
Nihan TunaBundan önceki iki sayıya baktığımda, bahar gelsin, yaz gelsin temennilerini ön plana çıkarmaya 
çalışmıştım. Baktım havanın düzeleceği yok, biz güzelmiş gibi davranalım, belki hale yola gelir 
diye düşünüyorum.

Sevgili yayın ekibinin de önerisi ile bu sayıda yaz tatili heveslerimizi de düşünerek internetten tatil 
satışları, otel rezervasyonları, bayram hazırlıklarına ayırdık. Görüntüler hoş ve iç açıcı. Bu konuda 
hizmet veren firmaların ne yaptıklarını anlamak açısından, konuya açıklık getirmeye çalıştık.
Yeni nesil tatil yaklaşımlarında, işin en eğlenceli yanı; eğer istersek işi de yanımızda götürebiliyoruz. 
Tabletler, akıllı cep telefonları, incecik notebooklar hep bize hizmet ediyor.  İstersek havuz 
başından veya kale surlarını arkamıza alarak görüntülü görüşme yapabiliyoruz. E-mail’lerimizi 
yanıtlayabiliyoruz, yazışmalarımızı yapabiliyoruz. Teknoloji hizmetimizde.
 
Gittiğimiz lokasyonlarda gezilecek yerler, meşhur lokantalar, müzeler, ören yerleri ile ilgili rastlantıya 
bırakılamayacak kadar önemli bilgiler elimizin altında. Zaman planlamamızı yapabiliyoruz.
Artık, sadece dostların gidip gördüğü yerleri bize anlatması dışında, sanal alemde içine daldığımız, 
hayal ettiğimiz ortamları, gerçek hayatta yaşamak mümkün. 

“Türkiye’nin bilişim alanında uluslar arası başarıları yeterli mi?” diye sorgularken  ve Türkiye’den 
ABD’ye ilk kez, “yazılım ticaret heyeti” gitti haberini okurken,  “ABD, Türk asıllı bilgisayar korsanı 
için 247 yıl hapis istiyor” başlığı ile şaşırıyoruz, artık bunu nasıl değerlendirelim  ikilemindeyiz. 
“Bilgisayarlara fare ve klavyeyle verilen komutları göz hareketiyle yerine getiren teknoloji ODTÜ’de 
geliştirildi”  haberi ile Kürşat Hocam yüreklerimize su serpiyor. Bu sayımızda Nezih Bey’in Ufkun Ötesi 
köşe yazısındaki  “Toplumsal etik kurallarına mı ihtiyacımız var?“ köşe yazısı aslında duruma ışık tutacak 
nitelikte.
Bilişimciler, sektörel olarak çok çalışan bir grup dışarıdan bakıldığında sıkıcı görülebiliriz;  ama 
kesinlikle sıkıcı değiliz. Birçoğumuzun özel hobileri iş dışı meşgaleleri var. Daha önceki yazılarımda 
belirtiğim gibi bu özel insanları sizler ile paylaşacağız. Birbirimizin bilmediğimiz yönlerini keşfedeceğiz.

Bu sayıda Resim, “mutluluk kaynağı”, “kaçış” ve “hayatın lüksü” diyen TBD Ankara Şube Koordinatörü 
Zeynep Sulukoğlu’na yer verdik. 
Bu konuda kendi hobilerinizi veya bilişim emekçisi özel hobi sahibi arkadaşlarımızı bizlere bildirmenizi 
istiyoruz ki, onlara da dergimizde yer verelim. Ayrıca; önümüzdeki sayılarda emek verenler köşemizde, 
sektöre katkısı olmuş emektarlarımıza yer vereceğiz. 
 
Bu vesile ile Derneğimize birçok konuda katkıda bulunmuş sektör emektârı Sami Dönmez Beye acil 
şifalar diliyoruz. En kısa sürede aramıza katılır ve bizlerle birlikte olur temennisindeyiz. Dualarımız 
onunla…

Bilişim Dergisi takipçileri; artık tatile çıkın, tatil dönüşü görüşmek üzere…

http://www.bilisimdergisi.org/s178

ntuna@emt.com.tr
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