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     Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu II. Başkanı

Ömer Özdemir’i kaybettik
Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümünden emekli 
olduktan sonra görev yaptığı TBD’nin eski çalışanlarından 
(1987-2007) sevgili Ömer ağabeyimizi (Özdemir) 16 Nisan 
2013 günü kaybettik. Kendisini rahmet ve saygı ile anıyorum. 
Ailesine, yakınlarına ve arkadaşlarına başsağlığı ve sabır 
diliyorum.

Sözü uzatmaya gerek yok. Türkiye Bilişim Derneği 
olarak yeni dönemde bugüne kadar yapılan 
çalışmalar ve yapılacaklar kısaca şöyledir:

K I S A C A

TBD 29. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Yeni dönem yönetim, 
denetim ve onur kurulu göreve başladı.

Bu Genel Kurul’da üyelikle ilgili bazı tüzük maddelerinde değişiklik yapıldı; kapsamlı 
değişiklik için çalışmalar başlatıldı. Değişiklikler eylül ayı içinde düzenlenecek olağanüstü 
genel kurul ile kesinleştirilecek.

TBD’nin Kuruluş yıldönümünde, 22 Nisan’da Anıtkabir’deki törende, Atatürk’ün manevi 
huzurunda buluşarak mozoleye çelenk koyup saygı duruşunda bulunduk. 

Türkiye Bilişim Derneği olarak geleceğimizin güvencesi çocuklarımızla birlikte TBD’nin 
kuruluşunu ve “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nı bu yıl da büyük bir coşku ve 
neşe ile kutladık.  

TBD Yönetim Kurulu olarak, 25 Nisan’da Kalkınma Bakanı Sn. Cevdet Yılmaz’ı ziyaret ettik. 
10. Kalkınma Planı çalışmalarına ve buna paralel olarak hazırlanan yeni “Bilgi Toplumu 
Stratejisi”ne katkı vereceğimizi belirttik. Yönetim olarak ayrıca, BTK Başkanı Sn. Tayfun 
Acarer’i de 2 Nisan günü ziyaret ettik.

BİMY’20 Etkinliğini yoğun bir katılım ile gerçekleştirdik. Bilgi İşlem Merkezi Yöneticilerinin 
gündemindeki konuları masaya yatırdık; gündemlerine yeni konuları almalarını sağladık.

Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi  (CEPIS) toplantılarına katılım sağladık. 2013 
yılı sonbahar toplantısının Türkiye’de yapılması için girişim başlattık.

TBD Danışma Kurulu (Eşgüdüm Kurulu) toplantısının yapılması için çalışmaları başlattık.

Bilişim Dergisi’ni yayımlamayı sürdürdük. İngilizce bölümler de hazırlanacak.
15. Kamu Bilgi İşlem Birim Yöneticileri (KAMUBİB-15) Etkinliği Mayıs 2013’te yapılacak.

3. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı (UBHK) haziran ayında İzmir’de yapılacak.

Bütün bu çalışmaların yanı sıra TBD tarafından gerçekleştirilen tüm çalışmalar için başarım 
ölçütleri de, üyelerimizle birlikte somut olarak belirlenmeli. Bu ölçütler genel tanımlar 
biçiminde, etkinlik  bazlı ya da çalışma grubuna özel olarak tanımlanmalıdır.

Kısaca, 

Kalkınmanın simgesi olarak “Bilişim teknikbilimi”nin kamu yararına kullanılmasında önemli 
bir araç olan TBD’nin yapacağı her türlü çalışmada tüm TBD üyelerinin görüşlerini, isteklerini 
ve eleştirilerini paylaşarak katkı vermelerini dilerim... 
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