 
arasında bir bağlantı kurulabilecek. 
Mouse ve klavye girişleri de içeren bu 

ünite aynı zamanda kablosuz cihazları 
da destekliyor. Bu üniteye telefonunu-
zu bağladığınız anda ekranınıza yan-
sıyan görüntü basit bir PC görüntüsü 
oluyor ve çeşitli işlevler sunuyor.
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Tüm bunların yanında, Windows 10 
Mobile sistemli bir telefon deneyimi-
ne sahip olmak için kullanıcılar, metro 
arayüzünde daha fazla kişiselleştirme 
seçeneği, daha toplu yeni ayarlar me-
nüsü, yenilenmiş Office, Groove Müzik 
ve Video gibi App’lar, Akıllı Asistan 
Cortana ve Windows Hello’yu değer-
lendirerek karar vereceklerdir. 

MOBIL CIHAZ ÜRETIMINE WINDOWS 
MOBILE ILE BAŞLAMIŞ OLAN 

MICROSOFT, DOKUNMATIK EKRAN 
TEKNOLOJISININ GELIŞMESI VE DAHA 

KÜÇÜK VE TAŞINABILIR CIHAZLARA 
IHTIYAÇ DUYULMASINDAN 

DOLAYI WINDOWS PHONE IŞLETIM 
SISTEMINE GEÇME KARARI ALMIŞTI
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BİLGİSAYAR
MÜHENDISLIĞINDE
MESLEKİ YETERLİLİK VE İSTİHDAM ÜZERİNDE 

AKADEMİNİN ROLÜ VE DURUMU
MESLEKI STANDARTLAR VE ISTIHDAM SORUNLARI KOMISYONU OLARAK BILGISAYAR 

MÜHENDISLIĞI MESLEĞINDE STANDARTLARIN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASI, 
MESLEKI YETERLILIK VE ISTIHDAM GIBI KONULARDA ÖNEMLI ÇALIŞMALAR VE 

TARTIŞMALAR YAPARAK MEVCUT VE OLASI PROBLEMLERE ÇÖZÜMLER ARAMAKTAYIZ. BU 
ÇALIŞMALARDAN MESLEKI YETERLILIK VE ISTIHDAM SORUNLARI BAŞLIĞI ISE DEVAMLI 

ÖNÜMÜZDE OLAN VE ACİL OLARAK ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI GEREKEN GÜNDEM 
MADDELERINDEN OLUŞMAKTADIR. 

MESLEKİ 
STANDARTLAR 

VE İSTİHDAM 
KOMİSYONU 

RAPORU:
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Özellikle son yıllarda Bilgisayar Mü-
hendisliği Bölümlerinin sayısının 
artması, ülkede uygulanan sayıca 
yüksek kontenjan temelli yükseköğ-
retim planı, akademinin altyapı ye-

tersizliği gibi birçok sorun beraberinde dolaylı bir 
işsizlik problemini meydana getirmiştir. Görece yeni 
bir meslek olarak ortaya çıkan ve yine birçok mü-
hendislik disiplinine göre genç sayılabilecek mesle-
ğimiz ilk yıllardaki ihtiyaçlarını nispeten karşılamış 
ve bu durumun sonucunda piyasa uzmanlaşmış ve 
kalifiye mühendis arayışına doğru hareketlenmiştir. 

Mesleğin ilgi alanı olan pazar, geçen yıllar içe-
risinde hiçbir meslek grubunda görülmemiş oranda 
büyümüş olmasına ve piyasa şartları elverişli olarak 
görülmesine rağmen ortada bir istihdam sorunu ol-
duğu artık sesli olarak dillendirilmekte ve inceleme 
gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Birçok meslek 
grubunda karşılaşılan istihdam problemi de Bilgi-
sayar Mühendisliği için farklı bir formda karşımıza 
çıkmaktadır. 

Mesleki açıdan yetersiz mühendislerin piya-
sa şartları karşısında istihdam sorunu yaşadığı ön 
kabulünden yola çıkarak akademinin lisans eğitimi 
merkezinde tartışılması gerekliliği söz konusudur. 
Bir sonraki adımda lisansüstü eğitimi de konuşmak 
mümkün. Komisyon olarak yıl içerisinde üze-
rinde durduğumuz konulardan biri olan 
Bilgisayar Mühendisliği eğitimi ile 
mesleki yeterliliği olan mühendisler 
yetiştirilmesi arasında güçlü bir 
ilişki olduğu ortaya konmuştur. 
Mesleki açıdan yeterli olma ile 
de istihdam edilme arasında bir 
ilişkiden bahsetmek mümkün. 
Bu önermelerden hareketle iyi 
temel eğitim ile istihdam arasın-
da iki adımlı bir ilişki olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Komisyonumuzun bugüne ka-
dar gerçekleştirdiği çalışmalar Bilgi-
sayar Mühendisliği Bölümlerinin teknik 
altyapı ve akademik yeterliliklerini analiz 
etmek, genel durumu görmek ve sonuçlar üzerinde 
akademi paydaşlığına sahip bir rapor ortaya koymak 
kaygısı taşımıştır. Bu fikir ile komisyonumuz ilk top-
lantılarda tüm bölümlerden gerekli bilgileri talep 
etmiş, MÜDEK* akreditasyon şartlarını incelemiş, 
gerekli karşılaştırmaları yaparak yetkinliklerimizi 
ve eksikliklerimizi geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde 
Kars’ta gerçekleştirilen Bilgisayar Mühendisleri Bö-
lüm Başkanları Toplantısında bir sunum ile akade-
miye aktarmaya çalışmıştır. Akademinin her geçen 
gün nicelik olarak biraz daha iyiye giden durumunu 
nitelik açısından da sorgulayarak tarafsız ve üçüncü 
bir göz olarak incelemeye çalışmıştır. Tabi burada 
ortaya konan ölçütlerin komisyon ile bilgi paylaşan 
üniversitelerin verilerinden derlenerek ortaya ko-
nulduğu unutulmaması gereken bir gerçekliktir. 

MESLEKİ 
AÇIDAN YETERSİZ 

MÜHENDİSLERİN PİYASA 
ŞARTLARI KARŞISINDA 

İSTİHDAM SORUNU YAŞADIĞI 
ÖN KABULÜNDEN YOLA 
ÇIKARAK AKADEMİNİN 

LİSANS EĞİTİMİ 
MERKEZİNDE TARTIŞILMASI 

GEREKLİLİĞİ SÖZ 
KONUSUDUR

Bu verilere kısaca göz atacak olursak;
n MÜDEK Akreditasyonuna sahip bölüm sayısı: 12 
n Laboratuvar Sayısı: 3
n Bilgisayar Sayısı: 117 
n Eğitim Kartı (FPGA, Mikroişlemci, Sayısal Tasarım vb.) 

Sayısı: 2
n Ağ Elemanları (Router, Switch vb.): 3 olarak görün-

mektedir. 
Bu sayıların ortaya koyduğu gibi laboratuvar ve bilgi-

sayar sayısı ortalamaları azımsanmayacak olsa da mesle-
ki uzmanlık kazanmada önemli birer etken olan öğretim 
araçlarının sayısının arttırılması gerekliliği ve tüm üniver-
sitelerde olması gerekliliği dikkat çekmektedir. 

Akademisyen sayısı açısından ortaya konulacak sonuç-
lar ise;

n Akademisyen Sayısı (Arş. Gör. dahil): 11 olarak hesap-
lanmıştır. 

Dağılım incelendiğinde ise;
n Akademisyen Sayısı (>0 & <5): %30 
n Akademisyen Sayısı (>5 & <10): %40 
n Akademisyen Sayısı (<10): %30 şeklinde olduğu gö-

rülüyor. 
Ders sayıları, içerikleri açısından yaptığımız inceleme-

lere göre ise temel derslerin hemen hemen tüm üniversi-
telerde açıldığını ve zorunlu olarak okutulduğunu belirle-
miş bulunuyoruz. Bu açıdan başarılı olan akademi disiplin 

açısından çok önemli olan teknik seçmeli derslerin açıl-
masında gerekli yetkinliği henüz gösterememiş 

bulunuyor. Bu durum ise mesleğimiz açısından 
oldukça önemli olan uzmanlaşmayı geliştire-

meme konusunda önemli bir problem olarak 
karşımıza çıkıyor. Birçok programda listede 
bulunan derslerin açılamıyor olması, açı-
lan derslerde yetkin akademisyen eksikliği, 
zorunlu seçmeli gibi seçmeli ders mantığı 
ile çelişen ders seçme sistemi problemle-
ri, çözülmesi gereken birer problem olarak 

değerlendirilmeli ve çözümü için çalışma-
lar başlatılmalıdır. Bir önemli problem de 

akademinin özellikle bizim disiplinimiz açı-
sından devamlı zinde kalmak zorunda olduğu, 

müfredatın güncel tutulması ve sürekli gözden 
geçirilmesi gerekliliğidir. 

Tüm bu bilgiler ışığında, ders içeriklerinin ve listele-
rinin güncel tutulması, akademisyen sayılarının iyileştiril-
mesi ve yeterliliği daha yüksek ve test, güvenlik, donanım 
gibi başlıklarda uzmanlaşmaya yatkın bir temel eğitimden 
geçmiş mezunların verilmesi için çalışmaların planlı bir 
şekilde sürdürülmesi gerekliliği sonucu komisyonumuz ta-
rafından ortaya konmuş ve ilgili kaynaklara iletilmiştir. İs-
tihdam sorunlarının çözümü için gereken çalışmalar adım 
adım analiz edilmeye ve çözümü için adımlar atılmaya de-
vam edilecektir. 

(*) MÜDEK: Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 
Ayrıntılı bilgi için: http://www.mudek.org.tr/tr/ana/ilk.shtm  
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İnternet günümüzde tüm işle-
rimizi kolaylıkla yapabildiğimiz, 
tüm bilgilere ulaşabildiğimiz bir 
ortam haline geldi. Aklımıza takı-

lan tüm soruları internette aratır duruma 
geldik. Eskiden “bir bilene danışalım” de-
nildiğinde büyüklerimiz aklımıza gelirken 
artık Google en iyi bilen konumuna gel-
di. Peki aradığımız her bilgiye kolaylıkla 
ulaşabiliyor muyuz? Bu sorunun cevabını 
web’in tarihsel gelişimi ile verelim:

WEB 1.0
Bu teknolojiye sahip web sitelerinin 

temel amacı kullanıcıya sadece bilgi sun-
maktı. Bilgi sunucuda yayınlanır, kullanıcı-
lar siteye erişerek bilgiye sahip olurlardı. 
Kullanıcılar site içeriğine katkıda buluna-
mazlardı. Sayfalar temel html yapısından 
oluşurdu. Css , javascript gibi temel tekno-
jilerden yoksun idi. Kullanıcının kullanabi-
leceği en interaktif durum linkler ile başka 
sayfalara geçmekti. Aşağıda 1994 yılına ait 
yahoo’nun web sitesinden bir ekran görün-
tüsünü görebilirsiniz. 

 

WEB 2.0
Temel bir web sitesinden ayrılan en te-

mel özelliği kullanıcı ile etkileşim halinde 
olmasıdır. İlk örnekleri yorum yapabilme 
ile başlamış, daha sonra içerik paylaşımı 
devreye girmiş ve en gelişmiş örneği ola-
rak sosyal medyada kişi bütünüyle içerik 
hale gelmiştir. Teknolojik altyapı olarak da 
css, javascript, jquery, ajax gibi teknolojiler 
etkin bir şekilde kullanılmıştır.  Web 2.0 
için en güzel örneği facebook olarak vere-
biliriz.

 

ANLAMSAL WEB NEDIR? 
WEB’TE YENI BIR ÇAĞ 

WEB 3.0
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WEB 3.0
Web 3.0 ile internet artık sadece metinler-

den oluşan insanların algılayabildiği sayfalar-
dan ayrışarak makinaların da anlayabileceği bir 
yapıya kavuşuyor. Cümle içerisindeki kelimele-
rin anlamları sadece insanlar tarafından değil 
makinalar tarafından da anlaşılabiliyor. Bunun 
için tüm değerli dataların linkler halinde tut-
mak gerekmektedir. Bu datalar anlık işlemler 
ile bazı çıkarımlar elde edilerek anlamlı text 
ler haline gelmektedir. “Mustafa Alabora, Me-
met Ali Alabora’nın babasıdır” bilgisi semantic 
web’te “Memet Ali Alabora, Mustafa Alabora’nın 
oğludur” ile aynıdır.  Ya da biraz daha genişlete-
lim: “Vehbi Koç, Rahmi Koçun babasıdır. Rahmi 

Koç Mustafa Koç’un babasıdır.” Cümlelerinden 
“Vehbi Koç’un torunlarından birisi Mustafa 
Koç’tur.” çıkartılabilir. Ya da “yüz” yazıldığında 
herkesin aklına farklı anlamlar gelebilir (“yüz” 
kelimesinin “sayı”, “spor(eylem)”, “ayırmak”, “kı-
lıf” ve “surat” anlamları vardır) fakat anlamsal 
web’te hangi anlamda kullanıldığı bellidir. 

Semantic web, yapay zeka uygulaması de-
ğildir fakat yapay zeka ile kullanılabilen yar-
dımcı güzel bir teknolojidir. Tim Berners-Lee 
tarafından ilk olarak öne sürülmüştür. Anlam-
sal web’teki temel  amaç  iyi tanımlanmış ve 
bağlantılandırılmış olan bilgilerin ve servis-
lerin web ortamında kolay bir şekilde bilgisa-
yarca-okunabilir ve bilgisayarca-anlaşılabilir 
olmasını sağlayacak standartların ve teknolo-
jilerin geliştirilmesidir. Semantic Web’in temel 
yapı taşlarını inceleyelim:

RDF (RESOURCE 
DESCRIPTION FRAMEWORK)

Web ortamındaki nesnelerin  özelliklerin ve 
bu özellik değerlerinin biçimlenmiş olarak  ifa-
de edilmesidir. Bu biçimlenme sayesinde veriye 
ulaşılabilir ve verinin kullanılabilir hale gelme-
sini, yani yazılımın nesneleri anlayabilmesini 
sağlamaktır. Xml teknolojisi temelli olarak ta-
sarlanmıştır.  

ÖRNEK RDF : 
<?xml version=”1.0”?>
<rdf:RDF xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#”
 xmlns:cd=”http://www.recshop.fake/cd#”>
 <rdf:Description
  rdf:about=”http://www.recshop.fake/cd/Empire Burlesque”>
  <cd:artist>Bob Dylan</cd:artist>
  <cd:country>USA</cd:country>
  <cd:company>Columbia</cd:company>
  <cd:price>10.90</cd:price>
  <cd:year>1985</cd:year>
 </rdf:Description>
 .
.</rdf:RDF>

WEB 3.0 ILE 
INTERNET 
ARTIK SADECE 
METINLERDEN 
OLUŞAN 
INSANLARIN 
ALGILAYABILDIĞI 
SAYFALARDAN 
AYRIŞARAK 
MAKINALARIN DA 
ANLAYABILECEĞI 
BIR YAPIYA 
KAVUŞUYOR.
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RDFS (RESOURCE 
DESCRIPTION FRAMEWORK 
SCHEMA)

Uygulamaya özel sınıflar ve özellikler için 
framework sağlar. Bu şemalarda nesneler, ob-
ject oriented programming yapısı gibi tutulur. 
Tasarım içerir. Kayıt bazlı bilgi yer almaz. 

 
SPARQL Nedir?
RDF verileri için kullanılan bir sorgulama 

dilidir. SQL de olduğu gibi SPARQL de select, 
from, where yapısını kullanır. 

SELECT: İstenilen data’nın sayısını ve 
sırasını belirlerlemek için kullanılır.

FROM: Sorgulanan kaynağı belirtir. 
Kullanılması zorunlu değildir, seçimi 
kullanıcıya kalmıştır.

WHERE: Olası sonuçları isteğimize göre 
kısıtlamak için kullanılır. 

Örnek:  Tim Berners-Lee’yi tanıyanların 
homepage’i sorgulanır.

PREFIX foaf: <http://xmlns.com/
foaf/0.1/>

PREFIX card: <http://www.w3.org/
People/Berners-Lee/card#>

SELECT ?homepage
FROM <http://dig.csail.mit.edu/2008/

webdav/timbl/foaf.rdf>
WHERE {
card:i foaf:knows ?known .
?known foaf:homepage ?homepage .
}
Not :  foaf ,  insanlarla ilgili bilgileri 

içeren önceden tanımlanmış bir dataset’dir.
 
Ontoloji  Nedir?
Kısaca kavramsallaştırma diyebileceğimiz 

ontoloji, belli bir tasarım aşamasında soyut 
model oluşturma anlamına gelir. Nesneler 
arasındaki ilişkileri ve ilişkilerin anlamlarını 
belirler. Açık nokta kalmayacak şekilde oluştu-
rulan tasarım başarılı bir ontolojiyi işaret eder. 
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Daha fazla bilgi için aşağıdaki linklerden faydalanabilirsiniz. 

http://www.w3.org/standards/semanticweb/
http://semanticweb.org/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web 

OWL  (Web Ontology Language)
Ontolojileri tanımlamak için kullanılan bir dildir. RDF’e çok benzer. Nesneler 

alt sınıf, eşitlik, zıtlık (sub class of, equivalent To, disjoint with)  gibi özelleşmiş 
ilişkiler tutulur. OWL, XML, RDF, ve RDF-S tarafından sağlanan anlamların açık-
lanmasını sağlayan imkânları kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. Bu nedenle, 
makinalar tarafından çevrilip kullanılabilir web içeriğini gösterebilme yeteneği 
sayesinde, bu web dillerinin evrimsel devamı gibi düşünülebilir. OWL, XML ta-
banlı olduğu için, OWL bilgisi kolayca farklı işletim sistemlerine sahip bilgisa-
yarlar ve farklı programlama dilleri arasında alınıp verilebilir.
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Tasarım Desenleri,  nesneye da-
yalı programlama dilleri üzerin-
de yazılım geliştirme sürecinde 
karşılaşılan problemlerin birçok 

alternatif denenmesi sonucunda en başa-
rılı olanının seçilmesi ile oluşturulmuş ya-
pısal haritalardır. 

Bu haritaları birçok yazılımcı yanlış 
yorumlayarak çalışan kod grupları ile ka-
rıştırmaktadır. Çalışan kod grubundan olu-
şan bir kalıp, programın çalışması amacıy-
la (hesap, işlem sonucu vb..) hazırlanmış 
olması sebebiyle Algoritma kodu olarak 
değerlendirilirken, Tasarım Desenleri ya-
zılacak olan kodların, oluşturulan nesnele-
rin düzeninin ve birbiri ile iletişiminin en 
stabil durumda hazırlanmasını sağlayan 
yöntemi belirlemektedir.

Bunu şu şekilde de örneklendirebiliriz. 
Bir noktadan farklı bir noktaya seyahat 
etme ihtiyacımız bulunmakta ve elimizde 
bir harita (Design Pattern) ve bir vasıta (Al-
goritma Kodu) bulunmaktadır. Bu durumda 
haritadan bizi o noktaya ulaştırmasını is-
teme veya vasıtadan o noktayı kendisinin 
bulması gibi bir talepte bulunma imkanı-
mız olmaması nasılsa aynı şekilde Tasarım 
Deseni  için de bize çözüm oluşturacak 
kodu sağlamasını talep edemeyiz. Örnek-
lerle ile ifade edilen, Tasarım Desenlerinin 
kodlama değil kodun yazılış biçimini vaat 
etmesinin yararı nedir?

Bu soruya vereceğimiz cevabı da yuka-
rıdaki örneğe uygun biçimde gerçek hayat-
tan örnekle ele alalım.

Bir vasıta ürettiğimizi düşünelim bu 
vasıtaya ait tekerlekleri ise herkesten fark-
lı olarak kare, üçgen vb.. şekilde üretelim. 
Okurken bile düşüncemizin yanlış olduğu 
fikri hemen ortaya çıkacaktır değil mi? 
Çünkü daha öncesinde belirli şekillerde 
denenmiş bir işlem ve en doğru tasarımın 
yuvarlak biçimde olduğu kanıtlanmış. 

Bu kurala uymazsak ne olur?
Vasıtanın hareket kısıtlaması, konfor 

problemi, yakıt harcama miktarı vb sorun-
ların yanı sıra aracı oluşturan birçok ele-
manın yapısının bu tekerleklere uygun ya-

pılacağından dolayı herhangi bir sebeple 
bizim kendimize göre tasarladığımız kare 
yerine evrensel olarak kabul edilmiş olan 
yuvarlak tekerleğe geçiş kısmında geriye 
doğru aracın birçok elemanının da değiş-
mesi gerekecektir.

İşte geliştirmekte olduğumuz yazılım-
larda da nesne tabanlı kodlama işlemlerin-
de Tasarım Deseni yapısına uymadığımız-
da projemizin ileride oluşabilecek yapısal 
değişikliklerinde benzeri sıkıntıları yaşa-
mamız muhtemeldir.

Her projede Tasarım Deseni mi kulla-
nılmalıdır?

Aslında bunun en doğru cevabını sizler 
verebilirsiniz. Kodlama yapınız içerisinde 
kullanacağınız nesne tabanlı kodlama me-
todolojisi birbiri ile ilişkili tekrar kullanı-
labilir veya refactoring söz konusu olabi-
lecek bir yapı ise kodunuza uygun tasarım 
desenini tespit ederek kullanmanız doğru 
olandır. Aksi durumda ise ya kendi Tasa-
rım Deseninizi yazmak veya kare tekerlek 
teknolojisini evrenselleştirmemiz gereke-
cektir.

En uygun tasarım desenleri ve evrensel 
kodlarda görüşmek dileğiyle…

 Organizasyonun tek bir domaininde 
değil (orneğin IT) tüm anahtar domain-
lerine yayıldığında dönüşüm tamamlanır. 
Aksi “kısmen Agile olan büyük ihtimal ile 
dönüşümü tamamlayamayarak sürekli iyi-
leştirmeye odaklanamayan” organizasyon 
resmi çizer. 

2008 yılından beri çalıştığım uluslara-
rası bir çok firma ile Agile Coach ve Scrum 
Master görevlerini üstlendim. Dönüşüm 
projelerinde yer aldım. Farklı milletlerden 
gelen insanlar ile farklı kültürlerde çalış-
tım. Bir yazı dizisi fikri ile başlayan bu ilk 
yazım ve gelecek yazılarımda bir paylaşım 
ortamı yaratalım ve bilgiyi yayalım isterim. 

Agile olmaya giden yolda kullanılan 
pratiklerinden en popüleri Scrum hakkında 
bir sonraki ay yayımlanacak sayıda konu-
şuyor olacağız. Merak ettikleriniz ve/veya 
duymak istedikleriniz için bizimle iletişime 
geçebilirsiniz. 

TASARIM DESENLERI 
VE YAZILIM UZMANLARINA 

FAYDALARI

057www.bimo.org.tr



058 www.bimo.org.tr

Dr. Ali Gürbüz

/ KÖŞE / 

PENA Akedemi

Başarılı projelerin hayata geçiril-
mesinde doğru planlama, doğru 
ve etkin kaynak kullanımı, iyi bir 
paydaş ve risk yönetimi önem-

li unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Standish Group CHAOS Manifesto 2013 

raporu incelendiğinde 2012 yılı içerisinde 
başlatılan 100 projeden sadece 39’u başa-
rılı bir şekilde sonuçlandırılabilmiştir. Geri 
kalan 61 projenin 18’i tamamen Başarısız 
olmuş ve istenilen hedefe ulaşamadan 
sonlandırılmıştır. 43 proje ise zorlanarak ya 
zaman artımı, ya kapsam değişikliği veya 
kaynak artırımı ile tamamlanmıştır. 

Standish Group’un 2009 yılı CHAOS 
raporu projelerin başarısızlık nedenlerini 
detaylı bir şekilde incelemiştir. Buna göre 
ortaya Tablo 1’deki sonuçlara ulaşılmıştır. 

Bu tablo incelendiğinde başarısızlık ne-
denlerinin %50 yakın kısmının gereksinim 
ve kapsam yönetimi ile ilgili olduğu kar-
şımıza çıkmaktadır. Gereksinim ve kapsam 
yönetimi denildiğinde de iki temel aktör 
karşımıza çıkmaktadır: Proje Yöneticisi  ve 
İş Analisti.

Proje yöneticisi, PMI’ın (Project Mana-
gement Institute) tanımladığı metodolojiye 
göre bir fikrin projelendirilip Proje Başlatma 
Belgesinin (Proje Beratı) Sponsor tarafından 
yayınlanması ile proje içerisine dahil olur. 
Proje beratı’nda proje için belirli bir kapsam 
çizilmiş ve kaynaklar ayrılmıştır. Proje bera-
tında öngörülen kaynaklar ne kadar isabetli 
ise Proje Yöneticisinin başarılı bir proje ger-
çekleştirme şansı da o kadar fazla olacak-
tır. Bu açıdan proje beratına girdi sağlayan 
ve IIBA (International Instıtute of Business 
Analysis) metodolojisine göre İş Analisti ta-
rafından hazırlanan İş Gerekçesi Dokümanı 

(Business Case Document) projeler için 
doğru kaynağın planlanması ve kapsa-
mın doğru şekilde tanımlanması için 
önem arz etmektedir. 

İş analisti, proje öncesi gerçekleş-
tirdiği çalışmaları, İş Gerekçesi Dokü-
manı içerisinde Sponsor’a sunar. Bu 
noktada bu doküman, Sponsor için 
Proje Beratı’nın hazırlanması sırasın-
da gerekli kaynakların planlanması ve 
tahminlenmesi açısından kullanılabi-
lecek en önemli belge olmaktadır. 

Doğru kaynak planlanması ve kap-
samlı bir İş Gerekçesi dokümanı hazırlan-
ması için İş analisti tarafından başarılı bir 

İŞ ANALİSTİ 
VE PROJE YÖNETİCİSİ

Kullanıcı girdisinin olmaması  %12.8 
Tamamlanmamış İsterler ve Belirtimler  %12.3 
Değişen İsterler ve Belirtimler  %11.8 
Yönetim desteğinin olmaması  %7.5 
Teknolojik yetersizlik  %7.0 
Kaynak yetersizliği  %6.4 
Gerçekçi olmayan beklentiler  %5.9 
Açık olmayan hedefler  %5.3 
Gerçekçi olmayan zamanlama tahminleri  %4.3 
Yeni Teknoloji  %3.7

Tablo 1- Proje Başarısızlık Faktörleri

DAHA BAŞARILI 
PROJELER IÇIN BIRBIRINI 

TAMAMLAYAN IKI ROL: 
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iş analizi gerçekleştirilmesi önemlidir. IIBA me-
todolojisine göre kurumsal analizin gerçekleş-
tirilmesi ile öncelikle kurumun mevcut durumu 
ve olmak istediği nokta analiz edilir. Bu analiz 
sonucunda kurumun bulunduğu durum ile ge-
lecekteki durumu arasında aradaki açıklık (gap) 
belirlenerek firmanın nereden nereye yolculuk 
edeceği ortaya konulur. Olası çözümler üzeri-
ne çalışılır. Çözümler üzerinde fizibilite tekniği 
ile detaylı analizler yapılır. Çözümlere yönelik 
paydaş incelemesi ve zaman tahminlemesi de 
bu aşamada gerçekleştirilir. Sonuçta bir çözüm 
seçilerek iş gerekçesi dokümanı oluşturur.  

Proje başladıktan sonra İş Analistinin so-
rumluluğunda olan Gereksinim Ortaya Çıkar-
ma çalışmaları proje kapsam yönetimi için 
en önemli adımı oluşturmaktadır. Gereksinim 
ortaya çıkarma faaliyetleri ile projede ger-
çekleştirilecek olan iş gereksinimleri, paydaş 
gereksinimleri, çözüm ve geçiş gereksinimleri 
ortaya konulur. Bu çalışmalar sırasında temel 
sorumluluk İş analistinde olsa dahi İş anali-
sitinin  en önemli çalışma arkadaşı Proje Yö-
netici’sidir. Paydaşlarlar gerekli toplantıların 
gerçekleştirilmesinin politik olarak sağlanma-
sı, gerekli kaynakların ayrılması, ekip içi görev 
paylaşımlarının resmi olarak gerçekleştirilmesi, 
gereksinim faaliyetlerine yönelik risklerin takip 
ederek gerekli eylemlerin alınmasının sağlan-
ması, Sponsor’la olan olumlu şekilde sürdürül-
mesi ve raporların sunulması Proje yöneticisi 
sorumluluğundadır. 

Görüldüğü gibi IIBA metodolojisi ile PMI metodolojisi 
birbirini bütünleyen ve daha başarılı projelerin sayısını art-
tırmayı hedefleyen iki yaklaşımdır. Bu metodolojiler hakim 
ve uygulama konusunda tecrübesi olan İş Analisti ve Proje 
Yöneticisi daha işin başında birbirini tamamlayan iki farklı 
kişi tarafından oynanan roller olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Tüm proje boyunca bu rollerin birbirine desteği proje ba-
şarısı açısından önemlidir. Bu rollerin öğrenilip doğru bir 
şekilde uygulanması ile başarılı projelerin sayısı artacaktır. 

PROJE BERATINDA ÖNGÖRÜLEN 
KAYNAKLAR NE KADAR ISABETLI ISE 

PROJE YÖNETICISININ BAŞARILI BIR 
PROJE GERÇEKLEŞTIRME ŞANSI DA O 

KADAR FAZLA OLACAKTIR.
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Gelişen teknolojinin iş hayatında 
daha fazla kullanılmasıyla be-
raber günümüzde, her türlü ku-
rumda BT projeleri yürütülmekte 

ve bu projelerin sonuçları stratejik öneme 
sahip olmaktadır. Bu nedenle kurumların BT 
proje süreçlerinin kendi yapılarına, kabul 
görmüş uygulamalara ve mevcut kaynak-
lara göre tasarlanması ve uygulanmasının 
süreklilik kazandırılması gerekmektedir. Or-
ganizasyonlar rekabetçi çevresel faktörler 
nedeniyle günlük operasyonlar ve işlerinde 
de proje yapısı ve proje yönetimine doğru 
yönelme eğilimindedirler [1]. 

Proje Yönetim Enstitüsünün (PMI) [2] ta-
nımına göre proje, “özgün bir ürün, hizmet 
ya da sonuç yaratmak için yürütülen geçici 
bir girişimdir”. Projeler günümüzde reka-
betçi koşullar nedeniyle organizasyonlar 
içerisinde izole bir şekilde yürütülmekten 
ziyade operasyonlar ve diğer projeler ile 
eşzamanlı olarak stratejik önceliklere göre 
yürütülmektedir.

Projelerin, projeden ve proje sonucu 
ortaya çıkan sonuçlardan etkilenecek olan 
paydaşlarla beraber yürütülmesi, etkin 
planlama ve etkili kontrol çalışmalarının 
belirli disiplinde yönetilmesi gereklilikleri-
ne dayalı olarak proje yönetim kavramı or-

taya çıkmaktadır. Proje yönetimi, “Bilgilerin, 
becerilerin, araçların ve tekniklerin projenin 
gereksinimlerini yerine getirmek amacıyla 
proje aktivitelerine uygulanması şeklinde 
tanımlanmaktadır.” [2] ve bu yazıda biz pro-
je kavramını Bilgi Teknolojileri (BT) projesi 
yerine kullanıyor olacağız.

Yönetişim, organizasyonlarda şeffaflık, 
hesap verilebilirlik ve tanımlı rollere göre 
yönetimsel eylemlerin gerçekleştirilmesi ve 
karar verme süreçlerini sağlayan bir çerçeve 
olarak tanımlanabilir [3]. Bu yazıda biz yö-
netişim kavramını Proje Yönetişimi kavramı 
olarak kullanacağız. Bu konu kurumlarda 
kurumsal yönetişim ilkeleri kapsamında ele 
alınması gerekli önemli süreçlerden biridir. 
Yönetişim kavramı bir kurumda hangi işin 
ne zaman, kimin tarafından, nerede, nasıl 
yapılacağı gibi önemli sorulara cevaplar 
sağlamaktadır. Bu kararları vermek tanımlı 
olmalıdır, tesadüflere ve kişisel tercihlere 
bırakılmamalıdır. Yani yönetişim bu kararla-
rı vermeyi, yönetimin sağlanması için olası 
tüm durumları tanımlı hale getirme disip-
linidir. Proje Yönetişimi ise organizasyonun 
stratejik hedeflerine uygun projeler için 
hedefler belirlemek, projeleri önceliklendir-
mek ve proje süresince işleyen tüm sürecin 
takip ve kontrol edilmesidir[4].

PROJE YÖNETIŞIMI 
KONUSUNDA YAPTIĞIMIZ 

ARAŞTIRMAMIZDAN NOTLAR

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Sizlerle bu yıl Eylül ayında İzmir’de Yaşar Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekle-
şen 2015 yılı Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumunda sunumunu yaptığımız 
bir çalışmamızın çıktılarını paylaşmak istedik. Bu çalışmayla hem Türkiye’deki or-
ganizasyonların Proje Yönetişimi uygulamasındaki durumunu hem de bu alanda 
gerçekleştirilmesi gerekli faaliyetlerin detaylarını incelemek ve anlatmak istedik. 
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PMBOK
PMBOK’ın hedefi, proje yönetim standardı oluşturmak ve bu standart 
içerisinde tecrübelere, bilimsel doğrulara yer vererek her proje türünde 
uygulanabilecek bir kaynak ortaya koymaktır. PMBOK, konuları süreçler 
ve bilgi alanları içerisinde girdi, çıktı, araç ilişkisi içinde inceleyerek proje 
yönetim sürecini sistem olarak tanımlamaya çalışır [2].

PMBOK proje yönetim sürecinde yapılması gerekli işleri entegrasyon, 
kapsam, zaman, maliyet, insan kaynakları, iletişim, kalite, risk, paydaş 
ve tedarik yönetimi gibi bilgi alanlarındaki aktiviteler ile detaylıca 
tanımlamaktadır [2]. Ancak, tanımladığı süreç ve bilgi alanlarında işlerin 
hangi sırada, hangi roller tarafından yapılacağının ifade edilmemesi 
ve proje türünden bağımsız olarak proje yönetim sürecine yaklaşması 
uygulanmasında zorluklar oluşturmaktadır.

COBIT
COBIT, PMBOK’dan farklı olarak detaylı bir BT kılavuzudur. COBIT BT bi-

rimleri için yönetim denetim mekanizması olarak geliştirilmiştir. Zamanla BT 
yönetişim standardı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde de Banka-
cılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankaların BT denetimle-
rinde COBIT kullanılmaktadır. Ancak COBIT genel olarak tüm kurumların BT 
süreçlerinde yönetişim sağlanması amacıyla kullanılabilmektedir. COBIT’in 
açılımı bilgi ve ilişkili teknolojiler için kontrol hedefleridir. Hedefi, kurum 
içerisinde değer yaratmak ve kurumun etkili BT süreçlerine sahip olması için 
gerekli kontrol hedeflerini tanımlamak, bu kontrol hedeflerine uygun rolleri 
önermek ve kurum yönetişim olgunluk seviyesini artırmaktır [5].

“ÖZGÜN BIR 
ÜRÜN, HIZMET 
YA DA SONUÇ 

YARATMAK IÇIN 
YÜRÜTÜLEN 

GEÇICI BIR 
GIRIŞIMDIR”

““



Anket Çalışmamız
Bu yazı kapsamında anlatacağımız çalışmamızda, proje 

yönetimi standardı olan PMBOK ve genel Bilgi Teknolojile-
ri yönetişimi çerçevesi sunan COBIT’in sağladığı süreçlerin 
Türkiye’deki organizasyonlarda ne kadar uygulandığı ve 
proje başarısına etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araş-
tırma, ankete dayalı tanımlayıcı bir inceleme çalışması [6] 
olarak gerçekleştirilmiştir.

Bu amaçla, çalışmada PMBOK ve COBIT standart ve çer-
çevelerinin ilgili bölümlerinin işaret ettiği konuları içeren 
45 soruluk bir anket hazırlanmıştır[7]. 

Çalışmadaki Tespitlerimiz 
Ankete katılan katılımcıların, 31’i kadın, 90’ı erkektir. 

Kurumlarındaki ve toplamdaki iş tecrübeleri, yaşları ve 
çalıştıkları birimler değerlendirildiğinde en az 2 yıl tec-
rübeye sahip, 25-32 yaş aralığında genç ve BT personeli 
olan katılımcıların çoğunlukta olduğu ve bu çoğunluğun 
örneklemden doğru bilgiye ulaşmakta avantaj oluşturacağı 
düşünülmektedir. 

Katılımcıların % 57’sinin çalıştığı kurumlardaki BT de-
partmanlarındaki çalışan  sayısı 50’den fazladır. Katılımcı-
ların kurumlarındaki pozisyonları Şekil 1’deki gibidir.  

 Anket katılımcılarının çalıştıkları sektörler Şekil 2’teki 
gibidir. Bilgi teknolojileri sektörünün ağırlıkta olduğu gö-
rülmektedir. İkinci sırada üretim, üçünsü sırada ise teleko-
munikasyon firmalarından katılımcılar yer almaktadır.

Anket katılımcılarının kurumlarında projelerin tüm iş-
lere oranı Şekil 3’teki gibidir. Katılımcıların büyük çoğun-
luğunun proje yoğunluklu organizasyonlarda çalıştığı gö-
rülmektedir.

Bilgi Teknolojileriyle ilgili yürütülen projelerin süreçlerinin 
(Yazılım Projeleri) değerlendirilmesi yapıldığında;

Bu bölümdeki cevaplar incelendiğinde, organizasyonlarda 
yürütülmekte olan yazılım projelerinin değerlendirilmesi genel 
olarak olumlu değerlendirilirken özellikle yazılımın testi, ortam 
yönetimi ve bakım yönetimi gibi sorularda katılımcıların  daha 
olumsuz değerlendirmelerde bulundukları görülmektedir. 

Yürütülen projelerin diğer işlere oranı ile yazılım geliştirme 
işlerinin durumu arasında ilişki vardır.  Yazılım gereksinimleri-
nin iyi derecede analiz edilmesi durumuyla yazılım geliştirme 
işlerinin iyi derecede yapılması durumu arasında da anlamlı bir 
ilişki vardır.

ORGANIZASYONLARDA 
YÜRÜTÜLMEKTE OLAN YAZILIM 
PROJELERI GENEL OLARAK 
OLUMLU DEĞERLENDIRILIRKEN 
ÖZELLIKLE YAZILIMIN TESTI, ORTAM 
YÖNETİMİ VE BAKIM YÖNETİMİ GIBI 
SORULARDA KATILIMCILARIN DAHA 
OLUMSUZ DEĞERLENDIRMELERDE 
BULUNDUKLARI GÖRÜLMEKTEDIR
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Bilgi Teknolojileriyle ilgili yürütülen projelerin başarısı-
nın değerlendirilmesi yapıldığında;

Yürütülen projelerin zaman planının iyi yapılmakta 
ve projelerin zamanında bittiği durumlar ile proje prog-
ramları ve proje yönetimi konularıyla ilgili dokümanların 
(süreç, prosedür veya politika dokümanları) yeterliliği 
arasında anlamlı ilişki vardır. Aynı zamanda geliştirilen 
yazılımların iyi bir şekilde test sürecinden geçirilme-
si durumuyla proje yönetim sürecinde kalite yönetim 
planlarının uygulanması ve müşteri beklentilerinin iyi 
derecede karşılanması durumu arasında da anlamlı ilişki 
vardır.

Proje ve operasyonel iş süreçlerinin yeterliliğin değer-
lendirilmesi yapıldığında;

Yürütülen projelerin diğer işlere oranı ile proje 
portföy yönetimi konularıyla ilgili dokümanların (süreç, 
prosedür veya politika dokümanları) yeterliliği arasında 
ilişki vardır. Yazılım geliştirmelerinin durumu ile geliştir-
meler için hazırlanan dokümantasyon arasında anlamlı 
bir ilişki vardır. 

BT Operasyonları ve BT Projeleri Süreçlerinin Değerlen-
dirilmesi yapıldığında;

Yürütülen projelerin diğer işlere oranı ile BT Yönetişi-
minin sağlanmasıyla ilgili çalışmaların etkinliği arasında 
ilişki vardır. Ayrıca BT yönetişiminin sağlanmasıyla ilgili 
çalışmaların etkin yürütülmesi durumuyla gerçek ortam-
da yaşayan yazılımlarla ilgili müdahale, bakım ve onarım 
işlerinin sistematik ve sorunsuz yapılması durumu ara-
sında da anlamlı bir ilişki vardır. 

Şekil 2.  Anket katılımcılarının çalıştıları sektörler

Şekil 3.  Anket katılımcılarının kurumlarında projelerin 
             tüm işlere oranının dağılımı

Sonuç olarak;
Çalışmamızda yaptığımız ankete verilen cevaplar değerlendirildi-

ğinde, projelerin diğer operasyonel işlere göre oranının yüksek oldu-
ğu durumlarda az da olsa yazılım geliştirme başarısının arttığı, yazı-
lım gereksinimlerinin iyi derecede analiz edilmesi durumunda yazılım 
geliştirme işlerinin iyi derecede yapılabileceği, proje programları ve 
proje yönetimi konularıyla ilgili dokümanların yeterliliği arttıkça pro-
je zaman planlarının iyi yapılacağı ve projelerin zamanında bitebile-
ceği, proje yönetim süreçlerinde kalite yönetim planlarının yapılması 
durumunda yazılım test süreçlerinin iyi derecede işletilebileceği, ya-
zılım geliştirme için gerekli dokümantasyonun geliştirilmesiyle yazı-
lım geliştirme çalışmalarında başarının artacağı, tüm BT süreçleriyle 
iş süreçleri arasında ilişkilerin kurulmuş olması ve süreçlerin kendi 
arasındaki ilişkilerin etkin bir şekilde yönetilmesi durumunda proje 
yönetim sürecinde paydaşların iyi belirlenebileceği ve yönetilebilece-
ği sonuçları çıkarılmaktadır.
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YAZAR HAKKINDA:
Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Yalçın Yenigün 2009 

yılından bu yana IT sektöründe çalışmaktadır. Nesne yönelimli tasarım, çevik yazılım 
geliştirme, test odaklı yazılım geliştirme ve test otomasyonu konularında uzmandır. 
Kariyerinde Zerobuffer, Vodafone Teknoloji, Digiturk, Bilge Adam gibi firmalarda 
çalışmıştır ve şu anda Iyzico’da yazılımcı olarak kariyerine devam etmektedir. Aynı 
zamanda Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği 
dalında yüksek lisans eğitimine devam etmekte ve yaygın hesaplama (ubiquitous 
or pervasive computing) alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Açık kaynak kodlu 
yazılımları tercih eden ve blog yazmayı seven Yalçın Yenigün Nisan 2015’te yayınlanan 
mobil test otomasyonu üzerine yazılmış Appium Essentials  (http://www.amazon.com/
Appium-Essentials-Manoj-Hans/dp/1784392480) isimli kitaba da danışmanlık vermiştir. 

Dünya üzerinde 1.24 milyar adet kredi 
ve banka kartı, 15.24 milyon adet de 
pos cihazı bulunduğu tahmin ediliyor 
ve her yıl kart sahteciliği (card fraud) 

dramatik bir şekilde artıyor. Sadece Amerika’da 
kredi kartı sahteciliği yıllık ortalama 8.6 milyar 
dolar büyüklüğünde ekonomik kayba yol açar-
ken 2015 yılında bu kaybın 10 milyar doların 
üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bu büyüklükte 
bir kaybı önlemek için gün geçtikçe hem en-
düstri ve hem de akademik dünya çeşitli teknik-
ler geliştiriyor. 

Kredi kartı sahteciliği temel olarak ikiye 
ayrılıyor. Çevrimdışı sahtecilik (offline fraud) ve 
çevrimiçi sahtecilik (online fraud). Çevrimdışı 
sahtecilik çalıntı bir kredi kartıyla bir mağaza-
dan büyük tutarlarda alışveriş yapma şeklinde 
gerçekleşiyor ve çoğunlukla kart çalındıktan 
hemen sonra kart sahibinin veya bankanın kartı 
kilitlemesi sayesinde dolandırıcılık gerçekleş-
meden engelleniyor.  Çevrimiçi sahtecilik ise 
fiziksel karta ihtiyaç duymadan sadece kart bil-
gilerinin ele geçirilmesiyle internet üzerinden 
alışveriş şeklinde gerçekleşiyor. 

Sahteciliğin önüne geçmek için hem sah-
teciliği önleme (fraud prevention) hem de sah-
teciliği belirleme (fraud detection) alanlarında 
teknikler geliştiriliyor. Sahteciliği önleme, he-
nüz dolandırıcılık eylemi gerçekleşmeden kredi 
kartı ile ödeme alan alışveriş sitelerinde veya 
ödeme servis sağlayıcılarında alınan bir dizi gü-
venlik önlemini kapsıyor. Sahteciliği belirleme 
ise tersine eylem gerçekleştikten sonra bir an 
önce onun bir sahtecilik olduğunu anlayıp zarar 
büyümeden önünü kesme üzerine yoğunlaşıyor. 
Bu yazıda daha çok bazı sahtecilik belirleme 
(fraud detection) yöntemleri üzerine eğileceğiz.

AYKIRI DEĞER BELİRLEME 
(OUTLİER DETECTİON):

Aykırı değer (outlier) farklı bir mekanizma 
tarafından üretildiği belli olan ve diğer gözlem-
lenen verilerden ayrılarak şüphe çeken veridir. 
Bu modele gözetimsiz öğrenme (unsupervised 
approach) yaklaşımı uygulanır ve bunun sonu-
cunda gözlemlenen verinin farklı bir açıklaması 
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/ modellemesi ortaya çıkar ve bu model karar 
alma sürecine yardım eder. Gözetimsiz (unsu-
pervised) yöntemler sahte veya gerçek işlem-
lerin geçmiş verisiyle ilgilenmezler. Onun yeri-
ne sıradışı bir davranışı veya işlemi yakalarlar. 
Örnek olarak kredi kartı bilgisini çalan kişiler 
internetten alışveriş yaptıklarında siparişi ev 
adresine değil çoğunlukla kargo şubesine yön-
lendirirler ve hem yüksek tutarda yapılan  hem 
de kargo şubesine yönlendirilen alışverişlerin 
sahtecilik riski daha yüksektir. Benford kuralı 
kullanarak sayısal analiz de gözetimsiz yöntem 
örneklerinden biridir. Benford, sayıların ilk an-
lamlı rakamlarının dağılımının, rastgele rakam-
ların dağılımına oranının bir biçim oluşturduğu-
nu söyler. Bu biçimin sadece teoride kaldığı ve 
pratik hiçbir uygulama alanı olmadığı düşünü-
lürken Nigrini ve Mittermaier (1997) bu teoriyi 
banka hesaplarında sahtecilik belirlemede kul-
lanmışlardır. 

Gözetimli (supervised)  sınıflandırma yön-
temleri ise sahtecilik olduğu tespit edilmiş 
geçmiş kayıtların veritabanını kullanarak yeni 
senaryolar için risk skoru çıkarmayı hedefleyen 
modeller oluşturmaya çalışır. Avantajı geçmiş 
sahtecilik verisi sayesinde benzer sahtecilik 
yöntemlerini yakalaması, dezavantajı ise geç-
miş veriden çıkarım yaptığı için yeni çıkmış 
sahtecilik türlerini yakalama oranının düşük 
olmasıdır. Bu algoritmalara örnek olarak BAYES 
(Clark ve Niblett, 1989), FOIL (Quinlan, 1990), 
RIPPLER (Cohen, 1995), CART (Breiman, Fried-
man, Oshen ve Stone, 1984) ve C4.5 (Quinlan, 
1993) verilebilir.

SİNİR AĞLARI 
(NEURAL NETWORKS)

Sinir ağı, insan beyninin çalışma mantığını 
taklit etmek için birbirine bağlı düğümlerden 
oluşan ağdır. Her bir düğümün diğer düğüm-
le olan bağlantısının bir kuvveti vardır ve her 
bir düğümün üzerinde, aldığı veriyi işleyip bir 
sonraki düğüme aktaran fonksiyonlar mev-
cuttur. Hem geçmiş veriyi hem de anlık veriyi 
kullanarak öğrenen sistemler geliştirmek için 
kullanılırlar. Kredi kartı sahteciliğinde sürekli 
yeni sahtecilik türleri ortaya çıktığı için sahte-
cilik belirleme sistemlerinin öğrenen sistemler 
olması gerekmektedir. 

VERİ MADENCİLİĞİ 
(DATA MİNİNG)

İnternetten yapılan alışverişlerde kaydedilen 
işlem verisini işleyerek yapılan yorumlamalar da 
sahtecilik belirlemede sık kullanılır. Her bir işlem 
verisi ödemeyi yapan kullanıcının ismi, adresi, 
ödemenin tutarı, alınan ürünün türü..vs. gibi bil-
gileri barındırır ve bu veri istatistik ve veri ma-
denciliği teknikleri kullanılarak anlamlandırılır 
ve sahtecilik belirlemede kullanılabilir. Örnek 
olarak X TL üzeri internetten yapılan alışverişin 
%Y’si sahtecilik ve bunun %Z’si elektronik eşya 
alımı gibi bir veri bu alanda değerli bir veridir. 

RİSK SKORU BELİRLEME
Risk skorları bir kullanıcının geçmiş davranışına veya tüm kullanıcıların 

standart davranışlarına bakılarak her bir işlem için belirlenen sahtecilik riski 
skorlarıdır. Örnek olarak bir internet sitesine yeni üye olmuş, ilk kez alışveriş 
yapacak, 2000 TL üzeri bir elektronik eşya alacak ve bunu tek çekim ödeyecek 
bir kullanıcıyla 1 yıldır o siteye üye 3. alışverişini yapan ve 100 TL’lik bir saati 
taksitli alan kullanıcının risk skorları farklı olacaktır. Belirli filtelerden geçerek 
risk skoru belirlenen kullanıcının skoru eğer belirlenen bir eşik değerin üzerin-
deyse 3DS ödemeye (SMS’le kullanıcının doğrulandığı) zorlanabilir. Ya da öde-
me alındıktan sonra işlem detayları incelenerek sipariş, denetim bitene kadar 
bir süreliğine bekletilebilir. 

ARAŞTIRMA ALANLARI
Kullanıcının geçmişindeki ödeme verisini işleyip tüm kullanıcıların geçmiş-

teki ödeme verisiyle kıyaslayarak bir algoritma çalıştırmak (data mining, ma-
chine learning, artificial intelligence..vs.) tahmin edileceği üzere maliyetli bir 
konudur zira günümüzde bu veri büyük boyuttadır. Tüm bu veriyi gerçek zamanlı 
olarak işleyip, kart sahteciliğini belirlemek için milisaniyeler seviyesinde cevap 
verebilecek sistemler geliştirmek karmaşık ve zordur. Bu konuda klasik ilişkisel 
veritabanlarına alternatif olarak düşünülecek veri yapıları en önemli araştırma 
konularından birini

 oluşturmaktadır. Bu ödeme verisinin nerede tutulacağı (İlişkisel verita-
banları, Graph veritabanları, BigData ürünleri, İş Zekası ürünleri ...vs.) ve per-
formanslı ve gerçek zamanlı olarak nasıl yorumlanacağı  e-ticaret sektörü için 
ciddi katmadeğer oluşturacaktır.
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Bilişim sektörünü hiç bilmeyen-
ler için biraz aydınlatmakta fayda 
görüyorum. Temel mantık olarak 2 
taraf vardır. Bir taraf bilgiyi sağla-

yan sunucular(Server), diğer taraf ise bilgiyi 
isteyen kullanıcılar(Client) yani bizler. Örnek 
olarak siz facebook’ta üye girişi yaptığınızda, 
aslında sunucuya “ben geldim, benim Time-
Line’ımı(Akış şemamı) bana göster.” demiş 
oluyorsunuz. Sunucuda bu isteği alıyor ve 
gerekli veri tabanı, resim/video deposu gibi 
yerlere uğrayıp size göstereceği bilgileri ha-
zırlıyor. Son olarak ise bunları bir sayfa ola-
rak size geri döndürüyor ve ekranda size özel 
olarak hazırlanmış olan TimeLine’ı görüyor-
sunuz. Bu işlemler saniyeler içerisinde ger-
çekleşiyor ve siz nereye tıklarsanız tıklayın 
bir istek/sonuç durumu gerçekleşiyor. Bunu 
aynı anda yapan binlerce hatta milyonlarca 
kişi olduğunu düşünürsek bu işleri yapacak 
sunucu sayısı bir hayli fazla ve her ger geçen 
gün artmaya devam ediyor.

Bulut Bilişimin özünü biraz daha anla-
mak adına bir senaryo ile anlatmak istiyo-
rum. 90’lı yılların başında kurulan ve ticaret 
ile uğraşan bir firma düşünelim. O yıllarda 
Türkiye’deki Bilişimin daha çok yeni olduğu-
nu hesaba katarsak, şirketin mali işleri IBM 
marka bir bilgisayar ve Epson, Lotus gibi mu-
hasebe programların kurulu olduğu bir PC’de 
bitiyordu. Şimdi bu firmayı düşünürsek, 2. 
Bayisi için yeni bilgisayar ve yeni muhasebe 
programı alınıyor, bu işlem her yeni bayi için 
tekrarlanıyor ve bunun için belli bir bütçe 
ayrılıyor. 

2000’li yılların başında bu firmalar zinciri 
bir web sitesi hazırlıyor, bunun yanında, bü-
tün bayilerinin tek bir merkezde toplayaca-
ğı bir program (ERP gibi) sistem yaptırılıyor 
ve bunların bulunduğu sunucular için genel 
merkezde bilgi işlem odası kuruluyor. Bu 
da yetmiyor birkaç sene sonra Online satışa 
başlıyor ve gelen istekleri karşılamak adına 
yeni sunucular alınıyor, sunucular alınıyor 
alınmasına ama sunucuların gelmesi (en az 
2-3 hafta), programların kurulması, sunucu-
ların yapılandırılması vs. derken 1 ayı geçen 
bir süre. Şimdi senaryomuza göre bütün bil-
giler genel merkezdeki sunucularda ve bü-
tün işlemler burada gerçekleşiyor. 

Firmanın online alışveriş sitesine az kişi 
girdiğinde, sunucular boş yere tüketimde bu-
lunuyor ya da fazla kişi girdiğinde sayfa açıl-
ma süreleri çok uzamaya başlıyor, müşteriler 
siteye bağlanamıyor (Müşteri kaybı), bunun 
yanında bir uygulamanın güncellenmesi ge-
rektiğinde yada yeni bir güvenlik açığı tespit 

edildiğinde tek tek tüm sunuculara “güncelleme” işlemi yapılıyor ve bu iş-
lemler baya bir zaman ve şirket için gereksiz maddi kayıp anlamına geliyor. 

Oysa bunu Bulut Bilişim ile yapmış olsaydı, yani web sitesini ve ERP 
sistemini kiraladığı bir sunucuda tutsaydı. Birkaç sene sonraki online 
satış sistemini de yine sunucu kiralama yoluyla devam etseydi, tek yap-
ması gereken bir yazılım firması ile anlaşıp gerekli yazılımları alması ve 
ortama 1 gün içerisinde kiraladığı sunucuya yükleyip çalıştırması ola-
caktı. Kiralamasında ne gibi bir fayda saylıyor diyorsanız cevap çok basit. 
Sürekli büyüyen bir Bilgi İşlem merkezi maliyeti yok; sistem uzmanları, 
sunucular, soğutma masrafları, elektrik vs. birçok maliyetten kurtulmuş 
oluyorsunuz. Kaldı ki yıllar sonunda sunucularınız eskiyecek ve yeni su-
nucular ile değiştirmeniz gerekecek, sürekli yeni sunucu aldığınız için 
şirketteki yeriniz yetmeyecek yeni bir yere taşımak zorunda kalacaksınız 
gibi baş ağrıtıcı birçok sebep. Buna ek olarak, eğer sunucularınızda az bir 
işlem yoğunluğu bulunursa, anında sunucu sayınızı 10’dan 8’e ya da aşırı 
yoğunluk durumunda 10’dan 14’e çıkartabilirsiniz. Bu işlemede kullan-
dıkça öde sistemi deniyor ve kullanmadığınız sunucunun parasını doğal 
olarak vermiyorsunuz, aşırı yoğunluk durumlarında ise ek olarak açılan 
sunucuların kullanım süresi boyunca tutan ücreti ödüyorsunuz. Sonuç 
olarak siz bir ticaret firmasıysanız, sadece işinize odaklanmalısınız. Bu-
nun yanında BT departmanına niye efor harcayıp, firma ile ilgisi olmayan 
bir konuya belki %20-%30’luk bir bütçe ayırasınız ki? 
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Yazar Hakkında: 
İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1. Sınıf öğrencisiyim. 2013 yılında bilişime olan ilgim 

ve isteğim bir hayli arttı. 2014 yazında Microsoft Yaz Okulu’na katılmam ile birlikte adeta uçuşa geçtim 
diyebilirim :) Bulut Bilişimi Türkiye de yaygınlaştırmak adına, Bulut Türkiye adında bir topluluk kurdum. 
Bunun dışında,    IoT meraklısı ve aynı zamanda bir Maker’ım.

Microsoft Azure Portalı (Yeni Arayüzü)



Amazon AWS Portalı

Bulut bilişim günümüzde çok daha farklı 
bir noktaya geldi. Artık sadece Web Sitesi ba-
rındırma ya da sunucu kiralama modellerinin 
dışında birçok servislere bölündü. Bu servis-
ler o kadar fazla ve detaylandı ki bunları 3 
ana gruba ayırmak zorunda kaldık. 

IAAS(Infrastructure As a Service-Altyapı olarak servis),
PAAS(Platform As a Service-Platform olarak servis),
SAAS(Software As a Service-Yazılım olarak servis).

IAAS
Adından da anlaşıldığı gibi, sadece bir 

altyapı sunuyor. Bu bir sanal makine olabilir 
ya da Docker gibi bir platform olabilir. Yani 
size bir platform sunuluyor, geriye kalanlar 
ile siz ilgileniyorsunuz. Veri tabanı, yazılım-
lar, güvenlik vs. her şey sizin elinizin altında 
oluyor.

PAAS
Bu Bulut Bilişim çözümünde ise, size 

platform sunmak yerine platformun içinden 
bir servis sunuyorlar. Örnek olarak bir veri 
tabanı(mySQL, msSQL vs.), bir mobile servi-
ce, web barındırma, veri barındırma(storage), 
CDN gibi birçok hizmeti aslında IAAS dışında 
da birer servis olarak alabiliyoruz. Bu aslında 
oldukça yararlı. Siz bir servis aldığınızda, sa-
dece bunun ücretini ödüyorsunuz. Ne kadar 
kapasiteli bir servis olduğuyla doğru orantılı 
olarak ücretini de o doğrultuda ödüyorsunuz 
ve bu servis ücretleri elbette ki bir sanal su-
nucu üzerine kurup bu servisi kendi imkanla-
rınız ile sağlamaktan çok daha uygun fiyatlı. 
Artı olarak, servislerin performansı ve gün-
celliği her zaman otomatik olarak sağlanıyor.

SAAS
Yazılım servisi de, anlayacağınız üzere 

yazılımları birer servis olarak sunulduğu bir 
yapıdır. Örneğin, Web Mail, Google Docs, Of-
fice 365, WordPress, Dropbox gibi yüzlerce 
yazılım mevcut. Sizin sadece tıklamalarla bir 
blog ya da şirketinizin basit bir sitesini daki-
kalar içerisinde kimseyle görüşmeden kura-
biliyor ve kullanabiliyorsunuz.

Not: Eğer bir yazılımcıysanız, Microsoft 
Azure gibi büyük Bulut Bilişim hizmeti veren 
firmalara, kendi uygulamanızı başkalarının 
kullanımına sunabilirsiniz.

Şimdiye kadar Bulut Bilişim’i genel ola-
rak anlattık, isterseniz biraz daha işin öze-
line inelim. Öncelikle, her bulut platformu 
farklıdır ve kendine özgü artıları ve eksileri 
vardır. Ben daha çok Microsoft Azure kullan-
dığımdan dolayı şunu söyleyebilirim, “Micro-

soft Azure disk hızı bakımından ge-
çen seneye kadar oldukça kötüydü. 
Ama yeni SSD’li sunucular geldikten 
sonra durumu çok güzel bir şekilde 
toparladılar.” Her bulut platformu-
nun illaki eksik yönleri vardır, ama 
gün geçtikçe bu alandaki eksiklik-
ler giderilmeye devam ediyor. Özel 
servislere örnek vermek gerekirse; 
sanal makine, web barındırma, mo-
bile servisler, veri depoları ve veri 
tabanları, analiz servisleri, ağ servis-
leri, CDN, erişim servisleri, machine 
learning(makine öğrenimi), backup, 

HDInside, notification hubs, schedu-
ler, service bus gibi birçok servis say-
mak mümkün.  Elbette bunların çoğu 
PAAS platformu altında toplanıyor. 
Bu servislerin hepsi kendi içerisinde 
ayrılmış ve özelleşmiş servisler. Bir 
sistem kurmak istiyorsunuz ve doğal 
olarak bütün servisleri bir web barın-
dırmanın altına yerleştiriyorsunuz. 
Bu kesinlikle yanlıştır diyemem ama 
bu kullanacağınız servislerinizi PAAS 
altındaki servislere paylaştırırsanız, 
sisteminizin daha optimize çalıştığı-
nı göreceksiniz.
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ALMANYA’DA 
AKADEMIK YAŞAM

Almanya’da akademik ya-
şamdan bahsetmeden önce, 
vize ve temel çalışma ko-
şullarından değinmek isti-

yorum. Bir üniversitenin master veya 
doktara programı kabul belgesi ile ko-
laylıkla öğrenci vizesi alabilirsiniz. An-
cak bu vize ilk başta 3 ay geçerli olup, 
sonrasında yerel yabancılar bürosuna 
giderek öğrenim bitene kadar 1 yıllık 
sürelerle vizenizi uzatmanız gerekiyor. 
Aldığınız öğrenci vizesi ile yılda 240 
yarım gün veya 120 tam gün çalışma 
iznine sahip oluyorsunuz. Bu sayede, 
okuldaki iş ilanlarından veya profesör-
lerin referansıyla kolaylıkla eğitim al-
dığınız alan ile ilgili vize problemi ya-

şamadan çalışmaya başlayabilirsiniz. 
Özellikle dünyanın önde gelen birçok 
Alman şirketleri master/doktora öğ-
rencilerine farklı alanlarda part-time 
iş olanağı sağlıyor. Almanca bilmese-
niz dahi, ingilizceniz ile sorun yaşa-
madan çalışabiliyorsunuz. Bu şekilde 
hem bütçenize katkı sağlayıp hem de 
iş hayatında tecrübe kazanabilirsiniz. 
Mezuniyet sonrasında Almanya’da ka-
lıp çalışmayı tercih ettiğiniz durumda 
da, size sunulan bazı kolaylıklar bulu-
nuyor. Bir Alman üniversitesinden me-
zun olduğunuz için, mezuniyet sonrası 
1 yıl içerisinde kendinize iş bulmanız 
durumunda ikamet ve çalışma izni 
alabiliyorsunuz. 
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Başarınızın 
Bilişim Ortağı

Yazar Hakkında 
2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi 

İşletme Mühendisliği bölümünden mezun 
oldum. 2009-2011 yılları arasında 
Banksoft’da iş analisti olarak görev aldım. 
Master eğitimimi 2014 yılında Almanya’da 
Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster - Information Systems bölümünde 
tamamladım. 2014 Kasım ayından 
itibaren Cardtek Group’ta iş analisti olarak 
çalışmaktayım.

Almanya’da eğitimin maliyetinin 
büyük bir oranı devlet tarafından des-
tekleniyor. En iyi üniversitelerin de 
bulunduğu birçok üniversitede yıllık 
ortalama 500 Euro harç ödeyerek eği-
tim alabilirsiniz. Bu ücretin içerisinde 
eyalet içerisinde tüm otobüs, metro ve 
bölgesel trenlerde geçerli olan kart 
verilerek, ücretsiz seyahat edebiliyor-
sunuz. 

Akademik yaşama gelirsek eğer, 
Almanya’da İngilizce master olanak-
ları maalesef oldukça az. Fakat yavaş 
yavaş birçok üniversite dünyanın farklı 
ülkelerinden öğrenci çekebilmek için 
master programlarını İngilizce olarak 
yeniden yapılandırmaya başladılar. 
Master programları 2 yıl olup,  3 dö-

nem bölüm derslerini alıp ve son 
dönemde de tezinizi yazıyor-

sunuz. Bu açıdan oldukça 
yoğun bir programla karşı-
laşabilirsiniz. Bildiğiniz gibi 
Türkiye’de master program-

larında ortalama 8-9 ders 
alıp, tezinizi hazırlamaya başlı-

yorsunuz. Almanya’da ise teziniz hariç 
ortalama 14-15 ders 

almanız gereki-
yor. Derslerin bir 
kısmı proje dersi 
olup, üniversite 

ile anlaşmalı çe-
şitli firmalar ile ortak 

projeler geliştiriyorsunuz. Bu sayede, 
teorik bilginizi ilgili firmanın hayata 
geçirmek istediği bir projede kullan-
ma imkanınız oluyor. Türkiye’den farklı 
olarak, vizesiz tek final sistemi olan 

derslere kayıt olmuyor, sınavlara ka-
yıt oluyorsunuz. Bu sistem, örneğin 
4 ay boyunca bir derse girip pro-
jeleri tamamlasanız dahi, kendinizi 
hazır hissetmediğiniz durumda sı-

nava girmeyip, bir sonraki sınava kayıt 
olabilmenizi sağlıyor. Bir dersin sına-
vını maksimum 3 kez alma şansınız 
olduğu için, sınavlara kayıt olunması 
avantajlı bir durum. Çünkü, eğer dersi 
3 sınav sonucunda da geçemezseniz, 
maalesef bu dersin bulunduğu modü-
lünüz (modüldeki diğer tüm dersleri 
vermiş olsanız dahi) tamamen geçersiz 
sayılıyor ve sil baştan başka bir modü-
le başlamanız gerekiyor. Son olarak 
tez konusuna gelirsek, çalışmak iste-
diğiniz konu ve profesörle öncesinden 
görüşüp, anlaşmanız gerekir. Her ne 
kadar tezinizi tamamlamak için resmi 
olarak 4 ay süreniz olsa da, öncesinde 
(3. dönemde başlanmasını şiddetle 
öneririm) çalışmaya başlamanızı size 
kolaylık sağlayacaktır. Özellikle teziniz 
uygulama çalışmasını da kapsıyorsa, 
8-9 aylık bir süreye ihtiyacınız olaca-
ğından önceden başladığınızda oku-
lun uzamasını engellemiş olursunuz. 

Özetlemek gerekirse, gerek eğiti-
min kaliteli ve az maliyetli olması, ge-
rekse öğrenciyken çalışma olanakları 
ve mezuniyet sonrası iş bulmak için 
size sunulan 1 yıl Almanya’da akade-
mik yaşamı oldukça cazip kılıyor.



BULMACA

Soldan Sağa
2. Iki eş zamanlı iş parçacığının aynı anda ortak 
bir kritik kaynağı kullanmasını engellemek için 
kullanılan bir mekanizma.
4. Gelişmiş donanım desteğini kullanarak hem iki 
hem de üç boyutlu grafikleri ekrana çizmek için 
kullanılan ücretsiz bir grafik uygulama geliştirme 
arabirimi.
5. Eş zamanlı dinamik rastgele erişimli bellek. 
7. Yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılan, 
hız odaklı, dağıtık çalışan bir sürüm kontrol ve 
kaynak kod yönetim sistemi. Ilk sürümü Linux 
çekirdeği’nin geliştirilmesinde kullanılmak üzere 
2005 yılında Linus Torvalds tarafından tasarlanıp 
geliştirilmiştir.
8. 1989 yılında Istanbul Teknik Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği’nden mezun olan, 
bilişim sektöründe birçok üst düzey yöneticilik 
görevlerinde bulunan ve sol üste fotoğrafı bulunan 
başarılı meslektaşımız .... Aykol.

Yukarıdan Aşağıya
1.  Bir trilyon bayt a karşılık gelen: ... bayt.
2.  Girdi olarak aldığı diziyi en küçük hale gelene 
kadar ikili gruplara bölen ve karşılaştırma yöntemi 
kullanarak diziyi sıralayan bir sıralama algoritması.
3. Harita verilerini web tarayıcısında göstermek için 
açık kaynak kodlu olarak geliştirilen bir javascript 
kütüphanesi.
5. Bir elektronik posta gönderme protokolü.
6. 1973 yılında Yazılım Mühendisliği  alanında 
Doçent ünvanını alan, 1978 – 1996 yılları arasında 
ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinde profesör olarak 
görev alan, şuanda ise Başkent Üniversitesi’nde 
Öğretim Üyeliği görevini sürdüren ve sağ altta 
fotoğrafı bulunan bilgisayar mühendisliği alanında 
başarılı profesörlerden meslektaşımız ... Aktaş.

Kaynak: http://tr.wikipedia.org
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