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Bilişim Sektörü diğer sektörlere göre hem hızlı büyümekte hem de 
teknolojik olarak çok hızlı bir biçimde dönüşmektedir. Bu büyüme ve 
dönüşme olgusu meslek içi eğitimlerin yanı sıra konferans ve kongre türü 
etkinliklere gereksinmeyi artırmaktadır.
 
Şimdi bir yandan insan kaynakları için gereken eğitim ihtiyacı, diğer 
yandan da bu ihtiyaca yanıt vermek üzere oluşan çok sayıda eğitim kongre 
ve konferans olgusu ile karşı karşıyayız.

Talep kısmı sektörün gelişmesine ve 
gereksemelerine göre kendiliğinden 
oluşurken arz kısmı ise değişik kurum 
ve kuruluşlar tarafından geliştirilerek 
sunulmaktadır. Bu kurum ve 
kuruluşları iki kategoriye ayırmak 
doğru olur görüşündeyim. Birinci 
kategori kendi müşterisine eğitim ve 
konferans hizmeti sunan kuruluşlar, 
ikincisi ise sektörün geneline bu 
hizmeti sunan kuruluşlardır.
 
Kendi müşterisine hizmet sunan 
kuruluşlar açısından herhangi bir 
sorun olmadığını düşünmekteyim. 
Bu kuruluşlar zaten var olan ihtiyaca 
kendi olanakları çerçevesinde çözüm 
üretmeye çalışmaktadırlar. Hatta 
kendi müşterilerine doğru erişimi 
sağlamak açısından bakıldığında 
bunların müşteri sıkıntısı da 
olmamakta konferansın masrafları 
kurumsal iletişim bölümlerinin 
bütçesinden ya da iş ortaklarının 
katkısı ile karşılanmakta ve zengin 
katılımcılı etkinlikler yaşama 
geçirilebilmektedir.
 
Sorun genel olarak sektöre sunulan 
kongre ve konferanslar açısından 
ortaya çıkmaktadır. Nisan ayından 
haziran ayına kadar olan süre ile 
eylül ayından aralık ayına kadar 
olan süre bilişim sektörünün genel 
etkinliklerinin yoğun olarak yapıldığı 
zaman dilimi olmaktadır. Bu zaman 
dilimi insanların etkinlikten nefes 
alamadıkları neredeyse hiç işe 
gidemedikleri bir dönem haline 
dönüşmektedir.

Sektörel Etkinlikler
Eskiden durum böyle değildi. Türkiye’nin 
tek büyük etkinliği TBD Ulusal 
Bilişim Kurultayları, küçük etkinliği 
ise BİMY’lerdi. Ama şimdi sadece üç 
büyük etkinlik sonbahar dönemine 
sıkışmaktadır. Bunun dışında da 
çok sayıda kuruluş kendi etkinliğini 
yukarıda saydığımız dönemlerde 
gerçekleştirmektedir.
 
Bu etkinliklerin, etkinliği gerçekleştiren 
kuruluşların bir araya gelmesi 
ile akılcı bir tabloya oturtularak 
gerçekleştirilmesi konusunda dernek ve 
vakıf yöneticileri ile değişik kereler bir 
çok konuşma yapmış olmama rağmen 
sonuç alınamamıştır.
 
Sonuca ulaşamamamızın nedeni 
herkesin kendi etkinliğinin en çok 
talep edilen etkinlik olduğuna inanarak 
pastadan en fazla payı kendisinin 
alacağına inanmasıdır. Ama gerçek böyle 
olmamaktadır.
 
Akılcı bir planlama ile gerek konuların 
gerekte bütçelerin gerçekçi ve 
verimli olarak kullanılabiliyor olması 
sektörün sinerjisini de bir üst noktaya 
çıkartabileceğine inanıyorum. Bu 
gerçekleştirilemezse şu anda içerik ve 
bütçe sorunu yaşamayan etkinlikler bile 
sorun yaşamaya başlayacaklardır.
 
Bu tip işlerde sadece başkasının 
akıllı davranmasını beklemek yeterli 
olmayabilir.

http://www.bilisimdergisi.org/s149


