
TOPLUM İÇİN BİLİŞİM MERKEZLERİ
Yirmi birinci yüzyılın bilişim çağı olduğu bilinmektedir. Çağın gerisinde kalmamak 
için toplumun “Bilişim Toplumu”na dönüşmesi de kaçınılmazdır. Bu dönüşümün 
sağlıklı biçimde gerçekleşebilmesi için toplumu oluşturan her bireyin tek tek 
bilişimle tanışması, bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanması 
gerekmektedir. Unutmayalım ki, bilişim teknolojileri yalnızca ekonomik değil, aynı 
zamanda sosyal kalkınmanın da itici gücüdür.

Teknolojik bilgi birikimi ve bilinç nasıl sağlanacak? 

Bugün başı sıkışan, teknoloji ile başı derde giren birçok 
insan ilk olarak komşusuna (genellikle komşusunun 
çocuğuna) ya da bilgisayardan, akıllı telefondan, 
tabletten anlayan tanıdığına başvurmakta, derdine 
çözüm aramakta. Tıpkı başı ya da karnı ağrıyanın, dişi 
ağrıyanın komşusundan ilaç (adı) alıp kendi kendini 
tedavi etmeye başlaması gibi yöntem ve yaklaşımlar 
bilişim alanında da yaşanmaktadır. Bilinçsiz ilaç 
kullanımı ya da hastane önündeki yığılmaların sağlıkta 
ve ekonomideki yıkıcı etkisini bilmeyenimiz yoktur.

Çözüm için izlenecek yol bellidir. Tıpkı Aile Hekimliği 
sisteminde olduğu gibi, topluma hizmet edecek 
danışma merkezlerinin açılması gerekmektedir. Birinci 
basamak sağlık hizmetleri için ilk başvuru noktası olan 
aile hekimliği merkezleri ailelerin kolayca ulaşabileceği 
yerlerde hizmet vermektedir. Buralarda görev yapan 
aile hekimleri, aile bireylerinin ikâmetlerine yakın olup 
hizmet verdiği toplumu her yönüyle tanır; aile, çevre 
ve iş ilişkilerini değerlendirir. (…) Bu doktorlar kendi 
sorumluluğu altındaki bireyleri bir hastalık çerçevesinde 
değil, bütüncül bir yaklaşımla riskler, sağlık koşulları, 
(…) sağlık sorunları ile birlikte bir bütün olarak 
değerlendirir. [1]

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) ülkemizi yarınlara 
taşıyacak projesi olan TOPLUM İÇİN BİLİŞİM MERKEZİ 
(TİBİM) toplumun her kesimiyle işbirliği ve işbölümü 
yapılarak kurulmalıdır. Yerel dinamiklere uygun olarak, 
yakınında bulunan aile bireylerinin yaşam alanları ile 
ilgili bilgi ve iletişim teknolojileri konusundaki destek 
gereksinimlerini karşılayacak bu merkezlerin yaşaması 
için gereken mekan kamu ya da belediyeler tarafından 
sağlanmalıdır. TİBİM’de belediyeler, üniversiteler ve 
STK’ların işbirliğinde bilişim çağının gereksinimlerine 
dönük eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecektir. 
TİBİM, toplumun “Bilişme Noktası” olarak tasarlanıp 
uygulamaya alınacaktır.

TİBİM’de hizmet verecek olan uzmanlar bilişim alanında 
emekli olan deneyimlilerden, bilişim uzmanlarından, 
gençlerden ya da üniversitelerdeki öğretim 
görevlilerinden oluşacaktır. Gönüllülerin çalışmaları 
ile de desteklenecek bu uzmanlara istihdam olanağı 
sağlanmış olacaktır.

TİBİM Projesi ile, kullanılan her türlü teknolojik aygıtın 
“Akıllı” sıfatı taşıdığı günümüzde, yurttaşlarımızın da 
“Akıllı” yurttaşlar olarak teknolojinin esiri olmak yerine, 
teknolojiye hükmeden bireyler konumuna geçmesi 
amaçlanmaktadır. 

Proje’nin yaygınlaşması ile, 64. Hükümet Programında 
[2] yer alan ve ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümünde 
önemli bir yere sahip olan, büyüme ve istihdam odaklı 
olarak hazırlanmış bulunan “2015-2018 Bilgi Toplumu 
Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamındaki Bilgi ve 
İletişim Teknolojilerinin Topluma Nüfuzu bölümündeki 
eylemler başta olmak üzere, birçok eylem de yaşama 
geçirilebilecektir. [3] 

Ankara, 13.12.2015

2016 yılının, geride bırakmakta 
olduğumuz 2015 yılından daha 

huzurlu, daha verimli, daha 
başarılı, daha çok kazançlı, 

sağlıklı, barış ve mutluluk dolu, 
neşeyle bilişeceğimiz günler 

getirmesi dileğiyle yeni yılınızı 
kutlarım… 

(*) Bs. Müh., Bilişim Ltd. Paz. ve Satış Md.
     Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

[1] www.ailehekimligi.gov.tr 
[2] www.basbakanlik.gov.tr 
[3] www.kalkinma.gov.tr 

Mühendisten avukata, doktordan öğretmene kadar her meslekten herkesin; patronların, 
çalışanların, öğrencilerin, ev hanımlarının, annelerin, babaların, dedelerin, ninelerin, 
çiftçilerin, akademisyenlerin, işçinin, memurun yani toplumun tüm kesimlerinin internetten, 

teknolojiden ve teknolojinin getirilerinden, e-devlet, e-belediyecilik, e-Türkiye gibi uygulamalardan 
yararlanması için bilgili ve bilinçli olması gerekmektedir. 

http://www.bilisimdergisi.org/s182
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