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Faruk Eczacıbaşı, Doç. Dr. Mustafa Akgül, Elvan Demircioğlu, Sema Gökçen, Ayla Karausta ve 
Şule Tabak bu konuda görüşlerine başvurduğumuz bilişimciler. İçtenlikle verdikleri yanıtlar için 
kendilerine çok teşekkür ediyoruz... Kimimiz için bağlılık, kimimiz için formalite, kimimiz için de 
bağımlılık seviyesinde olan BİT’le olan ilişkilerimizi masaya yatırmaya başlamak için kendi kendimize, 
dosyamızda da yer alan şu soruları sormamızda yarar var “Günde kaç saat BİT’le uğraşıyorum; eşimle, 
çocuğumla, arkadaşlarımla geçireceğim zamanı BİT’e ayırdığım zamana kurban ediyor muyum; tatilde 
BİT’le zaman geçirme sürem ne kadar; tatil benim için ne anlama geliyor; her an erişilir olmak benim 
mi yoksa işverenimin mi tercihi, yoksa çalıştığım işin gereği mi; detoks, detoks, detoks, BİT detoksu 
gerekli mi?” 
     
Bu sayıda söyleşi konuğumuz Microsoft e-devlet Genel Müdürü Rodrigo Beccera Mizuno oldu. Erdem 
Erkul’un yaptığı söyleşide e-devlete bakışın nasıl değiştiğini ve değişeceğini anlatıyor Mizuno... 
Ayrıca, Doç. Dr. Mustafa Alkan’ın “İklim Sistemi ve Küresel Isınma”; Dr. İzzet Gökhan Özbilgin’in “Bilgi 
Teknolojileri Yönetişimi” yazılarını, 8 Haziran 2011’de TÜBİTAK – BİLGEM ve Ulusal Elektronik ve 
Kriptoloji Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen  6. Kamu Bilgi Güvenliği Günü’nün ayrıntılarını, 
Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı’yla (USMOS) ilgili izlenimleri, 
sektörden, gündemden haberleri ve  Orman Genel Müdürlüğü (OGM) “Bilgi İşlem Merkezi ve İstatistik 
Dairesi Başkanlığı tanıtımını dergimiz sayfalarında bulabilirsiniz... 

Geçen yılki uygulamamızı bu yıl da sürdürüyor ve yaz tatilleri nedeniyle bu ayki sayımızı iki aylık 
(temmuz-ağustos) olarak çıkarıyoruz. Herkese iyi tatiller ve keyifli okumalar diliyorum...
Koray Özer

“ B İ T ” ’ l i  T a t i l ,  “ B İ T ” s i z  T a t i l
Cep telefonu, müzik çalar, dizüstü /tablet bilgisayar, fotoğraf makinesi, e-kitap okuyucu, yön bulma cihazı, harici bellek veya bunların bir cihaza 
indirgenmişi genellikle tatil çantamızın  vazgeçilmez unsurları.  Otobüste, arabada giderken  chat yapabilmek, yazı yazabilmek; dağ başındaki bir wi-fi 
noktasından bir hesaba para gönderebilmek, bir şezlongta e-kitap okuyucusunun satırları arasında kaybolup gitmek, ayaklarımız nazlı bir dere içinde 
serinlerken tatile çıkmadan hemen önce güncellediğimiz (dokuz kusurlu hareketten biri) bir programın kodlarını eski haline çevirmek, yöneticimizin/
müşterimizin e-postasına yanıt vermek, sosyal medya hesaplarımızı kontrol etmek, arkadaşımızın geçen yıl enlem ve boylam noktalarını bildirdiği şeftali 
bahçesini bularak oradan iki kasa şeftali satın almak, en yakındaki lokantaya bulunduğumuz noktadan yol tarifi almak, “şimdi ne yapıyoruz” sorusunu 
yanıtlayarak sanal ortam takipçilerimizi bizsiz bırakmamak; tatilde internete bağlı elektronik cihazlarımızla yapacaklarımızdan sadece birkaçı... 

Bu ayki dosya konumuz, bilgi ve iletişim teknolojilerinden (BİT) uzakta tatil yapılabilir mi sorusuna yanıt aramak, bu bağlamda işlerimizin, işverenlerimizin 
BİT’ten uzak kalma konusundaki töleransını  sorgulamak... Ayrıca kendi tercihlerimizin ne yönde olduğu konusunda da farkındalık yaratmak  diğer bir 
amacımız.
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