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Gençlik TBD İlişkisi
Genç bir sektör olarak kabul edebileceğimiz 
bilişim sektörünün kitlesel örgütü olarak TBD 
gençlik ile buluşmayı başarabildi mi?

Hayır.

Bu sorunun gerçekten irdelenmeye gereksinimi 
var diye düşünmekteyim. Sektör genç, işin ilginç 
yanı bilişim kullanıcılarının yoğunlaştığı yaş 
kesimi genç ama 1976 yılından bu yana gençliğin 
enerjisini yeterince bünyesine katamamış bir 
örgüt Türkiye Bilişim Derneği.

İ
şin aslı 1976 yılından bu yana iş biraz daha da geriye gitti. O tarihte Türkiye Bilişim 
Derneğini kuranlar orta yaşa bile henüz girmemişlerdi. Böyle yazıyorum çünkü ne kadar 
genç oldukları ya da genç olma özelliklerinin olduğu tartışmalıydı. Büyük çoğunluğu 
akademisyen ve büyük şirketlerde yönetici konumdaydı bu nedenle de o yılların gençlik 
eğilimleri ile bire bir uyum sağlamıyorlardı.

Sonra zaman ilerlerken büyük bir kamu çalışanı kitlesi derneğin üyesi oldu. Dolayısı ile 
çözememiş olsak da en önemli sorunlarımızdan birisi kamu çalışanlarının özlük hakları oldu. 
Temel etkinliğimiz olan Ulusal Bilişim Kurultayları bilimsel nitelikli sektörel sorunlarımızı 
tartıştığımız etkinlikler olurken, Kamu Bilgi, İşlem Merkezi Yöneticileri ve Bilgi İşlem 
Merkezi Yöneticiler Seminerlerimiz ise adlarından anlaşılacağı gibi sektördeki yöneticileri 
sorunlarına çözüm üretmek amacı ile tasarlanmış etkinliklerdi. Dolayısı ile gençlik kendisini 
bu etkinliklerin bir parçası olarak görmedi.

1998 yılı tam bu kısır döngüyü kırmak için fırsatın ayağımıza geldiği yıldı. ODTÜ IEEE öğrenci 
kolu TBD ile birlikte eğitimde bilişim teknolojilerini ana eksen olarak kabul ettiği bir etkinliği 
yaşama geçirmek istiyordu.

TBD yönetiminin olaya başlangıçta soğuk bakması zamanla aşıldı ve BTIE kısaltması ile 
anılan etkinlik IEEE’den  önce Avrupa’nın En Büyük Gençlik Organizasyonu sonra Dünyanın 
En Büyük  Gençlik Organizasyonu ödülünü aldı.

Gerek IEEE öğrenci kolunun her yıl değişmesi gerekte TBD’de meydana gelen yönetim 
değişikliği sonucu etkinliklerin sayısını azaltma stratejisi yöntem olarak bu etkinliği Ulusal 
Bilişim Kurultayı içerisinde küçük bir salonda yapılan akademik bildirilerin sunulduğu küçük 
bir toplantıya dönüştürdü. Böylece gençlik ile olan tek kurumsal bağlantımızı da kaybetmiş 
olduk. 

Yıllar yılları kovaladı şimdi TBD’de çalışma grupları mesleğe yıllarca emek vermiş çoğu 
emekli ya da emeklilik yaşını geçmiş çalışanlardan oluşuyor. Bu bir kazanım ama ister 
istemez insan kendine şu soruyu soruyor: Gençlik Nerede?

Şu anda yeniden genel kurula gidiyoruz. Kuramsal olarak oluşturulmuş TBD Genç 
yapılanması ile gençlikle buluşmanın olanaksızlığını anlamamız gerekiyor. Yeni oluşacak 
yönetimin daha oluşurken gençlikle buluşma kaygısını yönetime taşıdığını göstermek 
zorundadır.

Aksi durum daha da yaşlanan bir TBD bizi bekliyor demektir.
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