Sevgili Öğrenciler,
Türkiye’nin bilişimle tanışmasının ardından 1971 yılında akademik bir topluluk ile sektörde görevli bilişim
profesyonelleri tarafından büyük bir gelecek vizyonu ile kurulan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bugün
13.000 aşkın üyesi ile birlikte, “Bilişim Kültürünü” yaymaya çalışan bir “Sivil Toplum” öncü hareketine
dönüşmüştür. TBD; Merkez yönetimi 7 şubesi, 13 il temsilciliği ve Üniversitelerdeki TBD-Genç
örgütlenmesiyle bilişim sektörünün gelişmesine önemli katkılar vermeye devam etmektedir. Türkiye
Bilişim Derneği’nin bireysel katılımı esas alan yapısı ve gönüllülük temelindeki çalışma biçimiyle ürettiği
raporlar, öneriler ve bağımsız söylemleri günümüzde tüm karar vericiler ve toplumun her kesimi
tarafından dikkate alınır duruma gelmiştir.
Türkiye Bilişim Derneği, kamu ve özel sektör, akademisyen ve toplumun her kesiminden etkin
kullanıcılardan oluşan üye yapısıyla bilişim sektörünün en köklü derneğidir; diğer bir deyişle “Sizin
Derneğinizdir”. TBD Genç çalışma grubu ise Türkiye Bilişim Derneği’nin farklı üniversite ve sektörde
çalışmakta olan genç bilişimcilerden oluşan bir alt çalışma grubudur. Bilişim sektörünün içinde bulunduğu
dinamizm gereği, bizler de sürekli gelişmeleri takip ederek kendimizi güncel tutmak, sürekli gelişmek
durumunda kalıyoruz.
Sürekli öğrenen ve gelişen dinamik bir grup içinde yer almak, sektörde ileri gelen alanlarında uzman kişiler
ile birlikte eğitimler almak, söyleşilere katılmak, bir çatı alında olmak istiyorsanız; hep birlikte el ele, omuz
omuza, ortak akılla Bilişim Sektörünü hak ettiği yere taşıyalım. Türkiye Bilişim Derneği ve TBD Genç ile
ayrıca etkinlik ve eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi web sayfalarımızda bulunmaktadır.
Bu başarıda en önemli etmen üyelerinin yıllardır her koşulda derneğimize gösterdiği ilgi, güven, sağladığı
destek ve katkıdır.

Bu bağlamda bizlere katkıda bulunmak, bilişim sektöründe yerinizi almak ve etkinliklerimizden
haberdar olup katkı sağlamak TBD Genç Temsilcisi olmak, Üniversitenizde TBD tanıtım ve etkinlikler
gerçekleştirmek istiyorsanız sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız.
Sizden ricamız; TBD Genç ile ilgili üniversitenizde neler yapabileceğiniz konusunda TBD GENÇ
temsilcisi olarak bizimle iletişime geçmenizdir. Bu amaçla sizlerin TBD Genç grubundan haber almanız
için, TBD GENÇ Eposta Grubuna https://groups.google.com/d/forum/tbdgenc üye olmanızı, toplantı
ve etkinliklerimize katılım sağlamanızı, kulüp ve etkinliklerde bizleri davet etmenizi bekliyoruz.
Kariyeriniz için bir adım daha atarak TBD Genç arasında sorumluluk ve görevler almanızı bekliyoruz.
Destek ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür eder, başarılar dileriz.
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