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SEÇENEĞİMİZ  DUYARLI OLMAK

dernek olduğunu unutmamamız gerekmektedir. Bu 
nedenle üyeleri birbirine düşürecek en ufak bir davranışa 
dahi izin verilmemelidir.
• Unutulmaması gereken nitelikli çalışma yapacak 
arkadaşlarımızın dernek içerisinde çalışmaları için şimdiye 
kadar büyük bir hassasiyetle oluşturduğumuz ortamın 
sürdürülebilirliğini sağlamamızdır.
• Demokratik niteliklerimiz kaybetmememiz 
gerekmektedir. Demokrasi iki olgu olmadan olmaz. 
Bunlardan birincisi eleştiri hakkı ikincisi de sorumluluktur. 
Sadece eleştirmekle demokrat olunamadığı gibi sorumlu 
olmak ta eleştiri yapma hakkının ortadan kaldırılmasının 
nedeni olamaz. 
• Unutulmaması gereken en temel olgu insanlar olmadığı 
taktirde derneklerin bir şey ifade etmeyeceğidir. 
Bizim ayrıca yüksek nitelikli insana ihtiyacımız vardır. 

Türkiye Bilişim Derneği bugünlerde yaşamsal nitelikte önemli olan 
bir süreçten geçmektedir. Bu sürecin adına kısaca ‘kurultaylar  
dönemi’ diyebiliriz. Bu dönemler derneğin geçmiş dönemlerinin 
irdelendiği ileriye yönelik umut ve stratejilerin tartışıldığı dönemler 
olması nedeniyle hem çok önemli hem de çok yaşamsaldır.

Unutmamamız gereken temel noktaları 
tekrar burada yinelemek istiyorum.

Toplumu değiştirmek için yola çıkanların en az 
toplumu değiştirecek kadar yüksek bir anlayışa 
sahip olmaları gerekmektedir.

Son söz,  Mevlana ‘gel’ derken benimle aynı 
düşünceyi taşıyorsan gel demiyor. Diyor ki ‘kırk 
kere tövbe edip bozmuş olsan da gel’ ve sonra 
devam ediyor ‘hataları örtmekte gece gibi ol’. 
 
Dikkat bunu söyleyen düşünür sekiz yüz yıl önce 
yaşamıştı.

• TBD Bilişim Teknik Bilimi’ni toplumsal kalkınmada bir araç 
olarak kullanmak amacıyla yola çıkan bilişimcilerin yığınsal 
demokratik, örgütüdür bu amacın dışında herhangi başka bir siyasi 
yüklemin derneğimize zarar vereceğini gözden uzak tutmamamız 
gerekmektedir.
• Unutmayalım TBD bizim derneğimiz ve buna yapılacak herhangi 
bir dış müdahale geri dönülemeyecek sonuçlar yaratabilir. Her şeyi 
kendi içimizde çözmek zorundayız.
• Her TBD Üyesi derneğimiz açısından vazgeçilemeyecek bir yapı 
taşıdır. Dernek üyelerinin değişik karalamalarla dernek dışına itilme 
olgusu ile sonuna kadar savaşım vermek zorundayız.
• Güçlü dernek olmak demenin katılımcı üye sayısı yüksek olan 

Çok önemlidir çünkü eğer bu dönemlerde kendimizin eksikliklerini 
doğru olarak anlayamaz ve onlar için yeni stratejiler geliştiremezsek 
bu süreçten elde edebileceğimiz yararı elde edemediğimiz gibi süreci 
kötü yönetmekten dolayı da zaafa uğrayabiliriz. 

Yaşamsaldır çünkü geleceğe yönelik kararların alınabileceği ve 
yeni kadroların sürece dahil edilebileceği yerler kurultaylardır. Bu 
dönemler eğer iyi yönetilemezse kişisel kırgınlıklar, ilerde katkısını 
alabileceğimiz nitelikli bilişimcileri süreçlerin dışına itebilir.
İşi yaşamsal kılan, teker teker konuşulduğunda temel kaygısı 
derneği ileriye götürmek olan kişilerin, grup psikolojisi ile kaştı tarafı 
ötekileştirerek süreçlere dahil olmalarını imkansız hale getirmesidir.

Burada sorumlu olan her Türkiye Bilişim Derneği üyesine ciddi 
görevler düşmektedir. 

http://www.bilisimdergisi.org/s151


