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Merhaba
Geçen ay yayın kurulunda bilişimde modaları 
konuşurken  başladık modada bilişimi konuşmaya…  
Nano-teknolojik kumaşlar, beden sıcaklığı ölçen 
elbiseler, hastalık teşhis eden şapkalar, nü-
gözlükler derken, gazetelerde çıkan yarı gerçek, 
yarı fantezi haberler değişim sırasının artık tekstil/
giyim dünyasında olduğunu gösteriyor çünkü. 
Tekstil dünyası  da “herşeyin interneti” kavramından  
(“the internet of things”) payına düşeni almak 
zorunda…  Bu ayki dosya konumuz tekstildeki bilişimi 
araştırmak ve bu sektörün durumunu, geleceğini 
soruşturmak oldu. Tekstil  Türkiye’nin üçüncü 
büyük sektörü.   Moda blogları, internet üzerinden 
alış-veriş, fırsatlar, zayıf yanlar,  marka ve tasarım 
hakları, tekstil bilişimi, makine üretimi  derken bu 
konuyla ilgili pek çok şey öğrendik ve sayfalarımızda 
sizlerle paylaştık. 

Moda hukukçusu Erdem Eren, Yrd. Doç. Dr. Vedat 
Özyazgan, “terzi yamağı” ve her zaman zekice bir 
dobralıkla konuşan Barbaros Şansal da bu dosyamızda 
bilgi kaynaklarımız oldular. Yrd. Doç. Dr. Vedat 
Özyazgan,  bu janjanlı sektör için tehlike çanlarının 
çaldığını, Barbaros Şansal da “Fason Hamalı” diye 
nitelediği tekstilcilerin geleceğinin kara bulutlarla kaplı 
olduğunu  söyledi. Tekstil, meslek örgütsüz,  sigortasız 
ve sendikasız bir sektör   ve kuşkusuz bu durumda 
kalifiye olunamıyor ve bu da ürününün kalitesine 
yansıyor…   Ülkemiz için lokomotif sektörlerden biri olan 
tekstilde yapılan hataları incelemek, büyümeğe çalışan 
bilişim sektörü için de bazı dersler çıkarabilir, diye 
düşünüyorum. 

Gezi olaylarından sonra sosyal medya etiği üzerine 
çok konuşuldu, çok yazıldı. Ancak yazılanlar genellikle 
karanlıkta tespit edilmeye çalışılan fil tarifinden öteye 
gidemedi. Bilişim etiği konusunda ülkemizdeki en yetkin 
kalemlerden biri olan Prof. Dr. Ersin Töreci dergimiz için 
sosyal medya etiğini yazdı. Yazı, bu konuda bir başvuru 
kaynağı olacak… 

“Yaşasın” diyesim geliyor, Hülya Küçükaras bizlerle! 
TBD’li olup da sanırım Hülya’yı tanımayan yoktur. 
Derneğin her kadamesine büyük emek vermek 
dışında Bilişim Dergisi’nin  de uzun yıllar yayın kurulu 
başkanlığını  yaptı  Hülya Küçükaras. Ben TBD’li olmadan 
önce onun bilişimle edebiyatı, duyguyla aklı harmanlayan 
yazılarını büyük bir hayranlıkla okurdum. Sonra bir 
kurultayda onunla sohbet ettik ve çağrısı üzerine ben 
Bilişim dergisi yayın kuruluna adım attım. Atış o atış…  Bu 
aydan başlamak üzere sevgili Hülya  “Türkçesi Varken” 
adlı köşesinden bize seslenecek ve dil yanlışlarımız 
konusunda bizi bilgilendirecek. Hoş geldin Hülya! 

Sanat sadece kentte mi sergilenir? Sanat eserinin 
müzede, galeride, müzeayede salonları dışında 
sergilenme olanağı yok mudur? Sanatın ticarileşmesine 
karşı çıkılamaz mı? İşte Arazi sanatı, doğanın göbeğinde 
sanat yapılıp sergilenebileceğini kanıtlayan yeni bir 
sanat türü. Ülkemizdeki temsilcisilerinden biri de  Alper 
Aydın. Alper Beyle arazi sanatını konuştuk… Herkese iyi 
okumalar diliyorum…
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