
Bilişim Dergisi 

Özet 

Bu yazıda, 1971’de kurulan Türkiye Bilişim Derneği’nce 

1972’den beri yayınlanmakta olan Bilişim dergisi 

tanıtılmaktadır. Dergi, bilişim mesleğinin Türkiye’de 

belirmeye başlamasının ve örgütlenip gelişmesinin günü 

gününe yazıya dökülmüş öyküsünü içermektedir. “Bilişim 

Kültürü Dergisi” altbaşlığıyla, Türkiye’nin bilişim çağına 

ayak uydurma çabalarıyla birlikte öne çıkan derginin, 

bilişim mesleğinin Türkiye’deki sözcülüğü ve üstlendiği 

endüstriyel, toplumsal, siyasal, ekinsel, iletişimsel işlevler 

bu yazıda vurgulanmaktadır.  

Yayınını, başlangıçta olduğu gibi bugün de üç ayda bir 

sürdürmete olan Bilişim dergisinin 32 yılda 89 sayıya 

ulaşan derlemi, Türkiye’nin çağdaşlaşma ve aydınlanma 

sürecini tamamlamaya çalıştığı, bilişim devrimi’ni 

yakalamayı amaçladığı, bu doğrultuda bir sıçramayı 

özlediği bir dönüşüm çağının tanıklığını sergileyen bir 

“ulusal belgelik” değeri taşır. 

 

Giriş 

Bilişim dergisi, “Türkiye’de bilişim çalışmalarının 

verimini arttırarak bu teknikbilimin yurt kalkınmasına 

katkı sağlayacak biçimde uygulanmasını sağlamak” 

amacıyla, 22 Nisan 1971’de Ankara’da kurulan Türkiye 

Bilişim Derneği’nin (TBD) Nisan 1972’den beri genellikle 

3 ayda bir çıkan yayın organıdır.  

Birinci sayısından başlayarak TBD üyelerine ücretsiz 

olarak dağıtılan derginin 33. yılında, Haziran 2004’te 

yayınlanan elimizdeki güncel sayısı 89. sayı olup “Bilişim 

Kültürü Dergisi” altbaşlığıyla ve üstün bir sanatsal beğeni 

sergileyen bir tasarım ve zengin içerikle, yalnızca bilişim 

alanının çalışanlarına değil, bilişim hizmetlerinden 

yararlanan ve bu konuya ilgi duyan herkese, genel 

kamuoyuna seslenen nitelikli bir süreli yayın görüntüsü 

vermektedir. 

Bilişim dergisi, bağımsızlıkçı, ulusalcı, barışçı TBD 

çizgisinde, Türkiye’yi Bilişim Toplumu’na dönüştürme 

amacına uygun biçimde, derginin 33. yılında bugün 

hükümetlerin söyleminde bile yer bulan e-Dönüşüm Tükiye 

tasarısı için toplumsal altyapıyı, Bilişim Kültürü’nü 

yaymaya çalışmaktadır (bkz. Bilişim Toplumu).  

 

Başlangıç Yılları 

TBD’nin tüzüğünde, derneğin amacını gerçekleştirmek 

üzere yapılacak işler arasında “bilimsel ve teknik yayın 

yapmak” öngörüldüğünden, derneğin kuruluşunu izleyen 

aylarda, bilişim mesleğinin varlığını ve TBD’nin 

kuruluşunu kamuoyuna duyurmak ve çıkarılacak süreli bir 

yayın organının nasıl karşılanacağını sınamak, 

meslektaşlardan, kamuoyundan geribildirim almak 

amacıyla, Elektrik Mühendisliği Odası (EMO) ile işbirliği 

yapılarak, ilkin EMO’nun aylık yayın organı Elektrik 

Mühendisliği dergisinin 2 aylık birleştirilmiş bir özel 

sayısının, Bilişim Özel Sayısı olarak yayınlaması yoluna 

gidilmiştir. TBD Kurucu Başkanı A.Köksal’ın 

editörlüğünü yaptığı bu özel sayı 3.100 adet basılarak 

EMO üyeleri dışında başta bilişim meslek çevresi olmak 

üzere, EMO’nun yanı sıra, TBD eliyle de yurt düzeyine 

dağıtılmıştır. 

Bilişim Özel Sayısı’nın, 28,6 x 20,1 cm boyutlarında 9 

punto dizilmiş 68 sayfa içeriğinin tümü, kurulduğu 1971 

yılında TBD’nin Türkiye’de bilişim mesleğinin içinde 

bulunduğu koşulların, meslekte tartışılan konuların ve 

planlanan atılımların kapsamlı bir “genel görünüm”ünü 

oluşturan 12 başlık altında bilişim mesleğine ayrılmıştır. 

Bu bakımdan, turkuvaz renkli yalın kapak tasarımı ile 

belleklerde iz bırakan bu tarihsel Bilişim Özel Sayısı, bütün 

harcamaları EMO’ca desteklenmesine ve Elektrik 

Mühendisliği, cilt: 15, sayı: 176-177, Ağustos-Eylül 1971 

kimliğiyle yayınlanmış olmasına karşın, Bilişim dergisinin 

0 sırasayılı başlangıcı olarak değerlendirilmelidir. 

Bu değerlendirmeyi yaparken yazar, sonraki yıllarda da 

bilişim terimlerinin yerleşmesi çabalarından, bilişim 

konusunda atılması öngörülen adımlara, Atatürkçü çizgide 

bilişimin ulusalcı, aydınlanmacı bir kalkınma aracı olarak 

kullanılması özlemimize değin, TBD meslek çevresinin 

bütün çabalarını destekleyen kardeş kuruluş EMO’yu ve 

TBD’nin kuruluşu aşamasında, örgütsel ve mesleki 

umutlarını TBD’yi desteklemede yoğunlaştırıp kendi 

etkinliklerinden vazgeçen ve birikmiş parasal kaynağını 

TBD’ye bağışlayan  Türkiye Yüksek Matematikçiler 

Derneği’ni şükranla anar (bkz. Bilişim, sayı: 6, Temmuz 

1973). 

 

Bilişim dergisinin başlangıcı sayılmak gereken Bilişim 

Özel Sayısı’nda yer alan yazılar, tıpkı TBD Tüzüğü”nde 

yer alan söylem ve çalışma planı gibi, Bilişim’in 33. 

yılında bugün de değişmediğini gözlediğimiz atılımcı, 

ilerici, ulusalcı, toplumcu kimliğini ve özniteliklerini 

sergilemesi bakımından, aşağıya çıkarılmıştır: 

Bilişim Özel Sayısını Sunarken, A.Köksal; 

Bilgisayarların Yurdumuzda Bugüne Kadar Kullanılışı 

Üzerine Bir Görüş (Ed.); Türkiye Bilişim Derneği Kuruldu 

(Ed.); Günümüzde Bilgi Akış Teknolojisi, derleyen: Ö.Örs; 

Bilimsel Yönetim ve Bilgi Akış Teknolojisi, Ö.Örs-

Z.Kurdakul; Yönetimde Bilgisayar Kullanımına İlişkin 

Kimi Sorunlar, A.Köksal; Bilgi Bankasına Girecek 

Bilgilerin Ön Analizi, Z.Kurdakul; Türkiye’de Bilgisayar 

Kuruluşları, Ö.Örs-Z.Kurdakul; Bilgi İşlem Donanımları 

Kiralama ve Satınalma Kararı, Ö.Örs-Z.Kurdakul; 
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Türkiye’de Bilgisayar Yapımına Başlanmalıdır, A.Köksal 

(DPT için hazırlanmış rapor metni); Gösterici Uçlar ile 

Hasta Bilgileri Toplama Sistemi, T.Tekman-Ö.Örs; Türkçe 

Bilişim Sözleri, A.Köksal. Bu yazı ekinde yazar, Türkçe 

sözcüklerden seçtiği, uygun bir sözcük bulunmadığında 

Türkçe kök ve eklerden türettiği ağ, arabirim, bellek, 

benzetim, bilgi işlem, bilgi erişim, bilgisayar, bilişim, çıktı, 

çizici, donanım, döngü, etkileşim, güvenilirlik, iletişim, 

imleç, işletim, kullanıcı, kütük, özdevimli, özdevin, sayısal 

bilgi, tutanak, uç, uyarlık, yazıcı, yazılım, yordam, zaman 

bölüşüm gibi kullanım sıklığı yüksek 704 Türkçe terimi 

“Türkçe Bilişim Sözcükleri Listesinden Örnekler” başlığı 

altında ilk kez yayınlanmıştır. 

 

Sonraki yıllarda yazarın yine Türkçe kök ve eklerden 

türeterek önerdiği yeni sözcüklerle daha da gelişecek 

Türkçe Bilişim Terimleri söz dağarcığı, başta Bilişim 

dergisinde olmak üzere, bütün TBD çalışmalarında, bilişim 

mesleğinde, giderek ulusal dilde çağdaş Türkçenin yaşam 

çevrimine girerek bilim, öğretim ve teknikbilim dili 

Türkçenin gücünün bir göstergesi olarak değer kazanacak, 

Dil Devrimi’ne karşı çıkanların bile kullanmalarıyla, ulusal 

düzeyde benimsenecektir (bkz. Türkçe Bilişim Terimleri). 

 

Bilişim dergisinin ilk sayısı, Nisan 1972’de Türkiye 

Bilişim Derneği Haberleri adı altında yayınlanmıştır. 16,5 

x 23,9 cm boyutlarında 24 sayfalık bu sayıda, TBD’nin 

kuruluşu ve amaçları tanıtılmış, EMO işbirliği ile Ağ.-Eyl. 

71’de yayınlanan Elektrik Mühendisliği dergisinin Bilişim 

Özel Sayısı’na da, içindeki yazılar kısaca tanıtılarak, 

gönderme yapılmıştır. TBD’nin ilk toplumsal etkinliği 

olan Tanışma Çayı’na ilişkin habere yer verilmiş (200 kişi, 

HÜ Kulüp, 19 Ek. 71), bu toplantıda, A.Köksal’ın, BM’ce 

tanımlanan ilkel, temel, verimli işletim ve ileri bilgisayar 

kullanım düzeyleri çizgisinde, Türkiye’nin nasıl bir 

sıçramayla verimli işletim düzeyine çıkabileceğini ilk kez 

açıkladığı konuşması özetlenmiştir. Bu ilk sayıda, Sürekli 

Form Standartları konusunda yapılan ilk yemekli 

toplantıya ve Prof. R.Ackoff’un Ankara’da verdiği 

konferansa ilişkin  haberler ile TBD’nin kendi başına ve 

MPM, İTÜ gibi kuruluşlarla işbirliği içinde düzenlediği bir 

dizi konferans, seminer, sempozyumla uluslararası bir 

sempozyumun ve TBD Birinci Olağan Genel Kurul 

Toplantısı’nın duyurularına yer verilmiştir. 

Bu ilk sayının ardından, çıkan 5 sayı, 220 g beyaz 

Amerikan Bristol karton kapak içinde, kapaktaki yazılar 

her sayıda değişik bir renkte olmak üzere, sırayla 56, 70, 

64, 70 ve 72 sayfalık, gerçekten zengin içerikli bir dergi 

olarak Hacettepe Üniversitesi Basımevi’nde 1.000’er adet 

basılmıştır. 

Mayıs 1973’te TBD Haberleri’nin varlığı, Türkçe 

bilişim terimlerini kullanan ikinci bir bilgi işlem dergisine 

yol açıyor: IBM Dergisi; TBD üyesi G.Md. Kaya İrez, 

TBD Haberleri’ne gönderme yaparak, IBM’in Türkçe bir 

süreli yayının ülkede bulunması koşulunun gerçekleştiğini 

açıklıyor. 

Ekim 1973’te çıkan T.C. 50. Yıl amblemli 7. sayı Türkiye 

Bilişim Derneği Dergisi adını taşımakta, 8. sayıdan 

başlayarak da dergi, aynı boyutlarda fakat renkli ofset 

baskılı Amerikan Bristol karton kapak içinde ve Bilişim 

adı altında, 128 sayfalık çok dolgun içerikli gerçek bir 

meslek dergisi kimliğine bürünmektedir. 

Bilişim başığını taşıyan, yaz 1974 tarihli bu 8. sayı, 

kapak’ta yer alan Örgütlenmenin Önemi: Türkiye Bilişim 

Kurumu 1974 İcra Planında logosuyla, içerikte yer alan bu 

konuyu vurgulamaktadır. Parlak siyah fon üzerinde çok 

çarpıcı bir örgüt ağacının kullanıldığı, kapağın ve derginin 

tasarımı, sayfa düzeni, düzelti vb. hizmetlerini, öteki 

sayılarda olduğu gibi, Editör olarak A.Köksal üstlenmiş, 

dergi yalnızca kâğıt vb. gereçlerin bedeli karşılığında, yine 

Hacettepe Üniversitesi Basımevi’nde basılmıştır. 

Kapakta kullanılan çizimin, Batı Alman Datascope 

dergisinden alındığının, sanatçının adıyla birlikte (P. von 

Treschkow), derginin kimlik’inde belirtilmiş olması dikkat 

çekicidir. Bilişim dergisi, iyelik hakları konusunda 

toplumumuzda herhangi bir duyarlığın bulunmadığı bu 

başlangıç yıllarında, sıkça kullanılan karikatürlerden, 

bilgisayarla üretilmiş sanat yapıtlarından, yerli ya da 

yabancı basından aktarılan haber ve yorumlardan hiçbirini, 

sanatçıyı ya da yazarı ve kaynak yayını belirtmeden 

kullanmamayı ilke edinmiştir. 

Bilişim, daha ilk sayısından başlayarak, Türkçenin 

zengin anlatım olanaklarından ve Türkçe bilişim 

terimlerinden yararlanan çok özenilmiş, gelişkin bir 

Türkçenin en güzel örneklerini sergilemiş, metinleri olası 

sözdizim ve yazım yanlışlarından arındırmayı başaran 

dikkatli bir yazım ve düzelti çabasını özenle sürdürmüştür. 

Benzer biçimde, kapakların tasarımına ve sayfa düzenine 

de, gönüllü çabalarla, amatörce çıkarılan bir dergide 

kolayca rastlanmayacak düzeyde özen gösterilmiş, 

derginin herhangi bir sayfasında küçük bir yerin bile boş 

bırakılmayarak, sayfadaki o boşluk, kaynağı belirtilen bir 

karikatürü ya da bilgisayarlı sanat yapıtını sergilemek için 

değerlendirilmiştir. 

Başka bir deyişle, Bilişim, yalnızca uygarlığın yeni bir 

aşamasına ayak uydurmak üzere, Türk toplumuna Bilişim 

Devrimi’ni duyurmayı amaçlayan içeriğiyle değil, yayın 

ilkeleri, dili, Türkçesi, anlatımı, tasarımı ve biçemiyle de, 

o çağda Türkiye’de henüz örneği görülmemiş bir özenin, 

bir toplumsal iletişim çabasının, bir nitelik savaşımının 

öncülüğünü yapmıştır. 
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Yaz 74’te yayınlanan 8. sayıdan yaz 1977’de yayınlanan 

12. sayıya değin toplam 6 sayı, sayfa sayısı değişmekle 

birlikte (sırayla 128, 112, 120, 186 ve 96 sayfa) benzer 

biçimde çıkmıştır. 

İçerik bakımından, Bilişim dergisinin bu ilk dönemdeki 

özellikleri incelendiğinde, şu gözlemler yapılabilir: 

1. Çağın tanıklığını üstlenmek: Birinci sayıdan 

başlayarak meslek çevresinde planlanan konferans, 

seminer, sempozyum vb. çalışmaların önceden 

duyurulması, yapıldıktan sonra ortaya çıkan içeriğin 

tanıtımı, yorumu ve eleştirisi; 

2. Bilişimciler arasında dayanışma sağlamak: Bilişim 

çalışanlarının iş yaşamları ve özel yaşamları ile ilgili 

bilgileri duyurmak; böylece birbirleriyle tanışan, 

dayanışma ortamında yaşayan bir meslek çevresi 

yaratmak; nişanlar, evlenmeler, doğumlar, akademik 

derece alanlar, yurt içinde ve dışında alınan görevler, 

emeklilikler, iş arayanlar vb. 

3. Bilişim çalışmalarının amaçlarını,  yöntemlerini ve 

araçlarını tanıtmak. 

4. Bilişim kesimindeki sorunları tartışmak, çözümler 

üretmek, planlar yapmak, yöntemler geliştirmek, 

eğitim olanakları yaratmak. 

5. Bilgisayar seçiminde, kullanım ve işletiminde ulusal 

amaçlara uygunluğun sağlanması için araştırmalar 

yapmak, raporlar yayınlamak. 

6. Yayınları duyurmak, meslektaşları yayın yapmaya 

özendirmek. 

7. Bilişimciler arasında Türkçe köklere dayalı tutarlı 

sözcüklerle, yalnızca terim birliği değil, söylem birliği 

de yaratarak, ulusal çıkarlar doğrultusunda özgüven 

ve meslek bilinci yaratmak. 

8. Özellikle yazılım alanında üretkenliği özendirmek 

amacıyla, gerçekleştirilen özgün çözümleri tanıtmak. 

9. Yasalar ve yönetmelikler karşısında bilişim 

mesleklerinin tanımlanmasına ve haklarının gereğince 

belirlenmesine ve elde edilmesine çalışmak. 

Bu listede yer alan özelliklerin Bilişim’in ilk sayılarında 

gerçekten somut biçimde gözlendiğini göstermek üzere, ilk 

sayılardan başlayarak, her sayının içeriğinde bunlardan 

hangilerinin yer bulduğu aşağıya çıkarılmıştır: 

Bilişim Özel Sayısı, Ağustos-Eylül 1971: 1, 3, 4, 5, 7, 8. 

Sayı 1, Nisan 1971: 1, 2, 6. Amaçların çok iyi belirlenmesi 

ve derginin biçemi ve kimliğinin tanımlanmasına  karşın 

bu ilk sayı gerçekten alçakgönüllü’dür. 

Sayı 2, Temmuz 1972: 1, 2, 3, 4, 9. TBD’nin düzenlediği 

Türkiye’de Bilgisayar Kullanımına İlişkin Sorunlar 

Semineri’nde sunulan bildiriler özetlenmiş, Devlet 

Bakanı Orhan Öztrak’ın açış konuşmasına ve tarihsel 

değer taşıyan 3 bölümden oluşan 9 sayfalık Sonuç 

Raporu’na yer verilmiştir. Derginin ekinde 4 sayfalık 

“Seminer ve TBD Çalışmaları Değerlendirme Formu” da 

bulunmaktadır. “Haberler” arasında Türkiye’deki ilk 

uzak bağlantının HÜ’deki B-3500 dizgesi ile  

Kavaklıdere’deki SİSAG ofisi arasında kurulduğu da yer 

almaktadır. 

Sayı 3-4, Ekim 1972-Ocak 1973: 1, 2, 3, 4, 5. Belgrad’da 

ve İTÜ’de yapılan 2 seminere ilişkin haber ve 

değerlendirmelerin yer aldığı bu sayıda ilk kez teknik 

içerikli yazılara yer veriliyor: “Bilgisayarlarda Görüntü 

Bellek Kavramına Bir Bakış” (Şeniz Biro, IBM); 

“Mühendislik Uygulamaları için Probleme Dönük 

Bilgisayar Dillerinin Geliştirilmesi” (Hüseyin Aksu, 

ODTÜ). 

Sayı 5, Nisan 1973: 1, 2, 4, 8. .: “HÜ Gerçek Zamanlı 

Kitap Dolaşım Sistemi” başlıklı Ersay Gürsoy’un 

yazısıyla TBD Haberleri”nde Teknik Konular’a yer 

verme sürüyor.  

Sayı 6, Temmuz 1973: 3, 4, 6, 7, 9. A. Köksal’ın 

“Kalkınma Sorunu ve Bilgisayar” yazısında ilk kez 

“Türkiye Bilişim Kurumu” öneriliyor ve tanımlanıyor. 

TBD katkısıyla 11 Haziran 1973’te çıkan Devir 

dergisinin 24 sayfalık “Bilgisayar Çağı” Özel Sayısı 

dolayısıyla, bu dergide kullanılan “dil yobazlığı” 

deyimine tepki gösteren TBD Yazmanı İ.Delilbaşı’nın 

uyarı yazısı üzerine, bilişim vb. yeni sözcüklere tepki 

gösteren Altemur Kılıç’ın Devir dergisinin bir sonraki 

sayısında TBD’den ve A.Köksal’dan özür delidiğini ve 

katkılarından dolayı teşekkür ettiğini de aynı haberden 

öğreniyoruz. 

Sayı 7, Ekim 1973: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ankara’daki IX. 

Akdeniz ve Ortadoğu Pediatri Kongresi sırasında SİSAG 

Elektronik Hesaplayıcıları’nın sergilendiğini ve DPT’ce 

toplanan Elektronik Bilgi İşlem Makineleri Özel İhtisas 

Komisyonu’nun çalışmalarını bitirdiğini, komisyonun 

Türkiye Bilişim Kurumu için (raportör olarak 

A.Köksal’ın hazırladığı) yasa taslağını da benimseyerek 

DPT’ye sunduğunu haberler arasında okuyoruz. 

Sayı 8, Yaz 1974: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. TBD Dergisi, 8. 

sayısında, Bilişim başlığıyla, Örgütlenmenin Önemi: 

Türkiye Bilişim Kurumu 1974 İcra Planında özel konu 

alt başlığıyla, 128 sayfalık, üstün nitelikli, dolgun 

içerikli bir dergi niteliğine kavuşuyor. Türkiye Bilişim 

Kurumu (A. Köksal), Türk Yapısı Elektronik 

Hesaplayıcılar ve Elektronik Endüstrimiz (E.Akata), 

Kristallografik Çözümlemeler için Geliştirilen Genel 

Amaçlı Bir Yazılım-Takım (K.Aytaç), Bilgisayarla EKG 

Değerlendirme (S.Uzel), Bilgisayar Sistemlerinin 

Değerlendirilmesi (Prof. S.Tezcan), 2000 Yılı için 

Hedefimiz: Bilgi Teknolojisi (F.Berker) bu sayıdaki 

yazılardan anılabilecek birkaç örnektir. 
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Baştan beri olduğu gibi HÜ Basımevi’nde maliyetine 

basılan bu sayı, biçimi, çok özenli kapak tasarımı, 

sorunlara gelecek yaratıcı bir yaklaşımla çözümler 

öneren içeriği, yazarlarının çeşitliliği ile bir ilktir. 

Sayı 9, Yaz 1975: 1, 2, 3, 6, 7, 8. Kamu kuruluşlarının 

bilgisayar edinmede DPT onayı için bir Olurluk 

İncelemesi hazırlamalarını öngören DPT Genelgesi bu 

sayıda yayınlanmıştır. Bu genelge ve Bilgi İşlem 

Merkezleri bulunan 7 üniversiteyi temsilen 8 üyeden 

oluşan DPT EBİ Sürekli Özel İhtisas Komisyonu’nun 

kurulması, TBD’nin önerisi üzerine benimsenmiştir. 

E.Töreci’nin Y.L. tezi Türkçe’nin Bazı Özelliklerinin 

Bilgisayarla Sayımsal Çözümlenmesi’nin sonuçları da 

G.Gönenç, E.Töreci imzasıyla Bilişim’in bu sayısında 

yayınlanıyor (s. 42-78). Bu, Türkçe üzerinde yapılan ilk 

bilişimsel dilbilim çalışmalarından biridir. 

Sayı 10, Kış 1976: 1, 2, 3, 4, 6, 7. Bu sayıda bilimsel 

içerikli yazılar dikkat çekmektedir. 1976 ayrıca Birinci 

TBD Ulusal Bilişim Kurultayı’nın Ankara’da toplandığı 

bilgisayar (bilimleri) mühendisliği’nin lisans düzeyinde 

öğretim gerektiren ayrı bir bilim ve mühendislik dalı 

olup olmadığı tartışmalarının yapıldığı yıldır. 

Sayı 11, Kış 1977: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilişim ’76 adıyla anılan 

TBD 1. Ulusal Bilişim Kongresi’nde sunulan bildirilerin 

özetlerinin ve TBD Bşk. K.Kılan’ın açış konuşmasının 

bulunduğu 186 sayfalık bu sayıda bilimsel içerikli 

yazılara, ODTÜ EHB Bölümü’nde yürütülen tez 

çalışmalarına, düzenlenen seminerlere yer verilmiş, HÜ 

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği öğretim programı 

tanıtılmış, Y.Süer’in PTT BİM’i tanıttığı ve bilişim 

çalışanlarının yan ödemelerini tartıştığı iki yazısına, 

Ü.Karakaş’ın Doğu Bloku ve Üçüncü Dünya ülkelerini 

de kapsayan Bilgisayar Endüstrisinde Neler Oluyor? 

başlıklı bir incelemesine ve BİM’lerden ayrıntılı 

haberlere de önemli yer verilmiştir. Bu arada, Atatürk 

Üniversitesi’nde Doç.Dr. F.Ünlü’nün 4 kişinin 

saldırısına uğrayarak dövüldüğünü ve Ankara’daki 

SİSAG Grevi’nin, şirket yöneticilerinin değiştirilmesiyle 

sonuçlandığını da bu sayıda okuyoruz.  

Sayı 12, Yaz 1977: 1, 3, 4, 6, 7. Bu sayıda özellikle 

A.Köksal’ın (HÜ) ve Z.Aktaş’ın (ODTÜ) Bilişim 

Mühendisliği  üzerine yazıları, 1977 güzünde Bilgisayar 

(Bilimleri) Mühendisliği dalında lisans eğitimini başlatan 

ilk iki üniversitemizin bu atılımın başlangıcındaki 

düşüncelerini belgeliyor. TBD İstanbul şubesinin 

kuruluşu ile Türk mühendisi Cizreli’nin 1206’da yazdığı 

Özdevinirler kitabının Dr. Atilla Bir tarafından 

tanıtılması, kapaktaki 1486 tarihli özdevinirin 

minyatürüyle birlikte, bu sayıyı ilginç kılmaktadır. Bu 

sayıdan öğrendiğimiz bir başka haber de Yayın 

Yönetmeni A.Elçi’nin önerisi ile TBD’nin Bilişim’den 

ayrı, daha sık yayınlanacak İletiler adlı ikinci bir yayın 

organı daha çıkarmaya başlamasıdır. 

Bilişim’in ilk 12 sayısını kapsayan bu gözden 

geçirmeden anlaşılacağı üzere, dergi, başlangıcından beri 

TBD’nin tüzüğünde yazılı amacını gerçekleştirmek üzere 

öngördüğü hemen bütün çalışmalara ve konulara yer 

ayırmış, zaman zaman işlenen  bilimsel ve teknik yazıların 

yanı sıra, gerçekten ulusalcı, aydınlanmacı  “Bilişim 

Kültürü Dergisi” kimliğini olgunlaştırarak sürdürmüştür.  

Maddi Sorunlara Karşın Sürekliliğin Sağlanması  

Ne yazık ki, bu ilk 12 sayıdan sonra TBD’nin, 15 günde 

bir yayınlamaya başladığı İletiler ile yetindiğini, Bilişim’in 

13. sayısının ise yaklaşık 3 yıl sonra ancak Bahar 80’de, o 

da ikinci hamur kâğıt üzerine elektrikli daktilo ile yazılıp 

çoğaltılmış 29 x 20,4 cm boyutlarında, sıra ile 32 ve 36 

sayfa olarak (sırayla 9 ve 7 punto yazılarla, dolayısıyla, 

sayfa sayısına göre çok yoğun içerikle) yayınlanabilmiştir.  

Bu iki sayının yine de karton kapak içinde oluşu, Bilişim 

başlığını, logosunu, boyutlarını da koruyarak kullanmış 

olması ve dergi içeriği yoğunlukla “bilgisayar kullanıcıları 

ve bilgi işlem merkezi teknik personeline yönelik konular” 

ile sınırlanmış olmasına karşın, yayın kurulunun deyimiyle 

derginin “süreklilik ve saygınlığını yeniden kurma” amacı, 

kuşkusuz övgüye değer. Kaynak yetersizliği vb. olumsuz 

koşullar nedeniyle ortaya çıkan çok alçakgönüllü görünüşe 

karşın, içerik ve yazıların konulara göre dağılımı 

bakımından, dergi bilimsel, teknik ve mesleki konulara 

bilinçli yaklaşımıyla, bu dönemden, içerik bakımından 

özgün niteliğini koruyarak, sağ çıkabilmiştir. 

1976, 1978 ve 1980 yıllarında yapılan TBD Ulusal 

Bilişim Kurultayları’ndan ilk üçünün, anılarda yer eden 

düzenlemeleri ve Bildiriler kitaplarının yayınlanışıyla 

belgelenen övgüye değer başarıları, Bilişim dergisinin 

yayınlanamadığı bu dönemde de TBD’nin yaşayan örgüt 

olarak canlılığını koruduğunun kanıtıdır (bkz. Türkiye 

Bilişim Derneği). 

Gelişme Yılları 

Bilişim dergisinin 21 Haziran 1982 tarihli 15. sayısı, 

derginin ulusal düzeyde aranan ve toplumu etkileyen, 

biçim ve içerik bakımından üstün nitelikli bir süreli yayın 

olarak, yeniden düzenli biçimde çıkmaya başladığı sayıdır. 

Bu sayı 19,8 x 20 cm boyutlarında, kuşe renkli kapak 

içinde, teknik nitelikte yazıların yanı sıra, bilişim kesimi 

dışından yazarlara da yer veren, renkli bir Bilişim Kültürü 

Dergisi kimliğiyle, TBD başkanlığıyla birlikte, derginin 

editörlüğünü de yeniden üstlenen A.Köksal eliyle yeniden 

yayınlanmaya başlıyor, Meteksan Ltd basımevinin 

işbirliğiyle, maliyeti karşılığında 3.000 basılarak ülkenin 

her yanına daha geniş bir biçimde dağıtılmaya başlıyor. 
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Bilişim’in gelişkin bir meslek dergisi biçiminde, yeniden 

üç ayda bir yayınlanışıyla birlikte, Bölge İletişim 

Sorumluları (Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Eskişehir, 

Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, 

Trabzon ve Zonguldak) ve Dış Ülkeler İletişim 

Sorumluları tanımlanmış (ABD: Prof. Ş.Utku, Avrupa: 

E.Gelenbe, Kanada: S.Kavlakoğlu, Prof. T.Ören); 

Bilişim’de seçilmiş yazıların İngilizce özetlerine, ulusal, 

uluslararası etkinliklere ve Türkiye’yi (yaratıcılığımızı) 

simgeleyen bir yağlıboya yapıta da, her sayının sonunda, 

yer veriliyor. 

Bilişim’in Mayıs 1983’te çıkan 17. sayısı, Bilişim 

Türkiye 1983 Yıllığı olarak yayınlanıyor. Özel Bölüm 

Bilgisayarlar ve İletişim başlığını taşıyor. Yıllık’ta şu 

bilgiler yer alıyor: TBD Tüzüğü, Üyeler Kütüğü (ilk 1040 

üye); Türkiye Bilişimciler Kütüğü (görev, uzmanlık, 

telefon vb.); TBD Bilgi İşlem Merkezleri Kütüğü 

(bilgisayar modeli, yapımcı / pazarlayıcı firma, yönetici, 

insangücü, tel. vb.); Türkiye’de Pazarlanan Donanım ve 

Yazılım Ürünleri Kütüğü (ayrıntılı ve kodlu olarak 

firmalara göre); BÜKOMA 82 Fuarına Katılan Firmalar; 

A. Köksal’ın Bilgi İşlem Merkezi Yönetimine İlişkin Notlar 

ve Tasarı Yönetimi notları; Bilgi İşlem Merkezleri için 

Teknik İnsangücü Görev Tanımları; Bilgisayar Edinmede 

Olurluk İncelemesi (DPT EBİ Sürekli ÖİK için başlıklar); 

A.Köksal’ın Bilişim ’82 TBD IV. Ulusal Bilişim Kurultayı 

Açış Konuşması, İzmir); TBD Bilgi İşlem Merkezleri 

Birliği (BİM-B) Yönetmeliği; BİM-B üyesi Kuruluşlar 

(adres, yönetici, vb., 51 kuruluş); A. Köksal’ın Türkiye 

Bilişim Kaynakçası çalışması (1970-83 arasında 

Türkiye’de basılmış yaklaşık 800 yayın); Bilgisayar 

Bilimleri Alanında Yüksek Öğretim (10 üniversitedeki Bs. 

Müh. bölümleri, sistemleri, öğretim kadroları, verdikleri 

dereceler, dersler vb.); Bilişim Endüstrisinin Zamandizini 

(1874-1982). 

Yıllık, 6-8 punto yoğun bilgi içeriği, özenli tasarımı ile 

tüm bilişim çalışanları için yıllarca, güvenilir bir başvuru 

kaynağı olarak kullanılmış olup, kuşkusuz, Bilişim’in 

bugüne değin çıkan bütün sayıları içinde en çok övgü 

almış ve belleklerde iz bırakmış olan sayısıdır. 

Bilişim’in Aralık 1984’te çıkan 18. sayısında ilk kez 2 

bilimkurgu öyküsü yayınlanıyor: “1993 yılında Sıradan 

Bir Bilgisayar Kullanıcısının Sıradan Bir Günü” 

(R.J.Douglas’tan çeviren: A.Arifoğlu); “karbon kimyasına 

dayalı insan yaşamının yerini silikon tabanlı ölümsüz ve 

sonsuza dek gelişime açık yepyeni bir yaşam biçimine 

bırakacağını ve insanın bilgisayarla eşyaşam’a gireceğini” 

anlatan bir öykü (R.Jastrov’dan çeviren: Y.İzbul).  

1985-87 döneminde Bilişim, çeşitli basımevlerinde 

piyasada basılıyor; niteliğini koruyor. Mart 1987’de 

Bilişim’in 24. sayısı yayınlanıyor; bu sayıdan sonra yayın 

1991 yılı sonuna değin kesiliyor. 

Kesintinin Ardından Bir İşbirliği Denemesi ve 

Bugünkü Dönem    

1991’de TBD adına Bilişim dergisini ve TBD Ulusal 

Kurultayları’nı düzenlemek amacıyla 26 şirket adına genel 

müdürlerin koydukları sermayeyle İnterpro AŞ kuruluyor, 

%48 pay çalışanlara bırakılıyor. 

Nisan 1992’den başlayarak, Bilişim’in, 25. sayısı, bu kez 

aylık bir dergi olarak, TBD adına hazırlanan içerikle, 

İnterpro AŞ eliyle yayınlanıyor. Bu işbirliği, derginin 

Ocak 1995’te yayınlanan 58. sayısına değin, 3 yıl sürüyor; 

bu sayıdan sonra, adı geçen şirket Donanım, Yazılım, daha 

sonra da BT Haber adlı kendi süreli yayınlarına ağırlık 

verdiğinden, kazançtan çok toplumsal yarar amaçlayan 

Bilişim’i desteklemekten cayınca, TBD, Bilişim’i kendi 

başına, 6 ayda bir yayınlama kararı verip Eylül 1995’te 63. 

sayıyı da çıkardıktan sonra,  IDG AŞ ile işbirliğine gidiyor 

(7 sayı). 

Eylül 1998’de çıkan 71. sayıdan bu yana, TBD Bilişim’i  

başlangıçta olduğu gibi 3 ayda bir kendi çalışanları eliyle 

yayınlamayı sürdürüyor. 

1999’da Bilişim dergisi TBD Bilimkurgu Öykü 

Yarışmaları’nın ilkini düzenliyor. 6.’sı 2004’te de 

düzenlenen bu yarışma, TBD’nin bir geleneği olacaktır. 

15 Ocak 2001’den başlayarak TBD’nin İnternet 

ortamındaki yayın organı i-Dergi, 15 günde bir 

yayınlanmaya başlıyor, bugüne dek Bilişim ile birlikte 

sürüyor. 

Bilişim dergisi, 2004’te bugün Yayın Kurulu Bşk. 

(Editör) İnci Pekgüleç Apaydın ve Buket Akkoyunlu, 

Yasemin Altun, Ali Arifoğlu, Ahmet Ayvalı, Coşkun 

Dolanbay, Alev Elçi, Selçuk Kavasoğlu, Necdet Kesmez, 

Abdullah Körnes, Ş. Nezih Kuleyin, Turhan Menteş, M. 

Sinan Oymacı, Koray Özer, İbrahim Pamuk, İ. İlker 

Tabak, Levent Karadağ, Ersin Töreci, Ferhat Yalın ve Ali 

Yazıcı’dan oluşan TBD Yayın Kurulu eliyle, Elif Tasarım 

Tanıtım Ltd’in tasarımıyla, Ankara’da Güner Matbaacılık 

Ltd’de basılmaktadır. 

Sonuç 

Yayınını, başlangıçta olduğu gibi bugün de üç ayda bir 

sürdürmete olan Bilişim dergisinin 32 yılda 89 sayıya 

ulaşan derlemi, Türkiye’nin çağdaşlaşma ve aydınlanma 

sürecini tamamlamaya çalıştığı, bilişim devrimi’ni 

yakalamayı amaçladığı, bu doğrultuda bir sıçramayı 

özlediği bir dönüşüm çağının tanıklığını sergilemekte, 

dergi bu niteliğiyle bir “ulusal belgelik” değeri 

taşımaktadır. 

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) Nisan 1972’den beri 

genellikle 3 ayda bir çıkan yayın organı olan Bilişim,  

yalnızca bilişim alanının çalışanlarına değil, bilişim 

hizmetlerinden yararlanan ve bu konuya ilgi duyan 
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herkese, genel kamuoyuna seslenen bir “Bilişim Kültürü 

Dergisi”dir. 

Bilişim, daha ilk sayısından başlayarak, Türkçenin 

zengin anlatım olanaklarından ve Türkçe bilişim 

terimlerinden yararlanan çok özenilmiş, gelişkin bir 

Türkçenin en güzel örneklerini sergilemiş, metinleri olası 

sözdizim ve yazım yanlışlarından arındırmayı başaran 

dikkatli bir yazım ve düzelti çabasını özenle sürdürmüştür 

Bilişim, yalnızca bilgi işlem ve bilişim çalışanları 

arasında iletişim ve dayanışma sağlamayı ve Türk 

toplumuna Bilişim Devrimi’ni duyurmayı amaçlayan 

içeriğiyle değil, ulusalcı kimliği, anadili Türkçe olan 

herkesin kolayca anlayabileceği Türkçe bilişim terimleri 

ile gelişmiş tutarlı dili, anlatımı, tasarımı ve biçemiyle de, 

Türkiye’de bilime, tekniğe dayalı bir dönüşüm çabasının 

öncülüğüyle, toplumsal, siyasal, ekinsel işlevler de 

üstlenmiştir. 

Birer okul niteliği taşıyan bu tür öncü dergiler, 

yayınlarını birkaç yıl sürdürebilmiş olsalar bile, dünya 

tarihinde bıraktıkları izle, belleklerdeki saygın yerlerini 

korumuşlardır. Bilişim’in, özgün niteliğinden ve toplumsal 

amacından sapmadan, kamu yararına çalışan bir derneğin 

yayın organı olarak akçalı kazanç amacı gütmemekle 

birlikte, bugüne değin 33 yıldır ayakta kalıp yayınını 

sürdürebilmiş olması her türlü övgüye değer.   
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