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Öncü ve örnek bir uygulamaya imza atan TBD’nin 30. Olağan 
Genel Kurulu’nda ilk defa e-sandık kullanıldı.

TBD 
Başkanlığı’na 
İlker Tabak 
getirildi

Türkiye Bilişim Derneği’nin, 30. Olağan 
Genel Kurulu, 14 Mart 2015’te Ankara 
HiltonSA’da gerçekleştirildi. Genel 

Kurul’un açılış konuşmasını yapan TBD Yönetim 
Kurulu Başkanı İlker Tabak, 22 Nisan 1971’de 
ülkemizi “Bilişim toplumu”na dönüştürme vizyonu 
ile kurulan derneğin, 44 yıldır çağdaş, refah düzeyi 
yüksek, bilişim kültürünü benimsemiş bir Türkiye 
için büyük bir özveriyle çalıştığı, 7 Mart 1994’te 
Bakanlar Kurulu kararıyla, “Kamu Yararına Çalışan 
Dernek” statüsü kazandığını anımsatarak sözlerine 
başladı.

TBD’nin yapısının bireysel üyelik olduğu, 
herkesin üye olarak katkı verebilme fırsatı 
yakalayabildiğine değinen Tabak, “TBD’nin gücü 
bireylerden geliyor. Amir – memur, öğretmen – 

öğrenci, alıcı – satıcı hepsi aynı ortamda buluşuyor. 
TBD, bireyden bütüne ulaşan bir organizasyondur” 
dedi.

Geleceğe dair yapılan her türlü öngörü ve 
çalışmada, mevcut durumdaki BT kullanım 
kapsamını önemli şekilde değiştirmediği sürece, 
Türkiye’nin BT alanında sadece bir tüketici ülke 
olarak yer almaya devam edeceğine dikkat çeken 
Tabak, bu nedenle BT sektörünün yalnız ekonomik 
kalkınmanın değil, sosyal kalkınmanın da motoru 
olduğunun altını çizdi. 

“Bilişim toplumunun etkin bireyleri olarak 
öncelikli görevimiz, toplumumuzdaki her 
bireyin bilişimle daha yüksek bir refah düzeyine 
erişmesine olanak sağlamaktır” diyen Tabak, 

Türkiye’nin 21. yüzyılda etkin bir dünya gücü 
olarak var olabilmesinin, ancak ve ancak, kendi 
teknolojilerini üreterek uluslararası rekabet 
edebilen konumdaki bir bilişim sektörüne sahip 
olmasıyla mümkün olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği “Sayısal Gündemi”ne (Digital 
Agenda) uyumlu şekilde TBD, 2014 yılında Sayısal 
Gündem 2020 Uzmanlık Grupları’nı aktif olarak 
yaşama geçirdiğini anlatan Tabak, bazı konularda 
hiç muhatabın bulunmadığı Türkiye’de, TBD 
Uzmanlık Gruplarıyla “Digital Agenda for Europa” 
oluşumuna paralel olarak uzmanlar yetiştirildiği 
ve bu çalışmalarda binin üzerinde uzmanın görev 
aldığını söyledi. 

Bilişim yatay sektör olarak tüm sektörlere 
etki ettiğine değinen, bilişim ve yazılımın 
ulusal stratejik sektör ilan edilmesi gerektiğini 
vurgulayan Tabak, TBD’nin önümüzdeki döneme 
ilişkin hedefler ve planlanan çalışmalardan söz 
etti.

Tabak, öncelikle 
TBD’nin bilişim gündemini 
belirleyecek birikime 
sahip olduğunu kaydedip 
dernek bünyesinde 
Geniş katılımlı 
Danışma Kurulu’nun 
toplanacağı, Yüksek 
İstişare Kurulu’nun 
oluşturulacağını açıkladı. 
TBD Genç Bilişimciler 
Kurultayı sürdürüleceği, 
Bilişim kurultaylarını 
Ankara’da Fuar ile 
birlikte yapılarak “bilişim 
olimpiyatları” haline 
getireceklerini kaydeden 
Tabak, “Çocuklar İçin 
Bilişim Etkinliği”nin 
yıl boyunca süren bir 
yapıya kavuşturulacağını,  
programlama öğrenme 
yaşının ilkokul 2. 
sınıfa çekilerek 
“kökten bilişimciler” 
yetiştirilmesine 
çalışacaklarını ifade etti. 

KamuBİB Grubunun görev ve sorumluluğunu 
yeniden tanımlanacağını bu grupla birlikte 
sektörün ve Türkiye’nin gereksinim duyduğu 
Bilişim Bakanlığı için kuruluş kanunu 
hazırlayacağını duyurdu.  “Bilişim akademisi” 
ve uluslararası ilişkilerin sürdürülmesi için “Dış 
İlişkiler Bürosu” kuracaklarını ve TBD Belgeseli 
hazırlatacaklarını söyleyen Tabak, TBD’nin 
Araştırma ve Başvuru Merkezi haline getirileceğini 
vurguladı. Dernek bünyesinde bir halkla ilişkiler 
çalışması başlatılarak, derneğin geniş kitlelere 
duyurulacağını bildiren Tabak, özellikle işitme 
engelliler için bilişim çözümleri ile sağlanacak 
olanaklar konusunda toplumu bilinçlendirmek 
ve farkındalık yaratmak için “işaret diliyle bilişim 
terimleri sözlüğü” hazırlayarak ve 3 milyon 
sağırın işaret dili ile bilişime yakınlaşmasının 
sağlanacağını bildirdi. “Bilişim Terimleri 
Sözlüğü”nün alt grupları olarak uzmanlık 
sözlüklerinin hazırlanacağını söyleyen Tabak, 
TBD’nin kurumsal yapısını güçlendireceklerini, 
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merkezi ile şubeler arasındaki eşgüdüm, işbölümü 
ve işbirliğini geliştireceklerini anlattı.

Tabak’ın konuşmasının ardından Onursal 
Başkan Prof. Dr. Aydın Köksal, Genel Kurul’a 
hitap etti. “Bilişim devrimine erken uyanışının 
devamını getirecek olan gelişmiş, saygın, 
bağımsız, uygarlığa katkı veren, başkalarının 
yaptığının ardından koşan değil kendi yapan bir 
ülke olmanın arifesinde Türkiye” diyen Köksal, 
gülümsemeyi mümkün kılan yüz kaslarına sahip 
olmasının insanı diğer canlılardan ayıran bir 
özellik olduğuna dikkat çekti. Köksal, 40 yılda 
Türkiye’de bilişim altyapısının kurulduğunu şimdi 
bu altyapıyı güleryüzlü, refahı artmış bir ülkeye 
dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.   

Genel kurulda açılış oturumundan sonra 
yazılım tasarımı TBD tarafından yapılan ve 
üretimi (Hava Elektronik Sanayii) HAVELSAN’da 

gerçekleştirilen elektronik sandığın tanıtımı 
amacıyla bir basın toplantısı düzenlendi. Basın 
toplantısına TBD Başkanı Tabak ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Ersin Taşçı, HAVELSAN’dan Eray Kılıç ve 
SEÇSİS Proje Yöneticisi İsmail Göktaş katıldı. 
Tabak, TBD’nin e-seçim uygulamasıyla öncü 
ve örnek olmayı tercih ettiğini söyleyip bundan 
sonraki genel kurulların da elektronik oylamayla 
yapılacağını dile getirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile 2006’dan 
beri elektronik sandık (e-sandık) çalışmalarını 
sürdürdüklerini bildiren Kılıç, TBD Genel 
Kurulu’nda kullanılacak e-sandığın 2. Versiyon 
olduğunu, 3. Versiyonun daha küçük ve taşınabilir 
olacağını belirtti. Kılıç, HAVELSA’ın SEÇSİS ile 
kazandığı deneyimi, oda, dernek ve birlik gibi 

seçim yapan kurumların gündemine taşımak 
istediğini söyledi. Göktaş ise e-sandığın kullanımı 
ve teknik özelliklerini anlattı.

Öğleden sonra Divan Kurulu’nun seçimi ve 
yetkilendirilmesiyle birlikte TBD Merkez Yönetim 
ve Denetim Kurulu Raporları okunup aklandı. Daha 
sonra TBD Merkez ve Şubelerinin görüş, öneri ve 
projeleri görüşüldü. Bütçe önerisinin görüşülüp 
onaylanması, dilek ve önerileri gibi gündemin 
tamamlanmasının ardından TBD Merkez Yönetim, 
Denetim, Onur Kurulları seçimine geçildi.

Toplam  127 kişinin oy kullandığı, elektronik 
oylamanın yapıldığı ve oy pusulasının sandığa 
atıldığı seçimlerde, TBD’nin yeni Yönetim Kurulu; 
İsmail İlker Tabak, Koray Özer, Vural Rıza 
İbrişim, Ahmet Pekel, Erhan Yalçın, Ersin Taşçı, 
Ertan Barut, İlteriş Şule, Levent Karadağ, Salih 
Özçiftçi, Üveyiz Ünal Zaim’den oluştu. Denetleme 
Kurulu’nda Erdal Naneci, C. Serdar Ülgen ve 
Nezir Aykaç, Onur Kurulu’nda ise Abdullah 
Büyükbayram, Ali Yazıcı, Abdullah Körnes, Levent 
Berkman ve Ahmet Lütfi Varoğlu yer aldı.
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