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“TBD’nin gülen yüzü” olma vizyonuyla 3 
yıldır faaliyet gösteren Sosyal Etkinlik 
Çalışmalar Grubu,  Ankara, İstanbul ve diğer 
şubelerin katılımıyla geleneksel Futbol ile 
Bowling turnuvası düzenleyecek.

Bilişimciler 
sosyal ortamlarda 
buluşmaya devam edecek

T
ürkiye Bilişim Derneği (TBD) Ankara 
Şube bünyesinde faaliyet gösteren 
Sosyal Etkinlik Çalışmalar Grubu; 
2009 yılında kuruldu. Cengiz Güray 
başkanlığında Zafer Vergili, Adnan 

Yılmaz, Kemal Nalçacı, Gülçin Bozkurt,  
Burak Özgür, Burçak Göncüler, Aşkın Keleş, 
Celal Gökbel, Tuğbay Aşkın gibi gönüllü TBD 
üyelerinin bir araya gelmesi ile TBD üyelerini 
kaynaştırmak amacıyla kurulan grup, TBD 
üyelerine birçok ilki yaşattı.

İlk organizasyonunu 4 Temmuz 2009’da 200 
kişiyi aşkın TBD üyesinin katıldığı “Geleneksel 
Yaza Merhaba” etkinliği ile yapmış, etkinlikte 
canlı langırt, tavla, halat çekme turnuvaları 
düzenleyerek çeşitli hediyeler dağıttı ve TBD 
üyelerinden büyük takdir topladı. Bu etkinliği, 
18-20 Kasım 2009 tarihleri arasında Ankara 
Grand Rixos Otel’de gerçekleştirilen Bilişim 
Kurultayı sırasında, bilişimcilerin hoşça 
vakit geçirmesini ve kaynaşmasını sağlamak 

amacıyla düzenlediği, “Dart” etkinliği izledi.
27-28 Mart 2010 tarihleri arasında yine bir 
ilke imza atarak “1. Geleneksel Futbol” 
turnuvasını düzenledi, katılımcılar 8 takımın 
mücadelesini zevk ve heyecanla izledi. Bu 
tarihten sonra da çalışmalarına aralıksız 
olarak devam eden grup üyeleri, 2 Mayıs 2010 
tarihinde gerçekleştirdiği Çorum-Hatuşaş-
Alacahöyük gezisi ile TBD üyelerinin birbirleri 
ile kaynaşması ve sosyal ortamlarda da 
buluşmasını sağladı.

Hızını kesmeyen grup, 15-18 Nisan 2010 
tarihleri arasında on yedincisi Antalya-Belek 
Gloria Golf Resort Otel’de gerçekleşen 
TBD’nin geleneksel BİMY etkinliğinde de 
futbol, basketbol ve plaj voleybolu gibi 
organizasyonlarla 700’e yakın katılımcının 
seminerler dışında da hoşça vakit geçirmesine 
katkıda bulundu.
4 Temmuz 2010 tarihinde ise “Geleneksel Yaza 
Merhaba” etkinliğini ikinci kez düzenleyerek 

canlı langırt, tavla, halat çekme, sumo 
turnuvaları ve dağıttıkları sürpriz hediyeleri ile 
katılan 250’yi aşkın TBD üyesinin beğenisini 
kazandı.
Bu etkinlikten sonra gruba yeni üyeler katıldı 
ve grup başkanı Cengiz Güray, Ankara Şube 
Yönetim Kurulu’na seçilerek başkanlık 
bayrağını Zafer Vergili’ye devretti.
Grup yeni yüzü ile 10 Aralık 2010 tarihinde 
Ankara Midas Otel’de gerçekleştirdiği 
“Çalışma Grupları Tanıtım Kokteyli” ile 2010 
yılını tamamladı.

2011 çalışmalarına, 19 Şubat 2011 tarihinde 
gerçekleştirdiği ve 73 kişinin katıldığı 
günübirlik “Ilgaz”gezisinde doğanın eşsiz 
güzelliğini ve eğlenceyi TBD üyeleri ile 
buluşturmakla başladı, 13-16 Mayıs 2011 
tarihlerinde Antalya-Belek Susesi Otel’de 
on dördüncüsü gerçekleşen KAMU-BİB 
etkinliğinde düzenlediği ödüllü yarışmalar ve 
eğlenceler ile devam etti.

2 Ekim 2011 tarihinde ise TBD üyeleri, aileleri 
ve dostlarından oluşan 230 katılımcıyla Ankara 
Gölbaşı Büyülü Bahçe’de “Bilişimle 40.Yıl” 
pikniğini gerçekleştirerek, TBD üyelerinin 
3. geleneksel buluşmasına imza attı, çeşitli 
yarışmalar, folklor gösterileri ile katılımcıların 
beğenisini kazandı.

Sosyal Etkinlik Çalışmalar Grubu; “Sosyal 
ortamlarda buluşulup güzel vakit geçirilmesini 
sağlamak, 0 ve 1 dışında zaman geçirmek 
isteyenlerin arzusuna cevap vermek, aynı 
zamanda sosyal projelere imza atmak 
ve TBD’nin gülen yüzü olmak” şeklinde 
genişleyen vizyonuyla; Zafer Vergili’nin 
başkanlığında; Adnan Yılmaz, Gülçin Bozkurt, 
M. Burçak Göncüler, Burak Özgür, Ebru 
Altunok, Funda Koyuncu, Filiz Çakır, A. Erhan 
Altunok, Özgür Doğan’dan oluşan üyeleriyle ilk 
günkü şevk, heyecan ve büyük fedakârlıklarla 
çalışmalarına devam ediyor.

http://www.bilisimdergisi.org/s138
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Çalışma grubunun 2012 yılı için TBD üyeleri ile paylaşmayı 
düşündüğü projeleri ise şunlar:

http://www.bilisimdergisi.org/s138


