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GELECEK ŞEKİLLENİRKEN
Daha iyi, daha güzel, daha mutlu bir gelecek için belirlenecek rotada toplumun 
tüm kesimlerini ilgilendiren konulardaki çalışmaların sivil toplum gönüllülerinin 
öncülüğünde yapıldığı bilinmektedir. Kimdir bu gönüllüler, neden bu çalışmalarda 
yer alırlar, amaçları nedir? Bu soruların tümüne gönüllüler adına yanıt vermek zor. 
Ancak, bugünlerde gerçekleştirilecek olan Bilişim’2014 Etkinliği çalışmalarında 
Türkiye Bilişim Derneği adına gönülden katkı vererek geleceği şekillendirmek için 
çabalayanlar olduğunu unutmamak gerekir.

Ülkemizin geleceğini ilgilendiren konuları 
gündemine alarak çalışmalarını sürdürmekte olan 
Türkiye Bilişim Derneği (TBD), bugün sayıları on 
bini aşan üyeleri ile bilişim mesleğinin en önemli 

temsilcisi konumundadır. TBD, 1976 yılında başlattığı Ulusal 
Bilişim Kurultayları’nın bu yıl otuz birincisini Bilişim’2014 
Etkinliği ile gerçekleştirmektedir.  

Yurttaşlarımızın gönenç içinde yaşaması için, dün 
olduğu gibi, bugün de gereksinim duyulan e-dönüşümün 
yönlendiricisi ve takipçisi olarak üstlenmiş olduğu 
sorumluluklarını kamu yararı gözeterek yerine getirmekte 
olan TBD, Bilişim 2014 Etkinliği’nin ana temasını SAYISAL 
GÜNDEM 2020 olarak belirlemiştir. 

Avrupa Birliği’nin de 2020 hedeflerine ulaşmak 
üzere gündemine almış olduğu konulara koşut 
çalışmalar TBD’nin koordinasyonunda ülkemiz 
bilişimcileriyle birlikte yürütülmektedir. Kalkınma 
yolundaki engellerin bilişim teknolojileriyle 
aşılacağının altını çizen TBD, gerçekleştirdiği 
etkinliklerle geleceği şekillendirmek üzere gerek 
kamu ve özel sektörden, gerekse akademik 
dünyadan tüm ilgilileri bilgi ve deneyimlerini 
paylaşmaya davet etmiştir. 

Bilişim 2014 Etkinliği’nde konuşmacı, oturum 
yöneticisi, çalıştay gönüllüsü ve dinleyici olarak 
katkı veren, birbirinden değerli bildirileri 
ile birikimlerini paylaşan tüm bilişimcilere 
etkinliğimize zenginlik kattıkları için teşekkür 
ederiz.

Ayrıca, etkinliğin gerçekleşmesi için büyük 
bir özveri ile çalışan TBD Başkanı Sayın 
Turhan Menteş başta olmak üzere, etkinliğin 
gerçekleşmesi için bize güvenen ve bu sorumluluk 
isteyen onurlu görevi Etkinlik Yürütme Kurulu 
(EYK) olarak yapmamızın önünü açan TBD Merkez 
Yönetim Kurulu’na teşekkür ederim. 

Etkinlik Yürütme Kurulu’nda gönülden katkılarını 
esirgemeyen EYK üyeleri Yücel Bağrıaçık, 
Coşkun Dolanbay, Erdem Lafcı (TBD Genç Bşk.), 
Asuman Öcal, Selçuk Özdemir, Koray Özer, Ahmet 
Pekel, Ersin Taşçı, Arkan Uluçay ile, geleceğe 
ilişkin bir çivi çakmak üzere Sayısal Gündem 
2020 Gruplarında da yer alan TBD üyelerine ve 
yöneticilerine TBD 2. Başkanı ve EYK Başkanı 
olarak ayrıca teşekkür ederim. 

Yanımızda olmasalar bile varlıkları ile bizleri 
cesaretlendiren, kapılarını her çaldığımızda 
çözümün parçası olan TBD şube başkanları 
ve yöneticilerine de şükranlarımızı iletmek 
borcumuzdur.

Gerek teknik düzeydeki çalışmaları, gerekse 
lojistik düzeydeki katkılarından ötürü, TBD Genel 

Sekreteri Gülten Halıcı ile TBD çalışanları Arzu 
Kılıç, Kutlay Yeğen, Serap Altan Kılıçoğlu ve Yeşim 
Ergun ile, Bilişim Dergisi habercileri Aslıhan 
Bozkurt ve Fatma Ağaç’a, toplantılarımız için 
günün her saatinde, gece demeden, geç oldu 
demeden TBD kapılarını açık tutan Ergül Çetinkaya 
ve TBD Ankara Şubesi Koordinatörü Zeynep 
Sulukoğlu ile, etkinliğimiz için profesyonel birikim 
ve becerisi ile yanımızda olan Özden Özben’e de 
teşekkür ederim. 

TBD gönüllülerine ve geleceğin konuşulduğu, 
şekillendirildiği bu platformlarda yer alan, 
geleceğin Türkiye’sinin temelini oluşturan TBD 
Genç grubu üyelerine özellikle teşekkür ederim.

Ankara’ya yakışan kapsam ve büyüklükteki 
bir bilişim fuarını TBD ile işbirliği içinde 
gerçekleştirmek üzere yola çıkan Serenas Grup 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa F. Gürbüz ve 
Işıl Gürbüz (CFO) ile GL Events firması Genel 
Müdürü Arkan Uluçay başta olmak üzere, etkinlik 
ekibinden Hale Mutlu, Aslı Ertuğrul Doğan, Buket 
Ülkü, Eyüp Sav ve Asuman Öcal başta olmak üzere 
tüm GL Events çalışanlarına göstermiş oldukları 
üstün çabalar için de teşekkür ederim.

Geleceği birlikte şekillendirerek kalkınma 
yolundaki engelleri bilişim ile tek tek aşabilme 
fırsatını yaratma amacıyla katkılarını esirgemeyen 
tüm kurum, kuruluş ve sponsorlara da teşekkür 
ederim.

Gelecek şekillenirken birey olarak katkılarını 
sunan ve gelecek için sözü olan tüm 
konuşmacılara, katılımcılara ve bu etkiyi 
kamuoyuyla paylaşmamıza aracılık eden medya 
kuruluşlarına de teşekkür ederim.

Unutmayalım ki, rotası belli olmayan gemiye hiç 
bir rüzgar yarar sağlamaz.
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