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Bilişim Dergisi, “en iyi süreli yayın” ödülünü aldı

Telekomcular Derneği,  “2011 Yılının Süreli Yayını” 
seçtiği Bilişim Dergisi’ne ödülünü verdi.

Türkiye bilişim sektörünün en eski ve kişisel 
üyeliğe açık ilk sivil toplum kuruluşu (STK) 
olan Türkiye Bilişim Derneği’nin  (TBD), 
aylık dergisi BİLİŞİM Dergisi, 40. yaşını, 

“en iyi süreli yayın” ödülünü alarak kutladı. 
“Sektörde ve sektörü ilgilendiren sahalarda 
çalışma yapanların;  en başarılıları, en fedakârları 
ve en üretkenleri, kısacası ‘En İyi’leri”ni belirleyen 
Telekomcular Derneği, “özgün ve kapsamlı içeriği, 
kaliteden taviz vermeyen tasarımı,  her sayıda 
bir konuyu alıp irdeleyen ‘Dosya’ları ile” BİLİŞİM 
Dergisi’ni, 2011 yılının “en iyi süreli yayını” seçti. 
Bilişim sektörünün en saygın, ilk ve tek bağımsız 
yayını olan BİLİŞİM, 40. yılında sektörün en iyi süreli 
yayını oldu.  “Telekomcular Derneği ‘Yılın En İyileri’ 
Ödülleri”, 18 Şubat 2012’de gerçekleştirilen törenle 
sahiplerine verildi. 
Derneğin genel merkezinde yapılan törene, 
ödül alanlar, Türk Telekom (TT) eski Genel 
Müdürlerinden İbrahim Hakkı Alptürk ile Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) ilk 
Başkanı M. Fatih Yurdal, Bilgi Güvenliği Derneği 
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Alkan, PTT ve TT’nin 
eski üst düzey yöneticileri, eski milletvekilleri,  
Telekomcular Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve 
çok sayıda davetli katıldı. 
Törenin sunuculuğunu, çeşitli gazete ve 
televizyonların Ankara temsilciliğini yapan Gazeteci 
Orhan Uğuroğlu üstlendi. Uğuroğlu, esprileri ve 
anılarıyla törene renk kattı. Telekomcular Derneği 
Başkanı Zafer Tekbudak, etkinliklerinin telekom 
sektöründeki en başarılıları seçme amacıyla bu yıl 
ikinci kez düzenlendiğini belirtti.

“2011’in iyi süreli yayını” olmaya hak kazanan TBD 
BİLİŞİM Dergisi’nin ödülünü Derginin Genel Yayın 
Müdürü Koray Özer ile Haber Müdürü Aslıhan 
Bozkurt aldı. Bilişim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni 

Özer, dergi olarak 40 yıldır doğru, tarafsız bilgiyi 
aktarmaya ve İnternet ortamında Türkçe içeriğin artıp 
gelişmesine katkı vermeye çalıştığımızı vurgulayarak 
şunları söyledi:
“Bize bu ödülle onurlandırdığınız için sizlere derneğim 
adına çok teşekkür ediyorum. Düsturumuz doğruluk, 
çok seslilik, özellikle bilişim alanında internetteki 
kaliteli içeriğin artırılması ve yeni fikirlere elektronik 
sayfalarımızda yer vermek. Okuyucuların iyi tasarımı 
hak ettiklerini düşünerek kaliteli sayfa tasarımından 
vazgeçmemek de diğer bir düsturumuz... Hedefimiz 
temelde bilişim kültürünü yaymak ve zenginleştirmek. 
Bu ödül, bizi daha iyi dergiler çıkarmak için zorlayacak. 
Çok teşekkür ediyorum.”

Ağustos 2009’dan beri her ayın ilk haftasında
elektronik ortamda yayınlanan “Bilişim Kültürü
Dergisi” BİLİŞİM, Mart 2012 itibariyle 141. sayısına
ulaştı. TBD üyeleri, iş dünyası ve tüm sektör ilgilileri
olmak üzere binlerce bilişim profesyoneline
düzenli bir şekilde ulaşan BİLİŞİM, sektörün 
entellektüel buluşma adresi ve sektörün ilk
yayını.

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. 

http://www.bilisimdergisi.org/s141

http://www.bilisimdergisi.org/s141

