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(belki dergimizde “internet 
özgürlüğü barametre” sayfası 
hazırlasak yeridir.). 3-14 Aralık 2012 
tarihlerinde Dubai’de düzenlenecek 
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 
(International Telecommunications Union-
ITU) toplantısında sosyal medyayla ilgili 
kimi kısıtlamaların getirileceği konuşuluyor.  
Gelecek ayki sayımızda konuyu ayrıntılı olarak 
işleyeceğiz. İnternet’in kontrolünün bir iki ülkenin 
elinde olması yetmezmiş gibi bir de küresel bir 
olguya ülkesel sınırlamalar getirme gayretleri 
biz kullanıcıları daha  uyanık olmağa itiyor… Şu 
açık, özgürlükler bedelsiz kazanılmıyor ve çaba 
göstermeden de korunmuyor. 

Arkadaş Yayınevi’nin kurucusu Cumhur Özdemir, iki yıl 
önce yaptığımız bir görüşmede Amazon Kindle benzeri 
bir e-kitap okuma cihazı ve bunun kullanılacağı bir iş 
modeli  üzerinde çalıştıklarını anlatmıştı. Cumhur Bey bu 
ayki söyleşimizde artık projede sona doğru geldiklerini 
söyledi. Müjdeyi vermek de bize, Bilişim Dergisi’ne 
düştü. 

Çok uluslu, binlerce çalışanı olan şirketlerin 
ürünlerine rağmen hâlâ Türkiye’nin sayılı 
portallarından biri olarak kalmak büyük başarı. 
Mynet’ten söz ediyorum. Mynet nasıl kuruldu, ne 
yapıyor, bugünlere nasıl geldi, gibi sorularımızın 
yanıtlarıyla sizler de Mynet’i daha yakından 
tanıyacaksınız… 

Bu sayımızda 2012 TBD Bilimkurgu Öykü 
Yarışması’da ilk üç dereceye giren çok kısa 
öyküleri de yayımlıyoruz. En fazla 1400 karakter 
kullanılarak (10 tvit’lik öyküler) yazılan öyküleri 
umarım beğenerek okursunuz… 
Saygı ve sevgilerimle
Koray Özer

Türkiye Bilişim Derneği‘nin 21-23 Kasım 
2012 tarihlerinde Ankara’da düzenlediği  29. 

Ulusal Bilişim kurultayının teması “Atılım için 
Bilişim”di.   İleriki sayfalarımızda ayrıntılarını 

ve fotoğraflarını bulacağınız Kurultay’da bir 
tam gün 2023 yılında Türkiye’nin dünyanın ilk on 

ekonomisi arasına girmesi için yapılması gerekenler 
tartışıldı. TUBİSAD’ın hazırladığı rapora göre, Türkiye 

2023 yılına kadar yılda ortalama % 8,5 hızla büyürse bu 
hedefe ulaşabilir. Bu senaryoda bilişim sektörü (iletişim 

sektörü de dahil) hızlı büyümenin motorudur ve bilişim 
harcamalarının GSYİH’e oranı 2023’te % 6,5 olmalıdır. Adını 

kurultaya tema olarak veren bu “Atılım” senaryosu dışında, 
raporda “Gerçekçi” ve “Olağan” adıyla anılan iki senaryo 
daha var. “Gerçekçi” senaryoda büyüme hızı % 6,5 görünüyor 
ve bilişim sektörünün  GSYİH içindeki payı ise % 6 civarında 
gerçekleşiyor. ”Olağan” seneryoysa, Türkiye’nin köklü bir 
dönüşüm söz konusu olmadan yerinde saymasını formüle 
etmiş: Büyüme hızı % 4,5 ve bilişim harcamaların GSYİH 
içindeki payı ise % 5,2 . 

Bu sayımızda kapağımıza koyduğumuz dart tahtasıyla biz de 
29. Ulusal Bilişim Kurultay’ında konuşulan 2023’de ilk on 
ekonomi arasında olma senaryolarını özetledik. Kurultay’da 
“Atılım” senaryosunun gerçekleşebilmesi için yapılması 
gereken daha pek çok iş olduğu dile getirildi. (Türkiye 
Bilişim Derneği’nin yayımladığı Kurultay Değerlendirme 

raporundan da bu eksikler okunabilir.)  Gönlümüzden 
dart oklarının kapaktaki dart tahtasının tam ortasına 

saplanması geçiyor. Ancak 2023 hedefine ulaşma 
konusunda belirlenen adımların hızlıca atılması, 
atılan adımlardan gerekli verimin hemen alınması 

zor görünüyor. Kabul etmek gerekir ki 2023 hedefi 
toplumsal/sektörel sinerjiyi artırdı. Öyleyse yeni 

hedefler veya hedefe giden yollar belirlenmeli veya 
eski hedeflerin güncellenmesinden korkmamalı. 

İnternet’in kısıtlamasıyla ilgili endişelerimiz 
Aralık 2012’de artacak gibi görünüyor 

Koray Özer
koray.ozer@tbd.org.tr

http://www.bilisimdergisi.org/s149


