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TBD Ankara Şube’de nöbet değişikliği
9 Ocak’ta yapılan 2. Olağan Genel Kurul’da İ. İlker Tabak’ın yönetim listesi katılımcılardan tam destek aldı. 

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) yeni 
şubelerinden olan Ankara Şubesi, İkinci Olağan 
Genel Kurulu’yla yeni yönetimini seçti. 16  
Mayıs 2008’de kurulup Birinci Olağan Genel 
Kurulu’nu 26 Ekim 2008’de yapan TBD Ankara 
Şubesi, 3 dönem yönetimini seçmek üzere 
2. Olağan Genel Kurulu’nu, 9 Ocak 2011’de 
Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Kırmızı Salon’da 
gerçekleştirdi.  Genel Kurul’da Ankara 
Şubesi’nin yeni yönetimi belirlendi. Şube 
yönetimine, 1995’ten beri 16 yıldır TBD merkez 
yönetim kurullarında görev alan İ. İlker Tabak, 
arkadaşlarıyla birlikte aday oldu. İkinci Olağan 
Genel Kurul’unda Tabak, Kemal Nalçacı, Aylin 
Akça Okan, Nesrin Ezer, A. Cengiz Güray, 
Coşkun Dolanbay, Dr. İzzet Gökhan Özbilgin’den 
oluşan şube yönetim kurulu listesi seçildi. 
Saygı duruşu ile başlayan genel kurulda 
başkanlık divanın seçiminin ardından TBD 
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Necati 
Etlacakuş yapılan çalışmaları anlattı. Yönetim 
ve Denetim Kurulu raporlarının okunup ibra 
edilmesinden sonra bütçe okunup oylandı. 
Genel Kurulda TBD Yönetim Kurulu Başkanı 
Turhan Menteş ve TBD Onursal Başkanı Aydın 
Köksal da birer konuşma yaptılar. 
Yönetime aday olan Tabak, Genel Kurul’da yaptığı 
konuşmada, TBD’nin öncelikle meslektaşların 
örgütü olduğunu ve bilişimcilerin birey olarak 
verdiği gönüllü desteklerden oluşan bir 
güç olduğunu vurguladı. “40 yıllık bireysel 
birikimlerin kurumsallaştığı bir yapı” olarak 
tanımladığı TBD’nin, üyesi olan ya da olmayı 
düşünen tüm bilişimcilerin meslekî çıkarlarını 
korumak zorunda olan “bir şemsiye örgütü” 
olduğuna işaret etti
“TBD, geleneksel yaklaşımları, gelenekleri 
olan, geçmişine sahip çıkan, 40 yaşında genç 
bir örgüttür. Bu birikimi ve deneyimi şube 
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ortamına da taşıyacak olan bizleriz” diyen Tabak, TBD’nin, yalnızca bir meslek örgütü değil, aynı 
zamanda disiplinler arası uğraş alanı nedeniyle ülke sorunlarına çözüm üreten bilişimcilerin ortak 
akıl platformu olduğunu söyledi. Tabak, TBD’nin analitik düşünme alışkanlığı kazanmış bilişim 
profesyonellerinin birikimlerini paylaştığı bir çatı örgütü olduğunu ve diğer meslek örgütlerinin 
aksine, yalnızca meslektaşlarının sorunlarına odaklanmayıp bilişim toplumu olma yolunda tüm 
vatandaşların sorunlarına eğilen bir sivil toplum kuruluşu olduğunun da altını çizdi. 
İstanbul, Bursa, Eskişehir şubelerinin ardından, İzmir, Samsun, Antalya ve Ankara şubelerinin 
kurulduğuna değinen Tabak, merkeze kayıtlı üyelerin izlenmesi sorumluluğunun Ankara 
Şubesi’ne verildiğini, şube tarafından izlenen ve TBD üyelerinin yüzde 70’ni oluşturan 6714 üye 
bulunduğunu bildirdi. Geçiş sürecinde şubelerden sorumlu Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak 
şube çalışmalarının eşgüdümünün sağlanması için görev yaptığını anlatan Tabak, “kuluçka 
dönemini tamamlayan” Ankara Şubesi’nin “yeni bir atılım ve büyüme sürecine girmekte olduğunu” 
belirtti.
Tabak, “Ödentisini de ödeyebilen” aktif üye sayısını artıracaklarını, temsiliyetin yaygınlaştırılmasını 
sağlayacak altyapının oluşturulmasına ağırlık vereceklerini, “Genel kuruldan, genel kurula 
üyeleri arayan” bir dernek değil, “üyeleriyle her zaman iletişim içinde olan” bir dernek olacaklarını 
açıkladı. 
Konuşmaların ardında Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimine gidildi. Ve seçimde Tabak’ın 
listesi katılımcıların tamamının desteğini aldı. Seçimden sonra kısa bir konuşma yapan Tabak, 
yönetim kurulu toplantılarının tüm üyelere açık olacağını ve “Şube Danışma Kurulunu” oluşturup 
etkin biçimde çalışmasını sağlayacaklarını bildirdi. 

Kamu, özel sektör temsilcileri, 
akademisyenlerden oluşan 
yönetim kurulu ve gönüllü 
üyelerden oluşan Çalışma 
grupları ile TBD Ankara 
Şubesi, gerek kendi üyelerine, 
gerekse toplumun diğer 
kesimlerine yönelik TBD’nin 
misyonuna uygun bir şekilde 
çeşitli alanlarda işlevlerini 
sürdürüyor. Şube, etkinlikleri 
planlama ve gerçekleştirme 
konusunda gönüllü olarak 
çalışan üyeler çalışma grupları 
oluşturdu. Bu gruplar; Yazılım 
teşvikleri araştırma çalışma 
grubu, Sosyal etkinlikler 
çalışma grubu, genç 
bilişimcileri bir araya getirmek 
için oluşturulan TBD-Genç 
çalışma grubu. TBD Ankara 
Şubesi’nde ayrıca Üniversite 
Bilgi İşlem Birimleri (ÜNİBİB) 
ve Bilişim ve Çevre (BİLÇEV) 
çalışma grupları da aktif 
olarak faaliyet gösteriyor.

İ. İlker TABAK   (Başkan ) 
Bilişim Ltd.Şti. 
Yönetici

M. Kemal NALÇACI   (II. Başkan )
Türk Patent Enstitüsü

Aylin AKÇA OKAN  (Sayman ) 
Atılım Üniversitesi

Nesrin EZER   (Yazman ) 
OKİ Sistem Ltd.

A. Cengiz GÜRAY   (Üye ) 
İnnova Bilişim Sistemleri

Coşkun DOLANBAY   (Üye ) 
Global Bilgi 

Dr. İzzet Gökhan ÖZBİLGİN   (Üye ) 
Sermaye Piyasası Kurulu

TBD Ankara Şube’nin 2.Dönem Yönetim Kurulu şu üyelerden oluşuyor:
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