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Merhaba 
1959’da Charles Percy Snow,  Rede 
Konferansı’nda dünyamızda bulunan 
iki kültürden söz etmişti: Sosyal 
Bilimler ve Fen bilimleri kültürü. 
Snow o zaman, fen bilimcilerin 
sosyal bilimcileri, sosyal bilimcilerin 
de fen bilimcileri anlamadığını 
ve aradaki mesafenin gittikçe 
açıldığını belirtmişti. Günümüzde 
de fen bilimcilerle sosyal bilimciler 
birbirine çok yakın değil ancak asıl 
sorunumuz sayısal uçurum, yani 
Bilgi ve iletişim teknolojilerine 
erişimde yaşanan eşitsizlikler ve 
erişimin özgürleştirilmesi. 

3-14 Aralık’ta, Dubai’de Uluslararası 
Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) 
en büyük etkinliklerinden birisi olan 
Uluslararası Telekomünikasyon 
Dünya Konferansı (WCIT), maalesef 
sayısal uçuruma çözüm bulmak, 
erişimi kolaylaştırmak ve özgür 
kılmak yerine, interneti ülkelerin 
mülkiyetine göre sınıflamak, 
erişim patronları yaratmak gibi 
fısıltı gazetelerine malzeme veren 
gizli gündem haberleriyle açıldı. 
Konferansın bitişi endişeleri 
haklı çıkarmamakla birlikte en 
azından haksız da çıkarmadı. 
Konferansın içeriğinin  yeterince 
şeffaf olmaması, oldu-bittilere 
gebe bir görüntü çizmesi, 
gündem maddelerinin birkaç 
yönlü okunabilmesi devletlerin, 
birliklerin, şirketlerin interneti 
kendi çıkarlarına göre biçimleme 
isteklerinin hiç bitmeyeceğini; erişim 

sağlanmasıydı. 2013 yılı için kullanılan 
ihtiyatlı dil bulunduğumuz yılının kolay 
geçmeyeceğiyle ilgili bir öngörüydü 
sanırım. Diğer yandan Faruk 
Eczacıbaşı’nın sorduğu :”  Madem ki, ilk 
20 ekonomi içinde yer alıyoruz, neden 
e-Dönüşüm ve Rekabetçilik endeksinde 
bir türlü yükselemiyoruz?” sorusunun 
yanıtı için de ciddi olarak düşünmemiz 
gerekiyor.  Biz yine de yeni yılın bu ilk 
sayısı için umutlu bir kapak hazırlamaya 
çalıştık. Umarız yağmur yesek de 
sektör dileklerini  gerçekleştirmek için 
topladığımız ters de olsa bir şemsiyemiz 
olur 2013’de…

Bu sayımızda dosya konumuz dışında 
Gartner Yönetici Ortağı Halil Aksu’yla 
gelecek, aktrist Nil Peri Şahinkaya 
ile sosyal medya üzerine yaptığımız 
söyleşileri de ilgiyle okuyacağınızı 
düşünüyorum.  Sürekli yazarlarımızın 
gerçekten birbirinden ilginç haber ve 
yorumları da sizi bekleyen elektronik 
sayfalardan bazıları...

Bilişim Dergisi olarak 2013’ü 150. 
sayımızla karşılıyoruz. 1972’de 
basılan ilk sayıdan sonra 41. yıla 
ulaştığımız bu günlerde, geçmişte 
bir avuç insanı ilgilendiren bilişim 
meselelerinin  tüm dünyayı ilgilendiren 
yaşamsal süreçlere dönüşmesinin 
bilincinde,sorumluluğumuzun ne kadar 
büyüdüğünün farkındayız. Toplumsal 
çıkarlarımızı önde tutarak ve bireyi 
gözeterek bilişim’i işlemeyi sürdüreceğiz. 
Desteğiniz için çok  teşekkür ediyoruz…
Koray Özer

eşitsizliklerinin giderilmesinin 
ve özgürleştirilmesinin 
aslında bireylerin, sivil toplum 
kuruluşlarının, üniversitelerin 
ve basının öncelikli sorunu 
olduğunu (bir kez daha) 
gösterdi… 

Kısaca internet erişiminin ve 
özgürlüğünün konuşulduğu 
platformlarda bize değin 
empatik bakışlar arama 
lüksümüzün olmadığı (bir kez 
daha) ortaya çıktı… Konuyla 
ilgili söyleşi, yorum ve bildirileri  
(Prof Dr. Osman Coşkunoğlu, 
Prof.Dr. Mustafa Akgül, 
Özgür Uçkan ve BTK) ileriki 
sayfalarımızda okuyabilirsiniz… 
Bu sayımızda dosya konumuz 
2012 değerlendirmeleri ve 
2013 beklentileri. Sorduğumuz 
sorulara yanıt veren sektör 
temsilcileri, yine Bilişim 
Bakanlığı’nın kurulması, 
e-Dönüşüm toplantılarının 
sürmesi, TÜRKSAT ve 
TÜBİTAK’ın işlevlerinin 
sorgulanması, yerli yazılıma 
pozitif ayrımcılık getirilmesi 
ve yazılıma patent verilmesi 
gibi talepleri dile getirdiler. 
Dikkat çekici taleplerden 
biri Bulut bilişimle ilgili 
ulusal bir toplantının 
düzenlenmesi ve diğeri 
teknopark dışında bulunan 
yazılım evlerinin de teknopark 
teşviklerden yararlanmasının 

http://www.bilisimdergisi.org/s150


