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Merhaba 
Doğruluk ve sayılar söz konusu oldu mu  iki ayrı yorum 
yapılıyor: Bir, “en inandırıcı konuşma sayılarla yapılır”. İki, 
“en güzel yalan sayılarla söylenir. “ Bu ayki dosya konumuz 
endeksler. Yani bir konu üzerine yapılmış, sayıya dökülüp 
sıraya konmuş araştırmalar... e-Devlet Hazırlık endeksi, Ağ 
Endeksi, Telekomünikasyon Altyapısı Endeksi, Ülkelerin Bilgi 
Toplumuna Hazırlık endeksi, BİT Gelişmişlik Endeksi, Web 
Site Ölçüm endeksi, Çevrimiçi Servis Endeksi gibi bilişim 
alanında sık sık yararlandığımız pek çok endeks var. Özellikle 
ülkelerle ilgili endekslerde Türkiye’nin konumu yükselişteyse 
seviniyor düşüşteyse, vay efendim neden böyle olduk, diye 
ilgilileri eleştiriyoruz. Diğer taraftan, sayıları gittikçe arttığı 
için ve konumumuz veya başka ülkelerin konumu kestirimlerin 
ötesinde yer aldığı için endekslerin doğruluğundan 
kuşkulanabiliyoruz… Örneğin Uluslararası Telekomünikasyon 
Birliği (The International Telecommunication Union- ITU) 
gibi güvenilir bir kuruluşun hazırladığı BİT Gelişmişlik 
endeksinde (2011), Türkiye Azerbaycan’ın gerisinde yer alınca 
şaşırmıştık (Oysa Türk dünyasındaki kimi ülkeler bu konuda 
gerçekten atak yapıyor). Bazı Ortadoğu ve Afrika ülkeleri de 
kimi endekslerde bizden daha iyi durumda görünüyorlar... 
Biliyorsunuz kuşkuyla merak kardeş… Biz de Bilişim Dergisi 
olarak endeksleri kimlerin nasıl hazırladığını merak ettik. 
Bu endeksleri hazırlayanların tarafsızlığını, bağımsızlığını 
ve güvenilirliğini; endekslerin hazırlanma yönteminin 
bilimselliğini ve sonuçların tutarlı ve ulaşılabilirliğini 
araştırdık. Bu konuda ülkemizin önde gelen kuruluşlarına 
görüş sorduk ve sizler için içeriği yoğun bir dosya hazırladık. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir, Türk 
İstatistik Derneği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ayşen Apaydın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Tayfun Acarer ve Hacettepe 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. M. Kemal Öktem dosya konumuz 
için söyleşi veya yazı şeklinde görüş verdiler, onlara teşekkür 
ediyoruz… 

Kapağımızı içimizdeki kuşkuyu esprili bir 
dille anlatmak için “Olağan Şüpheliler” 
(The Usual Suspects) filminin posterinden 
esinlenerek yaptık… Endeks dosyasıyla Türk 
basınında işlenmemiş bir konuyu ele aldığımızı 
düşünüyorum. Umuyorum sizler de  aklınızdaki 
soruları ve bu konudaki  meraklarınızı 
gidereceksiniz…  
 Konuya ilişkin üç not: Bir, “endeksler dünyaya 
tutulan aynalar”  İki, “kusursuz bir endeks yok”. 
Üç, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “endeks”le 
“indeks”in tanımı aynı, gösterge ve dizin. Dil 
duyarlılığı olan konuya hakim kişilerin  “endeks” 
sözcüğünden çok daha güzel bir Türkçe terim 
üreteceğinden eminim… 

Tabii ki sizi bir dosya konusuyla ağırlamayacağız. 
Bu sayımızda Antalya’da yapılan Bilgi İşlem 
Merkezleri Yöneticileri Seminerine de geniş 
yer verdik. “Bilişim Nakittir” temasıyla 
gerçekleştirilen ve İstanbul’un Türkiye’nin finans 
merkezi olup olamayacağını sorgulayan seminer, 
bilişim dünyasında söylenen pek çok yeni söze de 
ev sahipliği yaptı... Makaleler, köşe yazılarımız ve 
haberlerimizle iyi okumalar diliyorum     
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