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Özet: Tüm dünyada modern anlamda sivil toplum hareketlerinin başlangıcı 19. Yüzyılın son dönemlerine kadar 
dayanmaktadır. 22 Nisan 1971 tarihinde kurulmuş olan Türkiye Bilişim Derneği ülkemizin, bu alanındaki ilk sivil 
toplum kuruluşudur. 1994 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler arasına alınmış, 
9500’ü aşkın üyesi ile mesleki bir örgüttür. Çeşitli üniversitelerdeki gençleri bir araya getirerek sosyal bir ortam 
sağlayan ve iş dünyası ile öğrencileri buluşturan bir çalışma grubu olan TBD Genç; yıllardır devam eden süreçte 
bilişim teknolojileri ve bilgi toplumu gibi konular üzerine farklı organizasyonlar gerçekleştirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sivil toplum kuruluşları, Türkiye Bilişim Derneği, TBD Genç

1. Giriş

Kalkınmışlık düzeyi  ülkeler  veya  toplumlar  arasında 
farklı  olmakla  beraber  dünyanın  pek  çok  yerinde 
toplumsal  sorunlara  duyarlılık  ile  yaşamımızı 
biçimlendiren olaylara ve süreçlere katılma eğilimleri 
Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) ortaya çıkmasına 
yol  açmıştır.  Sivil  toplum  kuruluşları,  toplumun 
içinden ve topluma ve/veya ilgili kuruluşun üyelerine 
yönelik çeşitli  hizmetleri üreten kuruluşlar olarak ele 
alınabilir. Bu kuruluşlar, yerel olarak faaliyet gösteren 
küçük gruplardan, uluslar arası organizasyonlara kadar 
değişen şekillerde olabilir.  Önceleri, etkinlik alanları, 
toplumsal  yapı  içinde  ihmal  edilen  bazı  grupların 
(yoksullar, çocuklar, yaşlılar, kadınlar, engelli bireyler 
v.b)  acil  ihtiyaçlarını  karşılamak  üzere  doğrudan 
yardım ya da hizmet iken günümüzde bu kuruluşların 
amacı, hizmet verdikleri kişilerin güçlenmesine, kendi 
kendilerine  yeterliliğin  sağlanmasına  ve  yaşam 
kalitelerinin yükseltilmesine yönelmiştir.

Sivil toplum kuruluşlarının ülkemizdeki önemi giderek 
artmaktadır. Sayılarının on binlerle ifade edilmesi ve 
kamuoyundaki  etkileri  de  bunu  açıkça  ortaya 
koymaktadır.

Aynı faaliyet alanında çalışan birçok kurumun varlığı, 
alandaki çeşitliliği yansıtması bakımından olumlu bir 
görüntüdür.  Fakat arada bir iletişim ve koordinasyon 
eksikliği  olduğunda,  aynı  işi  yapanların  birbirlerinin 
tecrübe  ve  bilgi  birikimlerinden  faydalanmaması 
durumunda  görüntü,  çeşitlilikten  çok  bir  verimsizlik 
örneğine doğru kaymakta ve tekrarlı girişimler olarak 
ortaya  çıkmaktadır.  Asıl  olan  bu  tekrar  edilen 
“gelişim” hareketlerinin daha çok özendirilmesi ve bu 
yolla  kurumların birbirlerini  sürekli  gelişim yönünde 
tetiklemesi,  dahası  örnek  olmasıdır.  Bir  alışkanlık 
değişimi  gerektiren  bu  çalışmalar  elbette  uzun  bir 

zaman dilimini  kapsayacaktır.  Bunun sağlıklı  olarak 
sürdürülebilmesi için plânlanmış, aşamalandırılmış ve 
zamana  yayılmış  çalışmaların  yapılması 
gerekmektedir.  Bir  çalışma  yapılırken  benzer  bir 
çalışmanın  daha  önce  ya  da  aynı  süreçte  yapılıp 
yapılmadığını araştırmak anlamlı olacaktır. STK’ların 
kendi hizmetlerine dair bir kalite düzeyi belirleme ve 
bu  düzeyi  artırmaya  yönelik  çalışmaları  olması 
gerekmektedir.  Faaliyet  kalitesinin  ve  verimliliğinin 
sağlanması  hem  ülkemizdeki  sivil  toplum 
kuruluşlarının  hem de  bu  kuruluşlardan  hizmet  alan 
kişilerin  yararına  olacaktır.  STK  çalışmaları,  gerek 
profesyonel  gerekse  hükümet  organizasyonları  ile  iş 
birliği içerisinde yapılırsa hem bir standart oluşturmak 
hem  de  daha  verimli  çalışmalar  yapmak  mümkün 
olacaktır.  STK’lar  çatısı  altında  gönüllüler  ve 
profesyoneller,  bir  düşünce  ve  araştırma  grubu 
oluşturarak, yurt dışında STK’lara ilişkin uygulamaları 
örnek olay çalışmasıyla inceleyerek buradan Türkiye 
STK’larına  ilişkin  öneriler  geliştirilebilir.  Bu 
uygulama  ülkemizde  de  benchmarking’in  ticarî 
sektörde  olduğu  kadar  toplumsal  sektörde  de 
güçlü/başarılı  bir  şekilde  uygulanabileceğinin  bir 
örneğini de oluşturacaktır.

2. Türkiye Bilişim Derneği

Türkiye’nin  bilişimle  tanışmasının  neredeyse  hemen 
ardından  1971  yılında  bugün  bilişim  profesyoneli 
diyebileceğimiz yarı akademik bir topluluk tarafından 
büyük bir gelecek vizyonu ile kurulan Türkiye Bilişim 
Derneği  (TBD)   bugün  artık  toplumun   her 
katmanından  üye  yapısıyla  "Bilişim  Kültürünü" 
yaymaya çalışan bir  "Sivil Toplum" öncü hareketine 
dönüşmüştür.

Üye sayısı bugün 9.500 i aşmıştır. Dört şubesi, 13 il 
temsilciliği  ve  33  Üniversitede  TBD-Genç 



örgütlenmesiyle TBD, bilişim sektörünün gelişmesine 
önemli katkılar vermeye devam etmektedir.

3. TBD Genç

Türkiye  Bilişim  Derneği  bünyesinde  20den  fazla 
çalışma  grubu  bulunmaktadır.  Bunlardan  birisi  olan 
Genç  Çalışma  Grubu  1997  yılında  çalışmalarına 
İstanbul’da başlamıştır. Ardından 2004 yılında;  TBD 
Genç Eskişehir,  2005  yılında  TBD Genç Ankara ve 
TBD  Genç  İzmir,  2006  yılında;  TBD  Genç  Konya, 
TBD  Genç  Elazığ  ve  TBD  Genç  Trabzon,  2008 
yılında TBD Genç Kıbrıs çalışmalarına başlamıştır.

Çeşitli  üniversitelerdeki  gençleri  bir  araya  getirerek 
sosyal bir ortam sağlayan ve iş dünyası ile öğrencileri 
buluşturan bir çalışma grubu olan TBD Genç; yıllardır 
devam  eden  süreçte  bilişim  teknolojileri  ve  bilgi 
toplumu gibi  konular  üzerine  farklı  organizasyonlar 
gerçekleştirmiştir.  TBD  Genç;  Türkiye’nin  bilişim 
sektörüne katma değer sağlayacak, sosyal sorumluluk 
bilincine  sahip,  kalifiye,  genç  beyinler  yetişmesine 
katkıda bulunmaktadır.

Üniversitelerde  seminerler  düzenleyerek  iş  dünyasını 
üniversitelerle  buluştururken  bilişim  gezileri  ile 
gençlerin  birkaç  sene  sonra  çalışacağı  ortamları 
tanımalarına imkân sağlanmaktadır. Bunların yanında 
TBD Genç üyelerine ve tüm gençlere yönelik ücretsiz 
veya düşük ücretli eğitimler düzenlenmektedir. Bu tür 
aktiviteleri gerçekleştirirken keyifli vakit geçirebilmek 
ve gençler arasındaki diyalogu arttırabilmek amacıyla 
sosyal organizasyonlar düzenlemektedir.

TBD Genç Çalışma grubunun amaçlarını;

• Üniversite  öğrencilerini  ve  bilişim  sektöründe 
çalışan  gençleri  bir  araya  getirerek  bilgi  ve 
birikimlerini paylaşma ortamı sağlamak,

• İletişim çağında üyelerin topluma faydalı bireyler 
olarak yetişmesini sağlamak,

• Benzer  düşünce  yapısındaki  üyelerin  bir  araya 
gelmesi ile sinerji yaratmak, projeler geliştirmek,

• Üyelerin  sahip  olduğu  bilgi  ve  becerileri 
birbirleri  ile  paylaşarak  sorunlar  karşısında 
kapsamlı çözüm önerileri getirebilmek,

• Üyelerin  kişisel  bilgi  ve  becerilerini  arttırarak 
bunların  toplum  yararına  kullanılmasını 
sağlamak,

• Üniversite  bölüm  başkanları  ve  öğretim 
görevlileri  ile  sıkça  görüşülerek  geleceğin 
işadamlarına  yönelik   projeler  ve  etkinlikler 
 düzenlemek,

• Üyelerin  coşku  ve  enerjisini,  TBD’nin 
projelerine yardımcı güç olarak kullanmak,

• Toplumda  teknolojik  üretim  ve  yenilikçi 
düşünme  konusunda  bilinçlenmeyi  yaratacak 
mekanizma  ve  altyapıların,  gençliğin  gönüllü 
çalışmalarıyla birlikte Türkiye için kullanılabilir 
hale gelmesini sağlamak,

• Liderlik özelliklerini taşıyan üyeleri, iş hayatında 
başarılı yöneticiler olacak şekilde yönlendirmek, 
çalışma  kolları,  etkinlik  sorumlusu  gibi 
 görevlerle  pratik  yapmalarını  sağlamak  olarak 
sıralayabiliriz. 

TBD Genç Neler Yapar;

• Bilişim  sektörü  ve  öğrenciler  arasında  köprü 
görevi oluşturacak organizasyonlar,

• Güncel ve geleceğe yönelik bilişim ve teknoloji 
konularında araştırmalar,

• Konferans, kongre, seminer, açık oturum, teknik 
gezi ve benzeri etkinlikler,

• Şahsi veya topluluk bazlı teknik projeler düzenler 
ve bunların gerçekleştirilmesi,

• Kişisel  gelişim,  akademi,  kariyer  ve  inovasyon 
odaklı eğitim programları,

• Sivil  toplumu  destekler  ve  bu  yönde  sosyal 
içerikli sorumluluklar alır.

• Yayında bulunur, arşiv oluşturur.
• Düzenlenecek  olan  bilim  ve  teknoloji  konulu 

etkinliklere katılır.
• Grup  içi  sosyal  aktiviteler  düzenleyerek  üyeler 

arası ilişkileri sağlamlaştırır.

Kaynaklar

Türkiye Bilişim Derneği Web Sitesi
http://www.tbd.org.tr

TBD İzmir Genç Web Sitesi
http://www.tbdizirgenc.org

TBD İstanbul Genç Web Sitesi
http://www.tbdgenc.org
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