
Gündem Yazılım

Dokuzuncu 

Cumhurbaşkanı Sayın 

Süleyman Demirel’in 

vefatı nedeniyle, 

”barajlar kralı” olarak 

anılmasına neden olan 

projelerden başlayarak 

ülkemize yapmış 

olduğu tüm hizmetler, 

yaptırdığı eserler 

yeniden gündeme geldi.

erhum 
Demirel’i 
yıllar önce 
İstanbul’da 

gerçekleştirdiğimiz TBD 
Ulusal Bilişim Kurultayı’nın 
kapanışına davet ettiğimiz 
günü anımsadım. Türkiye 
Bilişim Derneği Yönetim 
Kurulu olarak Köşk’e 
gittiğimizde Sayın Demirel’e 
bir avuçiçi bilgisayar 
(palm) armağan ederek 
kendisini Ulusal Bilişim 
Kurultayı’na davet 
etmiştik. Davetimizi 
kırmayan Demirel, 
Kurultay’ın kapanışına 
gelmiş, kendisini 
karşılarken üzerinde 
“Süleyman Demirel, T.C. 
Cumhurbaşkanı” yazan yaka 
kartını da teslim etmiştik. 
Kürsüye çıkan Sayın Demirel, 
her zamanki babacan tavrıyla 
konuşmasına başlarken, 
boynuna takılı yaka kartını 
göstererek “Binaenaleyh, ben de 
artık bilişimci oldum.” dedi. Devleti 
yöneten en üst makamların bilişime 
sahip çıkmasında bir aşama daha geçilmiş 
oluyordu.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Sayın R. 
Tayyip Erdoğan’ın “Parlak beyinlerden istifade 
etme”, “Öğrencilere yazılımı sevdirme” ile 
“Kamu ve özel sektör işbirlikleri”ni kapsayan üç 
aşamadan oluşan bilişim alanındaki dev projeyi 
başlatmasıyla devletin bilişime bakışında ve 
sahiplenmesinde yeni bir aşamaya daha gelmiş 
bulunuyorduk.

Türkiye Bilişim Derneği olarak yıllardır bıkmadan, 
usanmadan, her ortamda gündeme getirdiğimiz 
kalkınma için bilişimden, yazılımdan başka 
çıkış yolumuzun olmadığının en üst düzeyde, 

devlet politikası olarak görülmeye 
başlamasından mutluluk duymaktayız. 

Birkaç yıl önce başlatmış olduğumuz 
“Programlama Çocuk Oyuncağı” projesinin tüm 

ülke çapında, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca da desteklenecek 

bir girişime dönüşmesi geleceğe daha umutla 
bakmamızı sağlıyor.

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki okuma-yazma 
seferberliğinde olduğu gibi, çocuklarımızın -hatta 
yaşlılarımızın- bilgisayar programlamayı, yazılım 
geliştirmeyi öğrenmeleri çağdaş uygarlık 
düzeyine ulaşmamızda eğitim alanında 
yapılacak en büyük hamlelerden biri 
olacaktır.

Unutmayalım, çocuklar video 
kaydı gibidir. Yedisine kadar ne 
kaydederseniz, yetmişine kadar 
onu izlersiniz. 

ÖZGÜR UÇKAN’ı  KAYBETTİK. 

Türkiye Bilişim Derneği ve Alternatif Bilişim 
Derneği üyesi Dr. Özgür Uçkan, tedavi gördüğü 
Paris’te hayatını kaybetti. E-Devlet, e-Dönüşüm 
gibi konularda TBD çatısı altında birlikte çalışma 
olanağı bulduğum Özgür Uçkan’a Allah’tan 
rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve 
bilişimci dostlarına başsağlığı ve sabır dilerim.

İstanbul ¬Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Özgür 
Uçkan (54), yaşadığı Paris’te 10 Temmuz 2015 
Cuma günü, gece yarısına doğru aramızdan ayrıldı.

Özgür Uçkan, gerek sanat dünyası gerekse bilişim 
dünyası ve dijital çağda birey hakları konusunda 
önemli bir aktivist ve etkin kanaat önderlerinden 
biriydi. İzmir Ege Üniversitesi’nde aldığı felsefe 
eğitimin arkasından Sorbonne’da doktorasını 
tamamlayan Uçkan, 90’lı yıllardan bu yana çeşitli 
dergilerde yayınlanan sürekli yazıları, makaleleri 
ve kitaplarının yanı sıra verdiği röportajlarla da 
yurtiçinde ve yurtdışında bilgisine ve uzmanlığına 
sık sık başvurulan, alanında saygın bir otoriteydi. 
Sanal ortamda Türkiye’de en çok takip edilen 
kişilerden biri olan Uçkan, akademik bilgisiyle 
stratejik/pratik politik önerilerini güçlü bir şekilde 
bir araya getirerek yoğun katkılarıyla örgütleyici 
ve yol gösterici bir rol oynamştı. Uçkan, evli ve bir 
çocuk babasıydı.

Çocuklarımızın erken yaşlarda 
edindiği beceriler onların geleceklerini 
biçimlendirmektedir. Bilişim 
toplumunda bireylerin günlük 
yaşamlarının ayrılmaz parçası olan 
bilgisayar ve türevi aygıtların en önemli 
unsurlarından biri olan yazılımın ya 
da programların sistemlere nasıl can 
verdiğini, bu aygıtların yönetilebilir 
olduğunu, bunlarla sorunların adım 
adım çözülebildiğini anlamaları 
açısından çocukların programlama ile 

tanışmaları yararlıdır, hatta gereklidir. 
Basit olarak programlama, 

çocuklara analitik düşünme 
ve sorun çözme becerilerini 

kazandıran bir yöntem, araç 
olarak değerlendirilmektedir.

TBD, devlet politikası olarak 
gördüğü bu olumlu girişimlerin 

her zaman destekçisi olmakla 
kalmamış, ayrıca gerçekleşmesi 

konusunda üzerine düşenleri 
yapmaktan kaçınmamıştır, 

kaçınmayacaktır.

http://www.bilisimdergisi.org/s178

İ. İlker Tabak*
ilker.tabak@bilisim.com.tr

(*) Bs. Müh., Bilişim Ltd. Paz. ve Satış Md.
     Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
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