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İki  Elin Sesi
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bundan tam 14500 gün önce 
sekiz kurucu üyenin öncülüğünde kuruldu. 2011 yılında 40. 
yılını kutlayacak olan TBD’nin üye sayısı on bin civarında.

TBD, yalnızca bir meslek örgütü değil, aynı zamanda disiplinler arası uğraş alanı nedeniyle ülke 
sorunlarına çözüm üreten bilişimcilerin ortak akıl platformudur. Analitik düşünme alışkanlığı 
kazanmış bilişim profesyonellerinin birikimlerini paylaştığı bir çatı örgütüdür. Diğer meslek 
örgütlerinin aksine, yalnızca meslektaşlarının sorunlarına odaklanmayıp bilişim toplumu olma 
yolunda tüm vatandaşların sorunlarına eğilen bir sivil toplum kuruluşudur.

Yazılım üreten, proje yöneten, donanım ve altyapı ile uğraşan, eğitim veren, iletişimci, sistemci, 
satıcı olarak çalışan, kimileri alaylı, kimileri okullu kişilerden oluşan, kısaca bilişim mesleği ile 
uğraşan uzmanlardır bilişimciler. 

Bilişim mesleğinin katma değeri yüksek çalışma alanında görev yapanların ülkemizin 
seçkin öğrencileri arasındaki başarılı kişilerden oluştuğu düşünülürse, bilişimcilerin ülke 
kalkınmasındaki önemi ve rolü de anlaşılır. 

Diploma ve sertifikaları ile belgelenmiş uzmanlıklarını çözüm olarak satarlar. Özellikle yazılım 
üretenlerin işi zordur. Elle tutulmayan, gözle görünmeyen üretimlerini, emeklerini, akıl terlerini 
kayıt altına almaları daha zordur. Yazılıma patent verilmez çünkü. Kendi emeğini, kendi kaleme 
aldığı hukuk terimleri ile korumak ister. Kendi ürettiği yazılıma kendisinin hazırladığı lisans 
belgesinin yine kendisine ait olduğunu kanıtlaması istenir ondan. Hukukçu bakış açısına da sahip 
olmaları bu yüzdendir.

TBD, bu meslektaşlarımızın örgütüdür. TBD, bilişimcilerin birey olarak verdiği gönüllü 
desteklerden oluşan bir güçtür. TBD, 40 yıllık bireysel birikimlerin kurumsallaştığı bir yapıdır. TBD 
üyesi olan ya da olmayı düşünen tüm bilişimcilerin meslekî çıkarlarını da korumak zorunda  olan 
bir  şemsiye örgüttür. Öğrencilerin, çalışanların ve işverenlerin, hatta iş arayanların, üniversite, 
kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın birlikte katkı vererek ülke çıkarları için buluştukları bir 
adrestir.

Sayıları iki yüz bini aşan bilişim profesyonellerinden yalnızca on bininin üye olması düşündürücüdür. 
Üyelerden de aktif katkı verenlerin sayısının artması gerektiği ortadadır. Sayıları az da olsa, tüm 

dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de kritik alanlarda sağlanan 
hizmetlerin görünmez 
kahramanlarıdır bilişimciler. 

Bir şeyin değeri onu 
kaybedince anlaşılırmış. 
Bir mimar dostum yedeğini 
almadığı diskindeki verilerin 
kaybolması ile yaşadığı 
ekonomik kaybın boyutlarını 
kendisi anlatmıştı. Bankaların 
bilişim sistemlerinin 
durduğunu, trafiği yöneten 
bilgisayarın devre dışı 
kaldığını, uçakların, trenlerin 
kalkmadığını düşünün. 
Bilişimsiz yaşam bilişimcisiz 
yaşam çölde susuz kalmak 
gibi olurdu. 

“Bir elin nesi var, iki elin sesi 
var” demiş atalarımız. Birey 
olarak tek başımıza yapmakta 
zorlanacağımız işleri, birlikte 
yapmanın daha kolay olacağını 
anlatmışlar. Bireyleşme 
yerine birleşmenin önemini 
vurgulamışlar. Sivil toplum 
kuruluşu olarak birleşmenin 
simgesi olan TBD’nin bireylere 
katkısı, bireylerin vereceği 
katkı ile orantılıdır. 
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