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Protein biyosentezi

Hubble Uzay Teleskobu

Notre Dame Kilisesi
Uluğ Bey Rasathanesi

Orhan Pamuk

Hoşap Kalesi

Kurtlar Vadisi 

Menemenspor 2019-20 sezonu
Keledoş yemeği

Kalp yetmezliği
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https://tr.wikipedia.org/wiki/Notre_Dame_Katedrali
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https://tr.wikipedia.org/wiki/Orhan_Pamuk
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%9Fap_Kalesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kurtlar_Vadisi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Menemenspor_2019-20_sezonu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Keledo%C5%9F_yeme%C4%9Fi






● Çevrimiçi bir 
ansiklopedidir.

● Ücretsizdir.
● Herkes serbestçe 

kullanır.
● Pek çok dil sürümü 

vardır.
● Çok popüler bir sitedir.

Vikipedi  hakkında 
bilinenler...



Vikipedi hakkında az 

bilinenler

İçerik  imece usulü ile  
yaratılır.

Tüm maddeler benim gibi, sizin gibi 
sıradan insanların ortak çabasıyla yazılır, 
güncellenir,  genişletilip zenginleştirilir. 



Jimmy Wales 
(Vikipedi'nin
kurucusu):

“Dünya üzerindeki her insana kendi dilinde, en
üst kalitede, ücretsiz bir ansiklopedi oluşturma
ve dağıtma uğraşısıdır.”
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Vikipedi hakkında az bilinenler

Vikipediye katkı yapan gönüllülere 
Vikipedist (İngilizcesi Wikipedian) denir.  



Muhtemelen  bilmedikleriniz
Dünyada          dilde aktif Vikipedi vardır!
• Pali dili
• Arpitanca
• Pensilvanya Almancası
• Lezgice
• Venedikçe
• Haiti Kreyolu  
• Papiamento
• İnari Samice…. 

314?



Muhtemelen  bilmedikleriniz
314 dilde 

54 milyondan fazla madde

Kaynak: https://stats.wikimedia.org/v2/

(İngilizce Vikipedi= 2778 cilt Ana Britaninca)

https://stats.wikimedia.org/v2/


Muhtemelen  bilmedikleriniz

Türkçe Vikipedi’de
763 aktif editor
383.537 madde

İngilizce Vikipedi’de 
41.218 aktif kullanıcı

6 milyon 203 bin madde

Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Wikipedias

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Wikipedias


Kimler Vikipedist olur?



Kimler Vikipedist 

olabilir?

...Aramıza 
hoşgeldiniz! 

Artık siz de 
bir ansiklopedi 
yazarı oldunuz! 



Birisinin yanlış ya da yanıltıcı 
bilgiler eklemesini ne önlüyor?



Fikir ayrılıkları olursa ne olur ?

VP:Konsensus

Evet

Uzlaşılmış metin

Değişikliğiniz

Bekle

Başka 

değişiklik 

yapıldı 

mı?

Değişiklik 

sizce 

uygun 

mu?

Hayır
Yeni uzlaşılmış 

metin

Uzlaşmak için 

tartış

Uygula

Hayır

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vikipedi:Konsensus&redirect=no


Birisinin yanlış ya da 
yanıltıcı bilgiler eklemesini 

ne önlüyor?

• Vikipedi bilgisini, emeğini, vaktini  vermeye 
istekli insanlar var olduğu sürece işleyecek bir 
projedir. 

• Farklı görüşte insanların en tartışmalı 
konularda bile ortak bir metinde uzlaşmasını 
gerektirir.

• Pratikte işleyen, teoride mümkün olmayan 
bir şeydir ☺



Başlamadan önce bilmen gerekenler;

● Vikipedi’de yalnızca güvenilir ikincil
kaynaklarda mevcut bilgiler derlenip 
özetlenir; kaynak belirtilerek eklenir.

● Kaynağını belirtmediğin bilgiler doğru 
ve iyi yazılmış olsalar bile silinebilir!  
Çünkü Vikipedi’nin anlayışına göre

«Kaynaksız bilgi sahibi 
olmaktansa, hiç bilgi sahibi 

olmamak daha iyidir.»

▪ Vikipedi’de paylaştıklarımızı herkes 
serbestçe kopyalayabilir,  çoğaltabilir 
ve üzerinde değişiklik yapabilir.

▪ Ancak biz, başka yerlerdeki telifli 
hiçbir içeriği burada kullanamayız. 
İnternetten bulduğumuz her fotoğrafı  
ekleyemeyiz!



Wikimedia proje
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İstanbul



VikiProje Tıp

WikiProject Medicine
2004, User:Jfdwolff

150 editör, 35bin madde 
Wikipedija:Wikiprojekt medicina
Wikiproyecto:Medicina

Wikipédia:Projetos/Saúde

ويكي طبمشروع:ويكيبيديا

维基百科:医学专题



Sınır Tanımayan 
Çevirmenler+

2011-2018 arasında 90 dilde 1900’den fazla 
maddeyi birlikte çevirdi. Bu maddeler yılda 40 
milyondan fazla kez görüntüleniyor!



Tıp ve Eczacılık Fakültelerinde 
Vikipedi dersleri



Tıp ve Eczacılık Fakültelerinde 
Vikipedi dersleri



Pandemide
yanlış bilgi ile savaş



Köy Çeşmesine bekleriz

https://tr.wikipedia.org/wiki/Yardım:İçindekiler
https://tr.wikipedia.org/wiki/Vikipedi:Danışma Masası
https://tr.wikipedia.org/wiki/Vikipedi:Köy_Çeşmesi_(ilgi
nize)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kullanıcı:Basak
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kullanıcı:Sakhalinio

https://tr.wikipedia.org/wiki/Yardım:İçindekiler
https://tr.wikipedia.org/wiki/Vikipedi:Danışma_Masası
https://tr.wikipedia.org/wiki/Vikipedi:K%C3%B6y_%C3%A7e%C5%9Fmesi_(ilginize)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kullanıcı:Basak
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kullanıcı:Sakhalinio


Teşekkürler,

@Wikimedia Turkey

İyi vikiler!


