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Sektörün “entelektüel lideri” TBD, 40 yaşını kutladı

22 Nisan 1971’de kurulan TBD, ürettiği rapor, öneri ve bağımsız 
söylemleriyle toplumun her kesimi tarafından dikkate alınan, sektörde 
“entelektüel lider” ve birleştirici rolünü etkin bir biçimde sürdürüyor. 

Türkiye bilişim tarihinin önemli 
bir kısmını yazan Türkiye Bilişim 
Derneği’nin (TBD) 40. kuruluş 
yıldönümü, 17 Aralık 2011’de 

düzenlenen baloyla kutlandı.  JW Marriott 
Ankara Hotel’de gerçekleştirilen 40. yıl 
balosunun açılışını yapan TBD Başkanı 
Turhan Menteş, derneğin gücünü, 
bilişimcilerin birey olarak verdiği gönüllü 
desteklerden aldığına dikkat çekti. Menteş, 
TBD’nin, yalnızca bir meslek örgütü 
değil, aynı zamanda “ülke sorunlarına 
çözüm üreten bilişimcilerin ortak akıl 
platformu, bilişim profesyonellerinin 
birikimlerini paylaştığı bir çatı örgütü” 
olduğunu vurguladı.  Gönüllülük esasıyla 
çalışan derneğin gün geçtikçe etkinliğini 
artırdığını anlatan Menteş, siyasetler üstü 
çalışan bir sivil toplum örgütü olduğunu 
ve kendi alanındaki mesleki dayanışmayı 
geliştirdiğinin altını çizdi. 
Menteş, kısa konuşmasının ardından 
derneği anlatmak üzere TBD 
Kurucularından ve Onursal Başkanı Prof. 
Dr. Aydın Köksal’ı sahneye davet etti. 
Köksal,  Türkiye’nin sanayi devrimi için 
250 yıl geciktiğini fakat bilişim devriminde 
erken harekete geçtiğini söyledi.
 Derneğin, Türkiye’nin bilişimle 
tanışmasının hemen ardından 1971’de, 
bugün bilişim profesyoneli denilebilecek 
yarı akademik bir topluluk tarafından 
büyük bir gelecek vizyonuyla kurulduğunu 
anlatan Köksal, derneğin bugün artık 
toplumun her katmanından üye yapısıyla 

bilişim kültürünü yaymaya çalışan bir sivil 
toplum öncü hareketine dönüştüğünü 
vurguladı.

Üye sayısının bugün 10 bini aşan derneğin 
bilişim sektörünün gelişmesine önemli 
katkılar vermeye devam ettiğini dile 

getiren Köksal, bugün binlerce gencin 
üniversite diplomalarında “bilgisayar” ve 
“bilişim” sözcüklerinin yer aldığını söyledi. 

Köksal’ın konuşmasının ardından derneğin 
kurucu üyelerine plaket verilmesi törenine 
geçildi. 

TBD Kurucularından ve Onursal Başkanı 
Köksal, ÖSYM eski Başkanı Prof. Dr. 
Ünal Yarımağan ve Ersay Gürsoy, 
plaketlerini bizzat alırken, vefat eden TBD 
Kurucularından Bülent Dikman, Atalay 
Yunusoğlu ile baloya katılamayan Önal 
Örs, Tamer Uykal ve Coşkun Arslan’ın 
plaketleri de “TBD’yi nice 40 yıllara 
taşımaları” dileğiyle TBD Genç üyelerine 
sunuldu. Baloda ayrıca 28. Ulusal Bilişim 
Kurultayı’na katkıda bulunanlara plaket 
verildi.

TBD Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmış 
ve vefat eden Necdet Bulut,  Güney Gönenç 
ve Erdoğan Yücel’in rahmetle anıldığı 
baloya, önceki dönemlerde Yönetim Kurulu 
başkanlığı yapan Prof. Dr. Ersin Töreci, 
Kaya Kılan, Nezih Kuleyin, Rahmi Aktepe 
ve İnci Pekgüleç’in yanı sıra çok sayıda 
yönetici katıldı. 

Plaket töreninden sonra klasik müziğin 
en tanınmış bestecilerinin eserlerini, 
rock müzik ile yeniden yorumlayan 
besteci ve orkestra şefi Musa Göçmen 
yönetimindeki SenfoROCK Orkestrası ile 
baloya katılanlar, senfonik müzikle rock 
müziğin sahnedeki muhteşem buluşmasını 
dinlediler. Yaylıları elektro ve distortion 
efektleri ile zenginleştirilmiş orkestra, 
büyük beğeni topladı.
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1971’de ülkemizdeki bilgisayar sayısı 76’ya ulaşırken kendilerini “bilişimci” olarak adlandıran 
8 bilgi işlem çalışanı, 22 Nisan’da kuruluş dilekçesini vererek Türkiye Bilişim Derneği’ni (TBD) 
kurdu. Aydın Köksal, Önal Örs, Tamer Uykal, Bülent Dikman, Ersay Gürsoy, Coşkun Arslan, Atalay 
Yunusoğlu ve Ünal Yarımağan’dan oluşan kurucular kurulu, ilk toplantısını 22 Haziran 1971’de 
yapıp başkanlığa Aydın Köksal’ı seçti.
Bilgi işlem çalışanlarını bir çatı altında toplayan, 40 yıldır, kamu yararına çalışmalarda bulunan ve 
bu niteliği 7 Mart 1994’te Bakanlar Kurulu Kararı ile resmen onaylanan TBD, Türkiye’nin bilişim 
sektöründeki en eski ve kişisel üyeliğe açık ilk sivil toplum kuruluşu (STK) niteliğine sahip.
“Bilişim teknik bilimini ülke kalkınması için bir araç olarak kullanma” ve “bilişim kültürünü” yayma 
amacıyla 1971’de kurulduğunda adında “Bilişim” sözcüğü olan dernek, Türkiye’nin bilişim toplumu 
olması yönünde etkin katkılar sağlamaya çalıştı, bir meslek örgütü olarak güçlendi ve öncü bir sivil 
toplum hareketine dönüştü.

TBD, bilişimin yeni bir uğraş alanı olarak örgütlenmesinde; meslek, görev ve standartların 
tanımlanmasında; Türkçe bilişim terimlerinin yerleşmesinde; bilgisayarların verimli 
kullanılabilmesi, strateji ve politikaların geliştirilmesinde; bilgi işlem merkezleri ve bilişim
çalışanlarının sorunlarının gündeme getirilmesinde önemli roller üstlendi.
Bugün 9.500’i aşan üyeye sahip olan derneğin, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Ankara, İzmir, Samsun 
ve Antalya olmak üzere toplam 7 şubesi bulunuyor. Adana, Afyon, Denizli, Elazığ, Erzurum, 
Gaziantep, Giresun, Kayseri, Sivas, Trabzon, Uşak ve Van olmak üzere toplam 12 il temsilciliği ve 
33 üniversitede TBD-Genç örgütlenmesiyle TBD, bilişim profesyonelleriyle birlikte gerçekleştirdiği 
geleceğe yönelik “ortak akıl” toplantılarıyla bilişim sektörünü hak ettiği yere taşıyamaya çalışıyor.
Bilişim sektöründeki birleştirici rolünü etkin bir biçimde sürdüren TBD, kamu-özel sektör, 
akademisyen ve toplumun her kesiminden etkin kullanıcılardan oluşan üye yapısı ve gönüllülük 
temelinde ürettiği rapor, öneri ve bağımsız söylemleriyle günümüzde tüm karar verici ve ilgililerce 
dikkate alınıyor.

TBD, 25 Şubat 2000’den itibaren Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi’nin (Council of 
European Professional Informatics Societies – CEPIS) üyesi ve Türkiye’deki tek temsilcisi.
Gönüllülük esası ile çalışan TBD, 2002’de ise tüm Avrupa’da geçerli tek belge olan ECDL’i 
(European Computer Driving Licence- Avrupa Bilgisayar Kullanım Belgesi ) Türkiye’ye getirdi.
Nisan’da 40. yılını kutlayan TBD, bu yıl Ulusal Bilişim Kurultayı’nı 28; Bilgi İşlem Merkezi 
Yöneticiler Semineri’ni (BİMY) 18; Kamu Bilişim Platformu toplantılarını 13. kez gerçekleştirdi. 39 
yıldır yayınladığı Bilişim Dergisi’ni yaklaşık iki yıldır sanal ortamda çıkaran TBD, bu yıl Bilimkurgu 
Öykü Yarışması’nın on üçüncüsünü düzenledi.
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