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Merhaba,

Bilişimcilerin en sevdiği beş bilimkurgu filmini/dizisini saptamak, bir süredir 

Yayın Kurulu toplantılarımızdaki gündem maddelerinden biriydi. Ancak bilişim 

gündeminin  azımsanmayacak kadar yoğun olması yüzünden bu merakımızı 

erteliyorduk. Sonunda geçtiğimiz şubat ayında konuyla ilgili bir anket yaptık. 

Ayrıntılarını ileriki sayfalarımızda okuyacağınız anket sonunda  bilişimcilerin 

en sevdiği beş bilimkurgu filmini/dizisini ortaya çıkardık: Sırasıyla,  Matrix, 

Yıldız Savaşları (Star Wars), Başlangıç (Inception), Geleceğe Dönüş (Back to the 

Future) ve Avatar. Aynı anketi bilişimci olmayan sanatçı, öğretim üyesi veya diğer 

meslek sahipleriyle yaptığımızda ortaya çıkan tablo da şöyle oldu: Azınlık Raporu 

(Minority Report), Avatar, Fahrenheit 451, Yıldız Savaşları (Star Wars), Uzay Yolu 

(Star Trek). Bu arada benim birincim, 2001: Bir Uzay Macerası da (2001: A Space 

Odyssey) bilişimci listesinde ancak dokuzuncu olabildi (her ne kadar ilk izleyişimde 

ortasında şekerleme yaptıysam da sonraki izleyişimde bende derin izler bırakmıştı 

film). Anketten çıkan sonuç bana göre, beğenilerin yaşa, mesleğe ve kültüre göre 

değiştiği oldu… Bu anketin gerçekleşmesinde özellikle Yayın Kurulu üyemiz Ebru 

Altınok’un çok emeği geçtiğini de belirteyim. Anketimizin arkasından yapımcı-

yönetmen Rakim Karakaş’ın sinemada teknoloji kullanımıyla ilgili yazısını zevkle 

okuyabilirsiniz.       

Toplum olarak telefonda konuşmayı, e-posta yazmayı, 

sosyal medyada arzı endam etmeyi, akıllı telefonlarla 

iletişim kurmayı ne derecede biliyoruz? Bizler bilişim, 

iletişim görgüsünden payımızı yeterince aldık mı yoksa 

bilişim, iletişim görgüsüzleri miyiz?  Arzu Kılıç araştırdı 

ve sordu, kariyer ve protokol danışmanı Yasemin 

Tecimer, kurum itibar danışmanı Salim Kadıbeşegil 

ve halkla ilişkiler uzmanı Eğitmen Nurcan Karagöz 

Herischi yanıtladı... Ayrıca Yasemin Tecimer bilişim ve 

iletişim dünyası için bizlere görgü kurallarını listeledi. 

Toplu taşımada, iş görüşmelerinde, alt-üst iletişiminde, 

bayramda seyranda neyi nasıl yazmalı, neyi nasıl 

söylemeli, hepsini bu listede bulacaksınız…

Hazırlıkları sürdürülen, Bilgi Toplumu Stratejisi’yle (BTS) ilgili bilgi almak için Bilişim 

Dergisi’nden Fatma Ağaç, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’la bir söyleşi yaptı. BTS’yle  

“Bilişimle kalkınma vizyonu etrafında güçlü bir bilişim sektörü oluşturacak kararları 

almayı” amaç edindiklerini bildiren Yılmaz, ayrıca sayısal bölünme, e-devlet ve kritik 

alt yapılar için hangi tür stratejileri geliştireceklerini anlattı. Fatma Ağaç’ın diğer bir 

söyleşisi de TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak’laydı.  Ağaç,  TÜBİTAK’ın 

yürüttüğü çeşitli projeleri,  Ulusal Veri Merkezi gibi çalışmalarını, AR-GE ve açık kaynak 

kodlu yazılımlara verilen destekleri sordu…   

Haberler, makaleler, köşe yazıları ve kitap tanıtımıyla yine yeni şeyler söyleyen ve 

keyifle okunan bir dergi çıkarttığımızı düşünüyor ve herkese iyi okumalar diliyorum.
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