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Kırk Yılda Bir...
Ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen olmazsa olmazlardan biri de marka sahibi olmaları. Marka “benzer ürünleri ya 
da hizmetleri başkalarının ürün ya da hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan ya da belirli bir hizmetin sunulması 
sırasında kullanılan ayırt edici işaret” olarak tanımlanıyor... 

Türkiye Bilişim Derneği, 1971’den bu yana bilişim teknolojilerini ülke kalkınmasında kullanmak ve bilişim kültürünü yaymak için çalışıyor. Dernek, ileriki 
sayfalarda okuyacağınız pek çok ilki gerçekleştirdi ve bu uğurda kamuoyuna pek çok entelektüel hizmet verdi/veriyor. TBD, kurulduğundan bu yana 
bilişim teknolojilerinin yaşamdaki yeri ve yasalardaki düzenlenmeleriyle ilgili öngörü ve önerilerde bulundu. Bunu günümüzde de sürdürüyor. Türkiye’de 
bilişim teknolojilerini özümseme ve hazmetmenin bir yolu da TBD’nin ürettiği raporlara katkı vermekten, düzenlediği etkinliklere katılmaktan kısaca TBD 
ile birlikte olmaktan geçiyor... Nasıl bir zamanlar kâğıt mendile, “selpak”; bilgisayara “IBM” deniyorsa “bilişim” denince de akla Türkiye Bilişim Derneği 
geliyor... TBD logosu, başka kuruluşlarca yapılan bilişim etkinliklerinde, en çok bulunması istenen logolardan biri çok uzun yıllardır...

Samimiyetle söylemek gerekirse, “TBD üyesiyim” dediğiniz zaman, muhatabınızın bakışındaki o pozitif değişimi görmemek mümkün değil. Belki o pozitif 
değişim, TBD üyesinin teknolojiyle ilgili “bir sırra sahip olduğunu” düşünmekten kaynaklanıyordur, kimbilir... 

TBD, bilişim teknolojileri ve kültürü konusunda farkındalık yarattığı 
için üyesini “değiştiren”, üyelerinin katkısını talep ettiği için de sürekli 
büyüyüp gelişen bir dernek. Avrupa, Akdeniz ve özellikle Orta Asya’daki 
ulusal ve uluslararası derneklerle kurulan ilişkiler, TBD’nin yurtdışında 
da etkinliğini artırmasına yol açıyor. 

Bütün bunları, TBD’nin kamu yararını gözeten, sivil inisiyatifin yarattığı 
entelektüel bir marka olduğunu vurgulamak için yazıyorum. 1971 
yılından bu yana üyesinin, yöneticisinin ve çalışanın verdiği emekle 
ortaya çıkan bu değer, eminim ülkemizin ve dünyanın daha yaşanır daha 
uygar olması yolundaki gerekli katkıyı vermeyi sürdürecek... Kuşkusuz 
TBD üyelerinin önemli bir özelliği de alçakgönüllü olmaları... Yazdığım 
bu satırlarla alçakgönüllülük sınırlarını biraz aşmış olabilirim. Ama 
bunu zaten kırk yılda bir yapıyorum. Nice kırk yıllara TBD...

Dergimiz bu ay da birbirinden güzel yazılarla dolu. Bu sayımızda pek 
çok söyleşi ve görüş var: TBD eski başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşu yöneticileri, teknoloji şirketlerinin 

genel müdürleri, “bilgisayarlara el koyma” dosyasında Prof. Dr. Veli Özer Özbek ve YARSAV Başkan Yardımcısı Bülent Yücetürk,  Kadın Partisi Girişimi 
Başkanı Benal Yazdan ve teknolojiye bakışıyla, Bedri Baykam bunlardan bazıları. Herkese iyi okumalar diliyorum.
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