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Merhaba
Bilim tarihinde pek çok buluş yapılan yüzlerce denemenin ardından ortaya 
çıkmış. Denemek sanatın varoluşunun en temel bileşenlerinden birisi. 
İnsan da deneyerek büyüyor, öğreniyor. Tabii denemek büyük olasılıkla 
yanlış yapmak anlamına da geliyor. Yanlış öğretici olması açısından çok 
değerli. Felsefeci Nermi Uygur “Yanlış yapmamış akıl akılsıdır,” diyor.  
Ancak yanlış yapmak başarısızlığı göğüslemeyi de gerektiriyor. Tabii bazı 
büyük başarısızlıklar insana ikinci şans verdirmeyebiliyor. Başarısızlık 
Felsefesi’ne göre (kurucusu psikiyatrist Profesör Karl Jaspers) insan  
ağır hastalık,  ölüm tehlikesi geçirdikten;  büyük suçlar işledikten veya 
büyük başarısızlıklara uğradıktan sonra varoluşuna  kavuşabilir, kendine 
varolduğunu kanıtlayabilir. Psikiyatrist Prof.Dr. Atilla Soykan’a göre 
(“başarısızlık” konusundaki söyleşimizi ilerideki sayfalarda okuyabilirsiniz) 
“Dibe vurma” doğru kullanılabilirse, bir insanın alabileceği en büyük hediyedir.
 
Öte yandan, hep kazanma ilkesine göre çalışan bir sistemde proje yürütülürken 
fazladan yapılacak her deneme, kurumsal bilgi birikimini “zenginleştirirken” ve 
kişiler için öğretici olurken aynı zamanda büyük emek, zaman ve para kayıplarını 
da beraberlerinde getirir. Yıllara, ülkelere göre değişmekle birlikte BT projelerinde 
başarısızlık oranları (bütçesini aşan, hedeflenen zamanda bitmeyen, planlanan 
özellikleri taşımayan) her zaman yüzde altmışın üstünde seyrediyor.  Bu yüzden bu 
sayımızda ele aldığımız konulardan biri BT projelerinde başarısızlık oldu.  Sektör içinde 
olan deneyimli kalemlerden bu konudaki analizlerini içeren yazılar aldık. İşin psikolojik 
yanını da unutmadık. Aslında bizzat başarısızlık yaşamış sektör çalışanlarımızın 
deneyimlerini birinci ağızdan dinlemek hoş olabilirdi ama bu sayımızda yalnızca 
genellemelere razı olduk...

2011 yılında ülkemizde e-ticaretin hacmi 21 milyar TL civarında gerçekleşti.  2011’de 
parekende sektörünün hacminin 302 milyar dolar olduğu düşünülürse e-ticaretin bu 
hacimde yüzde beş paya sahip olduğu görülür. Dikkatimizi çeken bu gelişme üzerine 
e-ticaret firmalarıyla iletişime geçerek  müşteri eğilimlerinden, ürün çeşitlerine,  
e-ticaretin ilk günlerinden bu güne dek yaşanan gelişmeleri sorduk. Sektördeki 
büyüme oranları gerçekten iştah açıcı. 2012 yılı için  e-ticaretin  hacmi 30 milyar TL 
olacağı öngörülüyor ve 2012-2016 arasındaki büyüme için verilen rakam da yüzde elli 
dört.

Son olarak, adli sanat eğitimi. Bodrum’da 18-21 Ekim 2012 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen ITP’12 – “Business Intelligence” (İş Zekâsı) Semineri, Kültür Bakanlığı 
BT projeleri ve köşe yazarlarımızın gündeme dair yorumlarını dergi sayfalarımızda 
okuyabilirsiniz. Ayrıca Prof. Dr. Tuncer Ören’in 
ilk kez yayımlanan “Değişken” türleri için benzetim, istatistik ve bilişimde kullanılan 
353 İngilizce terim ve Türkçe karşılıklarını da sayfalarımızda bulabilirsiniz. Hızla 
ilerleyen teknoloji karşısında yağmur gibi yağan İngilizce bilişim terimlerine Türkçe 
karşılıklar bulmayı Bilişim Dergisi olarak çok önemsiyoruz. 
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