
May›s 2007 | 19

| fiubeden Haberler |

"‹nternet, Bilgi Toplumu ve Türkiye"

Çorum ‹l Temsilcili¤imiz taraf›ndan ‹nternet Haftas› etkin-
likleri kapsam›nda, konuflmac› olarak Doç.Dr. Mustafa
Akgül‘ün kat›ld›¤›, "‹nternet, Bilgi Toplumu ve Türki-
ye" konulu konferans düzenlendi. Konferansa Çok say›-
da Bilgisayar ö¤retmeni ve meslektafl›m›z›n kat›ld›¤› göz-
lendi.

Mustafa Akgül Hocam›z›n Konferans›ndan kesitler:

‹nternet Bilgi Toplumunun Temel Arac›d›r! 

Dünya yeni bir toplum biçimine geçiflin sanc›lar›n› yafl›yor.
Sanayi toplumu ötesi bu yeni toplum biçimine Bilgi Top-
lumu demeye çal›fl›yoruz. Nas›l flekil alaca¤› konusunda
baz› ipuçlar›na sahibiz, ama büyük olçüde nas›l flekil ala-
ca¤›n› bilmemiz mümkün de¤il. Bu James Watts’›n sana-
yi toplumunu bilmesine özdefl olacakt›r. ‹nternetin tetikle-
di¤i bu de¤iflimin henüz çok bafl›nday›z, ve bu de¤iflimi
eski al›flkanl›klarla de¤erlendirmekten vazgeçmeliyiz. Ör-
ne¤in, ‹nternet bir bas›l› bas›n de¤ildir, interneti kitap,
dergi, gazete gibi yasaklamak al›flkanl›¤›ndan vazgeçme-
liyiz. ‹nternetin tetikledi¤i Bilgi Toplumunun en temel kay-
na¤›, ba¤›ms›z düflünebilen, yarat›c›, e¤itilmifl insan kay-
na¤›d›r. Art›k uluslar›n zenginli¤i, do¤al kaynaklar ve ban-
kadaki paralardan çok, yetiflmifl insanlar›n beyinleri ve o
beyinlerin üretti¤i beyinsel ürünlerdir. ‹nternet insan› öz-
gürlefltiriyor, onu üretici ve tüketici olarak öne ç›kartmak-
tad›r. ‹nternet bireylere, zaman ve mekan avantaj›n› orta-
dan kald›ran, kendini geleifltirme ortam› sunmaktad›r. Bi-
reylere, ilgileri eterfa›nda birleflme, ortak hareket etme or-
tam› sunmaktad›r. ‹nternet, Bilgi Toplumu yolunda dev-
rimsel bir de¤iflimdir. Klasik paradigmalar› y›kmaktad›r.
Bloglar, youtube, web 2.0/3.0 bu geliflmelerin yans›mala-
r›d›r. Türkiye’nin yasakç› içgüdülerden, ve içe kapanma
refleklerinden vazgeçmeli, kendine, yurttafl›na, ve insana
güvenmesi gerekir. 

Bilgi Toplumu, bilim ve teknolojinin, ar-ge ve inovasyo-

nun temel zenginlik kayna¤› oldu¤u, Bilginin bir üretim
faktörü oldu¤u, kat›l›mc›l›k ve saydaml›¤›n, yönetiflimin
öne ç›kt›¤› bir yap›d›r. Bilgi toplumu, bilgisayarlaflma ka-
dar basit bir fley de¤ildir. ‹nternet, Bilgi Toplumu için ol-
mazsa olmaz bir araçt›r. Ama, insan›n öne ç›kt›¤› , bilgiye
dayal› bir ekonomiyle oluflacak uzun bir süreçtir. 

Türkiye Rotas›n› Bilgi Toplumuna Çeviremedi! 
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Sinop ‹l Temsilcili¤imizde “Kablo Bacas› Ve Enerji
Odas›n›n Ölçü Ve Detaylar› ‹le Uygulama Alanlar›na
‹liflkin Esaslar” Konulu Bilgilendirme Toplant›s› Yap›ld›.

TEDAfi Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan yay›nlanan "Kablo
Bacas› ve Enerji Odas›n›n Ölçü ve Detaylar› ile Uygulama
Alanlar›na ‹liflkin Esaslar " konusunda üyelerimizin bilgi-
lendirilmesi amac›yla fiubemiz taraf›ndan Sinop ‹l Temsil-

cili¤imizde 18 Nisan 2007 tarihinde Sinop Ticaret ve Sa-
nayi Odas›nda bir bilgilendirme toplant›s› düzenlendi.

Yönetmeli¤in haz›rlay›c›lar›ndan  Elek. Müh. Metin LEBLE-
B‹C‹‘nin bilgilendirmede bulundu¤u toplant›da; kablo ba-
cas› uygulamas› ve yerinin tespiti ile ilgili hususlar, elektrik
sayaç panosu yeri ve ölçülerinin tespiti, cihazlar›n panoya
yerlefltirilmesi, enerji odas› uygulamas› ve yerinde tespiti
konular› incelendi.

18 Nisan 2007 tarihinde Sinop Ticaret ve Sanayi Odas›n-
da yap›lan toplant›ya Sinop ‹lindeki SMM üyelerimiz, ‹lgili
Kurum ve Kurulufllardan  gelen üyelerimizin ve ‹lgili Mes-
lek odalar›n›n kat›l›mlar›yla gerçeklefltirildi. Kat›l›mc›lar ta-
raf›ndan proje haz›rlama aflamas›nda ilgili meslek grupla-
r›n›n birlikte çal›flmas›n›n önemi ifade edildi.

‹stanbul fiube personeli Emre Metin'in sundu¤u "Beyin

Haritalama" semineri OMÜ Mühendislik Fakültesi konfe-

rans salonunda yaklafl›k 100 kiflilik kat›l›m sa¤lanarak ger-

çeklefltirildi. Beyin haritalama yönteminin ne oldu¤u ve

bununla nas›l etkili sunumlar yap›labilece¤i, problem çö-

zümlerinde nas›l kullan›laca¤› anlat›ld›. Örnek olarak üc-

retsiz Freemind program› da¤›t›ld›.

"Karfl›mda bir sunum f›rt›nas› var! Hay›r, PowerPoint ya

da OpenOffice.org veya ona benzer bir programla yap›l-

m›fl, bol efektli, sesli ve do¤rusal olarak akan bir fley de-

¤il, basbaya¤› bir sunum f›rt›nas›. Bir düflünceden di¤eri-

ne z›pl›yoruz, bir fikir sunulurken bir anda o fikir dallan›p

budaklan›yor bir a¤aç gibi. Ve onlarla ilgili detaylar, anah-

tar kelimeler, resimler. Ana temaya geri dönüyor ve ora-

dan baflka bir fikre geçiyoruz, yine bir dallan›p budaklan-

ma hali. Karfl›mdaki kiflinin beyin f›rt›nas›n›n sonuçlar› ek-

rana yans›m›fl durumda, kolayca ve hep birlikte üzerinde

geziniyoruz. "  

Yaz›n›n tamam›na ileriseviye.org/arasayfa.php?inode=
freemind.html den ulaflabilirsiniz.

BBeeyyiinn HHaarriittaallaammaa -- EEttkkiinn SSuunnuumm HHaazz››rrllaammaa
TTeekknniikklleerrii
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B‹R IfiIK YAK! B‹R SES VER!
Irak‘a özgürlük ve demokrasiyi getirece¤ini söyleyen ABD
ve iflgal güçleri, 650.000 Irak‘l›y› öldürdü. Sanki hiçbir fley
olmam›fl gibi, Afganistan‘a binlerce, Irak‘ta on binlerce in-
san› öldürdü, milyonlarcas›na ise sakat b›rakt›. ABD Orta-
do¤u‘nun do¤al dengesini, zenginlik kaynaklar›n›, kültü-
rel de¤erlerini ya¤malamaya devam ediyor. Bu kanl› bir
oyun, bu dünyan›n gelece¤ini karartan bir oyun, ölümün
her yerde kol gezdi¤i bir oyun. Biz Savafl Karfl›tlar› olarak,
BUSH‘un kanl› savafl politikalar›na son vermesini istiyoruz.
Irak‘ta on binlerce insan öldürüldü. Belki tan›mam›flt›k,
onlarla el s›k›flmam›flt›k, onlar bizim kardefllerimizdi. Dev
petrol ve silah tüccar›, küresel sermayenin sözcüsü

BUSH‘un yüzünden öldüler. Irak‘ta her gün patlayan
bombalar, BUSH‘un yalanc› yüzüne patl›yor! Bu adam
hiçbir fley olmam›fl gibi, ‹ran‘a sald›rmaktan söz ediyor.
Art›k buna son vermeliyiz. Bu ç›lg›nl›¤a, bu haks›zl›¤a son
vermeliyiz.

fi‹MD‹ DE⁄‹LDE NE ZAMAN, B‹Z DE⁄‹LDE K‹M?

Irak'a ilk bomba 20 Mart'ta 20:00'de at›ld›. Tam o gün ve
o saatte (20 Mart saat 20:00'de) "‹flgale ve Savafla
Dur" demek için Çiftlik Mahallesi Süleymaniye geçidinde
bulufluldu.

EMO-GENÇ Toplant›lar›
29 Mart 2007 tarihinde yap›lan Emo-Genç toplant›s›‘nda  
• 7 Nisan‘da yap›lacak olan "Emo-Genç Kurultay›na Ha-
z›rl›k Toplant›s›"
• Her hafta perflembe günleri EMO-Genç toplant›s›n›n ya-
p›lmas›
• Her hafta cumartesi günleri bir e¤itim seminerinin yap›l-
mas›
• Robotik ile ilgili çal›flmalar
• ‹nternet Haftas› etkinlikleri kapsam›nda, 19-20 Nisan
2007 tarihlerinde düzenlenecek olan "EMO-Genç Linux
Günleri" 
konular› ve bundan sonra neler yap›laca¤›na dair konu-
fluldu.


