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Merhaba,
2012 yılı için Bilişim sektörüyle ilgili beklentileri, 
umutları, engelleri  yöneticilerimize, firmalara ve 
sivil toplum kuruluşmlarımızın başkanlarına sorduk. 
Yanıtlar kapağımızdaki grafik tasarımdan anlaşılacağı 
gibi “parçalı bulutlu”. 

Prof. Dr. Hüsnü Erkan’ın Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Yazılım Meclisi için hazırladığı bilgi ve 
iletişim teknolojilerine ilişkin raporunda,  tüketiciye 
yönelik bilgi ve iletişim altyapısındaki güçlü yükseliş, 
iş dünyasındaki altyapının iyileşmesi,  genişband 
kullanımındaki artış gibi etkenlerle Türkiye’nin 
“Bağlantı Karnesi”nde  4. olmasına karşın  “Bilgi 
Toplumuna Hazır Olma” indeksi açısından 2007’de 
52/122, 2010-2011’deyse 71/138 sırada olduğunu 
belirtiliyor. 

Dünya Ekonomi Formu’nun, 2010-2011 Küresel 
Rekabet Raporu’na göre Türkiye, Küresel Rekabet 
İndeksi’nde 139 ülke içinde 61. sırada yer alıyor. Bu sıra, 
2010 yılında da yine aynı, yani 61. Oysa Türkiye pazar 
büyüklüğü açısından dünyada 17. sırada görülüyor. 

2011 Türkiye Bilişim Derneği  Değerlendirme 
raporunda BT sektörünün mevcut durumunun yüzde 
95 oranında donanım ve telekomünikasyona bağlı 
olduğu anımsatılarak “Bilişim Toplumuna Dönüşüm” 
konusunda siyasal sahiplenme ve ilginin daha önceki 
yıllara göre artmadığı, Bilgi Toplumu Stratejisi’nin 
Eylem Planı uygulamalarında takviminin çok gerisinde 
kalındığı halde herhangi bir hızlandırma çabası 
görülmediğine işaret ediliyor. 

2012 beklentileri için görüşlerini adığımız ülkemizin 
büyük firmalarının temsilcileri pek çok soruna parmak 
basmakla birlikte 2023 hedefine ulaşmak için bizi farklı 
kılacak özelliklerin yenilik, yenilikçilk ve verimlilik’ten 
geçtiğini vurguluyorlar. Bir üst “lige” çıkmamızın artık 
nicelikle değil nitelikle olanabileceğinin tüm taraflar 
farkında. Ancak ilerideki sayfalarda okuyacağınız 
raporlardan çıkan sonuç,  devlet katında bilişim 
sektörü sorunlarının sadece Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığının bir meselesi gibi ele 
alındığı şeklinde.  İyileştirmeler olmakla birlikte devlet 
politikalarının bu konuda bütüncül bir yaklaşıma sahip 
olmadığı en sık dile getirilen eleştirilerden biri. Ülke 
olarak koşuyoruz ama istatistikler dünyadaki diğer 
ülkelerin de iyi koştuklarını söylüyor. O yüzden kimi 
niceliksel artışlarda ön sıralarda olmamıza karşın 
niteliksel sıralamalarda hedeflerimizin gerisinde  
kalıyoruz. Ama büyük bir ülkeyiz,  genç nüfusumuz var 
ve umudumuzu koruyoruz. 

2012 için en önemli toplumsal beklentilerden birisi de 
internet’in terbiye edilecek bir sistem  değil özgürce 
yararlanılacak bir kaynak olarak görülmesi.  Tarihte 
yaratıcılık ve yenilik hep özgürlüğün olduğu ortamlarda 
boyatmış.  Nitelik için asıl gereksinmemiz birbirimizi 
kontrol etmek değil birbirimizi kabul edip hoş görmek 
ve zararlı dediğimizi eğitimle kazanca çevirebilmek. 
Tarihte bunu büyük bir özgüvenle Semerkant’ta, 
Konya’da, İstanbul’da başarmışız. Şimdi neden 
başarmayalım? 

Geçtiğimiz aralık ayında TBD eski başkanlarından 
Güney Gönenç’i kaybettik.  Yazar, mühendis, özgürlük 
sevdalısı olan Gönenç, hayatı boyunca inandığı değerler 
için mücadele etmiş bir bilimadamıydı. Birisi Gönenç’in 
kendi kaleminden diğeri de Semih Bilgen tarafından 
yazılmış iki yazıyla değerli başkanımızı rahmetle 
anıyoruz. Nezih Kuleyin ve İlker Tabak da köşe 
yazılarında Güney Hocamızı anıyorlar.

Ankara’lı olup da Düş Hekimi Yalçın Ergir’i bilmeyen 
yoktur sanırım. Bundan yıllar önce onun yazdığı şiirler 
e-postalarımızda az dolaşmadı. Özellikle 1970-80 
kuşağı olarak çocukluklarımızla ilk kez sayısal ortamda 
onun dizelerinde ve onun fotoğraflarında karşılaştık. Bu 
sayımızda kendisini dergimize konuk ettik ve bilişimle 
ilgili sorular sorduk... Söyleşiyi ilgiyle okuyacağınızı 
umuyorum.
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