
Dos y a:  TBD,  4 0.  y ı l ındaDos y a:  TBD,  4 0.  y ı l ında2011 NİSAN32 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 33

TBD’nin eski başkanlarının ortak görüşü:

“İyi ki TBD’ye başkanlık yapmışız”…
Bilişim Dergisi olarak, Nisan sayımızın (131), “Kapak-Dosya” sayfalarında 40.yılını kutlayan Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) eski 
başkanlarından da görüş aldık. Bu kapsamda TBD eski Başkanlarından M. Ümit Karakaş, Prof. Dr. Ersin Töreci, Nezih Kuleyin, İnci 
Pekgüleç Apaydın ve Rahmi Aktepe kendilerine yönelttiğimiz iki soru ile yöneticiliğini yaptıkları TBD’yi değerlendirip derneğin 40. yılını 
kutladılar. TBD’nin eski başkanlarına şu iki soruyu yönelttik:
“TBD’nin 1.5 dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptınız. Başkanlığınız döneminde “keş-ke yapsaydım/yapmasaydım” veya  “iyi ki 
yapmışım/yapmamışım” diyebileceğiniz neler var?  
 Türkiye’de bilişim sektöründeki en önemli ve etkin bir sivil toplum kuruluşu (STK) konumunda bulunan TBD’nin,  40. yılını kutlamasını 
nasıl  değerlendiriyorsunuz? Bu vesile ile nasıl bir mesaj vermek istersiniz?”

Prof. Dr. M. Ümit Karakaş:

Bin bilişimciyi barındıran bölgelerde, temsilcilik ve şube oluşumunu destekliyorum
 1979 – 1981’deki 24 aylık döneminin 18 ayında Türkiye 
Bilişim  Derneği (TBD) Başkanlığı yaptım. Dönemin tam iki 
yıl olmamasının nedeni, 1981 Agustosunda  North Carolina 
State Üniversitesi’ndeki konuk yardımcı doçent kadromdur. 

Başkanlığım döneminde, yapmış olduğum kalıcı işlerden 
biri, TBD 1980 Bilişim Kongresi’nin  bütçesi ve program 
kurulunun hazırlanması, ikincisi ise TBD’nin şubeli yapıya 
geçişinin ilk adımlarının atılmasıdır.  

Ben TBD’nin, dört on yıllık tarihçesi, içinde ilk on yılın 
beş başkanından biriyim. 1979’da TBD Başkanı olmadan 
önce, 1976 Bilişim Kongresi’nin Kızılay’da basım işlerine 
destek olmakla başlayan ilk dernek asistanlığı dönemim 
var. 1977’de, 1978 Bilişim Kongresi’nin yapılabilmesi için 
var olan dernek bütçesinin yüzde 55’ini talep ettiğimizde, 
Ankara Maltepe’de saat 18.00’de başlayıp dokuz saat 
süreyle stratejiler, derneğin amaçları ve ataklık düzeyleri 
üzerine adım adım bir konuşma yaptım. Derneğin var olan 

bütçesinin yüzde 55’ini riske atacak bu kararın 4 e 3 oy çokluğu ile oluşabilmesi, “iyi ki yapmışım” 
diyebileceğim başkanlık öncesi çalışmamdır. 
Başkanlık sonrasında da, TBD için on yıl süreyle, “TBD Bilgisayar Standardları Kurulu Başkanlığı” 
ve 1999 ve 2001 yılında program kurulu eşbaşkanlığını yaptığım iki bilimsel kongre için de, “iyi ki 
yapmışım” diyorum.
Hayır, “iyi ki yapmamışım” dediğim, eyleme geçmemiş bir düşüncem olmadı. Ayrıca, TBD nin ilk 
on yılında başkanlık yapmış bir kişi olarak sonraki otuz yıldaki yedi başkanın da pişmanlığa neden 
olabilecek bir yanlış hamlesi görülmemektedir. 

Seçimlerin yıllık olduğu ilk dönemde iki 
kez seçilip on sekiz ay başkanlık yaptığım 
TBD, sektörün desteği, tüm yönetim kurulu 
üyelerinin ve başkanlarının emek ve sağduyusu 
ile gelişerek bu güne gelmiştir. Sizlerle 
birlikte yapılmış olanlarla gurur duyuyor ve hiç 
pişmanlık duymuyorum.

 Nice ikinci kırk yıllara diyorum.  Davet yazınızda 
“Türkiye’nin bilişimle tanışmasının neredeyse 
hemen ardından, yarı akademik bir topluluk 
tarafından büyük bir gelecek vizyonuyla 
kurulan Türkiye Bilişim Derneği (TBD), 
40.yılını kutluyor”  ifadesi var.  Her şeyden 
önce,  TBD’nin  beş – altı mesleki konu başlığı 
altında “mesleki kongrelerini” ve bir “ İngilizce 
genişletilmiş özet (abstract) ile desteklenmiş 
Türkçe mesleki dergi”yi tam bir akademik 
disiplin içinde sürdürmesini ve on yıllar ötesine 
kalabilmesi için kâğıda basmasını öneriyorum.  
Öte yandan, tam disiplinli akademisyenler de, 
bilişim mesleğinde akademisyen olmayanlar 
da, meslektaşlarının bulunduğu sosyal ortamlar  
istiyorlar. Bu açıdan öğrenci potansiyeli dahil, 
bin bilişimciyi barındıran bölgelerde temsilcilik 
ve şube oluşumunu destekliyorum.
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Prof. Dr. Ersin Töreci:

Aynı başarıyı gösterip yolunda ilerleyecek
 TBD Başkanı olduğum dönemde bilişim sektörü, hem kend-
ini tanıtma kaygısı içindeydi hem de kendini geliştirme gay-
reti içinde bulunuyordu. Bilişim konularına ilgi bugünkü 
düzeyinde değildi. Bilişimin kurumsal ve bireysel gelişmeye 
katkıları bugünkü düzeyinde iyi kavranmamıştı. Bu konudaki 
toplumsal bilinci geliştirmek yönünde etkinliklerde bulun-
mak için çabaladık.  Bilişim Kurultayları ve yaygın katılım 
sağlanan çalışma grupları, yayınlanan Bilişim dergisi ve 
diğer basın kanalları ile ortak çalışmalar, “Bilişim Yüksek 
Konseyi” gibi kurumsal yapılanmalar ile elden geldiğince 
yoğun sayılabilecek bir çalışma dönemi yaşadık. Bu arada 
derneğimiz “kamu yararına çalışan dernek” statüsü kazandı. 
 TBD, çok önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak kamu 
yararına dönük çalışmaları ile amaçlarını başarı ile yerine 
getirerek bugünlere ulaştı. Bundan böyle de aynı başarıyı 
göstererek yolunda ilerleyeceğinden kuşku duymak için hiç-
bir neden yoktur.  Bugüne kadar çeşitli düzeylerde katkısı 
olanlara teşekkürü bir borç biliyorum. 

Nezih Kuleyin:

Dayanışma duygusunun daha 
da geliştirilmesi için çaba 
harcanmalı
 Benim dönemimde TBD’nin en önemli iki faaliyeti başladı. 
Bunlardan birincisi, hâlâ çalışmalarını sürdüren KAMUBİB 
toplantıları. Kamu bilgi işlem merkezi yöneticileri, her yıl 
bir etkinlik yaparak seslerini kamuya duyurmak istediler. Ve 
bu istekten herkesin bildiği ve çok büyük bir etkinlik haline 
gelen KAMUBİB toplantıları çıktı. İlk toplantı Kapadokya’da 
gerçekleştirildi. İkincisi ise, çok tartışmalı geçen CEPIS kon-
gresinde, kongre üyelerini ikna ederek ECDL sertifikasının 
Türkiye’de verme hakkının TBD’ye verilmesini sağladık. 
 “Keşke yapsaydık” diye düşündüğüm ve henüz yapamadığımız konu, TBD’nin tüm belge ve res-
imlerinin bir elektronik arşiv sistemi ile kullanıcılara açılmasıdır. O zaman teknoloji bu kadar 
gelişmiş değildi ama “başlasaydık daha sonraki yönetimlerde geliştirirlerdi” diye düşünüyorum.
*TBD için önümüzdeki döneme yönelik olarak tek bir mesaj vermek istiyorum: Dernek ile üyeler 
arasında var olan dayanışma duygusunun daha da geliştirilmesi için çaba harcanmalı. Bu, sadece 
etkinlikler ile yapılabilecek bir şey değil. İçi doldurulmuş bir üyelik ve bu üyeliğin aidiyetinin 
artılarını ortaya çıkarmamız gerekiyor. Ayrıca Bilişim Dergisi’nin mutlaka yayınlanmalıdır.

İnci Pekgüleç Apaydın:

Herkesin bilişimden 
en iyi biçimde 
yararlanmasında 
öncüyüz 
 Başkanlık dönemim TBD’nin 30. yaşını 
kutladığı yıllara denk geliyor. Öncelikle TBD’nin 
kuruluş amaç ve hedefleri doğrultusunda, on 
yıl daha ilerlediğini görmekten büyük mutluluk 
duyduğumu belirtmek istiyorum.
TBD Başkanı olarak görev yaptığım 24 Mart 
2000 – 30 Mart 2001 tarihleri arasında, 23. 
dönem Yönetim Kurulu olarak kilometre 
taşı niteliğinde pek çok ilke imza attığımızı 
söylemeliyim. Bunlardan bazılarını sizlerle 
paylaşmak isterim: 
Öncelikle, yayınlanmasına çeşitli nedenler ile ara 
verilen Bilişim Dergisi’nin tekrar yayınlanmaya 
başladı ve bu yıl 13. kez gerçekleştirilecek olan 
Bilimkurgu Öykü Yarışması düzenlendi. Ayrıca, 
bu yıl yine 13. kez yapılacak olan Kamu Bilişim 
Platformu toplantılarının ilki de dönemimde 
başlatıldı. 
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TBD, ülkemizde sektörü ve çalışanlarını temsil eden en eski ve en köklü dernek olmasının yanı 
sıra uluslar arası platformda da 2000 yılında gerçekleştirdiğimiz CEPIS üyeliği ile Türk bilişimini 
temsil ediyor. Diğer yandan, bilişim okuryazarlığının arttırılması çalışmaları kapsamında Avrupa 
Bilgisayar Yeterlilik Belgesi’nin (European Computer Driving Licence, ECDL) ülkemizde de TBD 
aracılığı ile verilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı. Söz konusu izin, 2002 yılında alındı.  
İstanbul’da tek bir şubesi olan TBD’nin, gerçek anlamda şubeleşmeye yine dönemimizde açılan 
Bursa şubesi ile başladığını da belirtmeliyim. 
Üyelerinden aldığı güçle, bilişimin sunduğu imkânlardan ülkemizdeki herkesin en iyi biçimde 
yararlanmasını sağlamak için öncü görevini sürdüren TBD’ye nice uzun yıllar diliyorum. 

Rahmi Aktepe:

Bilişim, bu ülke geleceğinin ta 
kendisidir
  TBD, önümüzdeki günlerde 40. yılını kutlayacak.  Bu yarım asra 
yaklaşan süreçte  TBD,  Türkiye’de  bilişimle  ilgili  her türlü  
çalışma  ve  düzenlemelerin   toplumsal gelişmeye katkı verecek  
biçimde çağdaş boyutlarda uygulanmasının çabası içinde oldu. 
Sorunuza sağlıklı cevap verebilmek için dönemin dergiler-
ini şöyle bir karıştırdım. Bir sivil toplum örgütü olarak önemli 
işler yaptığımızı, toplumsal yansımalarının geniş kesimlerce 
algılandığını görmek beni mutlu etti. Şunu da ifade edeyim ki,  
yapılan tüm iş ve faaliyetler, profesyonel kadrolarla değil,750’yi 
aşkın yürekli insanın heyecanlı ve coşkulu katkılarıyla 
gerçekleştirilmiş olması TBD adına bir gurur kaynağıdır.
Başkanlığını gerçekleştirdiğim dönemlerin büyük bir bölümü, 

koalisyon hükümetlerinin yönetimde, ülkemizde doğal afet, ekonomik kriz ve çevremizde 
savaşların olduğu yıllardır. Buna karşın:
- TOBB Sektör Kurulu’nun oluşturulması,
- TBMM Bilgi ve Bilgi Teknolojisi Grubu’nun oluşturulması,
- Bilişim şuralarının gerçekleştirilmesi,
- Bilişim Hizmet Sınıfı oluşturulması,
- 2000 Sendromu,
- 6. Çerçeve Programı’na tam katılım,
- e-Avrupa Girişimine paralel e-Türkiye çalışmalarının başlatılması, 
- e-Dönüşüm İcra Kurulu’nun oluşturulması                  
- Acil Eylem Planı ve Bilgi Toplumu Stratejisi’nin hazırlanması 
gibi temel konuların gerçekleştirilmesinde TBD aktif taraf olarak ülkemizin dönüşümüne önemli 
katkılar sağladı. 
 Diğer yandan geleneksel BİMY ve Ulusal Bilişim Kurultaylarımızı geniş kitlelere ve sade 
vatandaşımıza da ulaşacak şekilde gerçekleştirirken;  Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim BTIE, 
KAMU-BİB Türk Cumhuriyetleri Bilişim Sivil Kuruluşları Formu, Akıllı Kentler vb. etkinlikler 
başlatıldı, bu etkinlikler zaman içinde gelenekselleşerek önemli etki alanları yarattı. Bunların 
hepsi, önemli. Benim için çeşitli yönleriyle çok değerli olanı ise bugün gerçekleştirilmeyen 
BTIE’dir.
Başkanlığını yaptığım dönemin diğer bir özelliği sloganlar üretir bunları doldurmaya gayret ed-
erdik: “Her şey insan için”, “e-çözüm”, “bilgisayarımı istiyorum”, “bilişimin, aydınlanmanın ışığı”, 
“önde ve öncü olmak”, “Bilişim toplumu yasaları ile yönetilmek istiyoruz” ,”i-belde” vb. 

Çalışmalarımızın tümünü TBD arşivlerinde zor-
lanmadan bulmak benim arzum idi bunun için 
bir arşiv çalışması başlatmış olmamıza rağmen 
bunu başaramadığımızı itiraf etmeliyim. Bunu 
gerçekleştirebilmek için bugünkü yönetime 
her türlü katkıyı vermeye hazırım.
Dünden bugüne 40 yıldır bilişim kesiminin 
sözcülüğünü yapan TBD yöneticileri, tüm 
faaliyetlerinde, bu ülkenin yöneticilerine 
çağdaş uygarlık yolundaki gerçekleri gös-
terip ülkeyi yönetme görevini almış kadro-
lara ışık tutmuşlardır. Sorumluluk bilinci 
içinde dile getirdikleri, çoğu kez sanıldığı gibi 
bilişim kesiminin sorunları değil; bu ülkenin 
temel sorunlarıdır. Çünkü bilişim, bu ülkenin 
geleceğinin ta kendisidir. Hep ifade edildiği 
gibi, bilişim toplumu yadsınamayacak bir 
gerçek olarak yaşamımıza egemen olmuştur. 
Bilgi ve bilişim olgusu yalnızca ekonomik boy-
utu ile “ekonomik değer” olma boyutu ile değil, 
toplumsal boyutu ile de yaşamımızın da kendi-
sidir.
Ülkenin aydınlık geleceği adına taleplerini dile 
getiren TBD, bir yandan sorgulayıcı, uyarıcı ve 
birleştirici görevlerini yerine getirirken, diğer 
yandan etkin ve verimli olabilmek için kendini 
sürekli gözden geçiren ve özeleştiri yapabilen 
bir anlayışı sergileyebilmelidir.
Dünyadaki değişim hızı göz önüne alındığında, 
geç alınan kararlar, alınmamış kararlarla 
eşdeğerdir. Bu nedenle, hızlı karar almak ve 
hızlı hareket edebilmek çok önemlidir. Kamu 
kesiminin “bürokrasi çarkı”nda kaynak ve 
zamanını yitiren Türkiye, bilgiye erişmek, bilg-
iyi kullanmak ve bilgiyi yönetmek için ülkesinin 
bilişimcisinin birikim ve deneyimine güvenerek 
hantallıktan bir an önce kurtulmak zorundadır. 
Bilişimciler, tüm bu fırsatları değerlendirecek 
bilgi, deneyim ve engin bir birikime sahiptir. 
TBD, bu fırsatları ulusal üretim seferberliğine 
dönüştürmek için her türlü çabayı geçmiş de 
olduğu gibi bugün de göstermelidir.
Ülkemizin aydınlık geleceği, bilim, teknoloji, 
Ar-Ge, bilişim teknolojileri ve katılımcılıktan 
geçiyor. Bu aydınlık geleceğe yönelmek hepi-
mizin ortak sorumluluğudur.
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