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Hayallerimiz ve TBD
Türkiye Bilişim Derneği’nin 19 Mart 2011 tarihinde yapılan Genel 
Kurulu’ndan bende kalanları, en azından kongreye katılamamış 
olanlara aktarmak arzusunu taşıyorum. Genel Kurul haber olarak bu 
sayımızda tüm ayrıntıları ile yer alacağından özellikle tekrar olmaması 
amacıyla haber niteliği de taşıyan bilgiler üzerine kişisel yorumlarımı 
yapmayı yeğledim.

Genel olarak bakıldığında derneklerin genel kurulları bir önceki yönetimlerin, yönetsel ve parasal 
olarak yaptıklarının irdelenmesi, üye ve delegelerin bu yapılanları onaylaması ile birlikte yeni 
yönetimlerin seçilmesi gibi sıralı adımların gerçekleştiği bir işlemdir. Ama beni en çok sevindiren 
olayın hiçbir konuşmacının genel kurulumuzu böyle algılamamış olduğunu görmem oldu.

Her şey den önce genel kurulun sadece bir hesap alma ve onaylama yeri olmayıp derneğimizin 
ileriye doğru bakış açısının yeniden kurgulandığı bir ortam olduğunun tüm konuşmacılarca dile 
getirilmesinin derneğimizin önümüzdeki yüzyılında derneği olma yolundaki inancımı pekiştirdi. 

Bana göre genel kurula hâkim olan ruh hali, TBD’nin yeni bir bakış açısı ile önümüzdeki yıllara 
yönelik bir vizyonunun olması, bu vizyonun gerçekleşmesi için stratejik bir planının yapılmasına 
bağlı. Prof. Dr. Aydın Köksal, konuşmasında TBD’nin temel amacı olan ‘bilişim teknik bilimini 
kalkınmada bir araç olarak kullanmak’ düşüncesi ile hareket eden derneğimizin bu yolda 
azımsanmayacak bir yol aldığını ama artık yeni bir bakış açısı geliştirmek gerektiğinin üzerinde 
durması genel kurulun bu yılki eksenini oluşturmuştur. 

Teknolojik gelişme kaldıraçlı olarak kurguladığımız toplumsal kalkınma çabamızın tüm 
üyelerimizin hayallerini yeni bir noktaya taşıyacak insan odaklı yeni bir stratejik plan ile üyelerimizin 
önüne konulması için dernek içinde bir çalışmanın başlatılması gerekmektedir.

Bu çalışmanın hazırlıklarının yapılacağı ortam olarak da ben Bilişim dergisini görmekteyim. 
Dergimiz, TBD’nin önümüzdeki yirmi yıl için yani bakış açısının ne olması gerektiği doğrultusunda 
bir tartışma ortamı yaratarak bu ortamın tüm üyelerin katkısı ile hazırlanması gereken stratejik 
plana bir altlık olması için çaba göstermelidir diye düşünüyorum.

Burada dergimiz ile ilgili olarak genel kurulda yaptığım öneriyi de yinelemek arzusundayım. Bence 
dergimiz kesinlikle her ay basılmalıdır. Ama bu basılma olayında 
bir başka yöntemin kullanılmasında yarar görmekteyim. Şöyle 
ki: Dergimizin tamamı yine İnternet’te yayınlanmaya devam 
etmelidir. Biz belki İnternet’te yayınladığımız derginin dörtte 
biri kadar bir dergiyi basmalıyız. Dergide yalnızca makalelerin 
tamamı yer almalı ama dosya konusu vb gibi yazılar ise başlangıç 
sayfaları ya da özetleri dergide yer alırken tamamı için o yazının 
İnternet adresi verilerek devamını okuma aruzunda olanlar için 
yönlendirme yapılmalıdır. 

Bir de önümüzdeki dönem için küçük el kitapçıkları dönemini 
yeniden başlatmamız gerekir diye düşünüyorum. Dergideki 
dosya konuları ya da önemli konularda yapacağımız panel ya 
da açık oturumların küçük kitapçıklar biçiminde basılması da 
önümüzdeki dönem için bize yol gösterici olacaktır.

Yeni dönemin yeni hayallerimiz yaşama geçireceğimiz bir ortam 
olmasını dileklerimle.
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