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REKTÖRÜN MESAJI

İnsanlık tarihinin en büyük buluşlarından, 21. yüzyılı ayrıcalıklı 
kılan, ilerlemenin en önemli aktörlerinden biri olan ama belki 
de en önemlisi, bilginin paylaşılması ve yaygınlaştırılması için 
matbaanın keşfinden bugüne sahip olduğumuz en muazzam 
araç: İnternet. Biz de bu sayımızın dosya konusu olarak, teknolojik 
gelişmeler ve bilimsel ilerleme açısından baktığımızda başlı başına 
değerlendirilmesi gereken bu konuyu seçtik. 

Zamandan ve mekândan bağımsız olarak her tür bilgiye erişimi 
mümkün kılan bu ağın yaygınlaşma hızı, toplumsal yaşantımızı 
temelden etkilemeye devam ediyor. Öğrenme ihtiyaçlarını ve 
uygulamalarını değiştiren bu teknolojiyle birlikte üniversiteler 
olarak gelecekteki işlevimizin ne olması gerektiğini tartıştığımız 
bir dönemden geçiyoruz. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken 
göz önüne almamız gereken faktörlerin değişimini öngörmeye 
çalışıyoruz. Öğreten olarak rolümüzü yeniden ve daha eleştirel bir 
biçimde ele alıyoruz. İnanıyorum ki, artık önemli olan ”zamandan 
ve mekândan bağımsız öğrenmeyi” öğretmektir. Türkiye’yi ileriye 
taşıyacak donanıma sahip, her koşulda merakının ve heyecanının 
peşinden gidecek yeni nesiller yetiştirme amacımıza ulaşmak 
için her yeni adımımızı bu yaklaşım çerçevesinde atmaya gayret 
ediyoruz. 

Değişimin hızı giderek artarken Koç Üniversitesi olarak değişimi 
yönetecek, değişimle birlikte koşacak bireyler yetiştirmeyi 
amaçlıyoruz. Bu amacı yürekten benimsemiş yetkin akademik 
kadromuzla ulusal ve uluslararası alandaki üretimlerimizi artırarak 
günden güne daha güçlü bir eğitim kurumuna dönüşüyoruz. 
Köklerimiz güçlenirken, her yeni başarımızla çalışmalarımızın 
meyvelerini topluyoruz. Bu vesileyle Koç Üniversitesi’ni temsil 
eden değerli akademisyenlerimize teşekkür ederim. Bilim 
Akademisi Asli Üyesi seçilen Prof. Dr. Attila Gürsoy, Kadir Has 
Üniversitesi tarafından Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü'ne 
ve Bilim Kahramanları Derneği tarafından 2013 Genç Bilim İnsanı 

Ödülü’ne layık görülen Prof. Dr. Özgür Barış Akan ve yine Bilim 
Kahramanları Derneği 2013 Genç Bilim İnsanı Ödülü’nü alan Doç. 
Dr. Seda Keskin Avcı’yı tebrik ederim.

2013-2014 eğitim-öğretim yılı geride kalırken araştıran, sorgulayan, 
eleştiren, toplumsal sorumluluk bilincini özümsemiş dünya 
vatandaşları olarak yetiştirmeyi hedeflediğimiz öğrencilerimizden 
bir kısmını uğurluyoruz ve başarılarıyla öne çıkan parlak gençleri 
ailemize katmaya hazırlanıyoruz. İnanıyorum ki, pek çok 
yetenekli genç, başarılı birer bilim insanına dönüşeceği yolda Koç 
Üniversitesi’ni tercih edecek. Ülkemiz ve tüm dünya vatandaşları 
açısından eğitimde fırsat eşitliği sağlanmasının önemine inanan 
bir kurum olarak biz de burslu öğrencilerimizin oranıyla en önemli 
sorumluluklarımızdan birini yerine getirmeye devam edeceğiz. 
Bu sorumluluğumuzun ötesine geçerek, eğitimde fırsat eşitliğini 
sağlamaya yönelik çalışmalara da destek vereceğiz. Bu noktada, 
geleceğin eğitim teknolojilerinin bugün şahit olduğumuz 
eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasında önemli bir rol oynayacağına 
ve bu teknolojilerin İnternet sayesinde yaygınlaşacağına 
inandığımı da belirtmek isterim. 

Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

Prof. Dr. Umran İnan
Rektör

Merhaba...
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ÖĞRENCİ KONSEYİ

İnternet'in hayatlarımıza katkısının hangi noktalarda yoğunlaştığı, 
farklı ihtiyaçlar doğrultusunda kişiden kişiye değişiklik gösterecek-
tir. Buna rağmen halihazırda “bilgi paylaşımı” açısından sağladığı 
kolaylık, bence İnternet'i herkes için kıymetli yapan en önemli 
unsur. An itibarıyla İnternet çağımızın en önemli ulaşım aracı, bizi 
“bilgi”ye ulaştırabilecek daha hızlı bir motorlu vasıta veya herhan-
gi bir haberleşme cihazı yok. Bilgi paylaşımının zenginleşmesini 
en çok hisseden ve bundan olabildiğince yararlanması gerekti-
ğine inandığım kurumlar, başta üniversiteler olmak üzere eğitim 
kurumlarıdır. Derslerin teknolojiyle entegre edilerek verilmesi, biz 
öğrencilerin öğrenim sürecini hem hızlandırıyor hem de kampüse 
ve kütüphaneye bağımlılığımızı azaltarak dışarıda ders dışı faaliyet-
lerde aktif olmamızın önünü açıyor. 

Koç Üniversitesi olarak teknolojiden ve İnternet'ten henüz gerek-
tiği kadar faydalandığımızı düşünmüyorum, fakat ileriye yönelik 
ciddi yatırımların yapıldığını görmekten son derece mutluyum. 
Örneğin çok yakında, artık atıl kaldığına hemfikir olduğumuz KUAIS 
sistemi yerine hem biz öğrenciler hem de üniversitemizin diğer 
mensupları için çok büyük kolaylıklar sağlayacak yeni bir sisteme 
geçiş yapacağız; Bilgi Teknolojileri Direktörlüğümüzün bu konuda-
ki çalışmaları son sürat devam ediyor.

İnternet'le zenginleşen bilgi akışının sadece eğitimde değil, başka 
alanlarda da topluma büyük katkılarını gözlemliyoruz. Şeffaf bir 
demokrasi için bilgi edinme hakkımızı sonuna kadar kullanmak 
ve korumak zorundayız. Bu yüzdendir ki, gelişmiş demokrasilerde 
güçler ayrılığına medyanın da bağımsız dördüncü bir kuvvet olarak 
yerleşmesi gereği tartışılıyor. Ülkemizde henüz geleneksel kuv-
vetler ayrılığı bile tesis edilememişken, ulusal medyanın bağımsız 
olmasına daha çok zaman var gibi duruyor. Medyanın bu duru-

mu, doğru haber için İnternet kullanımını zorunlu hale getirmiş 
durumda. Her ne kadar bu günlerde kısıtlamalara maruz bırakılsa 
da sosyal medya sayesinde seçilmişlerin kamu gücünü nasıl kul-
landıklarını daha iyi takip edebiliyoruz. Tam da bu yüzden sanal 
alem olarak nitelendirdiğimiz bu alan, sanallıktan çıkıp gerçeğin ta 
kendisi olmaya başladı. 

Bizim kuşak, çevirmeli modemin o tiz mi tiz sesini çok iyi hatırlar. 
Çevirmeli ağa bağlandığımız zaman ev telefonu kullanılamaz olur-
du, haliyle anne-babalarımız da telefonu çok meşgul ettiğimiz için 
kızarlardı. Ebeveynlerimiz kısa sürede bizi anladılar, İnternetimize 
dokunmaktan vazgeçtiler. Aradan yıllar geçti, çevirmeli ağ yerini 
üst düzey teknolojilere bıraktı, artık kimsenin telefonunu meşgul 
etmeden İnternet'e giriyoruz. Fakat buna rağmen hâlâ İnternet'e 
girmemizden rahatsız olanlar, yasak üstüne yasak getirenler var. 
Biz, çevirmeli modemin sesiyle mutlu olan o kuşak tekrar ediyoruz: 
İnternet özgürlüktür, İnternetime dokunma!

Bildiğiniz gibi Kule’nin yaz sayısı, mezuniyet döneminin habercisi 
niteliğinde. Her mezuniyet döneminde arkadaşlarımızın başarı ve 
mutluluğa doğru koşacağına olan inancımız ayrılığın üzüntüsünü 
heyecana çeviriyor. Yeni mezunlarımıza en candan tebriklerimi 
sunar, üniversitemizin tüm mensupları için huzurlu bir yaz dönemi 
dilerim. 

Veysel Onur Kaynar
Öğrenci Konseyi Başkanı

İnternet özgürlüktür!
Öyle gelişmeler veya buluşlar vardır ki 
doğusundan batısına, yedisinden yetmişine 
bütün insanlığı etkilemiştir. İnternet'i, yarattığı 
etki bakımından bu kategorinin en üst sıralarına 
koyabiliriz. Gizlilik ve güvenlik önlemleriyle 
ilgili kaygılar devam etse de, fiziksel ortamda 
gerçekleştirdiğimiz işlemlerin neredeyse hepsini 
artık İnternet ortamında gerçekleştirebiliyoruz. 
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Hayatımıza girdiği 1980’lerden itibaren hızla 
yayılarak gündelik yaşamımızın olmazsa 
olmazı haline gelen mucizevi ağ İnternet, 30 
yılı aşkın tarihinde bilişim, iletişim, araştırma ve 
geliştirme faaliyetleri için sınırsız bir bilgi alanı 
olduğu kadar, yeni tür bağımlılıkları ve kendi 
bağımlılarını da beraberinde getirdi. “İnternet 
‘kesildiği’ için çalışamadım öğretmenim” diyen 
çocuklar yarattı ve en ufak bir erişim sıkıntısı 
bizi böylesine çaresiz bırakacak güce ulaştı. Kule 
Ekibi olarak biz de dosya konumuzu, İnternet'in 
tarihinden hayatımızın merkezine oturduğu 
kısa ama hızlı sürece uzanan bir zaman 
yolculuğu tadında sunarak kapsamlı bir şekilde 
ele almayı amaçladık.

Bu perspektifle popüler sosyal medya mecralarının 
gündelik yaşamımızdaki yerinden İnternet ve 
kitle örgütlenmelerinin geleceğine, Türkiye’nin 
gündemine oturan erişim yasaklarının eğitim ve 
bilimsel ilerleme açısından yol açtığı sorunlara ve 
bu bağlamda Türkiye’nin demokrasi karnesine 
odaklandık. 
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Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler Bölümü’nden Murat 
Somer, Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü’nden Deniz Yuret, Medya 
ve Görsel Sanatlar Bölümü’nden 
Çağla Turgul ve Sosyoloji 
Bölümü’nden Deniz Yükseker 
Kule’nin yedinci katında buluştu; 
dosya konumuz İnternet'i konuştu. 
Bu eleştirel sohbette neler mi 
soruldu: İnternet yeni bir kamusal 
alan mı? Siyasal örgütlenmeler ve 
toplumsal hareketlerin geleneksel 
yapısında bir değişim yarattı mı? 
İnternet'e erişim konusundaki 
kısıtlamalar eğitim, bilimsel 
ilerleme ve demokratikleşme 
açısından nasıl ele alınabilir? 
İnternet üzerinden kurduğumuz 
iletişim sanal mı, gerçek mi? 
Sosyal miyiz yoksa asosyal mi?

Hayatımızı 
kuşatan 
küresel ağ
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İnternet yeni bir kamusal alan mı? 
Kurulması ve gösterdiği gelişim açısından 
İnternet'in yeni bir kamusal alan olarak 
tanımlanıp tanımlanamayacağı sohbet 
toplantısının tartışmaya açılan ilk konusu 
oluyor ve söze Murat Somer başlıyor. 

Somer, "İnternet'i yeni bir kamusal alan 
olarak düşünebiliriz. Fakat bu alanın diğer 
kamusal alanların hiçbir zaman olama-
dığı kadar küresel ve zaman kavramının 
değiştiği bir boyutu var. Diğer yandan 
kamusal alanda kimliklerimizle, yani söyle-
diklerimizin ya da eylemlerimizin bizi doğru 
temsil etmesi kaygısıyla hareket ederiz. İfade 
ettiğimiz düşüncelerimizi buna göre muha-
kemeden geçiririz. İnternet ise istenildiğinde 
kimliksiz de var olunabilen bir alan olarak 
doğdu. Bunun ise hem özgürleştirici ve ufuk 
açıcı hem de kısıtlayıcı ve fikren yüzeyselleşti-
rici etkileri olabilir." diyor.

Sanal kimliğimiz ve biz
İnternet mecraları üzerinde gerçek 
kimliklerimizin bağlayıcılığının olmadığı 
yönündeki görüşün istisnaları olduğunu 

belirten Deniz Yuret şunları söylüyor: 
“Özellikle uzmanların belli konuları tartıştı-
ğı Stack Exchange veya Quora gibi forum-
larda kimlikler sanal da olsa, o insanların 
repütasyon (itibar) skorlarını belirleyen 
sistemler var*. Bu skorlar aylar, yıllar süren 
aktivitelere dayandığı için o kimlikler ve 
kimliklerin söylediği şeylerin kredibilitesi 
(güvenilirliği) artabiliyor. Örneğin, Wikipe-
dia hayata geçtiğinde projenin geleceği 
pek parlak görülmemişti. Bugünkü 
haklı eleştirilere rağmen de otokontrolle, 
insanların sanal repütasyonlarını korumak 
için yaptıkları aksiyonlarla geliştirilen bir 
mecra. Kısacası ‘Sosyal ve sanal dünyada 
da bir kimliğim var ve fikirlerimi belli bir 
ciddiyetle ifade etmeliyim’ anlayışı belli 
alanlarda oluşmuş durumda. Bu nedenle 

Hayatımızı 
kuşatan 
küresel ağ

* http://en.wikipedia.org/wiki/Stack_Exchange, http://en.wikipedia.org/wiki/Quora
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Twitter ve Facebook gibi sosyal medya mecra-
larındaki günlük tartışmalardan hareketle bir 
hükme ulaşamayız.” 

Bu açıdan bakıldığında gerçek hayatta bir 
çıpası olan sosyal medya mecralarının ayrı 

düşünülmesi gerekebileceğini belirten Deniz 

Yükseker bireylerin artık Twitter gibi sosyal 
medya mecralarında da gerçek kimlikleriyle var 
olduklarını ve buradaki söylemlerinin tutar-
lılığına önem verdiklerini ifade ederek, “Yani 
kimliksizlik bir yana, repütasyon tamamen 
kimlikler üzerinden kuruluyor.” diyor.

Kamusal alanın kuşatılması
Başlangıçta bir devlet (ABD) tarafından kurul-
muş olmasına rağmen İnternet'in, bir özgür-
lük alanı olarak devletlerin veya devlet dışı 
kurumların kontrol edemediği, kısıtlayamadığı 
yapısının günümüzde zayıflama tehlikesinin ol-

duğuna değinen Murat Somer şunları söylüyor: 
“Öncelikle ekonomik açıdan özel sektör bu alana 
yöneldi. Çünkü sermaye doğal olarak her türlü 
kamusal alana kendi açısından, yani kâr edebile-
ceği bir kaynak olarak yaklaşıyor. Hangi reklamı 
göreceğiniz, hangi bilgilere erişebileceğiniz artık 
belirli. Özel sektör açısından durum böyleyken 
devlet de kontrol mekanizmaları oluşturmak için 
fiziksel ve hukuki altyapılar kurmaya başladı.” 

“Bugün geldiği nokta itibarıyla sosyal medya ve 
İnternet, toplumdaki eşitsizlikleri, güç ilişkilerini 

aksettiren bir alan” diyen Deniz Yükseker’e 
göre bu alan, kamusal alandaki ilişkilerimizden 
azade, bağımsız değil. Bu nedenle İnternet'teki 
sınırlamalar da şaşırtıcı değil. Peki, sınırlamanın 

sebebi ne olabilir? Murat Somer’e göre bu, 
devletlerin ve piyasanın siyasal ve ekonomik 
çıkarları ile dünya vatandaşlarının ortak çıkar-
ları arasındaki kısmi çatışmadan kaynaklanı-
yor. Ayrıca İnternet'in vaat ettiği özgürlüğün 
potansiyelini kısıtlayan bu durum, onu diğer 
kamusal alanlara daha benzer bir yapıya 
dönüştürüyor.

Geleneksel yapılar çözülüyor mu?
Kamusal alan tartışması, konuyu siyasal örgüt-
lenmeler ile toplumsal hareketler açısından 
İnternet ve sosyal medya mecralarının işlevi 
meselesine taşıyor.  

Deniz Yükseker bu konuda şunları ifade 
ediyor: “Arap Baharı’nda mobilizasyonun, hare-
ketlenmenin sosyal medya üzerinden olduğu 
iddiası var; ama bu, dikkatle değerlendirilmesi 
gereken bir hipotez. Gezi hareketine baktığı-
mızda da sosyal medya üzerinden mobilize 
olmanın örgütlenme ile aynı şey olmadığını 
kesinlikle görüyoruz. İnternet'in, sosyal hare-
ketlerin tabandan yayılan örgütlenmesinin bir 
alternatifi olduğunu düşünmüyorum.” 

Sosyal medya ve sanal mobilizasyonun, bazı 
açılardan geleneksel siyasal örgütlenmelere 
destek olabilirken bazı açılardan da rakip ve onun 
alternatifi olan, onu zayıflatabilen bir işleve sahip 

olduğuna değinen Murat Somer, “Uzun süredir 
zayıflama içerisinde olan siyasal partiler, sendi-
kalar ve dernekler açısından bu zayıflatıcı etkiyi 
daha kolay görebiliyoruz. Eğitim düzeyinin ve 
medyanın gelişmesiyle insanlar zaten toplumsal 
bilgiye ulaşmak için örgütlülüğün aracılığına daha 
az ihtiyaç duymaya başlamışlardı. Şimdi bu eğilim 
daha da güçlendi.” diyor. Çünkü Somer’e göre 
geleneksel bir yapıda yapıp ettiklerinizin bağlayıcı-
lığı olduğundan hareketler daha uzun vadeli oluyor. 
Sosyal medyada ise insanlar çok çabuk bir araya 
gelse de bağlayıcılığın yarattığı güven ilişkisi daha 
zor kuruluyor ve yapılanma uzun vadeli olamıyor.

Fiziki olarak bir araya gelip örgütlenmenin hâlâ 

çok önemli olduğunu vurgulayan Yükseker, 
“31 Mart’taki seçim sonuçları da bunu gösterdi. 
AKP ve BDP klasik taban örgütlenmesiyle, kapı 
kapı dolaşarak, ilçe örgütlenmeleriyle insanları 
kazanarak başarıya ulaştı. Sosyal medyada yer 
alan ve toplumda da kulaktan kulağa yayılan 
pek çok durumun siyasal davranışa yansımala-
rını göremedik.” diyor.

 Deniz Yükseker: 
"Twitter üzerinden toplumsal 

olayları gözlemlediğimde, 

demokrat, eleştirel bir Türkiye 

görüyorum. Çünkü sosyal medya 

içinde tercih ettiğim belirli ağlar 

var ve onlar üzerinden bu çıkarımı 

yapıyorum. Ama maalesef bu 

şu anda Türkiye’de yaşadığımız 

toplumsal gerçeği yansıtmıyor."
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Demokratikleşme meselesi
 “Bundan 15 yıl önce sosyolojide, İnternet'e 
erişimin demokratik olmayacağı söyleniyordu. 
Fakat bugün teknolojik araçlara ulaşmada 
dezavantajlı durumda olan kesimler de İnternet'e 
ulaşabiliyor. Kısacası teknolojinin sürekli gelişmesi 
de demokratikleştirici bir ortam oluşturuyor.” 

diyen Deniz Yükseker, bu açıdan değerlendiril-
diğinde İnternet'in vaat ettiği demokratikleştirici 
potansiyelin kısmen gerçekleştiğini belirtiyor. 
Diğer yandan İnternet'in bilgi edinme ve bilgi 
aktarma aracı haline geldiği süreci incelerken 
tarihsel bir perspektifte değerlendirme yapmanın 
gerekliliğine işaret ediyor. “Daha önceki tekno-
lojiler ne getirmişti ve nasıl kontrol edilmeye 
çalışılmıştı? Yasaklar nasıl aşılmıştı? Telefon, yazılı 
basın, matbaa ve kâğıt… Türkiye’de muhalif 
hareketler her zaman yasaklar üzerinden hareket 
etti. 1960’lardaki, 1970’lerdeki  muhalif sosyal 
hareketler, günümüzdeki hareketlere göre çok 
daha güçlüydü ve dergiler, gazeteler üzerinden 
haberleşip iletişim kuruyorlardı.” diyerek bu 
açıdan bakıldığında devletin baskılama gücünün 

nasıl bir değişim gösterdiğini soruyor. Çağla 

Turgul bu konuda, “Aslında o dönemde iletişime 
geçmek için bir araya gelme zorunluluğu vardı. 
Şimdi insanlar yalnızca bilgiye değil 'eyleme' de 
evlerinden ya da ofislerinden erişerek hiç tanı-
madıkları insanlarla sanal örgütlenme gerçekleş-
tiriyorlar. Ya da gerçekleştirdiklerini sanıyorlar. 
Evet, bu örgütlenmeyi kontrol etmek daha 
kolay ama bu ne kadar gerçek bir birliktelik, 
daha da önemlisi ne kadar yaptırım gücü var, 
bu tartışılır.” diyor. 

Meselenin bilgiye ulaşmada yaşattığı sorun

Deniz Yuret, bugün atılan politik adımların 
uzun vadeli etkileri açısından değerlendirilmesi 
gerektiğine dikkat çekerek “Türkiye belki de en-
düstri devrimi sırasında kaçırdığı treni yeniden 
kaçırmak üzere. Çünkü şu an üniversite öğren-
cilerimizin dünyanın önde gelen bazı eğitim ve 
araştırma kurumlarının videolarına, Amazon, 
iTunes, Netflix gibi kuruluşların yayınlarına, 
hatta bazen kendi ders sitelerine ulaşmalarını 
engelliyoruz, zorlaştırıyoruz. İnternet üzerinden 
medya üreten, satan ve aracılık yapan kuruluş-
ların listelerine bakarsanız bazı kaynaklara bazı 
ülkelerin ulaşabileceğini görürsünüz. Türkiye 
genellikle bu ülkelerden biri olmuyor. Uluslara-
rası bilgi kaynaklarına ulaşmak tarihte ilk kez bu 
kadar pratik hale gelmişken ülkemizde teşvik 
ve destek yerine büyük bir engelleme var. 
Bunun orta ve uzun vadedeki etkisi bizi tekrar 

geciktirmek olacak.” diyor. Deniz Yükseker de 
son dönemde erişimi engellenen Youtube’un* 
sadece müzik videolarına ulaştığımız bir mecra 
gibi görünse de çok önemli eğitsel materyal-
lere erişim sağlayan bir kanal olduğunun altını 
çiziyor. Tamamıyla ücretsiz olan bu kaynaklara 
ulaşmanın dezavantajlı durumdaki bireyler için 

çok önemli olduğunu vurguluyor. Deniz Yuret 
yasakların ve bu nedenle bilgiye ulaşımın 
engellenmesi konusunda Koç Üniversitesi’nde 
bilgi işlem direktörlüğü yaparken yaşadıkları bir 
sorunu anlatıyor: “Bilgi işlem altyapısını geliştir-
mek için birtakım ürünler kullanmaya başladık 
ve ders sayfalarımızı da Google Sites'a yükledik. 
Bir süre sonra bu mecra yasaklandı. Dolayısıyla 

Murat Somer: 

“İnternet bilgiye erişme 

imkânımızı artırıyor ve 

hızlandırıyor ama bizim bilgiyi 

işleme kapasitemiz ve vaktimiz 

değişmiyor. Dolayısıyla erişimin 

kolaylaşması ve hızlanması bir 

baskı haline geliyor. Örneğin, 

akademik üretim açısından 

10 yıl öncesine göre tahayyül 

edemeyeceğimiz bir hızla 

makalelere ulaşıyoruz. Ama 

bunun sonucunda akademik 

üretim daha kaliteli hale geldi mi?”

Şimdi insanlar yalnızca bilgiye değil “eyleme” de evlerinden 
ya da ofislerinden erişerek hiç tanımadıkları insanlarla sanal 
örgütlenme gerçekleştiriyorlar. 

* YouTube erişim bu sohbet toplantısının yapıldığı tarihte TİB tarafından yasaklanmıştı. Yasak 3 Haziran 2014'te kaldırıldı.



10

Çağla Turgul: “Yalnızca bilgiye değil, 
fikre ulaşmanın en hızlı yolu İnternet. 
Peki, kimin fikrine? Sanal dünya, 
sosyalleşen siz ile gerçek siz arasındaki 
mesafeyi gerçek dünyaya oranla çok 
daha geniş kılıyor.”Sosyal miyiz 

asosyal mi?

Deniz Yuret: 
"İnsanlara organize 

olmak ve iletişim kurmak 

için mecra sağlayan bu 

teknolojinin 10 yıl sonra 

ne şekilde kullanılacağı 

bilinmiyor. Bugünkü 

resme bakarak konuşmak 

için henüz erken. Çünkü 

İnternet, insanların 

üzerinde deney yaptığı bir 

ortam."

şu an öğrenciler oradaki hiçbir ders materyaline 
ulaşamıyor. Birilerinin kötü bir içerik üretmesi 
nedeniyle o mecranın tamamen yasaklanması 
anlayışı bu örnekte bilgisayarımın hard diskine 
el konmasına, biri sakıncalı bir şey yazdığı için 

kâğıdın yasaklanmasına benziyor.” Çağla Turgul 
da, “Sansür, teknolojik araçlara uygulanması zor 
bir metod. Şu anlamda: Eninde sonunda bir çıkış 
yolu bulunuyor. Sansürü uygulayanlar, sansür 
uygulananlardan daha yavaş hareket yeteneğine 
sahip olduğu için pratikte sansür dijital dünyada 
kolay kolay işlemiyor. Hiç olmazsa şimdilik...” diyor 
ve ekliyor: “İnsanları tek tip düşünmeye iten 
her eylem özellikle sanat, tasarım ve iletişim 
alanında olumsuz etkiler yaratsa da bizi kış-
kırtıyor, yeni refleksler geliştirmemizi sağlıyor, 
bu anlamda sansür istediğini gerçekleştirmek 
yerine her defasında daha sağlam ve yaratıcı bir 
direnç ile karşılaşıyor."

Fişi çekmek mümkün mü?
“Ekonomi üzerindeki etkisi açısından değer-
lendirirsek, bunu ticari tırların Türkiye’ye giriş 
çıkışını yasaklamaya benzetebiliriz. Bu nedenle 
Türkiye’de erişimin tamamen yasaklanması 
mümkün görünmüyor. Peki, kabloyu kesme-
den üzerinden geçen bilgi kontrol edilebilir 

mi?” diyen Deniz Yuret ekonomiyi koruyacak 
şekilde bilgi iletişimini açık tutmanın ve içeriği 
kontrol etmenin uzun vadede mümkün olma-

dığını vurguluyor. Murat Somer ise insanların 
bilgiye erişme gücü gibi devletin de insanların 
hayatına müdahale gücünün arttığını ve bunun 
otosansüre yol açabildiğini düşünüyor. 

Eğitimin bugünü ve geleceği
“İnternet'in dünya çapında yarattığı kaynakların 
yaygınlaşması ve erişimin kolaylaşması sayesin-
de geleneksel üniversite eğitiminin gerekliliği-

Deniz Yuret: “İnternet üzerindeki iletişimin sosyallik 
olmadığı mı varsayılıyor? Geçtiğimiz senelerde 'long 
tail' kavramı ortaya çıktı. Eskiden sosyal çevreniz 
okulunuzdaki, iş yerinizdeki, mahallenizdeki insan-
larla sınırlıyken ender rastlanan bir hobinizle ilgili 
insanlara ulaşmanız zordu. Fakat İnternet görece 
olarak çok az insanın ilgilendiği ve yine de etrafında 
toplanabildiği grupların oluşmasını sağladı. Bana 
kalırsa insanlarla iletişim halinde olduğunuz süreçler 
farklı sosyallik formları olarak düşünülebilir.” 
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Deniz Yükeseker:  "Akademisyenler olarak biz araştırmalarımız için kullandığımız 
makalelere İnternet'ten erişiyoruz. Dergi hakemliği yapacağımızda bize İnternet'ten 
ulaşıyorlar. Yayıncılık alanında İnternet üzerinden iletişime geçiyoruz. Yayın kurulları ar-
tık yüz yüze bir araya gelmiyor. Bu aktivitelerin birçoğunu, okuma ve araştırmaları, tek 
başımıza yapıyoruz. Diğer yandan da birçok yeni insanla İnternet üzerinde tanışıyoruz. 
İletişim kurma ve işimizi yapma yöntemimiz artık bu. Diğer yandan İnternet üzerinden 
kurduğumuz iletişimin sosyal olup olmadığını sorgulayanlar tabii ki olabilir. Örneğin, 
bir yüksek lisans öğrencimiz İnternet ve gaming addiction (İnternet ve oyun bağım-
lılığı) kavramı üzerinde çalışmak istiyor. Bu konudaki hipotezi ise bağımlılık olarak 
nitelendirilen bir faaliyetin aslında başka ve önemli bir sosyallik biçimi olduğu.”

nin tartışıldığı bir dönemdeyiz.” diyen Deniz 

Yuret artık öğretmenlerin rolünün değiştiğini 
vurguluyor. “Bizim rolümüz öğrencilere neleri 
araştırıp incelemeleri gerektiği konusunda birer 
rehber olma yönünde değişecek. Belki sadece 
araştırdıkları konuları anlamadıklarında onlara 
destek olmamız gerekecek.” diyor. Bu noktada 
tartışma bilgi vermekten çok belirli yaklaşım-
ları, bakış açılarını ve öğrenme metodlarını 
aktarma işlevleri açısından üniversite eğitiminin 
önemine doğru kayıyor. Yuret bu konuda, 
“İçine girip havasını solumanız lazım. Bu sosyal 
deneyimi yine online olarak başka sosyal 
gruplarla bağlantı kurarak elde edebilirsiniz 
ama statik kaynaklardan elde edemezsiniz. Etik 
kavramlara, değer yargılarına, yaklaşımlara yani 
kazanılan bakış açısına insan-insan etkileşimiy-

le ulaşabilirsiniz.” diyor. Deniz Yükseker de 
eğitimin çoğunun İnternet ortamına kayma-
sının öğretmenlerin rolünü değiştireceğine 

değinerek bazı açmazların doğabileceğini 
belirtiyor. “Bilgiler ortada dururken öğrencilere, 
bunları belirli etik kurallar çerçevesinde nasıl 
kullanabileceklerini öğretebilir miyiz? İntihali 
nasıl engelleyebiliriz?” diye soruyor ve ekliyor: 
“Eğer öğrenciler ve öğretmenler arasında 
yüz yüze ilişkiler aracılığıyla bir topluluk, bir 
camia oluşmamışsa, belirli etik değerlerin 

korunması göz ardı edilebilir.” Murat Somer 
ise şunlara değiniyor: “Eğitimin çok büyük bir 
kısmı kampüste, sosyal gruplar içinde ve belirli 
faaliyetlerde öğrencilerin kendi aralarında 
olan etkileşimden kaynaklanıyor. Aynı havayı 
solumak, aynı mekânı paylaşmak farklı. İletişim 
ve eğitim sadece zihinsel değil, duygusal da 

bir süreç.”  Çağla Turgul da öğrenmenin ve 
bilginin kalıcılığı konusuna vurgu yaparak, 
“İnsanlar anılarla ve birlikteliklerle hatırlıyor. 
Uzun vadede eğitimin kalıcılığı paylaşmaktan 
geçiyor.” diyor.

Murat Somer: "Her teknolojik devrimde olduğu gibi 
İnternet devriminde de beyhude olan değişime direnmek 
yerine ondan nasıl en verimii şekilde yararlanabileceğimizi 
ve olumsuz etkilerini en aza indirebileceğimizi düşünmek 
zorundayız. Teknolojinin esiri değil, efendisi olmak insanlığın 
endüstri devriminden beri belki en temel çabası. Otomobilin 
avantajlarından vazgeçmeden şehirlerimizi yayalar ve bisik-
letliler için nasıl yeniden tasarlamalıysak sosyal medya da yüz 
yüze ilişkilerin ve örgütlülüğün alternatifi değil, destekçisi 

olmalı."

 Çağla Turgul: 
"İnternet sadece bir araç. 

Sonsuz seçenek var, filtre yok. 

İnanabilirim, kapılabilirim, 

kanabilirim ya da tamamen 

kendimi bu tuzaklardan 

koruyarak doğru yere erişim 

sağlayabilirim ve yaratıcılığımı 

besleyebilirim. Bu benim 

tasarrufumda."

Etik kavramlara, değer yargılarına, yaklaşımlara yani 
kazanılan bakış açısına insan-insan etkileşimiyle 
ulaşabilirsiniz.
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Online oyunlar, sosyal medya mecraları, 
araştırma ve haber alma kanalları, forum-
lar, dergiler, kitaplar… Burada ne ararsak 
var. İster işimiz için, ister arkadaşlarımızla 
iletişimde kalmak için, ister haber almak ve 
bundan 30 yıl öncesinde yoğun bir çabayla 
edindiğimiz bilgilere tek tıkla ulaşmak için, 
yepyeni kimliklerimizle hepimiz İnter-
net'teyiz. Hal böyle olunca insan doğasının 
bilimi psikiyatrinin de gözü İnternet'te. 
Ve psikiyatri hepimizden daha şüpheci! 
Biyolojik ve genetik çalışmalar, İnternet 
kullanımının eğitim, aile hayatı, sosyal 
ilişkiler ve bireysel başarı üzerine etkileri, 
diğer psikiyatrik hastalıklarla olan ilişkileri 
eskisinden çok daha kapsamlı bir yaklaşım-
la mercek altında. Biz de Koç Üniversitesi 

Tıp Fakültesi’nden Çocuk ve Ergen psikiyat-
risti Ali Sarper Taşkıran’a sorduk: İnternet 
bağımlılığı ya da online oyun bağımlılığı 
bir hastalık olarak literatüre girdi mi? 
Sosyal medyadaki davranışlarımız, "selfie" 
modası psikiyatrist gözüyle nasıl değerlen-
dirilebilir? Bilgiye ulaşmanın bu denli hızlı, 
zamandan ve mekândan bağımsız olması 
insanlarda ne gibi etkiler bırakabilir?

İnternet sosyallik ya da sosyal işlevsel-
lik kavramlarına olan yaklaşımda nasıl 
bir etki yarattı? Biz hâlâ eskisi kadar 
sosyal miyiz? 
İnternet, insanlık tarihinde yeni bir cilt. 
Sosyallik hiçbir zaman eskisi gibi olmaya-
cak çünkü yeni bir mecra oluştu. Eskiden 

Psikiyatrinin gözünden

Sosyal ilişkilerimize kattığı boyut, 
"bağımlılıklarımız", sosyal medya 
mecralarının üzerimizdeki etkileri, 
"selfie" modası ve daha pek çok yönüyle 
psikiyatrinin gözünden İnternet.
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psikiyatride sosyal işlevselliği araştırırken 
insanların ilişkilerini nasıl kurduğuna, ilişki-
lerindeki başarısına, sorunları nasıl çözüm-
lediğine odaklanırdık. Ama İnternet tüm bu 
araştırmalarda, psikiyatrik görüşmelerimize 
bile giren yeni bir boyut açtı. 

Sosyallikle anlatılmak istenen ne? Örneğin, 
bazı hastalarım son iki üç haftadır tek bir 
arkadaşıyla görüşmemiş olabiliyor. Diğer 
yandan Facebook’ta belki de 120 kişiyle ko-
nuşmuş, Twitter’da onlarca şey paylaşmış, 
Instagram’da arkadaşlarının fotoğraflarına 
bakmış ve sonuç olarak da herkesin ne 
yaptığından haberdar olmuş… Bu anlam-
da kendini sosyal olarak yeterli görüyor, 
fakat bizim anladığımız, birebir sosyal ilişki 
kurma açısından yetersiz. 

İnternet bağımlılığı literatüre girdi mi?
Bu konuda birçok çalışma var. Yalnız İnter-
net bağımlılığı tek başına kavram olarak bir 
şey ifade etmiyor. Çünkü İnternet'te gazete 
de okunabiliyor, araştırma da yapılabiliyor, 
oyun da, kumar da oynanabiliyor. İnternet 
bağımlılığından kasıt, İnternet'teki oyun 
bağımlılığıysa, özellikle 2005’ten sonra psi-
kiyatride yapılan araştırmalarda çok sağlam 
yeri olan bir konu.
 
Özellikle "gaming" de tek başına bir konu 
değil. Birçok değişik oyun sistemi var. 
Fakat MMORPG yani Massively Multiplayer 
Online Role-Playing Games bu sistemler 
içinde yeni bir çığır açtı. Bunlardan en 

ünlüsü World of Warcraft. Bu tarz oyun-
larda tamamen sanal bir dünya, sanal 
dünyanınsa kendi içinde kuralları var ve 
siz bir avatar oluşturarak başka bir kimliğe 
bürünebiliyorsunuz. O alan artık öznel bir 
şey olmaktan çıkıyor, orada hayat devam 
ediyor. Oyundan çıktığınızda ait olduğu-
nuz o dünyada bir şeyler kaçırıyorsunuz. 
Oradaki ilişkilerinizin, sizin sanal kimliğini-
zin yeterliliğinin devam etmesi için zaman, 
emek ve bazen de para harcamak duru-
mundasınız. 

Sorunuzun cevabına gelince... Psikiyatri 
bir hastalığı nasıl tanımlıyor? Bir şey nasıl 
psikiyatrik hastalık olabilir? Hayatınızda 
stres veya bir işlevsel kayıp yaratması 
gerekir. Bu sosyal anlamda da olabilir, 
ekonomik anlamda da. Kişi zarar görüyorsa 
ve bu duygusal bir değişime yol açıyor-
sa, o zaman buna gerçekten bir hastalık 
diyebiliriz. Bağımlılık demek için de bir 
şeyin yoksunluğunun rahatsızlık yaratma-
sı; İnternet'in veya oyunun yokluğunda 
fiziksel veya duygusal bazlı semptomların 
görülmesi ve de sürekli olarak hayatın en 
ön planına çıkması, buna ulaşabilmek için 
diğer şeylerden vazgeçmenin görülmesi 
gerekiyor. En son Mayıs 2013’te güncelle-
nen ve bütün psikiyatrik hastalıkların yer 
aldığı DSM isimli kitapta İnternet bağımlı-
lığı, İnternet oyun bağımlılığı bir hastalık 
olarak tanımlanmadı. O yüzden şu anda 
İnternet bağımlılığı diye bir tanı koyduğu-
nuz zaman bu psikiyatrik açıdan geçerli 

Uzm. Dr.  Ali Sarper Taşkıran 
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değil. Fakat ileride araştırılması gereken ve 
sürdürülen çalışmalar açısından İnternet 
oyun bağımlılığı konusu DSM 5’te dikkat 
edilmesi gereken bir unsur olarak yer aldı.

Peki, psikiyatrinin İnternet'le ilgili ne 
tür çalışmaları var?
Kısaca şöyle söyleyebilirim size: Etiyolojik 
açıdan yani nedensel olarak baktığımızda 
İnternet oyun bağımlılığı, diğer bağımlı-
lıklardan çok farklı değil. Yani genetik ça-
lışmalarda yine beyindeki benzer genlerin 
etkilendiği görülüyor; genetik bir yatkınlık 
söz konusu. İnternet'i aşırı kullanan kişinin 
beyin MR'ları çekildiğinde, beynin o anda 
hangi kısımlarının daha çok çalıştığını gös-
terebiliyoruz. Beyinde aktive olan yerler, 
diğer bağımlılıklarda gördüğümüz yerler. 
Kişiyi buna iten psikiyatrik faktörler var mı 
diye baktığımızda da daha içe dönük, dep-
resif, insan ilişkilerini ön planda tutmayan, 

şizoit dediğimiz yapıdaki kişilerde İnternet 
bağımlılığı daha fazla görülüyor. Tabii bu 
yumurta-tavuk ilişkisi gibi. Ama İnternet 
bağımlısı sayılan çocukların, sosyal hayat-
tan daha kopuk, kendine güvensiz olduk-
larını, kendilik hislerinin yeterli olmadığını, 
toplumda arkadaş gruplarına, akran grup-
larına çok giremediklerini ve İnternet'te 
kendilerini ifade edebilecek bir mecra 
buldukları için rahatladıklarını görüyoruz. 
Dolayısıyla bu çocuklar için İnternet, ken-
dilerini ifade ettikleri bir alan. Bu açıdan, 
bir açık mı kapatıyor acaba, o çocuk için 
yararlı bir şey mi? Bozuk aile ilişkileri, düşük 
beden algısı ve birtakım cinsel sorunları 
olan çocuklar bir anda kendilerini böyle 
güvenli bir mecrada buluyor. Güçlü bir ava-
tar yaratıp herkesi öldürebiliyor; inanılmaz 
kuvvetleri, büyüsel birtakım güçleri oluyor 
ve bunlar çocuğun özgüvenini destekliyor. 
Ama öyle bir şey oluyor ki, bir süre sonra 

"İnternet oyun bağımlılığı 
bir hastalık olarak 
tanımlanmadı.  Fakat ileride 
araştırılması gereken ve 
sürdürülen çalışmalar 
açısından DSM 5’te dikkat 
edilmesi gereken bir unsur 
olarak yer aldı."
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çocuk o dünyadan vazgeçmek istemiyor ve 
gerçek dünyadaki kaybı artmaya başlıyor. 

Sosyal medyadaki var oluşumuz üzerine 
neler söyleyebilirsiniz? 
En başında şunu söyledim: İnternet'te 
neyin bağımlısısınız? Yani bu sosyal 
mecralar; Facebook, Twitter, Instagram, 
Foursquare şu anda hayatımızda var. Daha 
da artacaklar. Bunları akademik olarak 
nasıl anlamlandıracağız, insan ilişkilerinde 
nereye oturtacağız? Ben çocuk ve ergen 
psikiyatristi olduğum için onların özelinde 
söyleyeyim, akran ilişkilerini destekleyen, 
çocuğun bağlantılarını kuvvetlendiren bir 
kavram bu. Örneğin, bir şehirden bir şehre 
taşınan, ülke, okul değiştiren çocuklarda 
gördüğümüz uyum bozukluklarının şidde-
tini azaltıyor. Çünkü çocuğun eski sosyal 
yaşantısıyla olan bağlantısı devam ediyor, 
arkadaşlıkları kopmuyor. Ama öyle bir iksir 
ki bir damlası yarar, üç damlası zarar. Akran 
zorbalığını düşündüğünüzde örneğin, 
akranları tarafından dışlanan, alay edilen, 
zorbalığa maruz kalan çocuk eskiden eve 
gittiğinde eğer iyi bir ailesi varsa, hayatının 
sadece bir kısmını bu zorbalığa maruz kala-
rak geçiriyordu. Ama Facebook 24 saat ak-
tif ve biliyorum ki, bazı çocuklarıma nefret 
siteleri açılıyor. Örneğin “Ayşe’yi ezik bu-
lanlar kulübü” kuruluyor ve insanlar bunları 
beğeniyor. Bu çocuğa uygulanan zorbalık 
devam ediyor. Bu mecralarda insanlar 
yüz yüze söyleyemediği şeyleri çok daha 
rahat söylüyor. “Bence sen öl, bence sen at 
kendini, bence senin artık intihar etmen la-
zım” deniyor ve çocuklar zayıf bir haldelerse 
bunları ciddiye alabiliyor. Bu açıdan okulların 
bu konuda farkındalık oluşturmasına ihtiyaç 
var. Bir öğrenciye karşı açılmış nefret sitesi 
o öğrenciyi intihara sürüklüyorsa okul bun-
dan sorumlu mudur? Öğrenciler, o okulun 
öğrencileri. Yanlış anlaşılmak istemem, ama 
insanlar bunlarla mücadele etme konusunda 
İnternet'i kimsenin bir şey yapamayacağı bir 
alan olarak görüp sorumluluk almıyor. 

Aslında İnternet gündelik hayatımızın 
içinde, yaşadığımız her şeyi yansıttığı-
mız bir alan olmaya başladı bir yandan 
da. Facebook sanal mı örneğin? Sanal ve 
gerçek iç içe girmiş olabilir mi?
"Mass hysteria" (kitle histerisi) diye bir 
kavram var: Bir felaket olduğu zaman 
insanların bir kısmı psikiyatrik semptomlar 
gösterir. Bunu kalabalık cenaze törenlerin-
de görebilirsiniz. Toplumsal olaylarda biri 
bayıldığı zaman, sinir krizi geçirip yanında 
dört kişi daha bayılır. Herkesin duygu yükü 
artar. Bu açıdan Twitter, Facebook gibi 
mecralarda olan bir olay karşısında bir süre 
sonra kendinizden bile beklemediğiniz 
sertlikte şeyler yazabiliyorsunuz. O da duy-
gulanımın, bir şeyler hissetmenin bulaşıcı 
özelliğinden kaynaklanıyor ki, bu mecralar 
mass hysteria’ya pencere açabiliyor.

Bir de duygusal kontrol yok. Siz bir derdi-
nizi ya da düşüncenizi ifade ediyorsunuz 
ve bu körükleniyor. Körüklendikçe sinir-
leniyorsunuz, sinirlendikçe yazıyorsunuz. 
Bu konuda bir şey okumadım açıkçası ama 
insanlar orada kendini ifade ettikçe farklı 
kanallarla daha da çok ifade etmenin peşi-
ne düşüyor. Yazıyor, daha beter sinirlenip 
bir daha yazıyor, sonra yazdığının fotoğra-
fını çekip Instagram’a yüklüyor… 

Bir yandan da şuna değinmek isterim, bu 
mecralar hayatımızda sahip olamadığı-
mız bir aidiyet hissi bırakıyor üzerimizde. 
Örneğin, Soma faciasında üzüntünüzü 
yakın çevrenizle paylaşıyorsunuz bu kam-
püste. Burası ise ağaçlar içinde huzurlu bir 
ortam… Kısacası o olaya aidiyet hissiniz ye-
terli gelmiyor. Ama o olayla ilgili paylaşım 
yapan insanların arasına girdiğinizde sizi 
anlayan bir grubun parçası oluyorsunuz. 
İnsanlar için aidiyet hissi çok önemli ve onu 
bu mecralarda yakalayabiliyorsunuz.
Hangi mecraya bakarsanız bakın, önce 
dünyaya karşı bir tekil olarak başlıyor. 
Ardından hepsinin içinde küçük gruplar 
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kuruluyor. Twitter içerisinde bir follower 
grubu, Facebook’ta birçok grup oluşturulu-
yor. Örneğin, bedava mesajlaşma uygu-
laması olan WhatsApp’da kendi grupla-
rınız oluyor. Foursquare’de herkes gittiği 
mekânları bildiriyor… Buna iyi ya da kötü 
diyemem, insanın doğasında olan bir şey 
sadece. İnsanlar bir şeylere ait olmak isti-
yor. Eğer oraya kendini ait hissedemiyorsa 
kaçacak. Ama aidiyetten kaçmak için de bir 
mecra yaratıyor İnternet. Eğer toplumsal 
olaylarla ilgili bir aidiyetiniz yoksa o zaman 
durmadan dizi izleyin. O da bir kaçış. Tüm 
bu yönleriyle İnternet tek başına şudur ya 
da budur denmiyor. Aidiyet hissi sağlayan 
tarafı var, aidiyetten kaçınan tarafı var, eğer 
kimliğinizi beğenmiyorsanız size başka bir 
kimlik sunan tarafı var.

Selfie’ye akademisyen bakışı ne olabilir?
Özçekim deniyor değil mi! Selfie, kendilik 
hissinin, kimliğin bir validasyonu. Kendinizi 
dış ortamda görüyorsunuz ve onu gös-
teriyorsunuz yani size tanıklık ediyorlar. 
Özellikle narsisistik yapıdaki kişiler, yani ken-

dini zaten göstermeye hevesli ve dünyadaki 
insanlar üzerinde bıraktığı etki hoşuna giden 
insanlar, selfie'den çok memnun oluyorlar. 
Ama sadece narsisistik kişiler değil, örneğin 
bir ünlüyle selfie çektirmek, biriyle beraber 
var olabilmek, birinden güç alarak varlığınızı 
desteklemek gibi. Bu yüzden kuvvetli bir 
kavram. Kötü mü? Değil bence.

Peki ya teşhircilik…
Psikiyatride bir klasik anlamda teşhircilik 
vardır, bir de kendini gösterme, egzibis-
yonizm dediğimiz anlamda. Bu bir teş-
his değildir; bazı hastalıkların veya bazı 
durumların semptomlarından biridir. Buna 
yatkın olan insanlar için İnternet bulunmaz 
bir şey. Kendi başlarına bir anlam ifade 
etmediğini hisseden ama kendini diğer 
insanların aynasında görmekten çok 
hoşlananlar için… Herkesin hayatına bir 
anda dahil olabilmek bulunmaz bir fırsat. 
Tabii bu daha "abartı" bir durum. Ama 
pek çok insanın içinde böyle bir durum 
var zaten ve bazı mecralar onu biraz daha 
körüklüyor.

Bilgiye ulaşma hızı ve zaman açısından 
bakıldığında insanlar bir baskı altında 
olabilir mi sizce?
Hem iş hayatında hem de akademik 
anlamda bilgiye hızlı ulaşma konusunda 
İnternet'in birçok getirisi var. Ama bera-
berinde oluşturduğu bir yetersizlik hissi 
de malum. İnsan hızının tabii bir sınırı var. 
Fakat sizden beklenti sürekli artıyor. Yetiş-
tirmeniz gereken bir sürü şey var. Eskiden 
bir kaynağa ulaşmak için kütüphaneye 
gidilirdi. Şu an kütüphaneye zaman ayır-
mıyorsunuz ancak kaynaklara her yerden 
ulaşabildiğiniz için sizden o kaynakları 
okumanızı bekliyorlar. Ve bir gününüzün 
24 saat olduğu kavramı şaşıyor. O yüzden 
insanlar sürekli ellerinde telefonları, her 
yere geç kalan, hiçbir şeye yetişemeyen 
bir durumda kalıyorlar. İş hayatında bu 
çok tehlikeli. Sürekli yetersizlik hissi insanı 
depresif durumlara iter. 

İskandinav ülkelerinden birinde, çalışan-
ların iş saatleri dışında e-posta kontrol 
etmesi gerekmediği yasayla güvence altına 

"Özellikle hem narsisistik 
yapıdaki kişiler, yani kendini 
zaten göstermeye hevesli ve 
dünyadaki insanlar üzerinde 
bıraktığı etki hoşuna giden 
insanlar, selfie'den çok 
memnun oluyorlar."
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alınmaya çalışılıyor. Gerçekten okumak ge-
rekli mi? İnsanın kendine ayırması gereken 
bir zaman var mı? Evine, ailesine… Artık 
sınırlar karışmaya başladı.

Yine psikiyatriye dönecek olursak, özellikle 
dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuklu-
ğu rahatsızlığı ADHD (Attention deficit 
hyperactivity disorder) olan insanlarda 
o hız yüzünden İnternet'e bağımlı olma 
çok daha fazla artıyor. Çünkü o insanların 
beyinleri çok daha hızlı ama odaklanama-
yarak, sürekli uyaran değiştirerek çalışıyor. 
İnternet hem çok hızlı hem çok renkli hem 
çok sık uyaran değiştirmesi açısından 
onlara arayıp da bulamayacakları bir mecra 
yaratıyor. İnsanların belli bir odaklanma 

kapasitesi var. Ve odaklanma dediğimiz şey, 
bir uyarana karşı kendimizi  odaklayıp geri 
kalan uyaranları bloke edebilip dikkatimi-
zin dağılmasını engellemek. İnternet'te bu 
çok daha zor. 

Eklemek istedikleriniz var mı?
Belki şöyle bir toparlama yapabilirim. 
Psikiyatri insan doğasının, onun duygusal, 
davranışsal ve bilişsel fonksiyonlarının 
araştırıldığı, bunun rahatsızlıklarının ele 
alındığı bir bilimdir. Ben İnternet'i de insan 
doğasının bir parçası olarak görüyorum. 
Dolayısıyla psikiyatrinin İnternet'e zararlıdır 
veya yararlıdır diye bakması söz konusu de-
ğil. Ortaya çıkan birtakım zararlı faktörlere 
karşı önlem almak için çalışmalı. Bu açıdan 

İnternet oyun bağımlılığının ileriki dö-
nemde literatüre gireceğini düşünüyorum. 
Psikiyatrinin bu konuda önlemler alması ve 
tedavi programları geliştirmesi gerekiyor. 
Ama olumlu yanlarından da faydalanılması 
önemli. Sosyal ilişkilerin veya özgüvenin 
İnternet tarafından desteklendiğini gör-
düğünüz zaman ona müdahale etmemek, 
benim sık yaptığım bir şey örneğin. Dola-
yısıyla İnternet'in iyi yönlerini de alıp insan 
doğasındaki yerini hakkıyla verebilmek, 
bağımlılığa dönüştüğü noktada müdahale 
edebilmek önemli.
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Teknolojideki yenilik ve gelişmeler günlük 
hayatımızı şekillendirmekte. İnternet bağ-
lantı hızının yükselmesi, bilgisayar, tablet ve 
akıllı telefon gibi cihazların işlem güçlerinin 
artıp fiyatlarının makul seviyeye düşmesi so-
nucu bireylerin bu teknolojilere ulaşması ve 
faydalanması kolaylaştı. Hayatımızı kolaylaş-
tıran İnternet teknolojileri, eğitim sektörünü 
de olumlu yönde etkilemekte.

İlkokuldan üniversite eğitimine kadar her 
seviyede, birçok eğitim kurumu geleneksel 
öğrenme ortam ve yöntemlerinin yanı sıra 
sunduğu e-öğrenme çözümleriyle, öğren-
cilerine interaktif, etkili ve kalıcı öğrenme 
ortamı yaratmakta. Öğrenmeyle ilgili çalış-
maların sonuçlarına göre, ders malzemesini 
neredeyse tamamen pasif olarak takip eden 
“bilgi alıcı” rolündeki öğrenciye kıyasla, daha 
interaktif ortamda bunları alıp kavrayabilen 
öğrencideki öğrenme daha kalıcı olmakta. 
Üstelik yeni nesil öğrenciler daha şanslı çün-
kü onlar dijital yerliler (digital natives) olarak 
e-öğrenme platformuna alışıklar ya da çok 
çabuk alışıyorlar.

Eğitimcinin ya da eğitim kurumunun önün-
de, karar verilmesi gereken çok seçenek var. 
Geleneksel eğitim mi, yoksa e-öğrenme 
mi? E-öğrenmeye karar verildiyse, acaba 
tamamen uzaktan eğitim mi, yoksa yüz yüze 

İnternet teknolojilerinin 
eğitimde kullanılması
Geleneksel öğrenme yöntemlerinden interaktif e-öğrenmeye doğru... 

Doç. Dr. Murat Sözer / KOLT Direktörü  
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eğitimi destekleyici e-öğrenme yani harman-
lanmış (blended) bir eğitim mi? E-öğrenme 
ders kaynaklarına erişim senkron mu olacak 
(tüm öğrenciler ve eğitimci aynı zamanda), 
yoksa asenkron mu (farklı zamanlarda)? 
Ders kaynakları nelerden (e-kitap, ders notu, 
video, animasyon, simülasyon, interaktif konu 
tarama aktiviteleri, online sınavlar, tartışma 
ve geri besleme amaçlı forum, vb) oluşmalı? 
Bu sorulara en doğru yanıt nedir ve buna kim 
karar verecek? Ders ve eğitimcinin tarzına ve 
öğrencilerin öğrenme stil ve becerilerine göre 
hangi öğretim yönteminin, araç ve teknoloji-
nin kullanılacağına, eğitimcinin kendisi karar 
vermelidir.

Teknolojinin e-öğrenmeyle ilgili sunduğu 
bütün bu seçeneklerin içinde kaybolmamamız 
ve şunu unutmamamız gerekiyor: Her alanda 
olduğu gibi, başarıya ulaşmak için teknoloji 
tek başına yeterli değil. Ders malzemelerini 
derleyen ya da hazırlayan, pedagojik olarak 
yoğurup ona şekil veren eğitimcinin yaklaşımı 
çok önemli.

Blackboard, MOODLE, Desire2Learn ve Sakai 
eğitim kurumlarında başlıca kullanılan Öğre-
nim Yönetim Sistemleri (ÖYS). Bu programlar-
daki gelişmeler sayesinde, sundukları teknik 
ve pedagojik menüler her yıl daha zengin-
leşmekte ve eğitim dünyasının ihtiyaçlarına 

daha iyi cevap verebilmekte. Öğrenciler 
bu sistemlere sadece bilgisayar değil, tablet 
ve akıllı telefonlarla da ulaşabildiği için, ders 
kaynaklarına istediği zaman istediği yerde, 
otobüste yolculuk ederken bile ulaşabilmekte.  

Birçok yayınevi artık ders kitaplarını yardımcı 
eğitsel malzemeyle birlikte satıyor. ÖYS’ye 
yüklenen bu malzeme sayesinde öğrencinin 
derse olan ilgisi artıyor, daha iyi anlar hale 
geliyor ve sınav öncesinde yaptığı çalışmalar-
la kendini sınama imkânı buluyor. Günümüz 
eğitim faaliyetlerinde kullanımı hızla artan 
video ve interaktif malzeme, herhangi bir 
yazılım kurulumuna ihtiyaç duyulmadan, ÖYS 
üzerinde bulunan bir eklenti ile anında ya-
pılabiliyor ve ders içine entegre edilebiliyor. 
Bu ve benzeri araçlar sayesinde, öğrencinin 
anlamakta zorlandığı soyut konular daha 
kolay kavranabiliyor.

Öğretenin yeni rolü
Dersi veren öğretmen/öğretim üyesi, öğren-
cinin en üst seviyede faydalanmasına olanak 
verecek olan kurguyu yapma imkânına sahip. 
Dersi için uygun olduğuna inanırsa, gelenek-
sel öğretime göre çok daha kalıcı öğretim 
çıktılarına sahip olduğu literatürde belirtilen 
"flipped classroom” eğitim yöntemini kulla-
nabilir. Özetle bu yöntemde derse çalışma, 
ders öncesinde yani ders dışında ve tercihen 

Öğrenmeyle ilgili çalışmaların 

sonuçlarına göre, ders 

malzemesini neredeyse 

tamamen pasif olarak takip eden 

“bilgi alıcı” rolündeki öğrenciye 

kıyasla, daha interaktif ortamda 

bunları alıp kavrayabilen 

öğrencideki öğrenme daha 

kalıcı olmakta. Üstelik yeni nesil 

öğrenciler daha şanslı çünkü 

onlar dijital yerliler (digital 

natives) olarak e-öğrenme 

platformuna alışıklar ya da çok 

çabuk alışıyorlar.
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ÖYS’deki eğitsel malzemeye (özellikle ders 
videolarına) çalışılarak yapılmakta; öğrenci 
derse geldiğindeyse; ödev, araştırma, takım 
çalışması ve küçük sınavlarla konuyu pekiş-
tirmekte. Öğretmen/öğretim üyesi sadece 
gerekli gördüğü zaman devreye girip öğren-
cilerin takıldığı noktaları aydınlatmakta.

Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi 
(KOLT), öğretim üyelerimizin ders kay-
naklarını hazırlamasına ve ÖYS üzerinden 
öğrencileri ile rahatça paylaşabilmesine 
destek vermekte. ÖYS sistemi olarak, 2014 
Bahar Dönemi ve öncesinde MOODLE kul-
lanılırken, Sonbahar 2014’te Blackboard’a 
geçilecek. Eğitim teknologlarımız Ferhat 
Çağan ve Ozan Varlı tarafından düzenlenen 
atölyelerde, öğretim üyelerimize ve ders 
asistanlarımıza (TA) ders malzemelerinin 
hazırlanmasında teknik ve pedagojik des-
teği yıl boyunca veriyoruz.

Tüm bu eğitsel araçların bize sağladığı 
olanaklar her geçen gün hızla artıyor. Doğru 
kurgulandıkları takdirde eğitimde fırsat eşit-

liğini artırarak zaman ve mekândan bağımsız 
yeni öğrenim ortamlarının oluşmasını da 
sağlayabilecektir. Bu bağlâmda yeni oluşan 
akımlardan bahsedebiliriz. Örneğin, Kitlesel 
Açık Çevrimiçi Dersler, kısaca MOOCs (Massive 
Open Online Courses), öğrenmek isteyen 
her birey için alternatif seçenekler sunmak-
ta, ilgilenilen derslerin dünyaca tanınan 
akademisyenlerden, zaman ve mekân 
kısıtlaması olmadan, zengin içerikler ile 
bedava alınabilmesini sağlamaktadır. Bu 
imkânları sağlayan Coursera, EdX, Khan 
Academy, Udacity ve benzeri MOOC 
sağlayıcıları her geçen gün yeni kurumlar 
ile anlaşmalar imzalamakta ve üniversite 
ortamında yaklaşık 100 kişiye ulaşabilen 
bir ders, bu platformlarda 100.000 kişiye 
ulaşabilmektedir. Koç Üniversitesi olarak 
geçen yıl Coursera ile yapmış olduğumuz 
anlaşma çerçevesinde Prof. Dr. Attila 
Aşkar tarafından verilecek ilk Türkçe ders, 
Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Türev ve 
Entegral 2 Haziran 2014'te başladı. İlerle-
yen zamanlarda ders sayısı ve çeşitliliğini 
artırmayı planlıyoruz.

Önümüzdeki yıllara baktığımızda, gelişen 
eğitim teknolojilerinin çeşitliliğinin artacağı 
ve kişisel teknolojik araçların kişi başına dü-
şen ortalamasının yükseleceği öngörülüyor. 
Özellikle mobil cihazların işlem güçlerinin 
artması ve maliyetlerinin makul seviyelerde 
olması, bu araçların önemini ve kullanımını 
her geçen gün artırmakta. Öğrenmeye engel 
oluşturabilecek etmenlerin hızla ortadan 
kaldırılmaya çalışıldığı, öğretim kurumları 
arasında işbirliğinin çok yönlü kurulduğu, öğ-
renmek isteyen tüm bireylerin kaliteli eğitim 
ve içeriğe arzu edilen zamanda ve mekândan 
ulaşabildiği, yaşam boyu öğrenmeyi destek-
leyici ortamların kurulduğu, eğitimde fırsat 
eşitliğinin tüm bireyler için sağlandığı bir 
dünyaya doğru hızla ilerliyoruz. Koç Üni-
versitesi olarak, bu çaba ve yarışın öncüleri 
arasında olmak için çalışıyoruz.

Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi (KOLT), öğretim üyelerimizin ders kaynaklarını 
hazırlamasına ve ÖYS üzerinden öğrencileri ile rahatça paylaşabilmesine destek vermekte.
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İnternet’in İ’si

Birbiriyle alakasız gibi görünen bu olaylar aslında İnternet'in, yani Information 
Superhighway (Bilgi Otobanı) olarak tanımlanan Interconnected Networks'ün 
(birbirine bağlı ağların) bir daha çıkmamak üzere hayatımıza girmeye başladığı 
erken çevrimiçi neolitik döneme denk geliyor. İnternet için önerilen Türkçe 
karşılık örütbağ; Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu tarafından icat edildiği söylenir 
(Ekşisözlüğün yalancısıyım). Türk Dil Kurumu’nun önerisi ise genel ağ’dır. Her 
iki sözcüğün de ülkemizde tutmadığını söyleyebiliriz. 

Deniz Aksen'le İnternet'in tarihine yolculuk...

1996 baharında ortaokul-lise sınıf arkadaşlarıyla bir yemekte 
buluşmuştuk. O sıralarda matbaacılık işiyle uğraşan eski sıra 
arkadaşımın bana “Sen evden İnternet’e girebiliyor musun?” 
diye sorması, benim de “Dial-up modem ile evdeki telefon 
hattından Boğaziçi’nin modem havuzuna bağlanıyorum. 
Oradan UNIX işletim sisteminin lynx tarayıcısı ile text 
ortamında İnternet’e giriyorum. Ama sadece yazıları 
gösteriyor, resim yok”  demem. Bu cevabım işletmeci 
arkadaşımı fazla etkilememişti.

İnternet denince benim aklıma şu üç olay geliyor:

1992’de bilgisayar mühendisliği okuyan bir arkadaşım ile 
birlikte Boğaziçi’nin DEC VAX/VMS laboratuvarından, New 
York’ta benzer bir laboratuvarda oturan, ismini ve cismini 
bilmediğimiz, sesini duyamadığımız üniversite öğrencileriyle 
amber renkli monitör karşısında hayatımın ilk chat’ini (sanal 
sohbetini) gerçekleştirmiştim. 

1994 güz dönemi, endüstri mühendisliği masterının birinci 
sınıfındayız. Bir hocamızın doldurduğu izin formunu cebimize 
koyup okulun Bilgi İşlem Merkezi’ne başvurmuş ve ilk email 
(e-posta veya imeyil) adresimizi almışız. Bölümün yüksek 
lisans/doktora laboratuvarından e-postalara bakılabilen 
tek bir terminal var. UNIX işletim sistemli o terminalden 
okulun e-posta sunucusu hamlin.cc.boun.edu.tr’ye telnet ile 
bağlanabilmek için sıra beklerdik. Sıra bize geldiğinde dünyalar 
bizim olur, siyah-beyaz monitörün önüne Enterprise uzay 
gemisinin komutanı Kaptan Kirk edasıyla otururduk.

Doç. Dr.  Deniz Aksen / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
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İnternet ve Web
Yazının devamına geçmeden evvel, yıllardır 
öğrencilerime sorduğum klasik bir soruyu 
dillendirmekte fayda var: İnternet ile World 
Wide Web (kısaca Web) arasındaki fark nedir? 

İnternet; ‘hub’, ‘switch’, ‘router’, ‘bridge’ 
gibi telekomünikasyon donanım ekipmanı 
kullanılarak birbirine kablolu veya kablosuz 
bağlanmış sayısız yerel (LAN), metropolitan 
(MAN), geniş (WAN) ve omurga (backbone) 
ağlardan kurulu, merkezi yönetimi ve kontro-
lü olmayan, ‘Transmission Control Protocol/
Internet Protocol (TCP/IP)’ isimli bilgisayar 
ağ protokol modeline göre işleyen ve kaldıra-
bileceği toplam düğüm (node) sayısı sınırsız 
varsayılan, diğer bir deyişle isteyen herkesin 
gerekli donanım ve yazılıma sahip sabit veya 
taşınabilir bir cihazla dahil olabileceği, uçsuz 
bucaksız fiziki bir iletişim altyapısıdır. 

İnternete bağlanmak isteyen her cihazın 
IPv4 (4 bayt = 32 bit uzunluğunda) veya 
IPv6 tipinde (16 bayt = 128 bit uzunluğunda) 
anlık atanmış (dinamik) veya sabit (statik) 

bir protokol adresi (IP numarası) olmalıdır. 
Bu dijital, yani yazılımsal adres, ilaveten 
cihazın ağ erişim kartında üretici tarafından 
donanımsal olarak kodlanmış Media Access 
Control (MAC) adresi, cihazın hem kimlik-
lendirilmesini hem de coğrafi yer tespitinin 
yapılabilmesini sağlar. IP numarası atanan ve 
bu sayede İnternet’e bağlanan cihaz, ortao-
kula giden çocuğunuzun elindeki tablet PC 
olabileceği gibi, yeni nesil bir LED televizyon, 
buzdolabı veya klima tarzı akıllı bir ev aleti de 
olabilir. Teorik olarak IPv4 (IP version 4) ile 232 
tane farklı IP adresi oluşturmak mümkündür. Bu 
sayı yaklaşık 4,295 milyardır. Bu sayının yetersiz 
kalacağının anlaşılmasından sonra, her türlü 
İnternet standardının geliştirilmesinden ve 
bakımından sorumlu Internet Engineering Task 
Force (IETF), yani İnternet Mühendislik Görev 
Gücü tarafından IPv6 (IP version 6) devreye 
sokulmuştur. IPv6 ile 2128 tane farklı IP adresi 
oluşturulabilir. Anlaşılır olması için şöyle 
diyelim: Dünyadaki tüm kum ve toz tanecik-
lerine (kimisi bunu atom/molekül seviyesine 
kadar götürüyor) bir IP adresi verip İnternet'e 
bağlamak teorik olarak “olurludur”. 

Web ise İnternet'in Hypertext Transfer Pro-
tocol (HTTP) ile erişilebilen kısmı üzerinde 
barındırılan ve işleyen, dünyanın en büyük 
bilişim sistemi ve bu sistemin sunduğu 
tüm dijital, yani “soft” içeriktir. Bu içeriğe, 
“Hypertext Markup Language (HTML)” 
isimli kodlama dili temelinde yaratılmış 
web sayfalarından ulaşılır. Web sayfaları-
nın birbirine bağlanmasında ve sayfa içi 
veyahut sayfalar arası geçişte “hiperlink” 
denen bağlantılar kullanılır. Hiperlinklerin 
çevrimiçi olmayanlarına bilgisayarınızdaki 
bir yazılımın yardım dökümanlarında sıkça 
rastlayabilirsiniz. Dökümanın bir sayfasın-
dan diğer sayfasına veya bulunduğunuz 
satırdan en alt satıra geçişler ve tekrar başa 
dönüşler bu linklere tıklayarak gerçekleşir. 
İşte Web bunu sağlayan kodlama dili HTML 
sayesinde doğmuştur.

İnternet’le Web arasındaki bir fark da şu: 
İngilizce Wikipedia’da İnternet maddesini 
A4 kağıdına bastırmak isterseniz 28 sayfa, 
Web maddesini bastırmak isterseniz 18 
sayfa tutuyor. Hangisi daha derin sizce?
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Gayriresmi İnternet tarihçesi
Kenneth C. Laudon ve Carol Guercio Traver 
tarafından yazılan ve Pearson tarafından ba-
sılan, rakip yayınevlerinin dahi üstünlüğünü 
kabul ettiği, dünyanın 1 numaralı elektronik 
ticaret ders kitabının dokuzuncu (2013)  bas-
kısına ve İngilizce Vikipedi’deki (Wikipedia) 
“Abilene”, “Amazon.com”, “Archie search 
engine”, “ARPANET”, “BBN Technologies”, 
“BITNET”, “DNS Root”, “eBay”, “Ethernet”, 
“Gopher (protocol)”, “History of the Internet”, 
“ICANN”, “IEEE 802.11”,  “Internet access”, 
“Internet Assigned Numbers Authority”, 
“Internet Society”, “Internet Engineering 
Task Force”, “Internet2”,  “InterNIC”, “IPv6”, 
“Jughead (search engine)”, “Minitel”, “Mosaic 
(web browser)”, ”Mozilla”, “Mozilla Firefox”, 
“Netscape Communications Corporation”, 
“Newsgroup”, “Veronica (search engine)”, 
“World Wide Web” vb. maddelere göre 
İnternet'in gelişimi şu evrelere ayrılıyor:

I. İnovasyon dönemi: 1961−1974
1961: Massachusetts Teknoloji Enstitüsü 
(MIT) profesörü Leonard Kleinrock’un “paket 
anahtarlamalı ağlar (packet switched net-
works)” üzerine yazdığı makale ile İnternet'in 
DNA’sı oluştu. 

1969: 29 Ekim günü geniş coğrafi bir 
alanı kaplayan paket anahtarlamalı ağların 
ilklerinden ARPANET kuruldu. ARPANET’in 
arkasında İleri Savunma Araştırma Projeleri 
Ajansı DARPA (Defense Advanced Research 
Projects Agency) vardı ve başlangıçta sadece 
Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles kampüsü 
(UCLA) ile Stanford Araştırma Enstitüsü (SRI) 
arasındaki tek bir hattan (linkten) müteşek-
kildi. Bu iki düğüme (node’a) 5 Aralık'ta Utah 
Üniversitesi ile Kaliforniya Üniversitesi Santa 
Barbara kampüsü eklenecek ve Mart 1970’te 

ARPANET ABD’nin doğu kıyısındaki 
Massachusetts eyaletini de içine alacaktı. 
Kurulduğu memlekette bir arpalığa dönüştü 
mü, bilinmez; ancak bugün INTERNET’in 
ninesi kim diye sorulsa, verilecek yanıt ARPA-
NET olmalıdır. ARPANET 1990’a kadar yaşadı.

1971: Bolt, Beranek and Newman Technologies 
şirketi (BBN) çalışanı Ray Tomlinson e-postayı 
icat etti ve posta kutusu ile sunucu makine 
isimlerini birbirinde ayırmak için @ işaretini 
önerdi. Ertesi sene Larry Roberts ilk e-posta 
programını (email client) yazdı. Bu program 
bilgisayar tarihinin ilk “gözde uygulaması 
(killer app)” olmuştur.

1973: 3Com şirketinin kurucusu Robert 
Metcalfe ve David Reeves Boggs yerel 
bilgisayar ağını (LAN) ve en yaygın LAN pro-
tokolu olan Ethernet’i icat ettiler. Böylece 
İnternet’in doğum sancıları başladı. Aynı yıl 
ARPANET veri trafiği içindeki e-postanın payı 
%75’e ulaştı ve ilk kez dosya alışverişini sağla-
yan File Transfer Protocol (FTP) tanımlandı.

1974: BBN şirketinden Bob Kahn ve Stanford 
Üniversitesi’nden Vint Cerf, TCP/IP’yi geliş-
tirerek “açık mimarili bilgisayar ağları”nın 
temellerini attılar.  TCP/IP sayesinde işletim 
sistemi ve ağ protokolü farklı olsa bile sınırsız 
sayıda LAN’ın birbirine bağlanmasının önü 
açıldı. Bu bir bakıma “bağlanılabilecek en 
büyük ağ”ın doğum müjdesiydi.

II. Kurumsallaşma dönemi: 1975−1995 
1978: Fransa’nın Brittany şehrinde Minitel 
isimli sabit telefon hattından bağlanıla-
bilen ilk çevrimiçi bilgi servisi deneme 
amaçlı kullanıma açıldı. Minitel’in Fransızca 
açılımı “Médium interactif par numérisation 
d'information téléphonique” idi. 

Şimdi İnternet’in ve Web’in özet tarihçesine bir bakalım, en 
belirgin kilometre taşları nelermiş bir görelim.
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1981: Apple, Altair ve IBM’in üretip piyasaya 
sürdüğü ilk kişisel bilgisayarlar (Personal 
Computers veya PC’ler) ortaya çıkmaya 
başladı.

1981: Ira Fuchs ve Greydon Freeman tarafın-
dan New York Şehir Üniversitesi ile Yale Üniver-
sitesi kampüsleri arasında BITNET isimli basit 
bir bilgisayar ağı kuruldu. BITNET 1991’e gelin-
diğinde, aralarında Boğaziçi Üniversitesi’nin de 
bulunduğu 500 kadar kurumda toplam 3.000 
terminali kapsayan üniversiteler arası bir ağ 
kompleksine dönüşecekti.

1982: Fransız PTT’si Minitel’i 1982’de tüm 
ülkede hizmete soktu. Bu servis sayesinde 
aboneler, evlerindeki Minitel terminallerinin 
8 inçlik ekranından dünyanın ilk çevrimiçi pe-
rakende siparişlerini verdiler, tren rezervasyon-
larını yaptılar, borsadaki hisse senedi fiyatlarını 
kontrol ettiler, telefon rehberinden numara 
aradılar, e-posta alıp gönderdiler ve hatta 
“chat”leştiler. Fransa’ya İnternet’in nispeten ge-
cikmeli olarak gelmesine sebep olacak Minitel 
ile e-ticaretin prototipi çizilmişti. 

1983: Sonradan Bayrak Günü olarak adlandı-
rılan 1 Ocak 1983’te ARPANET’in ağ protokolü 
Network Control Program’dan (NCP) TCP/IP’ye 
çevrildi. Artık İnternet’in İ’si gözükmüştü.

1984: Kaliforniya Üniversitesi Berkeley 
kampüsünde okuyan dört öğrenci tarafından 
(Douglas Terry, Mark Painter, David Riggle 
ve Songnian Zhou) IP numaralarını, akılda 
tutması çok daha kolay alan adlarına çeviren 
“Alan Adı Sistemi (Domain Name System 
veya DNS)” uygulaması geliştirildi. 

1985: İlk “.com” uzantılı ticari alan adı, 15 
Mart günü symbolics.com olarak ABD’nin 
Massachusetts eyaletindeki Symbolics, Inc. 
şirketi adına tescil edildi. 

1986: IETF kuruldu. IETF’nin ne olduğundan 
22'nci sayfada bahsetmiştik.

1989: 12 Martta Cenevre’deki CERN fizik 
laboratuvarında çalışan İngiliz bilgisayar 
bilimcisi Tim Berners-Lee ENQUIRE isimli 
bir önerge hazırladı. Bu önergede HTML 
biçimlendirme dilinin temelleri üzerine inşa 
edilecek bir bilişim sisteminden bahsediliyor, 
bu sistemin birbirine hiperlinklerle bağlanmış 
döküman sayfalarından oluşacağı ve dünya 
çapında bir bilgisayar ağı üzerinde barındırıla-
cağı planlanıyordu. 

1990 sonuna gelindiğinde Tim Berners-Lee 
NeXT markalı PC’si üzerinde dünyanın ilk web 
sunucusunu kurmuş, ilk web tarayıcısı ve edi-

törü WorldWideWeb’i programlamış ve ilk web 
sayfasını yazarak ENQUIRE projesine son şeklini 
vermişti. İnternet altyapısını “sömürecek” olan 
World Wide Web’in tohumları atılmıştı.

1990: World Wide Web’ten bağımsız ve 
bihaber vaziyette Archie isimli ilk arama 
motoru doğdu. Archie dünyada bilinen tüm 
FTP sunucularındaki dosyaları endekslemeye 
ve aramaya yarıyordu. Montreal’deki McGill 
Üniversitesi öğrencileri Alan Emtage ve L. 
Peter Deutsch ile Concordia Üniversitesi 
talebesi olup McGill’de asistanlık yapan 
Bill Heelan tarafından yazılmıştı.  Archie’de 
arama yapmak isteyenler telnet protokolü 
ile "archie.mcgill.ca" [IP:132.206.2.3] adre-
sine anonim olarak bağlanıyorlardı. Archie 
veya Xarchie programlarını kullanarak veya 
e-posta ile sorgulama mesajları göndererek 
de arama yapmak mümkündü. Archie ile 
kariyerinin en tepe noktasındayken, 800’den 
fazla FTP adresine bağlanılıyor ve 1 milyona 
yakın dosya içinde arama yapılıyordu.

1991: Client-server (istemci-sunucu) mima-
risini kullanan ve yazı tabanlı içerik arama-
sına yarayan Wide Area Information Server 
(WAIS) hizmete girdi. Arkasında Thinking 
Machines, Apple, Dow Jones, ve KPMG gibi 
oldukça köklü ve güçlü şirketler vardı. WAIS 



25

protokolü UNIX, Microsoft Windows, Macin-
tosh, NeXT ve GNU Emacs işletim sistemleri 
üzerinde çalışabiliyordu ve ileriki dönem-
lerde ortaya çıkacak olan Internet arama 
motorlarına rol modelliği yapacaktı.

Aynı senenin baharında Mark P. McCa-
hill, Farhad Anklesaria, Paul Lindner, 
Daniel Torrey ve Bob Alberti tarafından 
Minnesota Üniversitesi’nde TCP/IP ağ 
protokolüyle uyumlu bir uygulama katmanı 
(application layer) protokol yazılımı geliştiril-
di. Gopher adı konan bu protokolün temel 
işlevi Internet’e bağlı dosya sunucularında 
barındırılan dökümanları aramak, indirmek 
ve dağıtmaktı. Kullanışlı bir menü arayüzü 
vardı (elbette grafik değil, yazı tabanlı). 
Gopher çıkar çıkmaz o kadar tutuldu, o kadar 
sevildi ki, dünyada bugün halen çalışan 
Gopher sunucuları var. Ancak HTTP birkaç yıl 
içinde Gopher’ın pabucunu dama atmak için 
tetikte bekliyordu. Zira, takvimler 7 Ağustos 
1991’i gösterdiğinde, Tim Berners-Lee “alt.
hypertext” isimli Internet haber grubunda 
(newsgroup) World Wide Web projesinin 
resmi duyurusunu yapacaktı.

1992: Nevada Üniversitesi’nden Steven 
Foster ve Fred Barrie Veronica adını ver-
dikleri bir arama motoru geliştirdiklerini 
duyurdular. Gopher protokolü altında ça-
lışan Veronica, binlerce Gopher sunucu-
sunun dosya arşiv menülerini bünyesinde 
barındıran bir veri tabanı uygulamasıydı. 

Aynı sene Internet Society ISOC (İnternet 
Cemiyeti) kuruldu. Kuruluş amacı İnternet 
ile ilgili standartları ve politikaları belirlemek 
ve bunlar hakkında toplumun tüm kesimle-
rine eğitim olanakları sağlamaktı. ISOC kısa 
zamanda IETF’yi bünyesine kattı.

1993: Utah Üniversitesi’nden Rhett Jones, 
Gopher protokolü altında çalışan Jughead  
isimli bir arama motoru yazılımını tanıttı. 
Jughead’in Veronica’dan farkı aynı anda tek 
bir sunucuyu tarayabiliyor olmasıydı. 

Aynı sene, aslında Elizabeth J. Feinler tara-
fından Stanford Research Institute (Stanford 
Araştırma Enstitüsü) SRI’da 1972’de kurulmuş 
olan Network Information Center’ın adı In-
ternNIC olarak değiştirildi ve yönetimi Ame-
rikan teknoloji şirketi Network Solutions’a 
geçti. Bu durum ICANN’in kurulacağı 1998 
yılına kadar devam edecekti. 

Ancak 1993’ün esas bomba haberi, dünyanın 
ilk grafik arayüzlü “öz hakiki web tarayıcısı” 
Mosaic’in piyasaya çıkışıdır. Illinois Üniver-
sitesi Urbana-Champaign kampüsündeki 
National Center for Supercomputing 
Applications (NCSA)’de geliştirildiği için 
NCSA Mosaic olarak bilinir. Marc Andreessen 
ve Eric Bina tarafından evvela Unix X Window 
System altında çalışacak şekilde tasarlanmış-
tır. Kodlanmasına Aralık 1992’de başlanan 
Mosaic’in alfa (kurum içinde teste tabi tutu-
lan) versiyonu Haziran 1993’te, beta (kurum 
dışındaki gönüllü kullanıcılar tarafından test 
edilen) versiyonu Eylül 1993’te çıktı. NCSA 
Mosaic for X 2.0 olarak numaralandırılan 
versiyon 11 Kasım 1993’te tanıtıldı. İşin en 
takdir edilesi kısmı şu: Mosaic’i geliştirdiği ve 
pratikte İnternet devrimini başlattığı sırada 
Marc Andreessen henüz 22 yaşındaydı. 

1994: NCSA’dan ayrılan Marc Andreessen ve 
takımı Mosaic Communications Corporation’ı 
kurdular. Şirketin adı daha sonra Netscape 
Communications olarak değişti ve Netscape 
Navigator isimli dünyanın en meşhur, ancak 
artık kimsenin kullanmadığı1 web tarayıcısını 

1993’ün esas bomba haberi, 
dünyanın ilk grafik arayüzlü 
“öz hakiki web tarayıcısı” 
Mosaic’in piyasaya çıkışıdır. 

1 Web istatistiği hizmeti veren Statcounter.com’un tuttuğu küresel istatistiklere göre (http://gs.statcounter.com/) Netscape Navigator’un tüm versiyonlarının toplam pazar payı, Şubat-Mayıs 2014 dönemi için %0.0’dır.
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lisanslı olarak satmaya başladı. Netscape 
şirketi Kasım 1998’de America Online (AOL) 
tarafından 10 milyar dolara satın alındı. 
Şirketin amiral gemisi Netscape Navigator 
için verilen yazılım desteği Mart 2008’e kadar 
devam etti. 

Bilindik ürün gamı dışında, web sayfası 
kodlama/zenginleştirme dili JavaScript (eski 
adı LiveScript) Netscape Communications 
şirketinin eseridir. Ayrıca, “Açık Anahtar Altya-
pısı (Public Key Infrastructure)” kullanarak bir 
web sayfasıyla o sayfaya bağlanan bilgisayar 
arasındaki her türlü veri transferini şifrele-
meye yarayan Secure Socket Layer (SSL) 
protokolü de aynı şirket tarafından geliştirildi. 
Bu iki yazılım teknolojisi sayesinde Netscape, 
biz İnternet kullanıcılarının gönlünde her 
zaman yaşayacaktır. 

Temmuz ayında Jeff Bezos, Washington 
eyaletinin Bellevue şehrinde bulunan evinin 
garajında Cadabra isimli İnternet tabanlı bir 
kitabevi açmaya karar verdi. 

Aynı senenin 27 Ekiminde ilk ticari İnternet 
dergisi Hotwired.com çıktı ve derginin web 
sitesinde ilk afiş reklamı (banner ad) yayın-
landı. Dünyanın ilk çevrimiçi reklamını AT&T 
şirketi vermişti.

III. Ticarileşme dönemi: 1995 ve sonrası
1995: E-ticaretin tartışılmaz iki öncüsü 
Amazon ve Ebay kuruldu. Temmuz ayında 
Jeff Bezos’un İnternet kitabevi Amazon.com 
adını aldı ve ilk çevrimiçi satışını yaptı. Öte 
yandan Pierre Omidyar 3 Eylül 1995’te Kalifor-
niya, San Jose’de sonradan Ebay adını alacak 
olan AuctionWeb.com isimli bir açık artırma 
sitesi kurdu. 

1997: 34 üniversite araştırmacısının girişim-
leriyle University Corporation for Advanced 
Internet Development (UCAID) adı altında 

kâr amacı gütmeyen bir konsorsiyumun 
kuruluş duyurusu yapıldı. UCAID daha sonra 
Internet2 adını alacak ve bu adını tescil etti-
recekti. Merkezi Michigan eyaletine bağlı Ann 
Arbor kentinde olan Internet2’nin başkent 
Washington’da ve Kaliforniya, Emeryville’de 
yönetim ofisleri bulunmaktadır. 

1998: Ocak ayında Netscape, web tarayıcısı, 
e-posta ve haber grupları, adres defteri ve 
Composer isimli bir HTML editörünü barın-
dıran tümleşik yazılım paketi Communicator 
4.0’ın kaynak kodunu kamuoyunun kullanı-
mına açtı ve bu paketi ücretsiz olarak İnternet 
kullanıcılarına sunmaya başladı. Ardından 
açık kaynak kodlu yazılımları yaygınlaştırmak 
maksadıyla Mozilla projesini başlattı. Mozilla 
daha sonra ilk açık kaynak kodlu web tarayı-
cısı Firefox, Thunderbird e-posta uygulaması 
ve Firefox işletim sistemi ile meşhur olacak, 
bir vakfa dönüşecek ve 2002 yılında Arman 
Aksoy’un tek başına başlattığı Mozilla yazı-
lımlarının tercüme çalışmalarıyla Türkiye’ye 
de giriş yapacaktır.

Aynı senenin aralık ayında IETF tarafından 
geliştirilen IPv6 İnternet protokolünün duyu-
rusu yapıldı.

Fakat 1998’in en önemli olayı Internet Cor-
poration for Assigned Names and Numbers 
(ICANN)’in kurulmasıdır. ICANN kâr amacı 
gütmeyen bir şirket olarak 18 eylülde “Bir 
Dünya, Bir İnternet” sloganıyla Kaliforniya 
eyaletine bağlı Los Angeles şehrinin Playa 
Vista banliyösünde kuruldu. InterNIC’in 
yerini aldı ve 1988’de kurulmuş olan Internet 
Assigned Numbers Authority (IANA)’yı bün-
yesine kattı. Yazımızda daha önce bahsetmiş 
olduğumuz DNS’in kök bölge (root zone) 
olarak tabir edilen en üst hiyerarşik seviyesi 
ve dünyadaki kök isim sunucuları (root name 
servers) ICANN tarafından yönetilir. Bu konu-
da varılan mutabakat 30 Eylül 2015 tarihine 

1999'da “Kablosuz İnternet” 
devrine geçiş başladı. 
Internet2 olarak tanınan fiber 
optik İnternet ağı Abilene’e 
ABD’den çoğunluğunu 
üniversitelerin oluşturduğu 
230’u aşkın kuruluş katıldı. 
İnternet’in Avrupa ayağında 
ise NORDUnet ve SURFnet 
araştırma ağlarının Abilene ile 
bağlantısı gerçekleştirildi.
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kadar geçerlidir. Alan adlarının tahsisi 
dışında, IPv4 ve IPv6 adreslerinin dağıtımı 
ve alan adları üzerindeki ihtilafların 
çözülüp karara bağlanması da ICANN’in 
sorumluluk ve yetki alanına girer. 

1999: Günümüzde Wi-Fi (Wireless 
Fidelity) olarak tabir edilen IEEE 802.11 
kodlu kablosuz yerel ağ teknik standart-
ları, Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) tarafından belirlendi. İlk 
kez 1997 yılında duyurulan bu standart-
lar Wi-Fi İttifakı denen ticari derneğin 
1999’da kurulmasıyla koruma altına 
alınmış oldu. Artık yavaş yavaş “Kablosuz 
İnternet” devrine geçiliyordu. 

Internet2 konsorsiyumu, Amerikan 
telekomünikasyon devi Qwest ile birlikte 
ilk Internet2 omurga ağı (backbone) olan 

Abilene’i kurdu. Tüm ABD eyaletlerini ve 
Porto Riko’yu kapsayan ve 2,5 Gbps bant 
genişliğine (bandwidth) sahip bu fiber optik 
İnternet ağı, medyada Abilene isminden 
ziyade Internet2 olarak tanındı. Abilene 
ağına ABD’den çoğunluğunu üniversi-
telerin oluşturduğu 230’u aşkın kuruluş 
katıldı. İnternet’in Avrupa ayağında ise 
NORDUnet ve SURFnet araştırma ağları-
nın Abilene ile bağlantısı gerçekleştirildi.

2000:  Dot-com balonu (dot-com 
bubble) patladı. 2000 yılının ilk çeyreği 
biterken İnternet iş modeline göre kuru-
lan binlerce e-ticaret şirketi bulunuyordu. 
Sırf ABD’de bu şirketlere toplam tutarı 
125 milyar doları aşan girişimci sermayesi 
yatırılmıştı ve bunlara ait hisse senetleri-
nin spekülatif olarak artan fiyatlarla peşi 
sıra halka arz edildiği haberleri geliyordu. 

Sadece onların değil, adının başına “e-“ 
ön ekini veya sonuna “.com” uzantısını 
koyan şirketlerin de hisseleri anında 
yükselişe geçmekteydi. Bu şekilde şişen 
dot-com balonu, Nisan 2000’de teknoloji 
ağırlıklı şirket hisselerini barındıran New 
York Borsası (Wall Street) fiyat endeksi 
NASDAQ’ın 4,283 seviyesinden 3,649 
seviyesine düşmesiyle patladı. Süreç sıra-
sında dünyanın ilk çevrimiçi gıda marketi 
Webvan.com ve ev hayvanı besleyenlere 
hitap eden Pets.com iflas etti. 2011’e 
gelindiğinde, 1995’ten beri kurulan 
dot-com’ların sadece %10’u kendi başına 
hayatta kalabilmişti.

2001: ICANN tarafından .aero, .biz, .coop, 
.info, .museum ve .name alan uzantıları 
kabul edildi ve her birinin yönetimi için 
bir sponsor kurum veya şirket atandı. Bu 
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alan uzantılarını sonraki yıllarda .pro, .jobs, 
.travel, .mobi, .cat (kediseverler veya kedicik-
ler için değil, İspanya’nın doğusunda yer alan 
Barselona merkezli özerk Katalonya bölgesi 
için), .asia, .tel ve en nihayet(!) 15 Nisan 
2011’de pornografik içerik sunan sitelere özel 
.xxx alan uzantısı takip etti. 

2003: Şubat ayında, Internet2 olarak bilinen 
Abilene Ağı’nın bant genişliğini 2,5 Gbps’ten 
10 Gbps’e yükseltme çalışmaları başladı. Bu 
çalışmalar tam bir yıl sonra tamamlandı. 

2004: Kraliçe 2. Elizabeth tarafından World 
Wide Web’e yaptığı katkılarından dolayı Tim 
Berners-Lee’ye “Sir” ünvanı ve şövalyelik 
nişanı verildi.

2006: Internet2 konsorsiyumu, Level3 
Communications şirketi ile ortaklığa giderek 
Abilene ağının mevcut 10 Gbps’lik kapasitesi-
ni yine ABD’nin tamamını kapsayacak şekilde 
100 Gbps’e çıkardığını açıkladı. 

2007:  Ekim ayında Abilene ağı resmen 
emekliye ayrıldı ve Internet2 Ağı  olarak 
hizmet vermeye başladı. Bu sırada Internet2 

konsorsiyumuna toplam 210 üniversite, 70 
holding ile 45 sivil toplum kuruluşu ve devlet 
ajansı katılmış bulunuyordu. 

2008: Internet üzerinde kurulu bulut bilişim 
(cloud computing) milyar dolarlık bir en-
düstri haline geldi. 

2009: 3G ve Wi-Fi üzerinden İnternet'e gi-
rebilen akıllı cep telefonları sayesinde mobil 
İnternet erişimi yaygınlaştı. Bu dokunmatik 
ekranlı telefonlar Göçebe Bilgi İşleme (Noma-
dic Computing) çağını açıyordu.

2012: ICANN’e 21-30 Mayıs 2012 tarihleri 
arasında, jenerik üst seviye alan uzantıları 
(Generic Top-Level Domain veya gTLD) için 
tüm dünyadan başvurular yapıldı. Her bir 
başvuru için 185,000 dolar işlem ücreti talep 
ediliyordu. Sonuçta 1,930 başvuru toplandı 
ve bunların 751’i değerlendirmeye alındı. 
2013 sonu itibarıyla, dünya kamuoyunda ve 
ICANN’de bu kadar çok ilave alan uzantısının 
gerekliliği ve yararı konusunda konsensus 
halen sağlanamamıştı. 

2009 yılında 3G ve Wi-Fi 
üzerinden İnternet'e girebilen 
akıllı cep telefonları sayesinde 
mobil İnternet erişimi 
yaygınlaştı. Bu dokunmatik 
ekranlı telefonlar Göçebe Bilgi 
İşleme (Nomadic Computing) 
çağını açıyordu.
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2011 yılında merkezi Cenevre’de bulunan 
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (Interna-
tional Telecommunications Union, ITU) dünya 
çapında İnternet'in yayılımı ve kullanımı ile ilgili 
bir rapor yayınladı2. Raporda yer alan istatistik-
lere bir göz atacak olursak:

 7 milyarlık dünya nüfusunun %35’i İnternet'e 
bağlanabiliyor.

 İnternet kullanıcılarının %45’i 25 yaş altındaki 
gençlerden ve çocuklardan oluşuyor. Buna kar-
şılık 25 yaş altı dünya nüfusunun %70’inin, yani 
1,9 milyar genç ve çocuğun henüz İnternet'e 
erişimi yok. 

 2006-2011 döneminde, gelişmekte olan 
ülkelerde yaşayan İnternet kullanıcılarının 
tüm dünyadaki İnternet kullanıcılarına oranı 
%44’ten %62’ye çıktı.

 Bugün dünyada İnternet'e bağlanan nüfusun 
%25’e yakını Çin’de yaşıyor.

 Tüm dünyada 1,8 milyar evde İnternet erişimi 
var. İnternet'i olan hanelerin oranı 2006’da 1/5 
iken bugün 1/3. 

 Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda evlerin 
dörtte birinde bilgisayar mevcut. Beşte birinde 
ise İnternet bağlantısı var. Bu oranlar 2008’de 
%20 ve %13 idi.

 Dünyada 5,9 milyar cep telefonu abonesi 
bulunuyor. Dünya nüfusunun %87’si; geliş-
mekte olan ülkelerin nüfusunun ise %79’u cep 
telefonundan konuşuyor.

 Artık dünya nüfusunun neredeyse %45’i, 3G 
ve üzeri hızlarda mobil iletişim sağlayan cep te-
lefonu şebekelerinin kapsama alanında yaşıyor.

 Mobil geniş bant İnternet aboneliği, yani akıllı 
cep telefonlarından İnternet'e hızlı erişim 2007-
2011 arasında yıllık %45 oranında büyüdü. 
Bugün dünyada cep telefonu hattı üzerinden 
geniş bant İnternet aboneliği sayısı neredey-
se 1,2 milyara ulaştı ve böylece sabit hatlar 
üzerinden gerçekleşen abonelik sayısını ikiye 
katlamış oldu.

 Geniş bant yarışında liderlik halen Avrupa 
kıtasında bulunuyor. Avrupa nüfusunun %26’sı 
sabit telefon veya kablolu TV hatlarından, 
%54’ü ise mobil cihazlar üzerinden geniş bant 
İnternet'in keyfini sürüyor. Afrika nüfusuna ba-
kıldığında mobil geniş bant erişiminin nüfusun 
%4’üne yayıldığı, bu oranın sabit hatlardan 
geniş bant söz konusu olduğunda %1’in altına 
indiği görülüyor.

 2011 başı itibarıyla Güney Kore, mobil cihaz-
lardan geniş bant İnternet erişimi oranında 
%91,0 ile dünya liderliğini elinde bulunduruyor. 
Onu %87,8 ile Japonya, %84,0 ile İsveç, %82,7 
ile Avustralya ve %78,1 ile Finlandiya takip 
ediyor. 

 Sabit hatlardan geniş bant İnternet erişiminin 
yaygınlığı sıralamasında ilk beş ülke arasında 
%38,1 ile Hollanda, %37,9 ile İsviçre, %37,7 ile 
Danimarka, %35,7 ile Güney Kore ve %35,3 ile 
Norveç bulunuyor. 

 Geniş bant İnternet erişiminin tanımı da 
ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Güney 

Kore’de bu tanım 10 Mbps’ten itibaren kul-
lanılıyor. Oysa Gana, Moğolistan, Umman ve 
Venezuela gibi ülkelerde kullanıcıların satın 
alabileceği en pahalı İnternet erişim hizmetinin 
bant genişliği 2 Mbps veya altında.

 Tüm bu gelişmelere rağmen “dijital uçu-
rum” dediğimiz İnternet hizmetlerinin erişilebi-
lirliği ve satın alınabilirliği kıstaslarına göre 
derin bölgesel farklılıklar 2011’de de devam 
ediyor. Kullanıcı başına düşen bant genişliği 
Avrupa’da yaklaşık 90 Kbps iken, Afrika’da 
sadece 2 Kbps.

 Endüstrileşmiş 31 ülke ekonomisine bakıl-
dığında, geniş bant İnternet hizmetine giriş 
paketi aylık abonelik ücreti, kişi başına düşen 
aylık ortalama gayri safi milli gelirin %1’ine 
veya daha azına denk düşüyor. Dünyanın en az 
gelişmiş ülkeler ligindeki 19 ülke için bu oran 
%100’den fazla. Yani bu 19 ülkeden birinde 
yaşayan ortalama bir kullanıcı eğer hızlı İnter-
net hizmeti almak isterse, aylık kazancından 
fazlasını ödemek zorunda.

 Öte yandan gelişmekte olan ülkelerdeki 
geniş bant İnternet paketi fiyatları 2008-2010 
arası iki yıllık dönemde, sabit hatlardan erişim 
için %52,2; mobil hatlardan erişim içinse %22,0 
oranında azaldı. Gelişmiş ülkelerdeki aynı ka-
tegorilere ait fiyatlar %35,4 ve %19,1 oranında 
ucuzladı. 

 Buna karşılık aynı iki yıllık dönemde, sabit 
karasal telefon hatlarına abonelik ücretleri ge-
lişmekte olan ülkelerde sadece %6,7; gelişmiş 
ülkelerde ise %9,8 oranında düştü.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin 2011 raporunda yayınlanan istatistikler 

Bu yazımızda İnternet'in İ’sinden girdik, gayriresmi tarihçesini gözden geçirdik. Ardından en resmi ağızlardan açıklanan 2011 İnternet 
erişimi ve kullanımı istatistiklerine baktık. İnternet'in her bir yönünü tek bir makaleye sığdırmak elbette “olurlu” değil. 

Umarız ki Kule dergisinin gelecek sayılarında arama motorlarını, Google Laboratuvarları’ndan “mezun olan” yazılım hizmetlerini, paylaşım 
ağlarının bugün geldiği noktayı, sosyal medyanın e-ticarete etkisini, Web 2.0 denen dijital fenomeni, akıllı telefonlar çağını ve bu çağın 
neler getirip neler götürdüğünün tanıklığını sizlerle paylaşma fırsatını buluruz. 

2  Söz konusu rapor http://www.itu.int/ITU-D/ict/facts/2011/material/ICTFactsFigures2011.pdf adresinden indirilebilir.
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Marka stratejisinde sosyal medya 
en önemli payı almalı
Özge Şahinler

Dijital Pazarlama ve Sosyal  Medya uzmanı
Sosyal ağlar da işimin bir parçası. Bu nedenle 
çalışmak ve araştırma yapmak istediğimde 
bile kendimi sosyal ağların içinde kaybolmuş 
bulabiliyorum. Sosyal medya yükselen bir 
yıldız olarak görülse de bazı durumlarda, 
özellikle “kişisel sosyal medya kullanımı” 
konusunda, amacından sapma noktasına 
geldiğini düşünüyorum. Bu anlamda sosyal 
medyanın gücü ve önemi “kişisel ve kurum-
sal” olarak farklı ele alınabilir.

Sosyal ağların kişisel kullanımında, her yaptığımızı, hayatımızla ilgili her detayı 
çevremizdekilerle ve hatta tanımadığımız kişilerle paylaşma ihtiyacının altında 
yatan dürtülerin zaman içinde gerçek sosyal hayatımızı, kişisel gelişimimizi ve ter-
cihlerimizi olumsuz etkilemesinden yana endişeliyim. Özellikle bu dünyanın içine 
doğan gençler açısından… Diğer yandan kurumsal olarak sosyal medyanın gücü 
gün geçtikçe artıyor. Markaların pazarlama stratejilerinde dijital dünyaya yaptıkları 
yatırımlar da bunun en büyük göstergesi. Bu anlamda bir marka veya kurumun 
pazarlama stratejisinde sosyal medyanın en önemli payı alması gerektiği düşünce-
sindeyim. Öte yandan dünyanın dört bir yanında bir konuyla ilgili hızlı aksiyon alma 
ve örgütlenme açısından sosyal medyanın gücünü birebir olarak hepimiz takip 
ediyor ve yaşıyoruz.

İnternet'in bilgiye erişim konusunda oldukça güçlü olduğunu düşünürken, gü-
venliği konusunda şüphelerim olabiliyor. Herkesin kolayca içerik üretebildiği bir 
ortamda yalan haberlerin türemesi ve yayılması maalesef mümkün. Yanlış bilgiler 
bazı durumlarda domino etkisi yaratarak yayılabiliyor. Bunun için bilginin doğrulu-
ğunu iyice araştırmadan inanmamak en iyisi. 

Sosyal 
medya 
ve İnternet'e dair
Özge Şahinler, Erim 
Kızıldere, Mustafa Yağcı ve 
Özlem Yürekli'ye sorduk: 
İnternet'i, çalışmak ve 
araştırma yapmak için 
mi yoksa sosyal medya 
mecraları için mi daha çok 
kullanıyorsunuz? Sosyal 
medyanın gücü hakkında 
neler söyleyebilirsiniz? 
Sizce İnternet bilgiye 
erişimde ne derece güçlü ve 
güvenli bir alan?
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Bilginin doğruluğu konusuna 
şüpheyle yaklaşmak gerekiyor
Erim Kızıldere

Ekonomi Bölümü Lisans öğrencisi
İnterneti daha çok araştırma yapmak ve bilgi 
edinmek için kullanıyorum, ama elbette 
sosyal medyayı da mümkün olduğunca takip 
ediyorum. Bence sosyal medya kitleleri ha-
rekete geçirmek için çok etkili bir araç; fakat 
İnternet ortamındaki bilgilerin doğruluğu çok 
şüpheli olduğu için sosyal medyada çıkan 
haberlere de skeptik yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. İnsanların ellerinin 
altında kolaylıkla ulaşabildikleri bilgi yığınının olması ve herkesin bu yığına kat-
kıda bulunabilmesi sosyal medyanın etkisini ve gücünü daha da artırıyor. Diğer 
yandan bu, bilginin doğruluğu konusuna şüpheyle yaklaşılmasını da gerektiriyor.

Başucu kitabı gibi yanı başımızda
Özlem Yürekli

Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi
İnternet'i araştırma yapmak, yeni bilgiler 
öğrenmek adına daha çok kullanıyorum ama 
sosyal medya mecraları da arka ekranda her 
zaman açık olarak duruyor. Sosyal medyanın 
inanılmaz güçlü ve etkili bir araç olduğunu 
düşünüyorum. Çünkü çok fazla fonksiyonu 
var. İnsanlarla anında iletişim kurabiliyorsu-
nuz, gündeme dair olayları takip edebiliyor-
sunuz, izlemek istediğiniz filmler ve dizler 
hakkında yorumlar alabiliyorsunuz, duygu ve 
düşüncelerinizi kitlelere anında yayabiliyor-
sunuz. Kısacası bizim için su ve yemek gibi bir 

ihtiyaç oldu sosyal medya. Çalıştığımız zaman ya da arkadaşlarımızla birlikteyken 
arkada çalan fon müziği ya da başucu kitabı gibi yanı başımızda.

İnternet bilgiye ulaşmak için inanılmaz güçlü ama güvenli mi sorusunun yanıtını 
kişi kendisi verebilir. Bilgi kirliliği çok fazla olabiliyor. O yüzden bilginin güvenilir 
olup olmadığını sorgulamak, kişinin sorumluluğunda diye düşünüyorum. Bilginin 
kaynağına, sitenin güvenirliliğine dikkat ettiğiniz ve başka bilgilerle karşılaştırıp 
doğruluğunu teyit ettiğiniz sürece sıkıntı olmuyor.

Sosyal medya karşısında alternatifimiz yok
Mustafa Yağcı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora 

öğrencisi
Aslında İnternet'te geçirilen zaman sosyal medyayı 
da hangi amaçla kullandığımızla ilgili. Twitter ve 
Facebook da çalışmak, araştırma yapmak, bilgi edin-
mek ve dünya çapında insanlarla hem araştırma hem 
de başka amaçlarla iletişim kurmak için kullanılabilir. 
Ben sosyal medyayı biraz da araştırma ve bilgi edinme 
amaçlı kullanıyorum. Eğer, "Bilgi güçtür" diyorsak 
sosyal medyada sonsuz bilgiye ulaşılabildiğimiz için bu 
mecraların da birer güç aracı olduğunu düşünüyorum. 
Kısa zamanda dünya çapında çok sayıda insana ula-
şabilmek de güç kazanma vasıtası olarak kullanılabilir. 
Bununla beraber bence sosyal medya hem güç hem 
güçsüzlüğü içinde barındıran bir alan. Şu anlamda 
güçsüzlük, bizi bir anlamda kendine muhtaç kılıyor ve 
insanlar sosyal medyasız yapamıyor. Bu bağımlılık her 
bakımdan bizim sosyal medya karşısındaki güçsüz-
lüğümüzün ve alternatifsizliğimizin göstergesi. Buna 
bağlı olarak İnternet bilgiye erişim açısından da hem 
çok güçlü ve güvenli hem de çok güçsüz ve güvensiz 
bir alan. Çok yanlış bir haber veya bilgi çok kısa zaman-
da doğrulanmadan insanların hafızasında yerini alıyor. 
Ayrıca beni belirli konularda çok kısa zamanda bilgi-
lendirirken çok şey hakkında az bilgi sahibi olmama da 
yol açıyor. Bu bir anlamda belirli konularda çok boyutlu 
ve derin bilgiye sahip olmanın önüne geçen bir durum. O 
yüzden İnternet insanların bilgiye erişiminde çok önemli 
bir mecra ama sanırım bunun dikkatli ve bilinçli olarak, 
artı ve eksilerini görerek değerlendirilmesi gerekiyor. 
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SANAT

Açıldığı 2010 yılından bu yana düzenlediği 
kişisel ve karma sergilerle çağdaş sanatın 
görünürlüğüne katkıda bulunurken, bu sergiler 
kapsamında sanatçılara sunduğu üretim 
olanaklarıyla Türkiye’de eser üretimini destekle-
yen ARTER, Marc Quinn, Patricia Piccinini, Mat 
Collishaw, Sarkis, Nevin Aladağ, Mona Hatoum 
gibi çağdaş sanatın öncü isimlerinden sonra, 
yine ikonik bir sergiyle karşımızda… 

Çağdaş Türk sanatında heykel ve yerleştirme 
disiplininin sınırlarının genişlemesine ve yeni 
tartışmalarla zenginleşmesine katkı sağlayan 
öncü sanatçılardan Füsun Onur’un kişisel sergi-
si Aynadan İçeri, adını Lewis Carroll’ın “Through 
the Looking Glass” başlıklı kitabından ödünç 
alıyor. ARTER Sergiler Direktörü Emre Baykal’ın 
küratörlüğünü üstlendiği sergi, Baykal’ın Füsun 
Onur’la bir yıla yakın bir zaman diliminde yü-
rüttüğü çalışma süreci sonucunda seçilen 40’ı 
aşkın yapıtı bir araya getiriyor. 

Başarılı bir öğrenci
1938 yılında İstanbul’da doğan Füsun Onur’un 
sanata ilgisi küçük yaşlarda başladı. Modern 
ve ileri görüşlü ailesinin desteğini her zaman 
yanında hisseden Onur, Üsküdar Amerikan Kız 
Koleji’nin ardından soluğu 1956 yılında heykel 
öğrencisi olarak İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi'nde aldı. Akademi’de araştırma ve 
denemelere daha açık, daha özgür bir çalışma 
ortamının oluşmasına katkıda bulunan
Ali Hadi Bara’nın atölyesindeki eğitiminin ardın-
dan Fulbright bursuyla ABD’ye gitti. 
Onur, yüksek lisans eğitimini Washington 
D.C.'de bulunan American University'den sonra 
Maryland Institute College of Arts’ta tamamla-
dı. 1967’de Türkiye’ye geri dönen sanatçı, yaşa-
mını ve çalışmalarını halen İstanbul’da, doğup 
büyüdüğü Kuzguncuk’taki evinde sürdürüyor.

1970'li yıllar, Türk sanatında kavramsal, minimal 
ve feminist eğilimlerin de belli belirsiz tartışıl-

ARTER, Marc Quinn’den sonra Türk çağdaş sanatını uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden 
Füsun Onur’u sanatseverlerle buluşturuyor.

Aynadan İçeri
Çiçekli Kontrpuan, (1982) 2014
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Zaman İkonları, 1990

"Fısıltı", 2010; "İstanbul Takıntısı", 1994
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maya başlandığı bir dönemin başlangıcı… Türk 
sanatının ilk kadın heykeltıraşlarından olarak 
konumlanan Füsun Onur, başarılı eğitim ha-
yatının ardından Türkiye’de 1970'li yılların yeni 
eğilimlerinin bir temsilcisi olarak dikkat çekti. 
70’li yıllardan itibaren düzenli bir şekilde karma 
ve kişisel sergilerle eserlerini sanatseverlerle 
buluşturdu.

Füsun Onur’un yapıtları, İstanbul Modern 
(2011), Augarten Contemporary, Viyana (2010), 
Van Abbemuseum, Eindhoven (2005), ZKM, 
Karlsruhe (2004) ve Kunsthalle Baden-Baden’in 
(2001) de aralarında olduğu çeşitli kurumlar-
daki kişisel ve karma sergilerde yer aldı. Füsun 
Onur, 2011 yılında dOCUMENTA (13)’e; 2007 
yılında Moskova Bienali’ne katıldı; Onur’un işleri 
bugüne kadar İstanbul Bienali’nin dört farklı 
edisyonunda gösterildi (2011, 1999, 1995, 1987).

Aynadan İçeri
Füsun Onur’un erken yapıtlarından en yakın 
dönem işlerine, geniş bir bakış sunan Aynadan 
İçeri, aynı zamanda tasarlandıkları dönemde 
sadece birer taslak veya maket olarak kalmış 
olan kimi yapıtların yeni üretimlerini de içeriyor. 
Bunlardan biri, Aynalı Labirent, Onur’un 1972 
yılında içinden geçilebilecek bir yerleştirme ola-

rak tasarladığı, ancak o dönem sadece maket 
boyutlarında üretebildiği bir çalışmanın, farklı 
bir malzeme ile yeniden yorumlanarak mekâna 
uygun şekilde büyütülmüş bir versiyonu. Bu 
kapsamdaki başka bir yapıt da Onur’un 1993 
yılında Galata Köprüsü için tasarlamış olduğu 
şiirsel bir dış mekân müdahalesinin, Kuzgun-
cuk’taki evin önünde, İstanbul Boğazı’nda sekiz 
saat süreyle icra edilip filme kaydedilmesiyle 
hayata geçirildi.

Kronolojik bir yerleştirme önermekten ziyade, 
sanatçının yapıtları arasındaki sezgisel bağlan-
tıların izini süren sergide, Füsun Onur’un erken 
dönem üretiminden soyut geometrik desenleri 
ile form, uzam ve zaman ilişkisini araştırdığı 
heykelleri ve gündelik nesneleri kullandığı yer-
leştirmeleri, ARTER’in dört sergi katına yayılıyor.

Aynadan İçeri, sanatseverleri Füsun Onur’un 50 
yılı aşan sanatsal üretimini ve dünyasını keşfe 
davet ediyor. Masalsı bir deneyim için “aynadan 
içeri” girme zamanı…

Aynadan İçeri, Arter’de 17 Ağustos’a kadar 
devam edecek. 

Ayrıntılı bilgi için: www.arter.org.tr
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Türkiye'nin Akdeniz Siyaseti (1923-1939), iki dünya savaşı arası dönemde Türkiye’nin Akdeniz’deki etkinlik 
arayışlarının diplomasi ve deniz gücü boyutlarını ele alıyor. Kitapta yazarlar Dilek Barlas ve Serhat Güvenç 
Türkiye’nin Akdeniz politikasını davranışsal orta büyüklükte devlet kavramından hareketle tartışıyorlar. 
Güvenlik arayışındaki Ankara’nın savaş sonrası Avrupa devletler sistemine eklemlenme çabalarına dikkat 
çekerek, bunun Osmanlı ve Cumhuriyet diplomatik tarzları arasındaki güçlü bir sürekliliğe işaret ettiği sonu-
cuna varıyorlar. Kitapta Türk deniz gücü gelişmelerinin, aynı dönemde diğer Akdeniz ülkeleriyle diplomatik 
ilişkilere ve ülkenin uluslararası düzendeki konumuna yansımaları da ele alınıyor.

Koç Üniversitesi Yayınlarından
Koç Üniversitesi Yayınları tüm akademik disiplinlerde hem yabancı dillerden Türkçeye çeviri 
hem de Türkçe ve İngilizcede yazılmış özgün kitapları yayımlama hedefiyle yoluna devam ediyor.

"Peki, Koç Üniversitesi olarak biz ne yapaca-
ğız? Önümüzdeki yıllarda başarılarımızı nasıl 
sürdüreceğiz? Bu zor bir soru, çünkü öyle bir 
dönemde yaşıyoruz ki, değil yirmi, beş yıl 
sonrasını bile sağlıklı bir şekilde öngörmek 
mümkün değil. Hangi meslekler revaçta 
olacak? Hangi araştırma alanları parlayacak? 
Kimse bilmiyor. Böylesine kaygan bir zemin-
de öğrencilerimize, araştırmalarımıza nasıl 
yön vereceğiz?

Yön vermeyeceğiz, alan açacağız. Sınırları 
genişleteceğiz. Merakın ve hevesin önün-
deki tüm bürokratik engelleri kaldırmaya 
gayret edeceğiz. Yapıyı hareketli ve geçir-
gen tutacağız. Gerek disiplinlerarası gerekse 
nesillerarası iletişimin her yöne açık olmasını 
sağlayacağız. Dünya çapında kendini kanıt-
lamış en iyi hocaları en hevesli öğrencilerle 
buluşturup yollarından çekileceğiz."

Koç Üniversitesi'nin Ekim 2013’te kutla-
dığı 20. kuruluş yıl dönümü nedeniyle 
yayımlanan, Bilime Övgü: Bir Üniversitenin 
Hayatından Rastgele Kesitler ve Disiplinlera-
rası Sohbetler isimli kitap, Rektör Umran S. 
İnan’ın bu sözleriyle başlıyor. Kitabın görsel 
kurgusu üniversitenin hayatını sessiz bir 
şekilde, öğrencilerin gözünden öykülerken, 
editoryal kurgusu 1993-2013 yıllarını kap-
sayan yirmi yıllık dönemdeki önemli bazı 
bilimsel ve toplumsal gelişmeleri örnekleye-
rek, üniversitenin çeşitli fakültelerini temsil 
eden 36 öğretim üyesinin katıldığı ve Tek-
noloji ve Mutluluk, Doğa ve Adalet, Makine 
ve Beden gibi üst başlıkların disiplinlerarası 
bir anlayışla ele alındığı bilimsel sohbetlere 
yer veriyor.

Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan ve “ni-
yeti merak gidermek değil, merak uyandır-

mak olan” Bilime Övgü’nün yapım koordi-
nasyonunu Bek Tasarım, editörlüğünü Suna 
Altan, tasarımını Bülent Erkmen üstlendi.

Türkiye'nin Akdeniz Siyaseti (1923-1939): 
Orta Büyüklükte Devlet Diplomasisi ve Deniz Gücünün Sınırları

Bilime Övgü: Bir Üniversitenin Hayatından Rastgele Kesitler ve Disiplinlerarası Sohbetler
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Pasif Devrim, İstanbul’un bir zamanlar radi-
kal Müslüman ilçelerinden Sultanbeyli’nin 
“ılımlı İslam”a dönüşümünü anlatıyor. 
Sultanbeyli Mahallesi'ndeki hayatın zengin 
bir etnografisini sunan bu kitap İslami 
aktivistlerin nasıl örgütlendiklerini, 28 Şubat 
sürecinde nasıl geri çekildiklerini ve AKP 
tarafından nasıl massedildiklerini anlatıyor. 
Kitabın yazarı Cihan Tuğal, radikal bir hare-
ketin sisteme massedilişinin basitçe tarihsel 
eğilimlerin ve tüm dünyadaki gidişatın 
kaçınılmaz bir sonucu değil, olumsal müca-
delelerin bir getirisi olduğunu iddia ediyor. 
Tuğal gözlemlerini Mısır ve İran örnekleriyle 
de karşılaştırarak Türkiye örneğini genel 
tarihsel bir bağlama da oturtuyor ve İslami 
politikaların neden başka yerlerdeki laik 
kapitalizmlere benzer bir şekilde entegre 
olmadığı sorusunun yanıtını arıyor.

AKP’nin aklığı nereden geliyor? Bu partiyi, 
kapitalizmi doğallaştıramamış diğer merkez 
partilerden farklı kılan ne? Cevap, partinin 

unutmak istiyor göründüğü geçmişinde ya-
tıyor. AKP, örgütçülük anlayışıyla, kadrolarıy-
la ve kısmen de kullandığı dille, Türkiye’de 
1980’lerden sonra kapitalizme tek kitlesel 
direniş noktası olan İslamcılığın sistem 
tarafından massedilmesini sağladı. Gerçek 
başarısı bu. Böylesi bir massedilmeyi karşı-
layacak en uygun kavram ise Marksist düşü-
nür Antonio Gramsci’nin geliştirdiği “pasif 
devrim” kavramıdır. Tuğal çözümlemesinin 
merkezine bu kavramı alarak, Ak Parti hükü-
meti döneminde belirleyici olanın kapita-
lizmin doğallaşması olduğunu, bunun ana 
motorunun ise AKP olduğunu söylüyor. Ak 
Parti’nin demokrasi ve İslamiyet gibi konu-
larla ilişkisi bu çerçeve etrafında değerlendi-
rildiğinde önümüze daha kışkırtıcı tahliller 
çıkıyor. “Laik elitlerin yönetimi esnasında bir 
aldanma olarak görülebilecek kısmi düzel-
meler, dindarlar yönetimde olunca derin bir 
hikmetin yansımaları olarak kabul ediliyor." 
diyen Tuğal'ın sözleriyle, “Türkiye’de laik 
kapitalizmin hegemonik hale gelebilmesi, 

yani kitlelerin rızasını kazanması, ancak İs-
lamcılığın yarattığı mobilizasyon sayesinde 
gerçekleşebildi. Türkiye’nin laik yöneticileri, 
bu rızayı İslamiyet’in desteği olmadan sağla-
makta aciz kalmışlardır.”

1932 yılında kazma ve küreğin toprağa ilk vurulduğu andan itibaren arkeologlar, günümüz Antak-
ya’sının sokakları, meydanları, bahçeleri altında saklı kalmış başka bir büyülü şehrin kalıntılarını 
ortaya çıkarmaya başladılar. Roma evlerinin mozaiklerinde de betimlenen ve şehrin en önemli 
simgelerinden biri olan zeytin ağaçları, köklerinde antik resim sanatının en etkileyici eserlerini sak-
lıyorlardı...

Ve böylece Roma İmparatorluğu’nun en görkemli şehirlerinden biri gün ışığına çıkmış oldu. Scott 
Redford’ın derlediği, Shari Kenfield, Tina Najbjerg, Christopher Moss ve Hatice Pamir’in kaleme 
aldığı Asi’deki Antakya, Mozaikler Şehrinde İlk Araştırmalar, bu ilk arkeolojik keşiflerin hikâyesini, ya-
zılar ve fotoğraflarla anlatıyor, ayrıca Antakya'da bugün devam etmekte olan arkeolojik kazılar 
hakkında bilgiler veriyor.

Pasif Devrim: İslami Muhalefetin Düzenle Bütünleşmesi, 3. Baskı

Asi'deki Antakya, Mozaikler Şehrinde İlk Araştırmalar
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Koç Üniversitesi, AnaMed ve uluslararası saygın üniversitelerin işbirliğinde düzenlenecek “Asırlar Boyunca İstanbul”, “Bizans ve Bizans Sonrası Kapa-
dokya”, ve “Osmanlı Kitabesine Giriş” başlıklı yaz programlarıyla dünyanın her köşesinden katılımcıları bir araya getiriyor. Geçen sene Türkiye, Avust-
ralya, İtalya ve ABD’den katılan öğrencilerle büyük bir başarıyla tamamlanan, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan yaz okulu programları Koç 
Üniversitesi, Pennsylvania Üniversitesi, Paris Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi’nden dünyaca ünlü akademisyenler tarafından verilecek. Öğrencilere 
aynı zamanda burs imkânları da sunulacak programlar, Haziran - Ağustos 2014 arasında dört hafta boyunca sürecek.

Dünyaca ünlü üniversitelerin öğrencileri 
“Model Birleşmiş Milletler Buluşması”na katıl-
mak üzere 9-13 Haziran tarihleri arasında Koç 
Üniversitesi’ne geliyor. Her yıl dünyada pek 
çok saygın üniversite tarafından düzenlenen 
etkinliğe 1996 yılında kurulan Koç Üniversitesi 
Model Birleşmiş Milletler Kulübü (KocMUN/
Koç University Model United Nations) ilk kez 
ev sahipliği yapacak.

Rumelifeneri kampüsünde 9-13 Haziran 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek et-
kinlikte katılımcılar Avrupa Konseyi, G-20, 
NATO, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, 
Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası 
Ceza Mahkemesi, UNICEF, İsrail-Arap 1967 
Savaşı Birleşik Kriz Konseyi, BM Ekonomi ve 
Sosyal Konseyi ve BM Güvenlik Konseyi gibi 
komiteler oluşturacak. Oluşturulan komite-
lere katılan öğrenciler kendi ülkelerini temsil 
ederek, dünyada yaşanan gelişmeler ve 
olaylar hakkında senaryolar kurgulayacak. 
Bu komitelerde, gerçek hayata uygulana-
bilecek nitelikte kararlar almak amacıyla 
müzakereler yürütülecek. Bu yolla, dünyada 
yaşanan olay ve gelişmeler karşısında model 
çözümler üretilmiş olacak. 

Arap-İsrail Birleşik Kriz Konseyi
1967 yılında gerçekleşen İsrail-Arap Ülkeleri sava-

şının senaryosu kurgulanacak. Öğrenciler, savaşın 
çözümü için oluşturulan “Arap-İsrail Birleşik Kriz 
Konseyi” komitesine katılarak, o tarihteki siyasi ve 
diplomatik aktörlerin yerine kararlar alacak. 

Avrupa Konseyi
Katılımcılar, “Avrupa’ya Mülteci Akını, Yabancı 
Düşmanlığıyla Mücadele, Azınlıkların Hakları” 
ile “Türkiye ve Ukrayna’daki demokrasi yanlısı 
gösterilerin Avrupa ülkeleri üzerinde kanuni 
etkileri” başlıklı iki konu hakkında görüşmek 
üzere bir araya gelecek.

G-20
Katılımcılar, dünyanın en büyük 20 ülkesi olan 
ekonomilerin finans temsilcilerinin yerine 
geçerek, ekonomi ve finans konularında dün-
yada yaşanan sorunları tartışacak.

NATO
Katılımcılar, dünyanın en büyük müttefik ku-
ruluşu NATO’daki temsilcilerin yerine geçerek, 
gelişmeleri değerlendirecek. 

UAEK - Uluslararası Atom Enerji Ajansı
Komiteyi oluşturan öğrenciler nükleer enerji-
nin dünyadaki geleceğini tartışacak.

Uluslararası Adalet Divanı
Sorun yaşayan devletlerin çözüm bulmak 

amacıyla başvurdukları BM Adalet Divanı 
komitesi oluşturularak, mevcut sorunlar için 
çözüm önerileri geliştirilecek. 

UNICEF - Birleşmiş Milletler Uluslararası 
Çocuklara Acil Yardım Fonu
Oluşturulacak komite savaş alanlarında çocuk 
hakları ve çocuk istismarıyla ilgili konuları 
tartışarak çözüm önerileri üretecek.

Model Birleşmiş Milletler Buluşması Koç’ta

Yaz okulu programları başlıyor

Asırlar Boyu İstanbul / Istanbul Through 
The Ages:
http://rcac.ku.edu.tr/istanbul 

Bizans ve Bizans Sonrası Kapadokya / 
Cappadocia In Context:
http://rcac.ku.edu.tr/cappadocia 

Osmanlı Kitabesine Giriş / Introduction 
To Ottoman Epigraphy:
http://rcac.ku.edu.tr/ottoman 

Yaz Programları hakkında detaylı bilgi için
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Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar 
Bölümü bünyesinde geleceğin medya, 
ürün ve mekânlarını geliştirmek üzere 2012 
yılında kurulan Design Lab ses getiren ça-
lışma ve etkinliklere ev sahipliği yapmaya 
devam ediyor. Koç Üniversitesi doktora 
öğrencisi Oğuz Turan Buruk, doktora tezi 
araştırması kapsamında, herhangi bir 
araç kullanmadan bilgisayar oyunu oyna-
nabilmesini amaçlayan atölye çalışması 
düzenledi. 

Buruk’un “İnsan insana Dokunarak Oyun 
Tasarlamak” başlıklı atölye çalışmasına, 
yazılımcı, illüstratörlerin yanı sıra oyun, 
3B, ses ve etkileşim tasarımcılarından 

oluşan 10 kişilik bir ekip katıldı. Ekip iki 
gün süren çalışma sonunda, Türkiye’de 
ilk kez oyunların herhangi bir araç kul-
lanmadan oynanmasını sağlayan tasarım 
gerçekleştirdi.

d-Coder ve Worm
Ekip tasarımı oluşturmak amacıyla önce 
d-Coder ve WormHole adlı iki kart oyunu 
kurguladı. d-Coder adlı oyun, oyuncuların 
çeşitli dokunma şekilleriyle yardımlaşarak 
kartlardan çektikleri kodları kırmasından 
oluşuyor. WormHole adlı oyunda ise yine iki 
oyuncu çeşitli şekillerde birbirlerinin elini 
tutarak, ekranda beliren cisimleri yok etmeye 
çalışıyor.

Türkiye’de akademik anlamda yapılan oyun 
geliştirme çalışmalarının nadir örnekle-
rinden birinin ortaya konulduğu Design 
Lab’deki bir sonraki aşamada, oyunun 
uygulanacağı “DubTouch” adı verilen çift 
taraflı ekran düzeneğinin önprototipi ha-
zırlandı. Bu ekranın iki yanında oyuncuların 
birbirlerine dokunabileceği alanlardan 
oluşan sistem kuruldu. Henüz üretilmemiş 
olan prototip niteliğindeki tasarımlar için 
hazırlanan, kart oyununa daha sonra DubTouch 
ortamının sunduğu dijital özellikler eklen-
di. 48 saat süren çalışma sonunda ekip, her 
iki oyunu da klavye, mouse ya da joystick 
gibi araçlar yerine “iki insanın birbirine do-
kunarak” oynamasını sağlayan düzeneğin 
tasarımını gerçekleştirmiş oldu.

Oyunlarla ilgili detaylı bilgi için web sayfası, 
Facebook ve YouTube adresleri ziyaret edilebilir.
Design Lab: http://designlab.ku.edu.tr/ 
Facebook: https://www.facebook.com/
events/694155587301453/?fref=ts
Video: https://www.youtube.com/
watch?v=1Vfajf-rK-U

Design Lab’den insanın insana dokunduğu oyun

Doktora öğrencisi Oğuz 
Turan Buruk, tez araştırması 
kapsamında, herhangi bir araç 
kullanmadan bilgisayar oyunu 
oynanabilmesini amaçlayan 
atölye çalışması düzenledi.
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4-14 yaş arasındaki çocuklar için İngilizce 
iletişim becerilerini gündelik hayatın bir 
parçasına dönüştüren ELC for Kids Yaz 
Programları başlıyor.

Koç Üniversitesi, English Language Center 
for Kids Yaz Dönemi Programı’yla 4-14 yaş 
arasındaki çocuklara bu yıl da farklı atölye-
lere, sportif ve sosyal etkinliklere katılarak 
İngilizce konuşma ve dinleme becerilerini 
geliştirme şansı sunuyor. Ana dili İngilizce 
olan rehberler eşliğinde gerçekleştirilecek 
program boyunca, öğrenciler tüm atölye 
çalışmaları ve etkinlikler süresince gündelik 
hayatın içinde İngilizce konuşma ve dinle-
me becerisi kazabilecek. ELC for Kids Yaz 
Programları çocukların, yaşıtlarıyla birlikte 

eğlenerek yaz tatillerini en verimli şekilde 
geçirmelerine olanak tanırken yoga, dra-
ma, fitness, yüzme, golf, eğlenceli futbol, 
organik bahçe, fotoğraf, aikido, beysbol, 
dans, mutfak sanatları,  kamp gibi aktivite 
ve atölyelerle gelişimlerine destek verecek. 

ELC for Kids Yaz Programları, ELC for Kids 
Yaz Programı ve Yoğun İngilizce Yatılı Yaz 
Programı adı altında iki ayrı programdan 
oluşuyor. ELC for Kids Yaz Programı 4-11 
yaş arası çocuklara yönelik olarak kurgula-
nırken, Yoğun İngilizce Yatılı Yaz Programı 
11-14 yaş grubu öğrencileri hedefliyor. Ka-
yıtlar, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru 
için: http://kocelckids.ku.edu.tr 

ELC for Kids Yaz Programı tarihleri:

Yer: Koç Üniversitesi Rumelifeneri  
 Kampüsü, Sarıyer
Zaman: 16 Haziran – 4 Temmuz
 7 Temmuz – 25 Temmuz
 4 Ağustos – 22 Ağustos
Saat: Hafta içi her gün 09.00 – 15.00

Yoğun İngilizce Yatılı Yaz Programı tarihleri:

Yer: Koç Üniversitesi Rumelifeneri  
 Kampüsü ve Yurtları, Sarıyer
Zaman: 16 Haziran – 4 Temmuz
 7 Temmuz – 25 Temmuz
 4 Ağustos – 22 Ağustos

Koç Üniversitesi Pazarlama Kulübü tara-
fından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Koç 
Üniversitesi Pazarlama Kulübü-KAMP 2014, 
sektöre yön veren isimlerle kariyer yolcu-
luğunun başında olan üniversite öğrenci-
lerini bir araya getirdi. 4-6 Nisan tarihleri 
arasında Sevgi Gönül Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen etkinlik süresince çeşitli 
konferans ve paneller düzenlenirken, öğ-
rencilere pazarlama konusunda uzmanların 
deneyimlerinden yararlanma fırsatı sunuldu.

 “KAMP 2014” etkinliğine; Algı Yönetimi 
Profesörü ve Fundreams/Dreamstalk 
Kurucusu Semih Yalman, İSKO Pazarlama 
Direktörü Sultan Baykal, Banvit Kurucusu 

Vural Görener, Unilever Pazarlama Direk-
törü Ali Coşkun, Microsoft İnsan Kaynakları 
Müdürü Kemal Özer, Bates Motel Pro'dan 

Tansu Tunçel, Volkan Öge, Ömür Cedima-
ğar, BAT Türkiye Markalar Müdürü Ural 
Akta, Davranış Bilimleri Enstitüsü Kurucusu 
Akan Abdula, IAB Dernek Başkan Yardımcısı 
Neslihan Olcay, Euro RSCG CEO’su Levent 
Erden’in de aralarında bulunduğu 20’den 
fazla konuşmacı katıldı.

2005 yılından beri düzenlenen ve Koç 
Üniversitesi’nin gelenekselleşen aktivitesi 
haline gelen, içeriği ve işleyişi açısından 
Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan orga-
nizasyon dokuz yılda Türkiye’nin farklı 
üniversitelerinden 3.000’i aşkın öğrenciyi 
ağırladı.

Çocuklar bu yaz da kampüste buluşuyor

Pazarlama Kulübü’nden KAMP 2014
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Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, dünya çapında öncü 25 üye okuldan oluşan 
Küresel Hukuk Fakülteleri Derneği (Law Schools Global League - LSGL) üyesi 
olmaya hak kazandı. Dönem Başkanı Sao Paulo Fundacao Getulio Vargas Dekanı 
Prof. Oscar Vilhena Vieira ve Tilburg Hukuk Fakültesi Eski Dekanı Prof. Randall 
Lesaffer’den 2012 yılında üyelik daveti alan Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 
böylece LSGL’ye Türkiye’den katılan ilk ve tek kurum olma unvanına sahip oldu. 21 
Haziran 2012’de kurulan LSGL’nin üyeleri arasında, her kıtadan farklı hukuk kültürü-
ne sahip ülkelerdeki seçkin hukuk fakülteleri yer alıyor. Birlik, hukuk araştırmaların-
da ve öğretiminde uluslararası akademik işbirliğine ve farklı hukuksal deneyimlerin 
bilimsel çıktılarına odaklanıyor.

Türkiye’den LSGL’ye katılan ilk ve tek kurum

Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’na 
bağlı olarak 2001 yılından bu yana 
faaliyet gösteren ve 400’ün üzerinde 
aktif gönüllüsüyle pek çok sosyal 
sorumluluk projesine imza atan Koç 
Üniversitesi Gönüllüleri Kulübü,  23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kapsamında düzenledikleri 
şenliklerin yedincisine imza attı. 24 
Nisan’da Koç Üniversitesi Rumelife-
neri Kampüsü’nde gerçekleştirilen 
Koç Üniversitesi Gönüllüleri 7’inci Ço-
cuk Şenliği’ne, Sarıyer’den ve Bahçe-
lievler Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan 
çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlik 
kapsamında çocuklar, şenlik alanında 
dev şişme oyuncaklarla oynarken 
tiyatro, müzikal ve dans gösterisi izle-
yerek eğlenceli bir gün geçirdiler.

KU Gönüllülerinden 23 Nisan’a özel program

30 Nisan Uluslararası Caz Günü’nde efsane caz vokalisti 
Billie Holiday’in Don’t Explain ve God Bless The Child gibi birçok 
unutulmaz eserini seslendiren ünlü müzisyen Elif Çağlar, Koç 
Üniversitesi Sevgi Gönül Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Gecede 
Elif Çağlar’a saksafonda Meriç Demirkol, piyanoda Serkan Özyıl-
maz, kontrbasta Erdal Akyol ve davulda Korhan Ogan eşlik etti. 
Saat 20.00’de ücretsiz olarak gerçekleşen konser, müzikseverlere 
unutulmaz bir akşam yaşattı.

Elif Çağlar’dan caz esintileri

Şahin Ünal altıncı 
kişisel sergisini açtı

Koç Üniversitesi Sağlık Merkezi’nde 
sorumlu hekim olarak görev yapan Dr. 
Şahin Ünal, altıncı kişisel resim sergisini 
7-16 Mayıs tarihleri arasında sanatsever-
lerin beğenisine sundu. Caddebostan 
Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Melo-
ditomi” başlıklı sergide, Dr. Şahin Ünal’ın 
yağlı boya tabloları yer aldı. Melodi 
ile anatomi kelimelerinden türetilerek 
oluşturulan ‘Meloditomi’ isimli serginin 
temasını oluşturan, tabloların tamamın-
da yer alan müzik aletleri ve anatomik 
figürlerdi. "Tıbbıyenin melodisi anatomi-
dir." diyen Dr. Şahin Ünal, sergide, müzik 
aletleriyle insan anatomisini birlikte 
işlediği, tual üzerine yağlı boya tekniğiy-
le yaptığı 15 tablosuna yer verdi.
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Gogol Bordello, Sıla, Duman, Mabel Matiz, 
Trıggerfınger, Shantel, Jehan Barbur, Büyük 
Ev Ablukada ve Dearhead Koç Üniversitesi 
Bahar Şenliği'14’teydi.

Koç Üniversitesi Sosyal Aktiviteler Kulübü 
tarafından düzenlenen Bahar Şenliği’14, bu 
sene 10 Mayıs’ta Rumelifeneri Kampüsü’nde 
gerçekleşti. Katılımcılara müzik şöleni yaşa-
tan festivalde, Gogol Bordello, Mabel Matiz, 
Triggerfinger ve Sıla canlı performanslarıyla 
sahne aldı.  Yapı Kredi Play’in ana sponsorlu-
ğunda düzenlenen festivale bu yıl yağmura 
rağmen binlerce coşkulu müziksever katıldı. 
Sabahın erken saatlerine kadar süren festi-
valde, eğlenceli outdoor oyunlarıyla ödüllü 
yarışmalar ve etkinlikler de şenliğin ayrılmaz 
parçalarından biri olarak yer aldı.

Bahar Şenliği'nde 
yıldızlar şöleni
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İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin kurucusu olarak da tanınan Osman Hamdi Bey’in 
kızı Nazlı Hamdi’nin, 14-18 yaşları arasındayken tuttuğu defteri merkeze alan 
sergi “Nazlı’nın Defteri, Osman Hamdi Bey’in Çevresi”, 30 Nisan’da AnaMed 
galerisinde açıldı. 1907-1911 yılları arasındaki döneme ışık tutan bir belge 
niteliği taşıyan Servet-i Fünun yayıncısı Ahmed İhsan’dan arkeolog-casus 
Gertrude Bell’e, Bavyera Prensi Rupprecht’ten Şair Nigâr’a, ressam, yazar, 
diplomat, arkeolog olmak üzere 30’un üzerinde kişinin hikâyesinin yer aldığı 
serginin küratörlüğünü, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi 
olan Edhem Eldem üstleniyor. 10 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek sergide, 
"Nazlı ve ailesi", "Eskihisar’da bulunan yazlık ve bahçedeki dost ziyaretleri" ve 
"1909 sonbaharında Münih ve Paris’e yapılan yolculuk" başlıklarında üç tema 
yer alıyor. Ayrıca, Edhem Eldem’in yazdığı ve sergiyle aynı adı taşıyan, Homer 
Kitabevi’nden yayımlanan kitapta,1893-1958 yılları arasında yaşamış Nazlı 
Hamdi’nin, Batılılaşmış bir aile ve seçkin bir çevrede yetişmiş bir kadın olarak, 
geç Osmanlı döneminden Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan yaşam öyküsü 
inceleniyor.

Anamed ile tarihe yolculuk

MAVA’dan iki sergi
Koç Üniversitesi MAVA Gallery ve RAMPA Gallery 
Medya ve Görsel Sanatlar (MAVA) Bölümü öğ-
rencileri tarafından hazırlanan iki ayrı sergiye ev 
sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Laleper Aytek, 
ko-küratörlüklerini de Didem Pekün ve Çağla 
Turgul'un üstlendiği; öğrencilerin fotoğraf, video 
ve tipografik işlerinden oluşan “to be” adlı sergi, 
öğrencilerin bu geçiş süreçlerinde “to be” kav-
ramını sorguluyor. Küratörlüğünü Ilgım Veryeri 
Alaca üstlendiği “Crea: Kâğıt İşler” adlı sergi ise, 
2011 ve 2013 yılları arasında lisans öğrencilerinin 
ürettiği 16 adet renkli gravür ve 10 adet desen 
çalışmasından oluşuyor. Botanik formları arama, 
seçme ve çizme yoluyla yeni bir oto-portre kur-
gulamasına ilham veren “Benliğin Bahçesi” ile öğ-
rencilerin farklı deneyim ve araştırmalarını görsel 
olarak kurgulamasına imkân veren “Boğaziçi” 
bu projeler arasında yer alıyor. MAVA 8 Mayıs’ta 
açılan sergilerle ilk mezunlarını da uğurluyor. 

Koç Üniversitesi Uluslararası Programlar Ofisi, Değişim 
Hatıraları Instagram Yarışması düzenledi; Avusturalya'da 
bir sualtı macerası, Londra'da bir öğleden sonra veya daha 
önce görmediğiniz bir gözle İstanbul Instagram’ı ele geçir-
di. Koç Üniversitesi'ne konuk olan ve Koç Üniversitesi'nden 
diğer üniversitelere misafir olarak giden öğrenciler, dünya-
nın dört bir yanında çektikleri 250'nin üzerinde fotoğrafla 
yarıştı. Lake Michigan'daki muhteşem günbatımı karesiyle, 
Northwestern University'i değişim öğrencisi olarak ziyaret 
eden Koç Üniversitesi öğrencisi Merve Çıplak yarışmanın 
kazananı oldu. İstanbul'un rengarenk merdivenlerini 
fotoğraflayan David Danic ikinci, Lille'deki piknik karesiyle 
Alım Sıla Özçelik üçüncülüğe layık görüldü. Yarışmaya 
katılan diğer fotoğrafları Uluslararası Programlar Ofisi'nin 
Facebook hesabında görebilirsiniz. 

Uluslararası Programlar Ofisi’nden 
Instagram yarışması
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Birinci faz evlerimizde yerini alanlar Ormanada’nn yemyeşil hayatna uyum sağlad.
Şimdi ikinci faz evlerinin de teslim edilmesiyle Ormanada yaşam daha da canlanyor,

şehirde orman keyfi tüm hzyla sürüyor.

Sizi de Ormanada’daki yeni evinizi seçmeniz ve hemen taşnmanz için davet ediyoruz!

Taşnmaya hazr msnz?

Adabostan Adakoru

www.ormanada.com
Eczacbaş Gayrimenkul Geliştirme ve Yatrm

Ormanada Tantm Ofisi, Yorganc Çiftliği Mevkii, 34450 Saryer - İstanbul
Tel: (0212) 201 59 30 Faks: (0212) 201 59 39
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VEKAM’dan konferanslar
Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi VEKAM’ın Anadolu’da yaşamış değişik 
uygarlıkları tanıtmak ve bu alanda yapılan araştırmaları desteklemek üzere dü-
zenlediği uluslararası sempozyumlardan ilki olan Orta Çağ’da Anadolu’da Kültürel 
Karşılaşmalar: Gürcü Krallığı ve Gürcü Sanatı 15 Mayıs’ta gerçekleştirildi. Ankara 
Bağ Evi’nde dört farklı oturumda yapılan, Gürcülerin Anadolu’daki kültürel izlerinin 
irdelendiği sempozyum, alanında bir ilk olma özelliğini taşıyor.

VEKAM ayrıca Koç Üniversitesi’nin 20. yılı dolayısıyla başlattığı konferans serilerine 
de devam ediyor. 20 Mart’ta Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinden 
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Maner tarafından verilen İç Anadolu’da Tunç ve Demir Çağları 
Yerleşimi: Konya Ereğlisi’nde İlk Araştırmalar başlıklı ilk konferansın ardından 24 
Nisan’da Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ilgım 
Veryeri Alaca tarafından Resimli Çocuk Kitapları ve Kültürel Miras başlıklı konferans 
düzenlendi. Cumhuriyet’in Kuruluş Döneminde Örnek Bir Yerleşim Birimi: Etimes-
gut başlıklı son konferans ise, Türk Tarih Kurumu’ndan Prof. Dr. Levent Kayapınar’ın 
sunumuyla 5 Haziran’da gerçekleştirildi. 

Profesyonel ve amatör tiyatroları bir araya getirerek tiyatrolar arasında bir bağ kurmayı 
hedefleyen Sevgi Gönül Tiyatro Günleri’nin 13’üncüsü, 14-24 Nisan tarihleri arasında 
düzenlendi. Koç Üniversitesi Tiyatro Kulübü tarafından Aygaz sponsorluğunda gerçek-
leştirilen festivalde Koç Üniversitesi Sevgi Gönül Kültür Merkezi (SGKM), yedi oyuna ev 
sahipliği yaptı. Festival kapsamında Molière’in Tartuffe’undan, Bertolt Brecht’in Kafkas 
Tebeşir Dairesi'ne, Haluk Bilginer, Canan Ergüder ve Ayça Bingöl’ün yer aldığı Nehir'den, 
Jean Genet’in ünlü eseri Balkon'dan uyarlama Salon'a kadar pek çok oyun tiyatro severler-
le buluştu.

Koç Üniversitesi Dans Kulübü tarafından gelenekselleştirilen ve bu yıl 14. kez düzenlenen 
Dans Festivali ise SGKM’nin ev sahipliğindeki renkli programlarından bir diğeriydi. 7-8 
Mayıs tarihlerinde ücretsiz gerçekleştirilen festivale 30’dan fazla üniversite ve dans okulu 
katıldı. Festival çeşitli workshop ve aktivitelere de sahne oldu.

Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Haziran 2013’te yayın hayatına başlayan Ankara Araştırmaları 
Dergisi’nin üçüncü sayısını çıkarıyor. Disiplinlerarası niteliğiyle zengin bir içerik yaratan derginin ilk bölümünde Ankara’yı ve çevresini merkez 
alarak hazırlanan özgün araştırma makalelerine, ikinci bölümde ise bu kapsama giren görüş yazılarına yer verilmiş ve konunun derinlemesi-
ne incelenmesi amaçlanmıştı.

Merkez,  gelecek sayılarında da derginin misyonuna paralel olarak, Ankara ve çevresine dair yeni veriler ortaya koyan akademik çalışmaları 
derleyerek kamuoyuna duyurmayı ve kente yönelik her disiplinden çalışmaları desteklemeyi amaçlıyor. Ankara ile ilgili akademik çalışmala-
rın bir arada sunulması konusundaki büyük eksikliği kapatmakta olan dergide hem Türkçe hem de İngilizce makalelere yer veriliyor. Dergi  
Araştırmax, Asos Index ve Google Akademik tarafından taranıyor.

SGKM’de capcanlı bir bahar 

Ankara Araştırmaları Dergisi'nin üçüncü sayısı çıkıyor
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3. sayı Haziran’da
yayımlanıyor.

Ankara Araştırmaları Dergisi; VEKAM tarafından 6 ayda bir yayımlanan,  
disiplinlerarası nitelikte, hakemli bir dergidir.

www.vekam.org.tr




