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Merhaba,

Uzun bir tatilden sonra yeniden birlikteyiz. Ağustos ayında gerçekten iyi 
çalıştık. Yine dopdolu bir sayı ile karşısızdayız. Bu sayımızda iki dosya 
hazırladık.  Birincisi, sosyal medya. Isaac Asimov’a “uzayın sınırına ulaşmak 
mümkün mü?” diye sormuşlar. O da şöyle yanıt vermiş: “Bir uzay gemisiyle 
uzayın sınırına ulaştığımızda (eğer öyle bir yer varsa) uzay gemisinin yaydığı 
manyetik alan ve radyasyon sayesinde ulaştığımız her yer bildiğimiz evrenin 
sınırları içine girer”. Yani gözlemcinin kendisi ve gözlem aletlerimiz, 
etkileştiği her yeri bildiğimiz evrenin içine katar.  “Sosyal medya uzayı” 
da böyle bir uçsuz bucaksız bir yer. Onun içine girdiğimizde gerçek ve 
sanal dünyanın birbirine karışıp başkalaştığı yeni bir uzayın ortaya çıktığını 
anlıyoruz. Bu uzayın da aynı evrenimiz gibi çeşitli yasaları var. Ancak 
bu yasalar hem farklı hem de değişken. “Sosyal medya uzayı”nda, aynı 
evrenimiz gibi çeşitli galaksiler, yıldızlar, gezegenler, uydular ve insanlar 
var. Bunlar da tabii sosyal ağlara, paylaşım sitelerine, bloglara ve sosyal 
medyanın diğer unsurlarına karşılık geliyor. Sosyal medya, her an veri 
açısından büyüdüğü ve üzerimizdeki etkisini sürekli artırdığı için, Asimov’un 
düşünce deneyinin tersine bize sınırlarına ulaşma şansı bile tanımıyor. Bu 
yüzden de onu anlamak için sosyal medya sınırları önde, bilim insanları ve 
bizler arkada bu uzayın içinde koşturup duruyoruz. Konuyu sık sık, yeniden 
ve çeşitli açılardan ele almamız da bundan kaynaklanıyor… Dosyamızda, 
Türkiye Psikiyatri Derneği, Medya ve Ruh Sağlığı Çalışma Birimi 
Koordinatörü Doç Dr. Burhanettin Kaya, Özgür Bilge Eğitim ve Danışmanlık 
Merkezi Psikolog Serap Duygulu ve Hacettepe Üniversitesi,  Hukuk Fakültesi 
Yrd. Doç. Dr. Muammer Ketizmen’in yardımıyla sosyal medyayı hukuk ve 
psikoloji açısından inceledik…

İkinci dosyamız ise, ilk kez 2001’de dünyaya tanıtılan anlamsal-
semantik Web.  Anlamsal web’i çekici kılan, veri ambarlarına sığmayan 
verileri ilişkilendirip sınıflayarak anlamsal hale getirmesi ve  çeşitli 
gereksinimlerimizi “leb” dedirtmeden karşılayacağını taahhüt etmesi. Ya da 
İnternet’in “robot gibi değil de bir insan gibi” davranacağını müjdelemesi… 
Bu çerçevede, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Profesör Dr. Arif Altun, Türk 
Eğitim Derneği Üniversitesi (TEDÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Petek 
Aşkar, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Görevlisi Doç. Dr. Ebru Akçapınar Sezer ile Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim 
Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi 
Tolga Güyer’in bilgisine başvurduk. 

Haziran ayı başında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) 
attığı tarihi bir adımla, bilgisayar mühendisleri, resmen bir oda oldular. 
Yirmi dördüncü oda olarak kurulan Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın 
(BMO) amaç ve hedeflerini BMO Kurucu Yönetim Kurulu üyeleriyle  
konuştuk. BMO olarak, öncelikle tüm bilişim emekçilerinin çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi savaşını vereceklerini vurguladılar. Bütün 
bilişim toplumunun bu çabaya destek vermesi gerektiğini düşünüyor ve 
BMO’ya Bilişim Dergisi olarak çalışmalarında başarılar diliyoruz.  

İki yıl önce yayınlanan ortak bildiriyle Türkiye’de 2012  “Çin Kültür Yılı” ve 
Çin’de de 2013 yılı, “Türk Kültür Yılı” ilan edildi. Biz de bundan yola çıkarak 
Çin’in bilişim sektörünü incelediğimiz bir yazı hazırladık. Yazıyı hazırlarken 
bilgileri doğrudan Çin Halk Cumhuriyeti Sanayi ve Enformasyon 
Teknolojileri Bakanlığı’ndan aldık…

Ankara’da faaliyet gösteren altı teknokentin bir ilki gerçekleştirip 
başkentin bilişim ve teknoloji potansiyelini geliştirmek için gittikleri 
işbirliğine sayfalarımızda geniş bir şekilde yer ayırdık. Doç.  Dr. İzzet 
Gökhan Özbilgin’in “Kayıtlı Elektronik Posta” yazısı, İnternet Tahsisli 
Sayılar ve İsimler Kurumu’nun (ICANN) tanıtımı, Ankara’daki ilk ortak 
çalışma merkezi olan “İşkalesi”nin koordinatörü ve Genç Bilişimciler 
Derneği Başkanı Kaan Aksay ile söyleşi, Ebru Altınok’un çevre ve gezi 
yazıları ve tabii köşe yazarlarımızın değişik düşünceleriyle yine sizler için 
iki yüz sayfaya varan bir dergi hazırladık. İyi okumalar diliyorum… 

Saygı ve sevgilerimle
Koray Özer
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