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Merhaba
İklim ve coğrafya gereği güneşi, suyu, ağacı, kuşu, yiyeceği bol bir 
ülke olduğumuzdan (artık tartışmaya açık bir saptama bu) keyfine 
düşkün ve kendi içine kapalı bir toplumuz. Bu yüzden özellikle ekolojik, 
teknolojik ve bilimsel meseleler ucu bize dokunmadıkça fazla ilgi 
alanımıza girmez. Örneğin Uluslararası Astronomi Birliği’nin IAU 
(International Astronomical Union) 24 Ağustos 2006’de aldığı kararla 
Plüton’un gezegenlikten çıkarılmasından ve Güneş Sistemi’nin sekiz 
gezegene indirilmesinden sonra sokaklarda ve internette (o zaman 
sosyal medya bebekti) çeşitli protesto hareketleri ve tezahüratlar 
bekledim(!): “IUA şaşırma sabrımızı taşırma.” ; “Beraber doğduk biz 
bu evrende / Beraber aydınlandık biz bu sistemde / Şimdi kopardılar 
seni benden / Hasretim sana, güzel Plüton.” Bunun dışında ozon 
deliğinin büyümesi, kuraklık, depereme karşı alınacak önlemler gibi 
konularda da ya başımıza iş geldikten ya da eloğlu kıpırdandıktan sonra 
biz de düşünmeye başladık. Ancak bereket bilişim sektöründe bu konudaki farkındalık çok daha 
yüksek. 17 Mayıs’ta İzmir’de kutlanan Dünya Telekominikasyon Günü (haberi dergi sayfalarımızda), 
İnternet Haftası,  Bilişim Haftası gibi özel günler ve tabii kuruluşu 1971 olan Türkiye Bilişim 
Derneği’nin etkinliklerinde gözettiği uluslararası boyut, hep bu farkındalığın yansıması. 10-13 
Mayıs 2012 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen 14. Kamu Bilişim Platform’unda tartışılan 
“Kamuda Bulut Bilişim”  ve “İş Sürekliliği Yönetimi” gibi konular da şu anda dünya teknoloji ve 
iş gündemini de işgal ediyor (Kapak konumuz olan 14. Kamu Bilişim Platform’unu bu sayımızda 
ayrıntı bir şekilde işledik). Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi (Council of European 
Professional Informatics Societies- CEPIS) Bahar Konseyinde (5-6 Mayıs 2012 Milano) dile getirilen, 
kadınlar için teknoloji projelerine önem verilmesi konusu da yine toplantıya katkı veren TBD’nin de 
savunduğu görüşlerden (TBD adına Erdem Erkul’un katıldığı bu toplantının haberini de dergimizde 
okuyabilirsiniz). 

17 Mayıs 1865’te kurulan, 20 kurucusu arasında Osmanlı Devleti’nin de bulunduğu Uluslararası 
Telekomunikasyon Birliği (International Telecommunications Union-ITU) bugün 191 devlet üyeliği 
ve 700 sektor üyesi olan dev bir oganizasyon. Bu sayımızda başkan yardımcılığı Türkiye tarafından 
yürütülen ITU’yü tanıtıyoruz. BTK başkanı Tayfun Acerer ve Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası ECDL’in 
MEB işletmenlik sertifikasına denklik anlaşmasının yapılması nedeniyle Yrd.Doç. Dr. Aslıhan 
Tüfekçi de söyleşi konuklarımızdan. TBD Başkanı Prof. Turhan Menteş’in Meclis Araştırma 
Komisyonu’nda yaptığı konuşmanın özetini ve Türkiye’de kamu internet sitelerinin vatandaş 
merkezli olmadığını belirten Prof. Dr. Kürşat Çağıltay’ın Kamu Bilişim Platform’u çerçevesindeki 
sunumunu da yine dergimizde okuyabilirsiniz.  

Artık iş sürekliliğinin de bir standartı var: ISO 22301. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin bu standartın nasıl 
ortaya çıktığını yazdı... Bülent Özveren’li ve Can Bonomo’lu Eurovizyon yarışmasını bir de sosyal 
medya bakışıyla Nihal Sandıkçı’nın kaleminden okuyun, eğleneceksiniz derim. Ayrıca bu sayımıza 
“madalyonun diğer tarafını yazan” Nezih Kuleyin, sektöre içinden ama farklı bir şekilde bakan 
Eylem Cülcüloğlu, ciddi / mizahi yorumlarıyla İlker Tabak (bu ayki KOBİ yazısı sosyal medyaya 
düşecek cinsten),  “TÜBİTAK tarafından sanki pardon denilmeye hazırlanan sonu belirsiz milli 
işletim sistemimiz “PARDUS”da gelinen son nokta” yı ele aldığı köşesiyle Melih Bayram Dede 
ve bilişimle ilgili “kötü” alışkanlıklarımıza yoğunlaşan  Serdar Biroğul da kendi renklerini kattı. 
Sektörümüzün duayen gazetecilerinden Fatma Ağaç  da bundan böyle haber ve söyleşileriyle 
bizimle olacak. Ağaç’a hoşgeldin derken artık okunma ve indirme sayısı 10000’e ulaşan Bilişim 
Dergisi adına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 
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