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G Ö R E V ,  G E L E N E K ,  GELECEK

Türkiye Bilişim Derneği ülkemizde Bilişim Toplumu’na dönüşümün 
öncüsü olarak, ülkemizin ekonomik, toplumsal ve kültürel 
kalkınmasına  katkı vermek amacıyla, bilişim bilincine varmış insanlar 
topluluğunu aynı şemsiye altında bir araya getiren, çağdaş kültürel 
değişimi sağlamak görevi ile kurulmuş, bu doğrultudaki  çalışmalarını 
ilkelerinden ödün vermeden 44 yıldır sürdürmektedir.

GELENEK
Sayıları on bini aşan birbirinden değerli bilişim gönüllüsünün üye olduğu TBD’de iki yıllığına göreve 
gelmek üzere birbirleriyle yarışan adayların ülke kalkınması için bilişim yoluyla yapacaklarını paylaştığı, 
büyük bir olgunluk ve centilmenlik içinde sürdürdükleri kampanyaların yapıldığı seçimlerin ardından, 
kazanan ve kaybeden tarafların birlikte, el ele, kol kola çalışması TBD gelenekleri arasındadır. 

Geleneklerimiz arasında, birlikte yola çıkılan başkan adayından daha çok oy alan bir aday bulunsa 
bile, seçim öncesi birlikte yola çıkılan başkan adayının arkasında durmak da vardır. Çünkü, kendisine 
“Başkan” olarak arkasında durulacağına ilişkin söz verilmiştir... 

Özellikle birden çok adayın olduğu seçim ortamlarında karşımıza çıkan ayrışma, bölünme ve kamplaşma 
görüntüleri gönüllü olarak çalışmak isteyen üyelerin uzaklaşmasına neden olmaktadır. Liderlerin 
gelenekselleşmiş görevlerinden biri de bu ayrışmanın önüne geçerek, birleştirici olmaktır.
Yazılı olmayan bu kurallar kurumsallık için vazgeçilmez ilkeler arasında yer almaktadır. Gönüllülük 
esasına dayalı çalışma yapılan bir sivil toplum kuruluşunun en büyük dayanağı ve zenginliği de bu tür 
gelenekselleşmiş kurallar değil midir?

GELECEK
Bilişim’98 Etkinliği kapsamında düzenlediğimiz “Türkiye 2023” başlıklı panelde (Bilişim Dergisi 71. 
Sayı, 1999) gündeme getirilen konuların bugün gündemde yer alması, eğitim alanında ortaya attığımız 
görüşlerin tek tek gerçekleşmesi, bilişim alanında çalışanların sorunlarına adım adım çözüm bulunması, 
bilişimle ilgili her türlü yasal düzenlemede TBD görüşünün alınması, e-dönüşüm icra kurullarında yer 
alarak ortaya koyduğumuz vizyona uygun eylemlerin gerçekleşmesini görmek bütün yorgunlukları 
unutturmuştur.

Geçmişi inkâr edenin geleceği inşâ edemeyeceği ortadadır. Geçmişten aldığımız güç ile attığımız adımlar 
bizi geleceğe taşımaktadır. Geleceği şekillendirirken sivil toplum kuruluşu olarak toplumu aydınlatma 
görevimiz olduğunun bilinciyle hareket edip olası tehlikeleri, çıkmaz sokakları bulup erken önlem 
alınması için gereken uyarılarda bulunmak görevimiz olmuştur. 

Özellikle Türkiye gibi kalkınma ve gelişme hedeflerine ulaşmakta zorluklar yaşayan ülkelerde STK’ların 
işlev ve görevleri gün geçtikçe daha çok önem taşımaktadır. Yapılanlara, yapılamayanlara, yanlış 
uygulamalara dikkat çekmek, çözümler önermek ve önerdiklerimizin gerçekleşmesini sağlamak üzere 
denetleme ve izleme işlevlerini yerine getirmek gibi kaçınılmaz görevlerimiz olduğu unutulmamalıdır.

Biz bilişimcilerin geleceği kurgularken geleneklerimizden aldığımız güç ve ilhamın yol gösterici olmasını 
diliyorum.
Yeni Yılınız kutlu olsun...

GÖREV
Bilişim kesimi içinde “Entellektüel  Liderlik” rolünü üstlenen TBD’nin görevi, sektörün tüm paydaşlarının 
sorunlarına sahip çıkarak çözümler üretmek, bilişim kültürünü yaymak için kamuoyuna açık düzenli 
yayınlar ve etkinlikler yapmak, ulusal politikalar belirlenirken bilişim teknikbilimine dayalı çağdaş 
yaşama dönüşümü hızlandırıcı girişimlere öncelik vermek olmuştur. 

http://www.bilisimdergisi.org/s172
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