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Gelelim konularımıza. Robotik, başta biz Yayın Kurulu üyelerinin de merak 
ettiği bir konuydu. Özellikle ülkemizde gelinen yer açısından. Dosyadan da öğreneceğiniz gibi bu konuda 
tam Türkiye gibiyiz, küçümsenmeyecek çabalar var ama hedefimiz şimdilik sadece önde giden grubu 
göz mesafesinde izlemek… Tarihiyle gelişmesiyle robotiki anlattığımız dosyamız okunası oldu.

Etkileşimli elektronik oyunlar tablet çağı çocuğunun yeni çocuk bahçesi. Amaç, çocukların katılımını 
sağlayarak  onları elektronik olarak eğlemek ve  bu sırada da eğitmek. Çünkü içinde bulunduğumuz 
çağda çocukların bilişim kodlamalarını öğrenmesinden kaçınma olasılığı ve lüksü yok. Çocuklar için   
programlama ve tasarım  “çocuk oyuncağı”.  Öyleyse bunu öğrenen kuşakların gelecekte sağlayacakları 
katma değer de büyük olacak. Bakış açımız bu olmakla birlikte bu değişimin çocuk ruhuna uygun 
yaşanması da en önemli koşulumuz. Zaten tartışma da buradan çıkıyor…

Haber ve köşe yazılarımızla yine sizler için dolu bir dergi hazırladık. Herkese iyi okumalar diliyorum…

Şen kalın…

Koray Özer

Y
eni bir yayın dönemi başı herkese merhaba. Yazın sıcaklarından, tatilden, 
cumhurbaşkanlığı seçimden, seçim sonrası olabilecek değişimlerden 
(yani sadece olasılıklardan)  ve ani kamu bilişim  atamalarından muzdarip 
sektörümüz için toparlanma vakti. Tutturulamayan hedefleri bir kenara koyup 
yeni yeni hedefler için çalışmanın sırası. Hoş yine bir seçim dönemine girdik 
ama gereksinimleri de o kadar bekletmek olası değil! 

Etkinliklerle birbirlerinin arkasından takvimdeki yerlerini almaya başladı. 2-5 Eylül’de İstanbul’da 
düzenlenen Internet Yönetişim Toplantıları (İnternet Governance Forum) bunların ilki. Ülkemizden 
etkin katılım sağlanamadığı yönündeki eleştirilere karşın toplantıların  İstanbul’da düzenlenmesi 
yine de bir prestij bizler için. Evet, çoğunlukla ilk söyleyen bizler olmuyoruz ama söylenenleri 
duyarak bilince erme konusunda yetenek ve politika geliştirdiğimiz de kesin. Kendi küçük aldı-
verdi gündemimizin yanında dünya sorunları üzerine düşünmemiz ancak uluslararası toplantılar 
eliyle olabiliyor. Diğer bir yol da başımıza bir sorun açıldığında oluyor (anımsarsınız, bundan beş 
yıl öncesine kadar kuraklık bilincimiz “lay lay lom” şeklindeydi Ne zamanki Konya ovasının altında 
bulunan su kaynağı tükendi, o zaman herkes su kaynağımızın sonsuz olmadığını anladı). 

Bu yıl 6-9 Kasım’da yapılacak ve Türkiye’nin en büyüğü olacak TBD 31. Bilişim Kurultay’ı ve Ankara 
Bilişim Fuar’ı da  bilişim bilincimizin ufuklarını öteye taşıyan bir etkinlik olacak. www.citex.org/ dan 
da erişilebilecek içerik, daha henüz hiç konuşulmamış hatta daha ilerisini söyleyeyim, ülkemizde 
muhatabı olmayan konuların tartışıldığı bir platform olacak.  TBD’de  altı yüze yakın uzman, bilişimle 

ilgili kırk kadar  konu üzerinde (bunlar aynı zamanda Avrupa Birliğinin de 
gündemindeki konular) yaklaşık bir yıldır çalışıyor. Kurultay’da bu çalışmalar 
raporlanacak ve yurtdışından davetli uzmanların eşliğinde  çalıştay, toplantı 
ve paneller düzenlenecek. Etkinliğin fuar kısmında da sektörün ve kamunun 
bilişim varlıklarını ve potansiyelini göreceğiz. Bazı kamu kuruluşlarının aylar 
öncesinden fuarda yerlerini aldıklarını da biliyorum… İlerlemek için iddialı da 
olmak gerekiyor. 
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