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Bilişim Dergisi’ne “en iyi süreli yayın” ödülü
Telekomcular Derneği’nin  12 kategoride verdiği, “2011 Yılının En İyileri” 
ödüllerinde  Bilişim Dergisi, “2011 Yılının Süreli Yayını” seçildi.

Türkiye’nin bilişim sektöründeki en 
eski ve kişisel üyeliğe açık ilk sivil 
toplum kuruluşu (STK) olan Türkiye 

Bilişim Derneği’nin  (TBD), aylık dergisi 
BİLİŞİM Dergisi, 40. yaşına ödül alarak 
girdi. Telekomcular Derneği tarafından, bu 
yıl ikincisi gerçekleştirilen “Telekomcular 
Derneği Ödülleri”nde kazananlar ve 
kategorileri belli oldu. Telekomcular Derneği, 
“Sektörde ve sektörü ilgilendiren sahalarda 
çalışma yapanların;  en başarılıları, en 
fedakârları ve en üretkenleri, kısacası ‘En 
İyi’leri”ni belirledi. Özgün ve kapsamlı içeriği, 
kaliteden taviz vermeyen tasarımı,  her 
sayıda bir konuyu alıp irdeleyen “Dosya”’ları 
ile BİLİŞİM Dergisi, 2011 yılının “en iyi 
süreli yayını” olmaya hak kazandı. Bilişim 
sektörünün en saygın, ilk ve tek bağımsız 
yayını olan BİLİŞİM, 40. yılında sektörün en 
iyi süreli yayını oldu.  12 kategoride verilen 
“Telekomcular Derneği Ödülleri”, Şubat ayı 
içinde gerçekleştirilecek törende verilecek.

Ağustos 2009’dan beri her ayın ilk haftasında 
elektronik ortamda yayınlanan “Bilişim 

Kültürü Dergisi” BİLİŞİM, Şubat 2012 itibariyle 
140. sayısına ulaştı. TBD üyeleri, iş dünyası 
ve tüm sektör ilgilileri olmak üzere binlerce 
bilişim profesyoneline düzenli bir şekilde 
ulaşan BİLİŞİM, bilişim profesyonellerinin 
buluşma adresi ve sektörün ilk yayını. Özel, 
kamu ve akademik çevrelerden geniş bir 
profesyonel okur tabanına seslenmeyi 
hedefleyen BİLİŞİM, her ay saygın akademik 
makalelere, sektörün önemli konularının 
tüm yönleriyle irdelendiği dosya yazılarına ve 
bilişim dünyasından haberlere yer veriyor. 
1971’den beri, “Bilişim teknik bilimini ülke 
kalkınması için bir araç olarak kullanan” ve 
“bilişim kültürünü” yaymaya çalışan TBD’nin 
aynı vizyonla yayınlanan dergisi BİLİŞİM, yayın 
hayatında yenilikçi ve etkileşimli uygulamalara 
sahip. Ülkemizdeki iddialı birçok dergiden 
henüz bir kısmının adım atabildiği digital dergi 
yayıncılığındaki farklı versiyonları uygulamayı 
sürdüren BİLİŞİM, İPad ortamındaki sınırlı 
digital dergiler arasına girdi. BİLİŞİM, Pdf, 
flash, İPhone uygulamalarının ardından İPad 
ortamında da yayınlanıyor. 

“Telekomcular Derneği Ödülleri”nin 12 kategoride verdiği “2010 yılının En İyileri” ödüllerini 
almaya hak kazananlar ve kategorileri (Alfabetik sırayla) şöyle: 

2011 YILININ BİLİŞİM YAZARI: CENK YAPICI

2011 YILININ BİLİŞİM HABER SİTESİ: BILTEKHABER.COM

2011 YILININ KİTABI: MAVİ GÖZLÜ ANILAR-İBRAHİM NOYAN

2011 YILININ KÖŞE YAZARI: YALÇIN BAYER 

2011 YILININ OPERATÖRÜ: SUPERONLİNE

2011 YILININ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ: MOBBİNG İLE MÜCADELE DERNEĞİ

2011 YILININ SİYASET ADAMLARI: MUHARREM İNCE,  MUSTAFA ÖZTÜRK, SİNAN OGAN

2011 YILININ SÜRELİ YAYINI: BİLİŞİM DERGİSİ 

2011 YILININ TELEKOMCUSU: HASAN YILMAZ (ŞEHİT BABASI)

2011 YILININ TÜKETİCİ KÖŞESİ/SİTESİ/ÖRGÜTÜ: TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ

2011 YILININ YÖNETİCİSİ: SERPİL TİMURAY 

VEFA ÖDÜLÜ: MÜNİR ÇAĞAVİ

http://www.bilisimdergisi.org/s140


