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Sıcak yaz mevsimine merhaba dediğimiz günlerde, bilişimin yoğun bir gündemi var. 4G ihalesi 
yapılacağının duyurulması ve ardından ertelenmesi ile başlayan süreçte, 4G ve 5G’ye ilişkin 
ilgili kurumların açıklamaları, sosyal medyadaki paylaşımlar, birçok toplantı organizasyonu 
yapılmasıyla bir hareketlilik yaşandı. Aslında bilişim dünyasının büyük bir kısmının da konu 

hakkında fikir sahibi olma çabası da dikkati çekiyor.  Önümüzdeki günlerde de bu konuyla ilgili 
tartışmalar, fikir beyan etmeler, cazip farklı bir gündem oluşana kadar devam edecek gibi gözüküyor.

Siyasi partilerin seçim bildirgeleri, vatandaş açısından önemli olmakla birlikte, farklı iş kollarını, sosyal 
sınıflarını ve tabii ki, bilim dünyasını da ilgilendiriyor. TBD olarak devlet ve hükümetlerin bilişim 
politikalarında öncelikle yer vermelerini istediğimiz bilişim ve iletişim dünyasının önemli konulara 
ilişkin önerilerimizi siyasi parti temsilcileri ile TBD merkezimizde yaptığımız basın toplantımızda 
açıklamıştık. Yönetim Kurulumuz, “ Bilişim Sektörü için Siyasi Partilerden Beklentiler Raporu” 
ile sektörün beklentilerini ayrıntılı olarak paylaştı. Peki, mevcut Meclis’te yer alan siyasi partilerin 
yayınladıkları “seçim bildirgelerinde”, TBD’nin açıkladığı bu beklentiler ne kadar yer bulabildi? TBD 
Yönetim Kurulu bunu inceledi, değerlendirdi. Yayın ekibi olarak bu değerlendirmeyi sizlerin bilgisine 
sunuyoruz.

E-Ticaret yasası; uzun süren çalışmalar sonunda sancılı bir süreç geçirerek yürürlüğe girdi. Bu konuda 
da otoriteler, kullanıcılar, yasal tarafta olanlar birçok görüş paylaşımında bulunuyorlar.  Bundan 
sonraki aşamada uygulama ile ilgili gelişmeleri ve ilerlemeleri takip etmek ve dergimizde sunmak 
çabasında olacağız.

Bilişim Dergisi takipçileri ile sanal ortamda sohbet etmek güzel, ama en kısa 
zamanda yüz yüze gelebileceğimiz ortamlarda buluşmak dileğiyle…

Ayrıca her sayımızda yoğun çalışmalar içerisinde olan Şubelerimize yer veriyoruz. Şubelerimiz 
bölgelerindeki destekledikleri etkinlikler ve kendi düzenledikleri toplantılar ile dikkati çekiyor. Bu 
sayımızda yer verdiğimiz TBD İzmir Şubesi; bölgesinin bilişim yatırımlarında cazip bir merkez olması 
açısından en büyük desteği veren, farkındalık yaratmak için çalışan bilişim sektörü STK’larının 
arasında göze çarpıyor.

Uzun yıllardır “hangi il”, “bölge” olsun değerlendirmesi yapılan, çoğu ilin olmak için hayalini 
kurduğu “Bilişim Vadisi”nin temelleri nihayet Kocaeli’nin Gebze ilçesinde atıldı. Bundan sonra bilişim 
sektörünün gözü kulağı orada olacak. Tamamlanmasını ve gelişmeleri heyecanla izleyeceğiz. 

Seçim atmosferinde yavaşlayan alım ve satım faaliyetlerinden nefes alan kamu, özel sektör ve  STK’lar, 
Nisan ve Mayıs aylarını seminer, toplantı, etkinlik  yoğunluğu ile değerlendirilmeye çalıştı. Dergimizde 
ve sosyal medyada bolca yer verilen bu etkinlikler hedefe ulaşma açısından umarız yeterli olmuştur.

Bundan sonraki sayılarımızda, bilişimcilerin yoğun çalışma ortamlarını rahatlatmak ve 
motivasyonlarını artırmak için neler yaptıklarını yansıtmaya çalışacağız. Resim yapan, kitap ve şiir 
yazan, yüzen, bisiklet ve motosiklet ile stres atan, blog sahibi olanlar ve diğer hobi sahiplerinin yanı 
sıra ille de teknoloji yaklaşımıyla gazetelerde köşe yazanlar dergimizde yer bulacak. Belki bizlere de ışık 
tutarak kendimize zaman ayırma konusunda örnek olurlar.

http://www.bilisimdergisi.org/s177

ntuna@emt.com.tr
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