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TBD’de Ulusal Egemenlik ve 41. yıl coşkuyla kutlandı
Kuruluşunun 41. yılını yine Anıtkabir’i ziyaret ederek kutlayan TBD, 23 
Nisan’da ilk kez genel merkezde çocuklarla bir araya gelip kutlama yaptı.

22 Nisan 1971’de kurulan Türkiye Bilişim Derneği, bu yıl 41. yaşını kutluyor. Her kuruluş 
yıldönümünde olduğu gibi bu yıl da, TBD yönetim kurulu ve üyelerinden oluşan bir grup, 
Anıtkabir’i ziyaret etti. 27 Nisan 2012’de gerçekleştirilen ziyarette, Anıtkabir’de mozoleye 
çelenk konularak Büyük Önder Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunuldu. 
Misak-ı Millî Kulesi’nde bulunan şeref defterini imzalayan TBD Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Turhan Menteş, deftere şunları yazdı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Atatürk,
Türkiye Bilişim Derneği’nin kuruluşunun 41. yılında sana bağlılığımızı göstermek için 
huzurundayız. 

Sevgili Atam,
Ülke kalkınmasının yolunun zorunlu olarak bilişim teknolojilerini üretmek ve etkin 
kullanmaktan geçtiğine inanan biz bilişimciler senin koyduğun hedef olan çağdaş 
medeniyetler seviyesine erişmek hatta bu alanda lider olmak için var gücümüzle 
çalışmaktayız. 
Bize her zaman yol gösterdin, yolumuz seninle aydınlandı. 
Rahat uyu Atam,
Saygılarımızla…”
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Dernekte çocuk sesleri
Atatürk’ün, tüm çocuklara armağan ettiği (TBMM’nin açıldığı ilk gün, 23 Nisan 1920) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı, TBD’de çocuklarla birlikte coşku içinde kutlandı. 
Dünyada bir eşi daha bulunmayan bayram nedeniyle Genel Merkez’de bir araya gelen çocuklar, palyaço eşliğinde 
oyunlar oynayıp gönüllerince eğlendiler. 
TBD Ankara Şubesi Başkanı İ. İlker Tabak, kutlamanın dernek tarihinde bir ilk olduğuna dikkat çekip “Çocuklarıyla 
birlikte aramızada bulunan siz değerli büyüklere öncelikle teşekkür ederim. Dün TBD’nin kuruluşunun 41. 
yıldönümüydü.  Bugün burada iki bayramı bir arada kutluyoruz. Bu kutlamaları gelenekselleştirerek sürdüreceğiz” 
dedi.  
Bayram kutlaması nedeniyle TBD Başkanının koltuğuna oturan TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlköğretim Okulu 8. 
Sınıf öğrencisi Işıl Kılıç ise şu konuşmayı yaptı:

“Değerli büyüklerim, 
Büyük Önder Atatürk’ün biz çocuklara bıraktığı Cumhuriyeti, ileride hangi makamda veya rütbede olursak olalım, 
yaşatacağız. Bunun için siz büyüklerimiz, Atatürk’ün mirasını bizden ödünç aldınız, bize lekesiz bırakacaksınız. Biz 
de onu bizden sonra gelenlere lekesiz ve tertemiz bırakacağız. 
Tüm büyüklerime Yüce Atatürk’ün çocukları olarak söz veriyoruz.”
Daha sonra TBD’nin 41.yıl pastasını kesen çocuklara, bayram nedeniyle sertifika ve çeşitli hediyeler verildi.
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