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Sayın İlgili, 

 

Türkiye Bilişim Derneği (TBD), 1971 de kurulmuş,  1994 yılında Bakanlar Kurulu 

Kararı ile “Kamu Yararına Dernekler” statüsüne alınmıştır.  

Üye yapımız bilim adamları, bilişimciler, her meslekten uzman kişiler, eğitimciler, her 

yaş ve kademede vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. 

TBD, kendi alanı içerisinde hem toplumsal, hem sektörel ve mesleki konularda 

hizmet ve çözüm üretmek üzere organize olmuş bir yapıya sahiptir.  

Hem kamudan hem de özel sektörden bilişim alanında çalışanların üye profilimizin 

temelinde yoğunlukla yer alması ve derneğin amaçlarının arasında bulunan mesleği 

sahiplenici unsurlar, bir meslek örgütü hüviyetiyle de önde ve öncü durumunda 

bulunmamızı gerektirmektedir. 

Sistem Çözümleyici ve Programcı unvanına sahip bilişim personelinin, bugünlerde 

gündemde olan 3600 ek gösterge kanun teklifinin içinde yer almasını TBD olarak çok 

önemli buluyoruz ve dikkate alınması konusunda yıllardır sürdürdüğümüz ısrarımızı 

bugün tekrar hatırlatmak istiyoruz. 

Mademki “Bilişim dönüşmemizin en önemli aracıdır” diyoruz ve bilişim çalışanlarına 

büyük sorumluluklar düştüğünü ifade ediyoruz; bu değerli personele ”Bilişim 

Uzmanlığı” kadrosunun ihdas edilmesi konusunu da yakından takip etmekteyiz. 

Özellikle bu günlerde bu konuyu tekrar gündeme getirmeyi de çok önemli buluyoruz. 

Yaşanan uzun karantina koşullarında, toplumumuz ve tüm kurumlarımız bilişim ve 

iletişim hizmetleri sayesinde yaşamsal ihtiyaçlarının birçoğunu karşılayabilmiş ve 

dijital teknolojinin kıymeti çok açık olarak anlaşılmıştır. 

Söz konusu süreçte, insan kaynağına duyulan ihtiyaç da çok net olarak ön plana 

çıkmıştır. 

Özellikle bu dönemde yaşanan çok büyük sorunlara rağmen bilişime emek veren tüm 

bilişim çalışanları canla başla ülkemizin artan dijital hizmet ihtiyacının karşılanmasına 

yönelik olarak çalışmış ve çabalarını fedakârca ortaya koymuşlardır. 

Bu konuda özellikle kamu sektöründe görev yapan bilişim personelinin katkı ve rolü 

çok büyüktür. 
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Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2019 yılı e-devlet uygulamaları 

değerlendirme raporunda Türkiye kullanıcı odaklılık konusunda 4.ncülüğe 

yükselmiştir. Söz konusu katagoride 2018 yılında 24.ncü sırada yer almaktaydık. 

Hem bu başarıda önemli katkıları olan hem de ülkemizin dijital olgunluk seviyesinin 

yükseltilmesine, başta KOBİ’ler olmak üzere tüm sektörlerde dijital dönüşümün 

gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak olan “Bilişim  Sektörü” çalışanlarının vermiş 

olduğu emekler sayesinde  Türkiye başlangıçtan bugüne dek e-Devlet hizmet 

yeterliliği konusunda en hızlı gelişen ülkeler arasında yer almıştır. 

 

Bu başarının temelinde elbette yetkin bilişim çalışanlarının varlığı, verimliliği, doğru iş 

yapma becerisi, oluşan yeni teknolojilere hızla uyum sağlayabilme kabiliyeti ve üstün  

görev bilinci yer almaktadır. 

Diğer yandan, mevcut durum bağlamında görev tanımlarının, göreceli bir çeşitliliğe 

bürünmesi; farklı isimler, unvanlarla oluşan karmaşık yapı ve standartlardaki 

belirsizlikler önemli sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Nitelikli insan gücü yetiştirilmesi ve/veya yetişmiş meslek elemanlarının etkili, verimli 

ve uzmanlıklarıyla doğru orantıda çalışma şartlarında olabilmeleri bugün 4. Sanayi 

Devrimi sürecinde dijital dönüşümünü tamamlamaya çalışan ülkemiz için çok büyük 

önem taşımaktadır. 

Türkiye, verimlilik artışından güç alan dijital ekosistemini oluşturmak zorundadır. Tüm 

unsurlarıyla bir bütün oluşturan dijital ekosistemin temel payandaları kısaca, 

1. Nitelikli insan kaynağına sahip olmanın gereklerini eğitimde ve çalışma 

ortamlarında yerine getirebilmek, siyasi yönetimde söylem ve bakış açısını bu 

kararlılık içerisinde tutmaktır.  

2. Küresel kriterlerde kabul edilen standartları saptamak, üretmek ve kullanmak,  

3. Teşvik ve destekler ile girişimleri güçlendirmek,  

4. Serbest rekabet ortamı yaratılarak gelişmenin, ticari başarının ve 

markalaşmanın yolunu açmaktır.   

Bu doğrultuda, Bilişim çalışanlarının mesleklerine ve mesleki unvanlarına özgü 

özlük haklarının oluşturulmasına yönelik farkındalığı arttırmak, paydaşlar olarak 

hepimizin en büyük öncelikleri arasında gelmelidir. 

Mademki “bilişim dönüşmemizin en önemli aracıdır” diyoruz ve bilişim çalışanlarına 

büyük sorumluluklar düştüğünü ifade ediyoruz; bu değerli personele “”Bilişim 

Uzmanlığı” kadrosunun ihdas edilmesi konusunu da çok yakından takip etmemiz 

gerektiğini ve bu konuda karar vericilere önemli görevler düştüğünü 

değerlendiriyoruz. 
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Bu çerçevede, 

 657 DMK 36 maddede kadro sınıflarına Bilişim Hizmetleri Sınıfı’nın (BHS)  

eklenmesi ve Bilişim Uzmanlarının bu sınıfta yer almasını, 

 Sistem Çözümleyici ve Programcı unvanına sahip bilişim personelinin, bir sınıf 

olarak tanımlanması ve 3600 ek gösterge kanun teklifinin içinde bulunmasını, 

 

TBD olarak çok önemli buluyoruz ve dikkate alınması konusunda ısrarımızı 

sürdürüyoruz.  

Ülkemizin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesine yönelik olarak mesleklerinde çok 

önemli hizmetleri sürdürmekte olan bilişimcilerin bu düzenlemeleri fazlasıyla hak 

ettiklerini değerlendirmekteyiz. TBD olarak özellikle söz konusu pandemi süreci 

koşulları da dikkate alınarak, tüm karar vericilerimiz tarafından konuya gereken 

önemin verileceğine ve gerekli düzenlemeleri en kısa sürede yerine getirileceğine 

olan inancımız sonsuzdur. 

Saygılarımızla, 

 

 

 

Rahmi AKTEPE 
 
Türkiye Bilişim Derneği  
Genel Başkanı 
 
 
 
 


