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Nihan Tuna
Baharın ve yazın bir an önce gelmesi dileğiyle, güzel bir Mayıs gününde 
merhaba,

Dernek ile tanıştığım günden beri izlediğim ve okumaktan büyük bir 
mutluluk duyduğum Bilişim Dergisi’nin 176. sayısı ile yayın ekibine 
dahil oldum.  Dinamik ve çalışkan bir ekiple yola devam etmek güzel. 
Aramıza katılacak yeni arkadaşlar ve sizlerin katkısı ile daha hızlı yol 
alabileceğimize inanıyorum. 

Sektörden incelenecek o kadar çok konu, haber, görüş var ki; bunların 
hazırlanması, sektörden haberlerin takibi, inanılmaz yoğun içerik 
içerisinden sizin dikkatinizi çekecekleri bulmak, hedefe ulaşacak haberler 
yapmak, böylesi inanılmaz bir çabanın içinde olmak harika bir durum.

Ekibimiz tarafından her sayısı büyük bir titizlik ve emekle hazırlanan 
dergimizin Mayıs sayısını okumanızı ve bizimle aynı heyecanı paylaştığınızı 
umuyorum. 

Geçmişe dönüp baktığımızda Türkiye ve dünyada bilişim sektörünün 
gelişimini ve ileriye dönük yansımaları görmek için “Bilişim Dergisi” 
arşivlerinden yararlanabilirsiniz. “Geçmişini bilmeyen, geleceğini tayin 
edemez” sözünden yola çıkarak eski sayılara da göz gezdirmek sanırım 
hepimiz için iyi olacak. Dergimize bugüne kadar katkı vermiş olan değerli 
bilişimcilere de bu vesile ile teşekkür ederiz. TBD web sayfasından 
dergimizin eski sayılarına ulaşmak mümkün. 

Bu arada bir bilgilendirme notu verelim: Üyelerimizin; Dergimiz 
hakkındaki görüşlerinizi öğrenmek ve bizlere katkı verebilmeleri amacıyla  
bir anket düzenlemek istiyoruz. Anket Derneğimiz tarafından üyelerine 
ulaştırılacak. Bundan sonraki yayın hayatına sizlerin yönlendirmeleriniz 
ve değerlendirmeleriniz ile devam edeceğiz.

Bir sonraki sayıda buluşmak üzere,
Sevgi ile kalın

Merhaba 
2009 yılında e-dergiye başladığımızda bilişim 
gündemi şimdiki gibi değildi, sosyal medya, mobil 
dünya yeni yeni konuşuluyordu, kişisel veriler, 

güvenlik, bulut bilişim, büyük veri henüz sorun/
fırsat kimliklerine bürünmemişti, bilişim toplumu, 
KOBİ, e-öğrenme, yazılım, donanım, internet, mobil 
teknolojiler, e-devlet, akıllı şehirler, bilişim hukuku  
en çok odaklandığımız konulardandı… Yalnızca altı yıl 
içinde gündemimize yukarda saydıklarımızın dışında 
pek çok yeni bilişim konusu girdi. 
Bu konuları elimizden geldiği kadar incelemeye, 
öğrenmeye ve size aktarmaya çalıştık. Birlikte 
çalıştığımız arkadaşlarımızla hep yarının konularını 
inceledik ve bugünün sorunlarını işledik. Her zaman 
elimizden gelen en iyi dergiyi çıkarmaya çalıştık… 
Altı yıl çok hızla geçti. Bir Hint sözü şöyle diyor: “Kişinin 
ömrü günlerle değil soluk alış-verişlerle sınırlıdır.” 
Sözü farklı yorumlarsak, yapılan işlerdir yaşanan bir 
zamanı anlamlı kılan...

Şimdi Bilişim dergimiz için tazelenme zamanı. Yeni 
ve çok güçlü bir yayın kuruluyla ve yeni bir yayın 
yönetmeniyle bu aydan itibaren karşınızda olacağız. 
Nihan Tuna yeni yayın yönetmenimiz.  Onun haber 
ve yorumlarına hepimiz sosyal medyadan aşinayız ve 
dergimizi daha iyi yerlere taşıyacağından da hiç kuşkum 
yok (daha alınacak çok yolumuz var). Yayın Kurulumuz 
da gerçekten yayın işine gönül vermiş uzmanlardan 
kuruluyor. Ben de yerimi Nihan Hanıma bırakırken yine 
Bilişim Dergisi içinde kalma onurunu taşımaya devam 
edeceğim… 
Şen kalın
Koray Özer

Yayın Yönetmeninden

http://www.bilisimdergisi.org/s176
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