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Bilişimin ışığı 
ile aydınlanmak
Ülkemizin en büyük ve kapsamlı bilişim etkinliği olan Bilişim 2012 her 
zamankinden daha coşkulu bir ortamda gerçekleşti. Bu coşkuyu adam 
olmuş çocuklarımıza, başarmış gençlerimize ve katılımcıların yoğun 
ilgisine borçluyuz.

Bilişim Teknolojleri Işığında Eğitim 
(BTIE) Etkinliğinin sıfırıncısı olarak 
tanımladığım ve 5-7 Aralık 1997 

tarihlerinde Sivas’ta gerçekleştirdiğimiz 
etkinliğin üzerinden tam 15 yıl geçti. 15 yıl önce, 
anadolunun bu güzel şehrinde düzenlediğimiz 
etkinlikte “Bilgisayar Destekli Eğitim” 
konusunu tartışıyor; ilk defa bilgisayar gören, 
bir ekrana, klavyeye dokunan insanların buruk 
sevincini paylaşıyorduk. Ülkemizin bilişim 
teknikbilimi ile kalkınması için bilgisayar okur-
yazarlığının önemini anlatmaya çalışıyorduk. 

Birincisini 1998 yılı mayıs ayında, BTIE’98 
adıyla Ankara’da gerçekleştirdiğimiz, bugün 
onbeşincisine ulaştığımız ve eğitimin bilişim 
teknolojileri kullanılarak olması gerektiği 
düşüncesini canlı tutmak için çabaladığımız 
gelenekselleşmiş Bilişim Teknolojileri 
Işığında Eğitim etkinliğimizi, Bilişim 2012 
içinde öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle 
ve ebeveynlerle birlikte coşku içinde 
gerçekleştirdik. Geçmişte yalnızca büyüklerin 
konuştuğu BTIE etkinliklerinde bu yıl, “Adam 
Olacak Çocuk” oturumu ile çocuklarımıza 
da söz hakkı verdik. Onların küçük yaşta 
tanıştıkları bilgisayarı doğru ve amaçlı 
kullanmalarıyla elde ettikleri başarıları kendi 
ağızlarından dinledik. 
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Adam olmuş çocuklardan aramızda 
bulunan Tevfik Fikret Lisesi Robot 
Topluluğu öğrencileri yaptıkları “Anadolu 
Kartalı 3390” adlı robotlarını Bilişim 
2012 boyunca tanıttılar. Oturuma katılan 
diğer grubumuz “Özel Yüce Okulları 
Manga High Topluluğu” öğrencileri oldu. 
Tablet bilgisayar kullanarak öğrenmede 
sağladıkları başarıyı bizlerle paylaştılar. 

Kişisel merakı ve ilgisi ile Nesibe Aydın 
Koleji 4. Sınıf öğrencisi Duhan Özdemir ise 
yaptığı buluşlarını izleyenlerle paylaştı. 
Duhan, buluşları için patent almak istiyor. 
İlgililere duyurulur.

***

1998 yılının çocukları bugünün gençleri 
olmuşlardı. O yıllarda TBD’nin kapısını 
çalarak yalnızca staj yeri bulmamız 
konusunda yardım isteyen gençlerle 
kurduğumuz TBD Genç Çalışma 
Grubu da değişen koşullara ayak 
uydurarak çalışma alanını genişletti. 
Bugün değişik üniversitelerin değişik 
bölümlerinde okuyan ya da yeni mezun 
olmuş gençler, bilişim alanındaki 
mesleki kariyerlerine katkı verecek 
çalışmalara imza atmaktadırlar. Geçen 
yıl önceden duyurmadan, adını koymadan 
gerçekleştirdiğimiz TBD Genç Bilişimciler 
Kurultayı’nın bu yıl ikincisini onlarla 
birlikte yaptık.

TBD Ankara Şubesi Genç Çalışma 
Grubu üyesi, birbirinden değerli genç 
meslektaşlarımın gerek yönettikleri, 
gerekse konuşmacı olarak katkı verdikleri 
oturumlar ile mesleklerine sivil toplum 
örgütü şapkalarıyla da katkı vermeleri 
sevindiricidir. Etkinliklerde aktif rol alan, 
katılımları ile destekleyen tüm gençlere 
TBD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu ve 
şahsım adına teşekkür ederim.

İlk mezununu 30 yıl önce veren genç bir 
meslek dalı olan Bilgisayar Mühendisleri 
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Odası’nın (BMO) geçtiğimiz 
aylarda kurulması 
bilişim sektöründeki 
önemli gelişmelerden 
biri olmuştur. TBD, 
Bilgisayar Mühendisleri 
Odası’na verdiği TBD 29. 
Ulusal Bilişim Kurultayı 
Bilişim Hizmet Ödülleri 
kategorisindeki Jüri Özel 
Ödülü ile BMO’ya olan 
desteğini kamuoyu ile 
paylaşmıştır. Ödülü, BMO 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Sn. Serdar Çiftçi, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Sn. Nihat Ergün’den 
aldı.

TBD Onursal Başkanı Sn. 
Prof. Dr. Aydın Köksal’ın 
yazmış olduğu ve TBD 
yayınları arasında yer 
alan “Bilişim Devriminde 
Türkiye: 1971-2011-2051” 
adlı kitap katılımcılara 
dağıtıldı. 

Kalkınma atılımının simgesi 
bilişim teknikbiliminin 
öneminin vurgulandığı bu 
kitap ülkemiz için bir kılavuz 
niteliğindedir. 

Adam olmuş çocuklarımız, başarmış gençlerimiz ve deneyimleri ile 
kılavuzluk yapan değerli büyüklerimiz olduğu sürece kalkınma yolunda 
bilişimin ışığı ile aydınlanarak ilerleyeceğimizden kimsenin şüphesi 
olmasın...
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