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Türkiye Bilişim Derneği kurulduktan  hemen sonra, 1972 yılında yayımlanmaya başlayan TBD 
Bilişim Dergisi, 42. yılında 161. sayısıyla elektronik dergi biçimindeki 50. sayısına da ulaşmış 
bulunuyor. 112. sayısından bugüne kadar geçen 50 sayı ile elektronik dergiciliğin de simgesi 
olarak yayın dünyasındaki yerini almış bulunuyor.

Elektronik ortamda 2009 yılı Ağustos ayında yayımlamaya başladığımız TBD Bilişim Dergisi, beş 
yıla yaklaşan sürekliliği ile bu alandaki öncü yayınlardan olmuştur. Yirmi bini aşan okuyucu sayısı 
derginin en güçlü yanlarından biridir. 

TBD Bilişim Dergisi’ni, 2 Ocak 2001 günü, haftalık olarak İnternet ortamındaki ilk yayımlanan 
biçimiyle “i-Dergi” olarak yayımlanmasından sonra (bu yayın 17.05.2004 tarihli 156. sayıda bitmiştir), 
yine İnternet ortamında bu kez aylık olarak elektronik dergi (e-Dergi) biçiminde yayımlama kararını 
aldık.

İlk sayılarda “Bilişim” ve “Bilişim Toplumu” kavramlarının tanımını ve anlamını paylaşarak 
geçmişten geleceğe yaşam biçimlerimizin nasıl değişebileceği konusunda ipuçlarını vermeye 
çalıştım. 

Her yıl nisan ayında yayımlanan sayılarımızda köşeyi çocukların yazılarına bıraktım. Gerçekten 
“çocuk” olan çocuklara... Onların duygu ve düşüncelerini bu sayfalardan paylaşması ne güzel oldu, 
olacak da...

TBD olarak, her etkinliğimizde, her eylemimizde günlük uğraşların ve sorunların yanı sıra geleceğe 
dönük atılımları da gündeme taşıdık. Bu sayfalarda da bu yaklaşıma koşut konular yer aldı. Konu 
doğal olarak çocuklarımız ve onların yaptıkları, yapacakları oldu. TBD Ankara Şubesi Başkanı 
olduğum dönemde başlatmış olduğumuz “Bilişim İzcileri” çalışmasını anlattığım yazım ve Ankara 
Tevfik Fikret Lisesi’nde robot yapan çocuklarımızın çalışmalarının ele alındığı, eğitim sistemimizin 
çocukları robotlaştırmaması gerektiğini anlattığım “Robosapiens” başlıklı yazılarım çocuklara 
verdiğimiz önemi göstermektedir. Eğitim sistemimizin çocuklarımızın yitip gittiği bir yapboza 
dönüşmesinin geleceğimize vurulmuş bir darbe olacağını unutmayalım. Eğitim, e’yitim olmamalı.

Geleceğe dönük çalışmalarımızı yeni oluşturduğumuz “İlgi Grupları” eliyle pekiştirerek 
sürdürmekteyiz. Bunların içinde çalışmaları en etkin biçimde sürmekte olan grubumuz ise, 
“Çocuklar İçin Bilişim” çalışma grubumuzdur. Grup, “Çocuklar İçin Programlama” (ÇİP) çalışmaları 
ile, çocuklarımızın erken yaşlarda programlama öğrenerek, bilgisayarı yalnızca tüketim için değil, 
üretim için de kullanabileceklerinin ayırdına varmalarını sağlayacak etkinlikler düzenleyecektir. 

2014 ÇİP YILI
Her yeni yılın başlangıcının yeni umutların da başlangıcı olduğunu unutmadan, eski 
yılı tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi “Geri Sayım” yaparak uğurladık. 2010, 11, 12 ve 
13 de benzer şekilde uğurlandı. 2014 yılına da yeni umutlar ile, yeni hedeflerle girdik. 
2014 yılının sağlık, mutluluk, huzur, barış ve bereket içinde geçeceği bir yıl olmasını 
dilerim... 
2014 yılında yapacaklarımız ile bilişim toplumunun temellerinin sağlam biçimde 
atılacağına inanıyorum.

http://www.bilisimdergisi.org/s161


