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Anıtkabir
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) yönetimleri 

her yıl aksatmadan kuruluş günümüz 
olan 21 Nisan’ın olduğu hafta Anıtkabir’in 

programında en uygun boşluğu bularak 
Ata’nın huzuruna dernek üyeleri ile birlikte 
çıkmayı kararlılıkla sürdürüyor. Bu kararlılık, 
hepimiz tarafından takdir ediliyor.
Bu yıl da 27 Nisan saat 12.30’da 
Anıtkabir’deydik. Geçmiş yılardan hiçbir 
farkı yoktu yine 30 kişiye yakın bir sayıda 
üyemiz zamanını ayırarak gelmişti. Ben tören 
bitiminde ayrılırken her ne kadar “Neden bu 
kadar aza adam geliyor yüz kişi olsaydık bari” 
diye düşünsem de “Zaten her yıl böyle olmuyor 

mu?” diyerek kendi içimden gelen sesi 
susturup yoluma devam ettim.

Ertesi gün gazeteleri okuduğumda bu 
düşüncemi yeniden gözden geçirme 
gereği olduğuna inandım. Çünkü bizim 
ziyaretimizle ilgili hiçbir haber yokken 
tüm gazeteler İstanbul’dan beş bin çocuk 
ile gelen Şişli Belediye Başkanı Mustafa 
Sarıgül’den söz ediyordu. 
Şimdi hemen şöyle bir karşı çıkış duyar 
gibi oluyorum: “Belediyelerin olanakları ile 
TBD’nin olanakları bir mi? Otobüsler kaç 
lira tutuyor biliyor musun? vs, vs. ” Benim de ilk olarak aklıma bunlar geldi 

ama düşündüm ki;  “İstanbul’dan beş bin 
kişi gelmek için tabii ki büyük bir bütçeye 
ihtiyaç var ama Ankara’dan gelmek için öğle 
mesaisini ayırmaktan başka bir yükü yok bu 
işin.”
 Buraya kadar sanki üyelerimizin gereken 
duyarlılığı göstermediğini vurguluyor gibi 
oluyorum. Oysa düşüncem öyle değil, ben bu 
olayın daha tümden gelimci bir bakış açısı ile 
irdelememiz gerektiği görüşündeyim.
İlk önce duyuru mekanizmasının yeterli 
olmadığı görüşündeyim. 

Mail ile bildirim artık etkin bir duyuru aracı 
olmaktan çıktı. Eğer bir olaya etkin katılım 
bekliyorsanız sadece mail atıp beklemek artık 
yeterli olmuyor. En azından telefon ile aramak 
gerekmekte.

TBD Yönetimi, bu işi değişik katmanları göz 
önüne alacak bir biçimine önemsemelidir. 
Birinci katman, işe yönetim kademesinin 
önem vermesidir. Ankara’da bulunan merkez 
ve şube yöneticilerinin toplam sayısı buna 
çalışma guruplarını da katarsak yüz elli 
kişinin üzerindedir ama dernek çalışanlarını 
çıkartırsak Cuma günü Anıtkabirdeki kişi sayısı 
acınılacak bir rakama düşmektedir.
Bu iş daha ciddi bir biçimde ele alınarak 
en azında aidat toplamada gösterdiğimiz 
duyarlılık ilkesini burada da uygulayabiliriz 
diye düşünüyorum. Anıtkabir ziyaretleri 
gerekirse bir proje gibi ele alarak önümüzdeki 
yıl daha başarılı bir biçimde gerçekleştirme 
zorunluluğumuz var.
Önümüzdeki yıl sıradan ve tekrarlanan bir 
Anıtkabir ziyareti yerine yüksek nitelikli bir 
katılım için gereken önlemleri alma görevi 
hepimizindir. Kime ne görev verilecekse bunun 
verilmesi gereken gün de yarındır.
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