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YENİ DÖNEME DOĞRU
2015 yılı Türkiye Bilişim Derneği için değişimin 
yaşanacağı bir yıl olarak geldi. Ocak ayı içinde 
gerçekleşen şube genel kurulları ile, TBD tarihinde 
yeni bir dönem başladı. Tüm şube yönetimlerini 
kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum...

TBD 
Ankara Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu iki değerli adayın öncülüğündeki 
grupların yarışının yaşandığı bir genel kurul olarak TBD tarihindeki yerini aldı. 
Sayın Selçuk Kavasoğlu’nun başkanlığındaki liste, Sayın Adnan Yılmaz’ın öncülük 
ettiği listeyi geçerek TBD Ankara Şubesi’nin 5. Dönemi olarak göreve geldi.

TBD Ankara Şubesi yapısı ve üye sayısı itibariyle TBD Merkez Genel Kurulu’nda belirleyici olmaktadır. 
Genel kurulun bitiminde TBD Başkanı Sayın Turhan Menteş’in veda ederek salondan ayrılması ile yeni 
bir dönem başladı. Kendisine bugüne kadar vermiş olduğu değerli katkıları ve hizmetleri için TBD adına 
teşekkür ederim.

TBD gibi gündemi yoğun ve yapılacak çalışmaları kişilere bağlı olmayan kurumsal bir örgütte hızla 
yeni görev dağılımı yapılarak Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildim. TBD Yönetim Kurulu 2. 
Başkanı olarak da Sayın Koray Özer görev aldı. TBD Yönetim Kurulu’na da göstermiş oldukları güven 
ve verdikleri destek için teşekkür ederim. Yönetim Kurulu üyesi olarak sıradaki yedek Adnan Yılmaz 
davetimizi kabul etmeyince, diğer yedek üye Sayın Devrim Demirel yönetimdeki yerini aldı. 

Mevcut yönetimimiz TBD Merkez Genel Kurulu’nun yapılacağı 14 Mart 2015 tarihine kadar çalışmalarını 
sürdürecektir. Mevcut yönetimdeki değerli arkadaşlarıma yeni döneme doğru ilerlediğimiz bu günlerdeki 
destekleri ve verdikleri katkılar için bir kez daha teşekkür ediyorum.

Yeni dönem resmi olarak önümüzdeki 30. Olağan Genel Kurul ile başlayacak. Bu Genel Kurul’da TBD’nin 
50. Yılına doğru izleyeceği politikaları da kapsayan projeleri ve çalışma biçimi kamuoyu ile paylaşılacak.

Katılımcı, demokratik bir yaklaşım ile gerçekleştirilecek yönetim anlayışı tüm üyelerimizin katkı ve 
katılımlarının değerlendirileceği bir ortamı kurumsallaştırma amacını güdecektir. 

TBD, ilkelerinden ödün vermeden, geleceği şekillendireceği yeni dönem çalışmalarını bilişim 
sektöründeki diğer STK’lar ile sağlamış olduğu işbirliği ve işbölümü ortamında gerçekleştirecektir... 
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