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Kamu kurumlarına yönelik siber veya sibel saldırılar (oğlan saldırıyorsa Siber, 
kız saldırıyorsa Sibel) 2014 yılında iki kat arttı…  Bu ikisi aynı anda saldırırsa 
ne derece hazırlıklıyızdır, bilemiyorum… Biliyorum da söylesem dilim 
varmıyor, söylemesem yürek razı değil…

Sigmund Freud’a kızmışlar, insanları aptal yerine koyuyorsunuz diye… O da 
demiş ki biz kimseyi bir yere oturtmadık, serbest bıraktık. Herkes kendine uygun 
yere oturdu…Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Projesi tanıtıldı… Seviyorum proje üretilmesine… 
Lakin bu iş haremde çocuk büyütmeyi andırıyor, çok anneli… Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, TURKSAT, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu 
derken kimi kim yönetecek veya sevk idare edecek… Bu işleri tek elden koordine etmek için TBD’den 
birilerinin mi bakan olması gerekiyor…  

Mizahı seviyorum. Çünkü seratonin salgılatıyor bize… Bir de psikolojik bakışı seviyorum. Gözümüzü 
açıyor… Bundan sonra her ay psikiyatrist ve yazar  Rıza Cumhur Boratav dergimizden seslenecek… 
O kızım sana söylüyorum diyecek… Sektörüm sen anla da ben diyeceğim… Bu ayki yazısının konusu 
ötelemek mi, ertelemek mi… Örneğin sektör hedefleri için yazıyı okuyabiliriz…  Ama daha iyisi de 
kendimiz için okumak… 

Dosya konumuz “Nanateknoloji”. Dünya hızla küçülüyordu, birinciliği nanoteknolojiye verdiler 21. 
yüzyılda… Pek çok alanda kullanıyoruz bu teknolojiyi… Ülkemizde de pek çok kamu, özel kuruluş ve 
üniversite bu konunun içinde… Yapılan çalışmalar gerçekten göz kamaştırıcı… Konuyla bağlantılı olarak 
Mikro Elektro Mekanik Sistemler (MEMS) Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tayfun 
Akın’la da bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendimiz de bizzat gidip tesisileri gezdik tanıdık ve yapılan işlere 
hayran kaldık…  Tayfun Hoca şöyle dedi: “Dünyada sadece dört ülkede üretilen minyatur kızılötesi 
kamerayı biz sekiz yıl önce yaptık. Bunu yapan ilk ve tek üniversite olduk. Diğer ülkelerde bunu büyük 
şirketler yapıyor. Sekiz yıldır da bir destek bulmak icin de çırpınıp duruyoruz!”Kısaca gelişme bir takım 
oyunudur, bireysel değil. Bir irade gerekiyor aynı yöne yürüyenleri bir arada tutmak ve yönetmek için… 
Bilişim alanında olduğu gibi… Yoksa kamaşıp kamaşıp kalmak diye bir deyim üreteceğim…

Ocak sayımızda TBD “Sayısal Gündem 2020” gruplarının Türkiye’nin geleceğine yönelik öngörülerini 
yayımlıyoruz. Alanlarındaki çalışmaları yapıp raporlaştıran bu gruplar 2014’de olanları, olmazları ve nasıl 
başarabileceğimizi anlatıyorlar. Lütfen kulak verelim…

Daha neler neler… Köşe yazarlarımız dışında Tunay Alkan , Ebru Altınok, Nejat Çerçi’den telif yazılar,  
Prof. Dr. Ayşegül Ataman, psikolog Bahar Özkan ile söyleşiyi de saydık mı geçti işte dergimiz iki yüz 
sayfayı… Herkese iyi okumalar diliyorum… 
Şen kalın
Koray Özer

Merhaba
Freedom House’nin yayınlandığı rapora göre Türkiye internet özgürüğünde 
Uganda, Angola, Tunus, Singapur, Endonezya, Zambiya, Fas, Urdun, Libya 
Bangladeş, Ruanda’nın bile gerisinde kalmış… Tek tesellimiz bizden 
sonra Zimbabve, Venezuela ve Sri Lanka‘yı geçmiş olmamız… İran’ı hiç 
saymayalım… En güzeli kendimize 2015 için kardeş Azarbeycan’ı hedef 
koyalım… Eğer onları geçersek bu satırlarda gelecek yıl gerekli övünmeyi de 
yapacağız…
Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TUBİSAD), bilgi ve iletişim teknolojileri 
(BİT) sektörüne ilişkin 2014 yılı değerlendirme raporuna göre BİT sektörü 
geçen yıl yüzde 11 ila 15 arasında büyümüş… Bir yılda birden fazla cep 
telefonu aldığımıza sevinmeli mi yoksa üzülmeli mi? 

Elektronik yayına vergi indirimi nihayet geldi… Sanırım yöneticilerimiz 
internetle tanışmakta oldukça geç kaldı… İnsan bazı kararları evdeki 
çocuklara da sormalı, değil mi ama?
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