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Merhaba 
Navigasyon sözcüğünü Fransızca’dan almışız ve bu terim sözlüklerimize de girmiş. 
Türk Dil Kurumu sözlüğünde “navigasyon”a karşılık “yolbul” terimi önerilmiş. 
İnternet’te karşıma “yönleme” ve “yolalım” çıktı. “Yolalım” önerisi için güzel 
bir yazı da yazılmış (meraklısı  http://www.aykuterol.com.tr/mart-nisan-2003-
navigasyonunun-turkcedeki-karsiligi-ne-olmali-denizcilik-dergisi/ bağlantısından 
bakabilir).“Yol gösterim”, “yol bulum”  navigasyonun karşılığı olarak benim aklıma 
gelenler. Ben sinemadaki yer gösteriminden hareketle bu yazıda “yol gösterim” 
terimini kullanacağım. Ancak ileriki sayfalarımızdaki ortak algı paydasına hürmeten 
şimdilik ithal “navigasyon” sözcüğünü kullanıyoruz…

Bu ayki dosyamızı yol gösterim sektörüne ayırdık. Çünkü son yıllarda toptan/
parakende dağıtımında, ticari araçlarda veya gezmeyi gerektiren tüm işlerde yol gösterici cihazları kullanmak 
neredeyse bir zorunluluk haline geldi. Aracın nerede olduğunu bilmekten, güvenliğe ve yakıt tasarrufuna 
kadar bu cihazların pek çok yararı var. Aylin adıyla özelleşen “yol gösterici”mdeki seslendiricinin “Şimdi 
üçüncü yoldan sola dön!”  komutu hâlâ kulaklarımda çınlıyor (adres sorarken kurulan küçük ama sıcak 
toplumsal ilişkiden eksik bıraktığı için artık bu cihazları kullanmıyorum; gerekirse birine adres soruyorum). 
Bu dosyada yol gösterim sektörünün beş büyük oyuncusuyla sektörün gelişimi ve sorunları üzerine konuştuk. 
Akıllı telefon tehdidi, sürekli kazılıp tamir gören yolların yol gösterim veritabanlarını etkilemesi, şirketlerin 
sorunlara yaklaşım biçimleri ve üretilen çözümler ilginizi çekecek. 

2011 ve 2012’de Mısır ve Libya’da olaylar olurken bu ülkelerde neler konuşuluyordu? Yeni papa seçilirken, 
ABD’de veya Arjantin’de halk neler düşünüyordu? Sevgililer Günü ABD’nin hangi eyaletinde daha mutlu 
yaşandı? Kuzey Güney dizisindeki Ferhat öldürüldüğünde katili için hangi tahminler yapıldı?  Hüseyin Oktay ve 
Recep Erdem Erkul ilginç bir makaleye imza attılar: Sosyal medya veri analizi. Kitleleri harekete geçiren bir 
grup olay sırasında atılmış twitlerin analizlerini bulacağınız bu makale,  toplumsal olayları anlamak için artık 
elimizde yeni verilerin olduğunu söylüyor…      

 Bu sayımızla birlikte size bilişim gazetecilerini tanıtmaya başladık. İlk konuğumuz Bilişim Muhabirleri 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Sarı. Konuşmasında bilişimi hâlâ ekonomi sayfalarının altında gören 
günlük gazete yöneticilerine mesaj gönderen deneyimli gazeteci Fatih Sarı, yasal altyapısı yeni kurulmağa 
başlanan ve oturmamış pek çok taşı bulunan bu alanla ilgili görüşlerini bizimle paylaştı…  

Nisan sayımızda Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü 
(TÜBİTAK-UZAY)’nü tanıtıyoruz. Bilindiği gibi kurum geçtiğimiz aylarda  GÖKTÜRK-2 uydusunu uzaya 
göndererek kamuoyunun dikatini çekmişti. 

Hukuk, endüstri, kitap, gezi yazılarımızla gündemden ve sektörden haberlerle yine yüz seksen sayfaya ulaştık. 
Herkese iyi okumalar diliyorum.
Saygı ve sevgilerimle
Koray Özer 
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