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5G, mobil telefonların kullandığı hücresel ağlarda bulunan teknolojik alt yapının yeni 
kurallar ile yeniden yapılandırılmasıdır. Bu çerçevede radyo frekansları, işlemciler ve 
antenlerin kullanılma şeklinde yapılan değişiklikler ve kapasite yükseltici yeni ekle-
melerden söz edebiliriz.
1970'lerden bu yana farklı şirketlerin mühendisleri hücresel ağların yapılandırılması 
için standartlar üzerinde anlaşıyor ve altyapı noktasında iş birliği içerisinde hareket 
ediyor. İletişim cihazları da bu altyapı standardına uygun şekilde üretiliyor. Aşağı yu-
karı her 10 yılda bir gelişen teknolojiler ışığında daha fazla verim alabilmek ve daha 
iyi hizmet sunabilmek için bu altyapının kodları ve malzemesi değiştiriliyor.İşte 5G 
bu altyapının 5. kez değiştirilmesi anlamına geliyor. Eskiden değişim fazla hızlı olma-
dığı için geçiş süreci de uzun yıllara yayılıyordu. Ne var ki, günümüzde alt yapı deği-
şikliklerinin de zaman aralığı kısalmaya başladı.

TARİHSEL GELİŞİM VE DEĞİŞİMİ

1G, analog hücresel veri transfer teknolojisi olarak geçiyordu ve 1G ile beraber ilk 
defa kablosuz veri aktarma hizmetini almıştı. 2G dönemine gelindiği zaman CDMA,  
TDMA ve GSM gibi teknolojiler hayatımıza girmeye başladı. Kablosuz iletişim hızları 
artış gösterdi ve kullanım oranları arttı. Ortalama hızımız da saniyede 200 kilobayt 
civarında oldu.

3G ise 2G’nin biraz üzerine çıkarak bizlere EVDO, HSPA ve UMTS gibi teknolojileri 
sundu. Ortalama hız ise saniyede birkaç megabayt kadar oldu. 4G WiMAX ve LTE 
gibi teknolojiler ile beraber geldi. Çoğu noktada mobil hızlar 100 megabit hızına ka-
dar ulaştı. Hatta buna bağlı olarak bazı Wi-Fi ağlarında 4G desteği bulunduğu zaman 
mobil cihazlarda gigabaytlara varan hızlar söz konusu oldu. 4.5G ise Türkiye üzerinde 
son derece popüler olan bir isim. Hücresel olarak bakıldığı zaman 100 megabite ka-
dar ulaşan 4.G’den farklı olarak 4.5G, 300 ila 450 megabite kadar hızın ulaşabilmesine 
olanak veriyor. 5G için ise 1 gigabayt ile 10 gigabayt arasında bir hızın olacağı öngö-
rülmektedir.
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5G NE KADAR HIZLI?

Qualcomm firması yaptığı testlerde saniyede 4,5 gigabit hızlara ulaşıldığını açıkladı 
ancak bu ulaşılan en yüksek hız. Ortalama hızın saniyede 1,4 gigabit olduğu belir-
tiliyor ki bu bile var olan en hızlı 4G iletişiminden 20 kat hızlı bir teknoloji. Yüksek 
çözünürlüklü bir filmi indirmek ortalama süratlerle yalnızca 15 saniye sürecek.Eğer 4 
veya 5 gigabit hızlarına ulaşırsanız şimdikinden 100 kat daha hızlı bir iletişim gücüne 
sahip olacaksınız ve 'indir' tuşunun yerini 'oynat' tuşu alacak çünkü dokunmanızla 
filmin oynamaya başlaması aynı anda olacak. Bir televizyon dizisinin tüm sezon ve 
bölümlerini yüksek çözünürlükte indirmeniz bir dakika sürmeyebilecek.
İnternet sitelerinin yüklenmesinde yaşanan gecikme süreleri de dramatik şekilde aza-
lacak. Bir siteye ulaşmak için veriler farklı servis sağlayacıları ve fiziki merkezlerden 
geçmek zorunda. Günümüzde 50 ila 100 milisaniyelik gecikmeler normal kabul edi-
liyor. Bu alanda da yeni teknolojiler barındıran 5G ile gecikme süresi birkaç milisani-
yeye inecek.
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5G HAYATIMIZA NE KATACAK?
*Kablo tarihe karışacak: 5G ile beraber evde yüksek internet bağlantısı için illa kablolara 
bağımlı olmayacaksınız. Wi-Fi üzerinden Ethernet ile bağlı olduğunuz hızdan kat kat fazla 
performans almak mümkün olacak.

*Gerçek zamanlı artırılmış gerçeklik: 5G yalnızca mobil interneti geliştirmeyecek elbette ci-
hazlar arasındaki etkileşimi de etkileyecek. Mobil cihazlar ve sanal gerçeklik gözlükleri saye-
sinde gerçek zamanlı oyunlar oynanabilecek.

*Baz istasyonları azalacak: Şimdilik baz istasyonsuz bir mobil internet düşünülemez belki 
ancak 5G, daha az baz istasyonu ile çalışabiliyor. Yalnızca daha az değil, aynı zamanda daha 
küçük yapılarda tasarlanacaklar. Öte yandan bu gelişim akıllı telefonların tasarımlarını da 
etkileyecek. Zira telefonlarda yer alacak antenlerin de boyutları küçülecek.

*Otonom araçlar yollarda: Evet, 5G’nin en fazla heyecanla beklendiği alan kuşkusuz otonom 
teknolojisi. 5G ile beraber otonom konusunda daha rahat test imkanı sağlayacak olan otomo-
bil şirketleri, böylece bu yenilikçi otomobilleri günlük hayata daha kolay entegre edebilecek-
ler.

*Bulut servisleri yaygınlaşacak: Kuşkusuz 5G bağlantısından bulut teknolojisi ve bulut şirket-
leri de faydalanacak. Yeni dönemde bulut servislerinin arttığına ve kullanımının da insanlar 
tarafından yaygınlaştığına şahit olacağız.

*8K TV’ler için 5G bağlantısı: Evet, akıllı televizyonlarda 8K görüntü teknolojisi belki duy-
duğumuz bir şeydi ancak buna bir de 5G entegre etmek biraz tuhaf değil mi? Evet, Sharp ilk 
8K 5G TV’sini CES 2019’da gösterdi. Böylece 8K görüntüleri sergileyebilen ekran, üstelik bu 
8K görüntüyü 5G üzerinden stream edebiliyor. Elbette bu şimdilik biraz deneysel bir çalışma. 
Gelecekte bu tür televizyonların yaygınlaşması beklenmekte.

*İkinci beyin: CES 2019’da karşımıza çıkan bir cihaz olan OrCam MyMe, kişisel sosyal iliş-
ki asistanı. Günlük hayatınızda kiminle tanıştıysanız hakkında bir araştırma yapan ve size 
onunla ilgili bilgileri toplayan, üzerinde minik bir kamera bulunduran bu cihaz, tabii ki 
5G’den yararlanacak ve gelecekte farklı modüllerle hayatımızda olabilecek.

*Dil öğrenmeniz gerekmeyecek: Evet, günün birinde herhangi bir şey öğrenmeye gerek kal-
mayacak, zira bunlar CHIP’lerle sağlanacak. Ancak o zamana kadar dil çevirisinde ekstra 
cihazları kullanacağız. 5G’den bu yönde de yararlanılacak ve simültane çeviri daha hızlı şekil-
de yapılabilecek.
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5G TEKNOLOJİSİNİN ZARARLARI

Tabi her güzel şeyde olduğu gibi 5G teknolojisinin de olumsuz yönleri var. Şu anda çok sayı-
da ülke 5G teknolojisine geçmek için geri sayıma başlamış durumda. Buna rağmen örneğin 
Belçika gibi çalışmalarını bir süreliğine durdurma kararı alan ülkeler de yok değil. Şu anda 
Avrupa ülkelerinin bazıları 5G teknolojisine endişe ile bakıyor. Bu endişenin altında yatan 
temel sorun ise radyasyon. Aslında teknoloji ile alakalı pek çok noktada radyasyon gün-
demimize dahil oluyor; ancak 5G teknolojisinde radyasyon düzeyinin çok ciddi noktalara 
ulaşacağı iddia ediliyor. Bu nedenle bilim insanları daha şimdiden kullanıcıları 5G teknoloji-
sinin zararlarına dair uyarıyor. Hatta bazı ülkelerde bu konuda ses getiren bazı sokak eylem-
leri de yapıldı. 

Yüksek frekans dalgalarını kullanacağı için tıp alanında çok önemli cerrahi müdahalelerde 
bile kullanılabilecek olan 5G teknolojisi şimdilik kafaları karıştırmış görünüyor. Dalganın 
boyu kısalacağı için artık bu teknolojiden faydalanmak adına çok daha fazla anten yerleştir-
mek gerekecek. Baz istasyonlarını güçlendirmek için artık her 200 metrede bir antenler en-
tegre edilecek. Yakın zaman sonra yaşadığımız kentlerde neredeyse adım başı bir güçlendi-
rici antenle karşılaşmak durumunda kalabiliriz. Radyo dalgalarının da doğal olarak artması 
vücudumuza olumsuz yönde etki edecektir. 5G tarafından yoğun olarak yayılan radyasyon 
vücudumuz için oldukça zararlı. Özellikle de bu durumun insan DNA’sı üzerinde ciddi tah-
ribatlar yapabileceği düşünülüyor. 

5G ile hayatımıza giren Nesnelerin İnterneti (IOT); nesneler, nesneleri bağlayan iletişim ağı 
ve bilgisayar sistemlerinden oluşuyor. Ancak bu sistem ciddi güvenlik sorunlarını da berabe-
rinde getiriyor. Dünya Ekonomik Forumu 2018 Yılı Küresel Risk Raporu’nda siber güvenlik 
konusunun en büyük üçüncü risk ilan edildiğini hatırlatan Prof. Şeker, “Nesnelerin İnterneti 
öncesinde saldırılar kişisel bilgileri çalma şeklinde idi. IOT ile saldırılar daha yıkıcı olabilir. 
Uçak düşürme, seçim sonuçlarını değiştirme, tıbbi cihazları uzaktan etkileyip cinayet işleme 
gibi sonsuz ihtimaller var.” uyarısında bulunuyor. İBRAHİM SEMO

ibrahimsemo@hotmail.com
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Geçmişten günümüze kadar hayatımızın her alanında büyük değişimler yaşanmış-
tır. Bu değişimlerin en büyük sebebi rekabet olmuştur. Sanayi alanında da büyük 
değişimler ve devrimler olmuştur. Bu sanayi devrimlerinin en sonuncusu endüstri 
4.0 diye adlandırdığımız kavramdır. Endüstri 4.0 yada 4. Sanayi devrimi hız, ve-
rimlilik, maliyet ve inovasyon kavramları etrafında bilişim altyapıları oluşturarak 
akıllı üretim gerçekleştirilir ve bununla birlikte yeni iş modellerini karşımıza çı-
kartır. 

Dünyada yaşanan global olaylar çağları değiştirdiği gibi sanayide yaşanan değişik-
likler ve yenilikler sanayi alanında devrimlere yol açmıştır. İlk olarak endüstri 1.0 
olarak adlandırdığımız kavram Avrupa da buharla çalışan makinelerin üretilmesi 
ile ortaya çıkmıştır. İkinci sanayi devriminin gerçekleşmesine neden olan unsurlar 
ise elektrik sistemlerinin fabrikalarda kullanılması ve Henry Ford’un geliştirdiği ve 
otomotiv sektöründe uyguladığı bant tipi seri üretim tarzı devrimsel bir etki mey-
dana getirmiştir. Endüstri 2.0 dan endüstri 3.0 a geçiş ise mikroişlemciler, elektro-
nik ve bilgisayar temelli bir üretim yapısı belirginleşmiş ve dijital teknolojiler öne 
çıkmıştır. Endüstri 4.0 devrimini gerçekleştiren olaylar ise bilişim ve iletişim tek-
nolojilerindeki çok önemli gelişmeler, internetin yaygın kullanımı, bunun yanında 
yazılım alanındaki gelişmeler de akıllı sistemlerin gelişmesini sağladı. Bu süreçte 
ortaya çıkan fiziksel ve dijital sistemler arasında bağlantı kurarak üretim süreçleri-
ni insansız biçimde kurgulayabilen yeni üretim sistemleri endüstri 4.0 devrimi ile 
karşımıza çıkmıştır.
Sanayi devrimlerinin gerçekleşmesinde öncülük eden toplumların ekonomik ve 
sosyal yapılarında büyük değişikliklerin meydana geldiği görülür. Bunun en bü-
yük örnekleri olarak sayabileceğimiz devletler İngiltere, Almanya, ABD, Japonya, 
Rusya ve Çin olarak sayabiliriz. Sanayi devrimlerinde baş rol oynayan ülkelerin 
ekonomik düzeyi diğer ülkelere göre daha çok gelişmiştir bunun nedeni ise son 
teknoloji cihaz ve malzemeleri üretmeleri ve bunları profesyonel bir şekilde dün-
yaya pazarlamalarıdır.
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4. sanayi devrimini diğer sanayi devrimlerden ayıran özellikleri birlikte çalışabilirlik, 
sanallaştırma, yerinden yönetim, gerçek zamanlı yetenek, platform odaklı hizmetler, 
modülerlik, nesnelerin interneti, siber fiziksel sistemler, 3D yazıcılar, akıllı fabrikalar, 
akıllı robotlar, büyük veri, bulut bilişim sistemi, simülasyon, sanal gerçeklik, yatay ve 
dikey entegrasyon ve siber güvenlik olarak söyleyebiliriz.
Endüstri 4.0’ın sağladığı faydalar olarak üretimde esnekliğin ve sürdürülebirliğin artı-
rılması, maliyetin azaltılması, en az enerji ile en yüksek verimliliği sağlamak, sistemin 
çevre dostu olması, sistemde oluşan bir arızanın tespitinin en hızlı şekilde bulunması 
ve hemen müdahale edilmesi, sistemde dış kaynaklardan kaynaklanan hata paylarının 
düşürülmesi gibi unsurları söyleyebiliriz.

Endüstri 4.0 teknolojisiyle birlikte gelen olumsuz özellikler olsada artık hiçbir toplum 
bu devrimden kaçamaz ve biz bu devrimi kabul etmiyoruz diyemez. Bu yüzden yeni 
teknolojilere açık olmak ve yeni değişimlere ayak uydurularak bu değişimlerin başını 
çeken toplumların refah düzeyinin üst seviyede olması kaçınılmazdır. Yeni teknoloji-
lerin gerçekleşmesi ile nitelikli elemanlara duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. 
Endüstri 4.0’ın getirdiği ve ileriki zamanlara popüler olacak iş alanları bilişim sistem-
leri ve nesnelerin interneti çözüm üreticisi, endüstriyel yazılım programcıları,  robot 
koordinatörü, programcısı, tamircisi, üretim teknolojileri uzmanı, endüstriyel veri 
analiz uzmanı ve akıllı şehirler planlayıcılar gibi iş alanları bu devirde popüler meslek-
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Akıllı üretim kavramını daha iyi anlamanın en iyi yollarından biri, işinize veya 
işletmenize benzer bir işletmeye nasıl uygulanabileceğini düşünmektir. Bir üretim 
işleminde Endüstri 4.0'ın değerini anlamanıza yardımcı olabilecek üç kullanım ör-
neği aşağıdaki gibidir: 

1. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE OPTİMİZASYONU: Endüstri 4.0 çö-
zümleri işletmelere tüm tedarik zincirlerinde daha fazla bilgi, kontrol ve veri gö-
rünürlüğü sağlar. Tedarik zinciri yönetimi yeteneklerinden yararlanarak, şirketler 
daha az verimli rakiplere göre avantaj elde etmek için daha hızlı, daha ucuz ve daha 
kaliteli pazara ürün ve hizmetler sunabilirler.

2. ÖNGÖRÜLÜ BAKIM / ANALİTİK: Endüstri 4.0 çözümleri üreticilere po-
tansiyel sorunların ne zaman ortaya çıkacağını önceden tahmin etme olanağı verir. 
Fabrikanızda IoT sistemleri olmadan, rutin veya zamana dayalı önleyici bakım ger-
çekleşir. Başka bir deyişle, bu manuel bir görevdir. IoT sistemleri mevcut olduğun-
da, önleyici bakım çok daha otomatik ve kolaylaştırılmıştır. Sistemler, sorunların ne 
zaman ortaya çıktığını veya makinelerin onarılması gerektiğini algılayabilir ve po-
tansiyel sorunları daha büyük sorunlara dönüşmeden çözmenize yardımcı olabilir. 
Öngörücü analitik, şirketlerin yalnızca “ne oldu?” Veya “neden oldu?” Gibi reaktif 
sorular sormalarına değil, aynı zamanda “ne olacak” ve “ne yapabiliriz” gibi sorular 
sormalarına izin verir.
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3.VARLIK İZLEME VE OPTİMİZASYON: Endüstri 4.0 çözümleri, 
üreticilerin tedarik zincirinin her aşamasında varlıklarla daha verimli 
olmalarına yardımcı olarak, lojistikle ilgili envanter, kalite ve optimi-
zasyon fırsatlarını daha iyi tutmalarını sağlar. Bir fabrikada IoT mev-
cut olduğunda, çalışanlar dünya çapında varlıklarını daha iyi görebilir. 
Varlık transferleri, elden çıkarma, yeniden sınıflandırmalar ve düzelt-
meler gibi standart varlık yönetimi görevleri merkezi olarak ve gerçek 
zamanlı olarak düzenlenebilir ve yönetilebilir.

Sonuç olarak endüstri 4.0 artık hayatımızın her alanında yaygınlaş-
maya ve kullanılmaya başlanmıştır. Bu yeni devrimden olumsuz yön-
de etkilenmemek için bu yeni yaklaşımın mantığını anlamalı ve artık 
kendimizi bu dijital çağa hazırlamalıyız. Endüstri 4.0’ın getirdiği dijital 
hayatta rakiplerimizin gerisinde kalmamalıyız, rekabet gücümüzü ge-
liştirmeli ve bu sanayi devrimlerinin oluşmasında dünyada söz sahibi 
olmamız gerekir.

CÜNEYT ÜNAL 
cuneyt.unal445@gmalil.com
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Ülkemiz ve artık global bir köye dönmekte olan dünyada tartışılmakta olan yeni 
bir kavram: Dördüncü Sanayi Devrimi- Endüstri 4.0 Kavramı

Hatırlayacak olursak, 4. Endüstri Devrimi terminolojisi ilk olarak 2011 yılında 
Almanya Hannover Fuarı'nda kullanılmıştır. Ekim 2012’de ise Robert Bosch şirke-
ti ve Henning Kagermann çalışma grubu oluşturarak hazırladıkları 4. Sanayi Dev-
rimi öneri dosyasını Alman Federal Hükümeti'ne sunmuştur. Aslında  Endüstri 
4.0 bir hedeftir ve gelişmiş ülkelerin hepsi bu hedefe yönelmiştir. Bu hedef, bilişim 
teknolojileri ile tüm yaşamsal mekanizmaları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. 
Endüstri 4.0; nesnelerin interneti, internet hizmetleri ve siber-fiziksel sistemler 
olmak üzere üç aşamadan oluşan bir sistemler bütünüdür. 

Modern toplum bu ilan edilen devrimle, bilgi, iletişim, biyoteknoloji, robotik ve 
yapay zeka alanındaki en son kazanımların sonucunu bizlere sunmaktadır. Tabi ki 
bu şansı iyi değerlendirebilenler için. 

Endüstri 4.0'ın temelleri: Otomasyon sistemleriyle birlikte çalışabilirlik (uyum-
luluk), sanallaştırma, ademi merkeziyetçilik ve gerçek zamanlı çalışmadır.  Siber 
fiziksel sistemler, bulut bilişim ve
büyük veri teknolojileri, nesnelerin interneti, entegrasyon, sanallaştırma…. Bir 
çok gelişmiş ülke ve iş devi dördüncü sanayi devriminin aktif katılımcılarıdır. Bu 
hedefleri devlet programlarına da stratejik kararlar olarak koymaktadırlar. "En-
düstri 4.0" ın oluşturulmasındaki engelleri kaldırmayı amaçlayan kanunlar çıkart-
maktadırlar.  

Bu amaçla çalışan kar amacı gütmeyen dernekler ve BİLEN gibi öğrenci kulüpleri 
de bulunmaktadır.  Ancak, yeni bir teknolojik ilerlemenin olası sonuçları ince-
lendiğinde, olumsuz taraflar da risk olarak karşımıza çıkmaktadır.  Robotların ve 
otomasyon sistemlerinin artması, paralel olarak diplomalı işsizlerin de artması ile 
istihdamda yaşanacak sorunlar insanoğlunu beklemekte olan büyük bir tehlike. 
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Yeni teknolojilerin hızla siberleşen bir dünyada toplumların yararına çalışmaların 
yapılmasını, toplumları olumsuz etkileyecek sosyal sonuçların da tahmin edilmesini 
zorunlu hale getiriyor.

Modern robotik, disiplinlerarası çalışmalar bütünüdür. Bunun için bilgisayar, elekt-
ronik, kontrol mühendisleri bilgi ve belge yönetimi (BBY) profesyonelleri, yönetim 
bilişim sistemi uzmanları, psikologlar, sosyologlarla, ekonomistlerle ve daha pek çok 
disiplinle ortak çalışmalar yürütmelidir. Fen, sosyal ve beşeri bilimlerin bir araya gel-
me zamanıdır. Bu şekilde yeni bilim dallarının, yeni istihdam alanlarının da doğacağı 
kaçınılmazdır. Teknolojinin getirdiği olumsuz yanların üstesinden gelinebilmesi, sos-
yal dönüşümlerin tahmin edilebilmesi için risk analizi çalışmaları, etki analizleri ve bu 
şekilde ihtiyaçların belirlenmesi de gereklidir. Ancak bu şekilde yani toplum tabakala-
rının ve değişik bilim disiplinlerinin görüşlerinin de dikkate alınması suretiyle, daha 
dengeli kararların alınması yeni stratejilerin belirlenmesi sağlanabilecektir..

Doç.Dr.Alpaslan H. KUZUCUOĞLU
alpaslan.kuzucuoglu@medeniyet.edu.tr
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Dr. Öğr. Üyesi Esma Fatıma 
BİLGİN TAŞDEMİR
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Hızla değişen dünyamızda Kütüphanecilik ve Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) 
mesleklerinin icra şekli ve  görev alanları da aynı hızla değişime uğruyor. 
Bilginin etrafında şekillenen diğer pek çok meslekte olguğu gibi BBY men-
suplarının da kariyer hedeflerini gerçekleştirebilmek için yeni teknolojilere 
aşina olması gerekiyor. Bu yazımızda BBY için önemi artan son teknoloji 
trendlerini ele aldık.

Bir BBY profesyonelinin çalıştığı kurumun sunduğu hizmetler ve kurum 
yapısına bağlı olarak bu teknolojileri farklılaştırmak ve özelleştirmek müm-
kündür. Örneğin, kütüphanecilerin her zaman pek çok konu hakkında genel 
bilgi sahibi olaması gerekir ve teknoloji bahsinde de pek farklı değil. 

Kütüphane yönetim yazılımları, atıf yönetim sistemleri, zamanlanmış gö-
revler ve etkinlik organizasyonu yazılımları, mobil e-kitap uygulamaları,  
Web tasarımı ve yönetimi yazılımları bir kütüphaneden veya belli bir ko-
leksiyondan sorumlu  bir çalışan için  gerekli olan teknolojilerden ilk akla 
gelenler arasında.  Akademik kütüphanelerde çalışanların ayrıca akademik 
veritabanları ve devlete ait e-kaynaklar gibi çevrimiçi araştırma araçlarına 
da aşina olmaları beklenir.

Öte yandan arşivcilik alanında çalışanların basılı eserlere çevrimiçi erişim 
sağlamanın yanısıra bu eserleri yeni medya türlerine aktarma, sayısallaştır-
ma ve eserlerin muhafazası  için gerekli olan daha ileri teknolojileri bilmele-
ri istenir. 
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Özel ve şirketlere ait arşivlerde, firmaların pazarlama ve ürün geliştirme gibi  ope-
rasyonel bölümlerinde veya dijital varlıkların yönetimi ve veri analizi gibi alanlarda 
çalışanların özelleşmiş bazı araçları kullanabilmesi önemlidir. Örneğin, taksonomi ( 
sınıflandırma) , içerik yönetimi, veri yedekleme ve idaresi ve dijital varlık yönetimi 
için kullanılan yazılımlar bu tip pozisyonlarda yararlı olan araçlardandır.

San José Eyalet Üniversitesi’nin yayınladığı bir araştırmada  farklı BBY çalışma alan-
ları için gereken teknolojik yetenekler  şu şekilde belirtilmiş:

KOLEKSİYON, KATALOGLAMA, DAĞITIM: Kurumsal depolama platformları, LC sınıf-
landırma, MARC formatları, elektronik kaynak lisanlama ve yönetimi, veri görselleştirme 
araçları

ATIF VE ARAŞTIRMA: araştırma faliyetleri için yeni ve son çıkan teknolojileri kullanabil-
me, entegre kütüphane sistemleri ve uygulama yazılımları hakkında bilgi sahibi olma,  Lib-
Guides, Camtasia ve gibi video düzenleme ve screencast  yazılımlarını kullanma, açık bilgi 
kaynakları hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olma

ARŞİV VE MUHAFAZA: Sayısallaştırma teknolojileri ve sayısal dosya formatları, otomatik 
arşiv koleksiyonları yönetim sistemleri, XML ve SML teknolojileri, USMARC formatı,  En-
coded Archival Description-EAD (Kodlanmış Arşiv açıklaması) hakkında bilgi sahibi olma
Web ve Sosyal Medya: Grup çalışmalarında koordineli çalışma, dokumantasyon ve eğitim 
faaliyetleri için  SharePoint gibi ekip çalışması sitelerinin oluşturulması ve yönetilmesi, 
LibGuides gibi web tabanlı içerik yönetim araçlarının kullanılması, Drupal ve diğer PHP-ta-
banlı içerik yönetim sistemlerini kullanabilme, temel HTML kodlama yeteneği
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Son trendlere göre veri kütüphaneciliği ve dijital içerik yönetimi yükse-
lişte olan iki BBY teknolojisi olarak nitelendiriliyor. Veri kütüphaneci-
lerinin Cloudera, Hadoop ve MapReduce gibi veri yönetimi platform-
ları, veritabanı yönetim sistemleri, veri madenciliği, veri görselleştirme 
gibi alanlardaki yetkinliğe sahip olmaları istihdam için öne geçmelerini 
sağlayabilir.

Dijital varlık yönetimi için ise veritabanı yönetim sistemi kullanabilme, 
sayısallaştıma yolu ile muhafaza konusundaki en ileri teknikleri uygu-
layabilme, standart yazılımları kullanarak alana özel sınıflandırma ve 
dağarcık oluşturma, temel proje yönetimi becerileri, her medya türü 
için uygun kataloglama tekniğini seçebilme, temel düzeyde kullanıcı 
deneyimi ve kullanışlılık tekniklerini uygulayabilme gerekli olan yete-
nekler arasında sayılabilir.
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Son olarak, tüm bu teknolojik gereksinimleri karşılamak ve güncel kalmak için   
çevrim içi kaynakları yakından takip etmek çok yararlı olabilir. Haber grupları, 
alanınıza dair teknoloji blogları podcastler, tartışma grupları, ilgili LinkedIn 
grupları en son yönelimleri takip etmeye yardımcı olur. İş ilanlarında aranan 
vasıflar da hangi teknolojik yeteneklerin revaçta olduğunu anlamanın başka 
bir yoludur. Ayrıca webinar ve konferans sunumları da ana akım teknolojilerin 
neler olduğunu tespit etmek için işe yarayabilir.

Dr. Öğr. Üyesi Esma Fatıma 
BİLGİN TAŞDEMİR

esmabilgin.tasdemir@medeniyet.edu.tr
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ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR
 MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

husnubaran1@gmail.com
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Dijitalleşme,en basit tanımıyla ulaşılabilir bilgilerin herhangi bir bilgisayar ta-
rafından okunabilecek şekilde dijital ortama aktarılması sürecine verilen addır. 
Bunun en yaygın örneklerinden biri, kağıda basılı bir kitabın e-kitap haline geti-
rilmesidir. 
Dijitalleşmenin ticari şirketlerle beraber basit bir ticari  kaygı ile değil de ,kamu ve 
sosyolojik açıdan incelenmesi taraftarıyım.Dijitalleşmeenin küresel çaptaki etki-
lerini göstermek için; sosyal medya yönetimi alanında faaliyet gösteren şirketle-
rin yaptığı harcamalardan, sosyal medya  kullanıcısı sayısına, internette kaç aktif 
sosyal medya kullanıcısı olduğuna kadar birçok verinin yer aldığı We Are Social 
Nisan 2020 Dijital Raporunu’nu inceleyelim.Bu rapor diğer We Are Social rapor-
larından daha farklı bir şekilde dünyayı etkisi altına almış Covid-19’un detaylarını 
içermekte.Dijital alışkanlıklarmızın değiştiğini Hootsuite katkılarıyla Ocak 2020 
-Nisan 2020 arası verileri inceleyeceğimizi belirteyim.
İlk olarak Dünyada  İnternet, Sosyal Medya ve Mobil Kullanım İstatistiklerine 
bakalım;
Ocak 2020 ‘de;
 7.75 milyarlık bir datanın değerlendirilmesinden
• 4.54 milyar internet kullanıcısı, dünya nüfusunun %59’u
• 3.80 milyar sosyal medya kullanıcısı, dünya nüfusunun %49’u
• 5.19 milyar mobil kullanıcısı, dünya nüfusunun %67’sini oluşturmakta-
dır. 
Nisan 2020 ‘de;
 7.77 milyarlık bir datanın değerlendirilmesinden
• 4.57 milyar internet kullanıcısı, dünya nüfusunun %59’u
• 3.81 milyar sosyal medya kullanıcısı, dünya nüfusunun %49’u
• 5.16 milyar mobil kullanıcısı, dünya nüfusunun %66’sini oluşturmaktadır.

Verilerde bu da dünya nüfusundanki düşüşle orantılı olarak küçük düşüşler gözü-
müze çarpıyor. Bundaa COVID-19’un etkilerini görmekteyiz.Oranlarda büyük bir 
değişiklik görünmüyor.

30



Karantina döneminde 16-64 yaş arası  interneti kullanan insanlar hangi cihazlarda
zaman geçirmiş ?
Nisan 2020 ‘de;
•  %76 oranında mobil cihaz kullanımı
• %45 oranında dizüstü bilgisayar kullanımı
• %32 oranında masaüstü bilgisayar kullanımı
• %22 oranında akıllı tablet kullanımı
• %34 oranında akıllı televizyon kullanımı
•  %17 oranında oyun konsolu kullanımı

Hepimizi etkileyen karantina döneminin alışkanlıklarmızı ciddi şekilde değiştirdi-
ğini söyleyebiliriz. GlobalWebIndex tarafından yapılan ayrıntılı araştırmalar , tüm 
dünyadaki insanların COVİD-19’un bir sonucu olarak dijital cihazlarına çok daha 
fazla zaman harcadığını ortaya koyuyor.
Karantina döneminde 16-64 yaş arası  interneti kullanan insanlar hangi dijital ak-
tivelerde bulundu ?
Nisan 2020 ‘de;
•  %57 oranında stream servisleri(Netflix,Amazon Prime vs.)
• %47 oranında sosyal medya kullanımı(İnstagram,Twitter vs.)
• %46 oranında mesajlaşma servisi kullanımı(WhatsApp,Telegram vs.)
• %39 oranında Müzik hizmeti sunan servis kullanımı (Yt Music,Spotify vs.) 
• %35 oranında  video oyunu oynanmış
• %15 oranında Youtube ve İnstagram gibi servislere içerik kullanımı
• %14 oranında Podcast kullanımı

Verilerde de gözüktüğü gibi stream servislerinin sosyal medya kullanımının önüne 
geçtiğini görmekteyiz.

Netflix firmasının pandemi 
döneminde 16 miyon abone 
kazandığını duyurması verilere 
işlenmiş durumda. Yapılan araş-
tırmalarda salgın sonrasında da 
büyük bir kesimin bu servisleri 
kullanmaya devam edeceğini 
gösteriyor.
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Peki karantina döneminde Google’da en çok ne arandı,hangi aramalar yükselişte ?
En cok arananlar      Yükselişte Olanlar
1.)Google       1.)Covid 19     + 3.650%
2.)Facebook      2.)CoronaVırus Tıps +2.650%
3.)Coronavirüs      3.)Covid-19  +1.950%
4.)Youtube       4.)Worldometer +1.600%
5.)You       5.)Hantavirüs  +1.200%
6.)News       13.)EBA  +600%
7.)Weather       15.)Zoom  +500%
8.)Translate
9.)Amazon
10.)Instagram

Salgın döneminde elbette internet aramalarında da bazı değişiklikler yaşamamız 
şaşılacak bir durum değil. Coronavirus araması ilk üçe yerleşmiş görünüyor.Komik 
olan şu ki ;dünya bu salgın ortamında da Google arama motoruna girip “Google” 
araması yapanlardan kurtulamamış.Karantina sonrası daha sık duyduğumuz uzak-
tan eğitimin sonucu da tabloda gözükmekte .İlk ve Ortaöğretimde etkisini gösteren 
EBA 13.sırada,Üniversitelerde kullanılan Zoom uygulaması da kendisine 15.sırada 
yer bulmuş. 

Karantina döneminde  kullanılan sosyal medya platformları aylık sıralaması ;
1.) Facebook ->  2.498 milyon ziyaretçi     
2.) Youtube ->  2.000 milyon ziyaretçi    
3.)Whatsapp  2.000 milyon ziyaretçi    
4.)Facebook Manager  1.300 milyon ziyaretçi     
5.)WeChat   1.165 milyon ziyaretçi   
6.)Instagram  1.000 milyon ziyaretçi 
7.)TikTok   800 milyon ziyaretçi   
8.)QQ   731 milyon   ziyaretçi
9.)Qzone   517 milyon  ziyaretçi
10.)Sına Weibo  516 milyon ziyaretçi
11.)Reddit   430 milyon ziyaretçi
12.)Kuaıshou  400 milyon ziyaretçi
13.)Snapchat  398 milyon ziyaretçi
14.)Twitter   386 milyon ziyaretçi
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Karantina döneminde  uygulama dünyasında neler yaşandı ?
1.)TikTok       
2.)Whatsapp      
3.)Facebook      
4.) Facebook Manager       
5.) İnstagram       
6.)Zoom cloud meetings       
7.)Slap Kings       
8.)Draw Climber
9.)WoodTurning
10.)Netflix

Salgın döneminde kullanım sürelerinde ciddi artış gözüken mobil uygulamlar salgın son-
rası da hayatımızda ciddi yer edinecek gibi.Maalesef Tiktok gibi şahsımca toplum sağlını 
bozan uygulamayı zirvede görmek üzücü bir durum .

Alışveriş alışkanlıklağımız ne durumda ?
•  16-24 yaş arası %46 
• 25-34 yaş arası %53 
• 35-44 yaş arası %50 
• 45- 54yaş arası %42 
•  55- 64yaş arası %32    

Salgın sebebiyle mağazaların kapanmasından dolayı 
online alışverişe ciddi bir rağbet söz konusu.
Yaş gruplarında ciddi miktarda artış söz konusu.

Diğer dikkat çekici nokta ise 
süpermarketlerin  online alanda 
%251’lik bir büyüme göstermesi.

Bu süreçte çoğumuzun market 
alışverişini mümkün oldukça 
dışarıya çıkmadan yapmaya özen 
gösterdiği gözüküyor
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Türkiye olarak bu karantina sürecinde dijital dünyada neler değişti ?

Sosyal medya tarafı:

Instagram
Instagram kullananların sayısı yüzde 3 artarak 39 milyona ulaştı. Türki-
ye Nisan 2020 itibariyle dünyada en çok  Instagram kullanıcısının olduğu 
6.ülke durumunda.

Twitter
Twitter kullanıcı sayısı ise yüzde 16 artarak 13.6 milyon oldu.Türkiye Nisan 
2020 itibariyle en çok twitter kullancısı olan 7. ülke konumunda.

Raporda yer alan ilginç verilerden birisi ise dünyada internet kullanıcıları-
nın yüzde 45’inin her ay internete sesli arayüzleri kullanarak ulaştığını,Tür-
kiye’de ise bu oranın yüzde 50’ye yükseldiğini gösteriyor.
Ne yazık ki salgın günlerinde internet hıznın en sert düşüş yaşadığı ülkeler-
den biriyiz.

Tabloda;
1.)Filipinler(-24%)
2.)Güney Kore(-20%) 
3).Türkiye(-17% ) ile ücüncü sırada yer alıyor 

Not : Mobil tarafında ise -9.7% lik düşüş söz konusu.
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Sonuç olarak karantina sebeiyle evlerimizde daha sık vakit geçirdiğimiz şu günlerde diji-
tal dünya ile daha içli dışlıyız.Veriler daha kapsamlı bir şekilde incelendiğinde gençlerin 
bu dijitallşmeye daha iyi uyum gösterdiği aşikar.Karantina sonrası hayatımıza giren yeni 
alışkanlıkların devam edeceği fikrindeyim.Sektörler bu dijitalleşme kavramına yavaş yavaş 
alışıyordu zaten , Covid-19’un bu süreci olağandışı hızlandıracağı kanısındayım.Eğitim ala-
nında ise üniversite sınavına internetteki kaynakları kullanan biri olarak gençlerin bu sürece 
hızlı alışacağı fikrindeyim lakin öğretmenler tarafında aynı hız yakalanır mı orası bir soru 
işareti olarak duruyor.Bu dijitalleşme sürecinde çok dikkat edilmesi gereken bir durum var; 
onu görmezden gelemeyiz.Verilerimizin çok hızlı bir şekilde sanala  dönüştüğü zamanlardan 
geçerken gizlilik konusuna çok dikkat etmeliyiz.Sanal zorbalık,dijital hırsızlık gibi kavramları 
daha sık duyabiliriz.Lütfen bir uygulama ya da bir siteye girerken tarafınızdan verilen izinlere 
ve bilgilere dikkat edin...

Teşekkürler...
Hüsnü BARAN

husnubaran1@gmail.com

Kaynakça:   https://wearesocial.com/blog/2020/04/digital-around-the-world-in-april-2020. 
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Dijitalde Tiyatro
 Sanatı Üzerine

2500 yıllık bir geçmişi olan tiyatro sanatının, günümüzde geldiği noktayı saptamak için 
birlikte ufak bir gezintiye çıkacağız sevgili okuyucu. Antik Yunan döneminde iki vadinin 
ortasında ritüeller gerçekleşirdi. Seyirciler   theatron denilen yerde yerlerini alır ve o eşsiz 
doğanın tam ortasında seyretmeye koyulurdu.İlk başta dini ritüellerden çıkmıştı tiyatro 
ama zamanla gelişen dünyada kurumsal bir noktaya kadar ulaştı. Roma dönemin de ilk 
binalaşma görülüyor.Ortaçağ da kiliselere taşınıyor oyunlar. Zaman geçtikçe mekanlar 
değişiyor buna bağlı olarak oyunculuk biçimleri de değişim gösteriyor. 

‘’Tiyatro yapabilmek için tek şey gereklidir:insan unsuru.’’ der Peter Brook. Farklı ülke-
lerde farklı mekanlarda deneyimleyerek oyuncuların herhangi bir mekanda oynayabile-
ceğini ortaya koymuştur,yeter ki seyirci ile buluşsun.Brook doğal olanı arıyordu o yüzden 
binalardan uzaklaşıp, sokaklara indi.Şimdi geldiğimi nokta ise dijital.Doğal olarak mekan 
algısı değişiyor,oynama biçimleri yeniden şekilleniyor.Tiyatro oyuncusu olarak sahnesiz 
bir oyun oynamanın hiç cazip olamayacağını düşünüyorum.Seyircinin nefesine ihtiyacım 
var benim, o nefes ile var olabilir karakter.Mekanın dokusu,kokusu etkilemez mi  Ham-
let’i canlandıracak olan oyuncuyu,şüphesiz etkiler.Oyuncu ve seyircinin arasına bir ekran 
koyduğumuz zaman iletişimsizlik kaçınılmaz olur,etkileşim ortadan kalkar.Eğer çağ bizi 
yapay olana yönlendiriyorsa,uymak zorunda isek,bu tiyatronun sonu olur.Köklerimize 
geri dönmeliyiz doğayı canlandırmalı ve doğal olanı aramalıyız.
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