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“Gelecek Kurguları Çalışma Grubu”nu Kurmanın 

Z a m a n ı  G e l d i

Türkiye Bilişim Derneği Yönetimine yeni bir çalışma grubu kurulması 
konusunda öneride bulunmak istiyorum. Var olan çalışma gruplarının şu 
andaki çalışma alanlarımız göz önünde bulundurulduğunda oldukça geniş 

bir alanı kapsadığı açıktır. Fakat bilimkurgu öykü yarışması çalışmamız dışında 
özünde tüm çalışma gruplarımız ülkemizin bugün içerisinde yaşadığı sorunlara 
çözüm üretmek amacı için çalışmaktadırlar. Geleceğe yönelik kestirimlerde 
bulunan bir çalışma grubumuz yoktur.

her yeni teknolojiyi satın alan alıcılar olmaktır. 
Bu anlayışı kadercilik olarak gördüğüm için 
Türkiye Bilişim Derneğine adı daha başka 
olabilir ama benim önerim Gelecek Kurguları 
Çalışma Grubu adı ile yeni bir çalışma grubu 
kurmasıdır.

Bizim her yabancı sözcüğü kutsal zanneden 
bazı arkadaşlarımız bunu adının “fütüristler”   
olmasının daha uygun olacağını çünkü 
önerilen adın, anlamı tam karşılamadığını 
söyleyebilirler ama benim önerim bu ve 
önerilerini şimdiden reddediyorum.
Aslında adı kadar önemli olan çalışma 
grubunun yapacağı işlerin doğru 
tanımlanması. TBD’nin amaçları açısından 
bakarsak bu çalışma grubunun temel amacı 
gelecekte bilişim teknolojilerinin varacağı 
noktalar konusunda kestirimlerde bulunarak 
bilişim sektörü ile gelecek senaryoları yapan 
özel ve kamu kurumları arasında bir köprü 
görevini görmektir. Bu ilk akla gelen ve 
yapması gereken temel görevidir. 

Ama asıl görevinin türevi gibi gözüken bir 
çok görevi, vardır ki bunlar da en az asıl 
görevi kadar önemlidir. Önümüzdeki dönem 
gelişen teknolojilerin insan yaşamı üzerindeki 
olası etkileri konusunda uyarı görevi de bu 
çalışma grubunda olmalıdır. Örneğin siber 
saldırılar insan yaşamını nasıl etkileyecektir 
ve bunlar için ne gibi savunma yönetmeleri 
geliştirilmelidir. Belirli teknolojik gelişmelerin 
bireysel haklara olumsuz etkisi ne yönde 
gelişecektir. Yeni eğitim araçları ile öğrenme 
ne kadar kolaylaşacak içerik sorunu nasıl ele 
alınacaktır.

Bütün bu konuları ele alan ve irdeleyen yeni 
bir çalışma grubuna gereksinimimiz olduğuna 
inanıyorum ve TBD’nin bu çalışma grubunu 
kurmasını öneriyorum.

Oysa “Bilişim” yaşamımızda gündelik 
sorunlarımıza çözüm getiren bir olgu 
olmaktan çıkmış hem geleceğimizi belirleyen 
hem de geleceğimizi şu ya da bu biçimde 
başka bir deyişle olumlu ya da olumsuz olarak 
etkileyecek etmenleri de gündeme getiren bir 
olguya dönüşmüştür.

Bilişimle birlikte artık temel tüm 
kavramlarımız değişime 
uğramış ve uğramaya 
devam etmektedir. Örneğin 
ulusal banka ile uluslar 
arası banka arasında 
ayırım yapmak artık 
günümüzde neredeyse 
olanaksızdır. Bunun dışında 
size ya da şirketinize 
yapılan bir siber saldırının 
nereden yapıldığını 
bilmeniz, bilseniz bile 
savunma anlayışınızı nasıl 
kurgulayacağınız her 
geçen gün daha karmaşık 
bir hal almaktadır. 
Ayrıca her ürün eskinden 
var olan niteliklerini 
bilişim olgusu nedeniyle 
hızla değiştirmektedir. 
Eskiden sadece içten 
patlamalı motor ile çalışan 
mekanik özellikleri çok 
fazla olan bir araba 
artık yol bilgisayarları 
park hissedicileri ile 
daha karmaşık bir araç 
durumuna dönüşmektedir.

Hepimizin bildiği bu 
değişim karşısında en kolay 
yol şüphesiz hiçbir şeyi 
sorgulamadan size sunulan 
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