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Merhaba 
Doluyuz. Ülke olarak, gündem olarak ve dergi olarak doluyuz. 

Öncelikle dergimiz sayfalarına 5651’in yürürlüğe girmesi ve bu 
süreçte yaşananları, tepkileri ve yasa yapıcılarla yasaya destek 
verenlerin görüşlerini aldık. TBD Başkanı Turhan Menteş, “Durum 
sürdürülebilir değil” derken, Cumhurbaşkanlığı düzeltmesi sonrası 
TBD İkinci Başkanı İlker Tabak, yasa için  “Ölümü gösterip sıtmaya 
razı etmek” deyimini kullandı. Bu deyim aslında TBD’nin  5651’e 
bakışını özetliyor. Söyleşi sayfalarında görüşlerini okuyacağınız 
Prof. Dr. Osman Coşkunoğlu’ysa   “Hırsla yapılmış, İnternet teknolojisinde cehaleti 
yansıtan panik bir yasadır,” diyor 5651 için.  Dijital Türkiye Platformu’nun yayımladığı rapor 
yasanın özgürlüklere, sosyal yaşama ve ülke algısına vereceği zararlardan söz ediyor. 
Yasayı savunanlar  “Dünyanın çeşitli ülkelerinde de bu kısıtlamalar var,”  diyor. Dünyanın 
hangi demokrat ülkesinde hangi mekanizmanın çalıştığını maalesef savunuculardan hiç 
biri açık ve seçik bir biçimde anlat(a)mıyor. Bilişim dergisi olarak yuvarlak sözleri hiçbir 
zaman yayıncılık anlayışıyla bağdaştırmadığımız için, bu sayımızda arkadaşımız Eylem 
Cülcüoğlu’nun dünyada internet üzerindeki kısıtlamalarla ilgili yaptığı bir araştırmayı 
yayımlıyoruz… Kendi adıma, interneti yoğun olarak kullanan Türkiye gibi bir ülkede bu 
yasanın uzun ömürlü olacağını sanmıyorum. Bu yasa bedenimize dar ve teknolojik olarak da 
Türkiye, internetle kısıtlanacak bir ülke değil. Yasa yapıcının çağdaş bir yasa için üniversite, 
STK ve diğer paydaşlardan görüş alması, şeffaf olması ve katılımcılığı kabul etmesi 
gerekiyor…  

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bilişim dünyasındaki başarılı kadınlara, kadın 
olarak çalışmanın kazanımlarını ve kayıplarını sorduk. Bilişimin, kadının kendine güvenen, 
ekonomik yönden bağımsız bir birey olabilmesini sağlayabilecek uygun bir sektör olması ve 
batıda da bu konuda yapılan çalışmalar bu araştırmamızın tetikleyicisi oldu. Söyleşilerden, 
işin gerekleri yerine geldiğinde ve bir değer yaratıldığında kadın ve erkek arasında cinsiyet 
farklılığının olmadığı sonucu çıkıyor. Ancak kadının çocuk ve aile konusunda daha çok 
sorumluluk alması erkeğe göre daha fazla çalışmasını gerektiriyor. Gittikçe etkisi azalan 
kimi önyargılar da fırsat eşitliğininin sağlanmasına katkıda bulunuyor.  

Partilerimizin 30 Mart seçimleri için başkentte ne tür bilişim programları hazırladığını 
merak ettik, üsütüne de seçim güvenliği raporlarını okuduk ve bunları da bu sayımızda 
sizlerle paylaşıyoruz.  Ayrıca dergimizdeki ilginç bir başka yazı da Türkçemizde henüz 
karşılığı olmayan/yeni bilişim terimleriyle ilgili.  TBD Özenli Türkçe Çalışma Grubu başkanı 
Prof.Dr. Tuncer Ören’in hazırladığı Türkçe’de henüz karşılığı olmayan bilişim terimleri listesi 
teknoloji dilinin de çok hızlı değiştiğini gösteriyor. TBD Özenli Türkçe Çalışma Grubu’nun 
amaçlarından biri de bu terimlerin Türkçe karşılıklarını bulmak. Bu noktada Çalışma Grubu 
sizlerin de katkısını bekliyor. 

Herkese iyi okumalar diliyorum…
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