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Teknoloji Üreten Türkiye için 50 yıllık yolculuk
Değerli Bilişimciler, değerli paydaşlar…
Türkiye Bilişim Derneği olarak 2021 yılı bizler için diğer yıllardan
çok daha farklı bir anlam taşıyor.
1971 yılında kurulan derneğimiz bu yıl kuruluşunun 50. yılını
geride bırakıyor. Ülkemiz bilişim dünyasının, uzun vadeli bir
hedef için oluşturduğu işbirliğinin somut bir göstergesi olan TBD,
Bilişim teknikbiliminin dünya ile aynı paralelde gelişmesinde
öncülük yapmış ve sürdürülebilirliğini “emek yoğun” bir süreç ile
gözler önüne sermiştir.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de dönüşüm hızla devam ediyor.
Rekabetin kıyasıya sürdüğü, siyasi ve ekonomik düzenlerin,
yerleşik alışkanlıkların temelden değiştiği çağımızda, bu hızlı
tempoya ayak uydurmak köklü bir geçmişten gelen tecrübe
kadar, bilgi, uzmanlık ve özveri gerektiriyor.
Bu ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, Türkiye’nin sayısal
dönüşümü için verimlilik, inovasyon, sürdürülebilirlik ve sosyal
sorumluluk ilkeleri çerçevesinde etkinliklerimizi ve projelerimizi
geliştiriyoruz.
TBD nin 50. Yılı bizler için, sadece bir kutlama değil; aynı
zamanda Türkiye’de kendi özgün teknolojisini üretme bilincini ve
dünya pazarlarında ülkemizin bilinirliğini yükseltmek için bir
dönüm noktasıdır.

Türkiye Bilişim Derneği bu süreç içerisinde birkaç kuşak
barındırmıştır. Tüm bu kuşaklar boyunca amaçlarımıza ulaşma
yolunda kurucularımız başta olmak üzere, bizler, hepimiz taşın
altına sadece elimizi değil, yüreğimizi de koyduk…
TBD olarak hiçbir zaman herhangi bir siyasi ideoloji ve akımdan
yana olmadık ve olmayacağız. Tarafsızlık anlayışımız; yalnızca
Cumhuriyet
hak
ve
özgürlüklerinden
yana
olmakla
taçlandırılmıştır.
Türkiye’de hem bilişim çalışanlarını hem de toplumun her
kesiminden vatandaşları bir çatı altında toplayabilen Türkiye
Bilişim Derneği, ülkenin en eski, en köklü ve en çok üyesi olan
hem bilişim meslek örgütü hem de toplumsal gelişim örgütüdür.
TBD Nisan 1971’de kurulmuş, kuruluşunu ve amaçlarını kısa
sürede geniş bir çevreye duyurmayı başarmıştır. 1994’ten beri de
Kamu Yararına Dernek niteliğini taşımaktadır. Bilişim kesiminin o
dönemde yeni bir çalışma alanı olarak örgütlenmesinde, meslek
görev tanımlarının ve standartların tanımlanmasında, Türkçe ’ye
bilişim terimlerinin kazandırılmasında, devlet katında bilişim
mesleğinin gelişmesinde çok önemli katkılar sağlamıştır.
Yaygın öğretim ile bilgisayar okuryazarlığının başlatılması ve
yaygınlaştırılmasında, yükseköğretimde bilgisayar mühendisliği,
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başlatılmasında, kısaca, Türkiye’de “bilişim kavramı” temellerinin
atılmasında ve “Bilişim Toplumu ”na dönüşüm faaliyetlerinin
başlatılmasında TBD hep öncü olmuştur…
TBD, 2000’li yılların başında “dönüşüm” anlamında Türk bilişim
topluluğunun ileri görüşlülüğünün de çok önemli bir göstergesi
oldu. Avrupa Birliği 6. Çerçeve programına ülkemizin katılması
için gösterdiğimiz çaba, eTürkiye ve edevlet konusunda
verdiğimiz uğraş ve aldığımız sorumluluklar, bugünün
tohumlarıdır.

Uzun vadede toplumun gelişmesine ve refahına sağladığımız
katkının, bu sorumlulukların hepsine ne oranda sahip çıktığımızla
ve her birinde ne kadar başarılı olduğumuzla ölçüleceğini
biliyoruz.
Kurucularımızdan aldığımız mirası daha ileriye taşımak için
büyük çabalar göstermekteyiz. Bir sivil toplum örgütü olarak
önemli işler yaptığımızı, toplumsal yansımalarının geniş
kesimlerce algılandığını görmek bizler için en önemli ödüldür.
TBD olarak, önümüzdeki dönemde de, bu temel ilkelerimizden
ve gönüllülük değerlerimizden ayrılmadan, bilişim, dönüşüm ve
topluma daha fazla katkı vermek için var gücümüzle çalışmaya
devam edeceğiz.
Her zaman olduğu gibi, TBD yine paydaşlarının desteği ile yarım
asırdır büyüttüğü bilgi ve tecrübesini, her zaman olduğu gibi
geniş toplum kesimlerine uzanan farklı projeler ile taçlandırmayı;
50.
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yıldönümünü
geleceği
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sürdürülebilirliğin bir kilometre taşı olarak kullanmayı hedefliyor.
Türkiye’nin özgün ve ileri teknolojiler ile dönüşüm yolculuğunda
bu gün de aynı heyecanla çalışmalarımızı yürütmekteyiz.
Şunu da ifade edeyim ki, yapılan tüm iş ve faaliyetlerin,
profesyonel kadrolarla değil, aktif olarak çalışan birkaç yüz
yürekli insanın heyecanlı ve coşkulu katkılarıyla gerçekleştirilmiş
olması, TBD adına bir gurur kaynağıdır.
Kuruluşumuzun 50. Yılına adım attığımız bu ilk günlerde, başta
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üzere tüm
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gruplarımıza, yöneticilerimize, destek veren tüm paydaşlarımıza
gönülden teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi iletiyorum…
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