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Bilişim toplumuna dönüşümün, günümüz dünyasında sürdürülebilir kalkınma için 
ön koşul olduğunu savunur.
Eğitimde bilişim teknolojilerinin kullanımını destekler, bilgisayar okur yazarlığının 
artırılmasının, öncelikli bir politika olması gerektiğini savunur.
Tüm vatandaşların eşit hak ve koşullarla hizmete erişiminin bilişim 
uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla sağlanacağına inanır.
Kişisel hak ve özgürlükler kapsamında, özel hayata ve haberleşme özgürlüğüne 
saygı gösterilmesi gerektiğini savunur.
Türkçe bilişim terimlerinin üretimi ve kullanımı ile Türkçe içeriğin artırılmasını 
destekler.
Bilişim sektörü çalışanlarının, daha verimli ve etkin olması için insana yatırım 
yapıması gerektiğini savunur.
Fikri hakların korunması konusunda; uluslararası ticaret, rekabet ve hukuk 
kurallarına uyulmasını ve yazılımın lisanslı kullanılmasını destekler.
Ulusal teknoloji politikaları belirlenirken, biliþim alanının öncelikli olduğunu, 
gerektiğinde kamu kaynak ve projeleri ile desteklenmesini savunur.
Ulusal yazılımın üretimi ve kullanımı için özel politikalar geliştirilmesini ve 
yazılımın uluslar arası standartlarda geliştirilmesini destekler.
Kamunun bilişim tedariğinde, kalite standartlarına uyumun ve ulusal yazılımın 
önceliklendirilmesinin önemini savunur.
Ulusal bilişim sektörünün, tasarım, üretim ve ihracat olanaklarının artırılması ile 
mümkün olacağını savunur.
Teknoloji üretiminde ve kullanımında sağık ve çevre duyarlılığına öncelik 
verilmesini destekler.
Uluslararası başarı ve liderliğin, başta yazılım olmak üzere bilişim teknolojilerinin 
üretimi ve etkin kullanımş ile mümkün olacağını savunur.
Bilişim profesyonellerinin, sosyal sorumluluk ve meslek etiği ilkelerine uygun 
davranmaları gerektiğini savunur.
Kamu yararını önde tutarak rekabeti destekler, hiçbir kişi veya kuruluş ile ticari 
rekabete girmez.
Uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliklerinin önemini savunur.

I LKELER

1-  Aydın Köksal, 22 Nisan 1971 – 12 Nisan 1975 
        (4 yıl, 4 dönem)
2- Güney Gönenç, 12 Nisan 1975 – 10 Temmuz 1975 
        (3 ay)
3- Necdet Bulut, 10 Temmuz 1975 – 29 Nisan 1976 
         (9,5 ay)
4- Kaya Kılan, 29 Nisan 1976 – 2 Aralık 1979 
         (3 yıl 7 ay, 3 dönem)
5- Ümit Karakaş, 2 Aralık 1979 – 21 Nisan 1981 
         (1 yıl 5 ay, 1,5 dönem, ABD’ye gitmek üzere ayrıldı)
6- Erdoğan Yücel, 21 Nisan 1981 – 25 Aralık 1981 
         (8 ay)
7- Aydın Köksal, 25 Aralık 1981 – 15 Haziran 1987 
         (5,5 yıl, 4 dönem)
8- Ersin Töreci, 15 Haziran 1987 – 9 Şubat 1995 
         (7 yıl 8 ay, 6 dönem)
9- Ali Arifoğlu, 9 Şubat 95 – 25 Mayıs 1997 
         (2 yıl 3 ay, 1 dönem)
10- Rahmi Aktepe, 25 Şubat 1997 – 12 Mart 1999 
         (2 yıl, 1 dönem)
11- Nezih Kuleyin, 12 Mart 99 – 24 Şubat 2000 
        (1 yıl, işi nedeniyle ayrıldı)
12- İnci Pekgüleç Apaydın, 24 Şubat 2000 – 30 Mart 2001 
        (1yıl)
13- Rahmi Aktepe, 30 Mart 2001 – 25 Mart 2005 
         (4 yıl, 2 dönem)
14-Turhan Menteş-25 Mart 2005 -19 Mart 2011 
        (6 yıl, 4 dönem, görevi devam ediyor)

TBD’nin 40 yılında görev alan 
başkanlar ve görev süreleri
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