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19 Mart 2011’de 
S h e r a t o n ’ d a 
yapılan Genel 
Kurul’da, TBD’nin 
29. döneminde 
görev alacak yeni 
Yönetim Kurulu 
belirlendi.

T ürkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) 28. Olağan Genel Kurul toplantısı ile yeni yönetimini 
belirlendi. 19 Mart 2011’de Sheraton’da yapılan Genel Kurulda TBD’nin 29. Dönem 
Yönetim Kurulu seçildi.

28. Genel Kurul’un sabah açılış, öğleden sonra genel kurul oturumu olarak düzenlenmesinin 
amacını, TBD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turhan Menteş, “Siyasetçilere bilişimle ilgili 
düşüncelerini aktarma ve onların da bilişimle ilgili düşüncelerini alma platformu yaratma” 
şeklinde açıkladı. Açılış oturumunda Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz ve CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Emrehan Halıcı konuştular. 
Genel Kurul’un açılışında konuşan TBD Başkanı Menteş, derneğin ülkemizde ilk bilgisayarları 
kullanan bilişim profesyonelleri tarafından 1971’de kurulduğunu anımsattı. TBD’nin Türkiye’deki 
en eski sivil toplum kuruluşlarından (STK) biri olduğunu vurgulayan Menteş, 1994’te kamu 
yararına çalışan dernek statüsünü kazanmasının ardından bilişim kültürünü yayma, Türkiye 
çapında bilişim teknolojilerinin kullanımını arttırma hedefi üzerine odaklandığı ve çalışmalar 
yaptığının altını çizdi. 
TBD’nin yeni yapılanması hakkında bilgiler veren Menteş, “Emin olun bugüne kadar Türkiye’de 
bilişimle ilgili söylenen her söz, gündeme gelen her konu, en az 10 yıl önce TBD tarafından 
söylenmiş, bir platformunda konuşulmuş, öneri geliştirilmiştir” dedi.
Türkiye’deki bilişim sektörünün büyüme sürecinin istenilen hızda olmadığını belirten Menteş, 
acil eylem planları ve bilişim toplumu strateji ve raporlarının hazırlandığını anımsattı. Sektörel 
destekler getirildiğini anlatan Menteş, son çıkan Torba yasa içine sektör ile ilgili en az beş 
madde girdiğini bildirdi. 
Yaz saati uygulamasının Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) nedeniyle bir gün sonraya 
ertelenmesini eleştiren, bu nedenle başta uçuşlar olmak üzere pek çok sorun yaşanacağını 
belirten Menteş, “Sınav saat 1 saat geri alınsaydı sorun çözülebilirdi. Bu sandalyeyi masaya 
çekmek yerine masayı kendimize çekmek gibi bir şey. Bu kararı alırken bize de sorsalardı” diye 
konuştu.
Seçim sürecine girildiğini anımsatan Menteş, bütün partilerin programlarında bilişime özel 
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önem vermesini beklediklerini ve bilişimle ilgili her konuda parti ayrımı gözetmeden herkese 
destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Dernek seçimlerinin elektronik ortamda yapmak 
istediklerini belirten Menteş, bu konuda altyapılarının hazır olduğunu ancak Dernekler 
Kanunu’na göre bunu yapamadıklarına değindi. Yasada bir değişiklik yapılması durumunda bunu 
gerçekleştirebileceklerini bildiren Menteş, bu uygulamanın ülke genelindeki seçimlerde de 
kullanılabileceğini ifade etti.
Genel kurulun açılışında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Halıcı, “Bilişim konusunun devlet 
içindeki yapılanmasına baktığımızda e-devlet projelerini değerlendirdiğimizde, İnternet’e getirilen 
yasakları dikkate aldığımızda ve hemen hemen herkesin kendi telefonunun dinlendiğinden kuşku 
duyan ve bunu kanıksayan bir toplum haline dönüştüğümüzü düşündüğümüzde maalesef başarısız 
olduğumuz ortaya çıkıyor. Ama bu olumsuzluklar bizleri yıldırmamalıdır. Bilişim camiası uzun 
vadeli düşünen ve geleceği planlayan insanlar oluşmaktadır” diye konuştu.
CHP’nin bilişim alanına özel önem verdiğini partide “Bilgi ve İletişim Teknolojileri”nden sorumlu 
bir Genel Başkan Yardımcılığı oluşturulduğunu vurgulayan Halıcı, iktidara geldiklerinde, bilişim 
konusunu şu an devlet içindeki karmaşık, verimsiz yapısından kurtararak yeni bir bakanlık altına 
alacaklarını,  “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı” kuracaklarını söyledi. 
Halıcı, seçim güvenliğinin Türkiye’nin önünde büyük konu olarak yorumladı. Seçim sonuçlarının 
sağlıklı olup olmadığına yönelik kurumların kişilerin töhmet altında kaldığını savunan Halıcı, 
“Seçimlerde seçim sonuçlarını güvenilir hatasız alınmasıdır. Bunun için gerekli yasal değişikliği 
var. Vatandaşlar eş zamanlı olarak izlenebilmesi sağlanmalıdır. Sandık bilgilerinin sağlıklı 
yansıyıp yansımadığını bilmesi gerekmektedir” dedi.
Açılış oturumunun son konuşmacısı olan Devlet Bakanı Yılmaz, bilişim sektörüyle ilgili yeni 
bir eylem planı hazırlanması gerektiğinin altını çizdi. Bu stratejinin büyüme ve istihdam odaklı 
olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, bilgi toplumu strateji eylem planı hazırladıklarını bu eylem 
planının büyüme ve istihdam odaklı 
olduğunu söyledi. Yılmaz, önümüzdeki 
yıllarda Türkiye’nin yaşlı nüfusa sahip 
olacağını, bilişimden başta sağlık 
olmak üzerene pek çok sektörde 
yararlanılacağına dikkat çekti. 
Seçim güvenliği konusunda yapılan 
eleştirilere yanıt veren Yılmaz, “Hiçbir 
parti, bu konularda herhangi, bir şaibe, 
dedikodu olmasını istemez. Türkiye 
özgür ve adil seçimleri çok uzun 
zamandır gerçekleştiren bir ülke” dedi. 

Açılış oturumunun ardından 
öğleden sonra Genel Kurul oturumu 
gerçekleştirildi. Divan Kurulu’nun 
seçiminin ardından Yönetim ve Denetim 
Kurulu Raporları okunup oylanırken 
Yönetim ve Denetim Kurulları aklandı. 
Bütçe önerisi görüşülüp kabul 
edilirken, yeni şube kuruluş talepleri 
değerlendirilip onaylandı. Bütçe önerisi 
okundu ve onaylanıp kabul edildi. 
Onursal Genel Başkan Aydın Köksal’a  
“40 yıllık geçmiş ışığında ikinci 40 yılı 

yazacağı öykü kitabı oluşturma” görevi veren Genel kurul, Denizli, Adana, Trabzon, 
Erzurum ve Bursa olmak üzere toplam 5 ilde Şube açılmasına ve temsilciliği olan 
yerlere şube açılması için yönetime yetki verildi. 
Dilekler ve önerilerin ardında Yönetim, Denetim, Onur Kurulları seçimi yapıldı. 
Ve TBD’nin yeni yönetimi belirlendi.  TBD’nin 28. Olağan Genel Kurul toplantısı ile 
belirlenen 29. Dönem Yönetim Kurulu, 26 Mart 2011’deki ilk toplantısında görev 
dağılımını yaptı. TBD’nin yeni yönetimi ve görev dağılımı şöyle:

•	 Turhan	Menteş	-	Yönetim	Kurulu	Başkanı
•	 Serdar	Bilecen	-	İkinci	Başkan
•	 Kemal	Karakoçak	-	Sayman
•	 Türker	Gülüm	-Veznedar
•	 Aslıhan	Tüfekçi-Yazman
•	 Lütfi	Varoğlu	-	Üye
•	 Levent	Berkman	-	Üye
•	 Koray	Özer	-	Üye
•	 Ekrem	Yener	-	Üye
•	 Necati	Etlacakuş	-	Üye
•	 Erdem	Erkul	–	Üye

http://www.bilisimdergisi.org/s131

http://www.bilisimdergisi.org/s131

