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Sıfır, bir, iki, üç... Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi’nin 
kuruluşunun onaylandığı 16 Mayıs 2008 tarihini başlangıç anı, yani 
SIFIR olarak varsayarak; ilk olağan genel kurulun yapıldığı güne kadar 
geçen dönemi BİR, ikinci olağan genel kurula kadar geçen dönemi de 
İKİ olarak adlandılabiliriz. ÜÇ olarak adlandıracağım dönem ise, Ocak 
2013’te yapılacak 3. Olağan Genel Kurul ile tamamlanacak.   

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Merkez 
Yönetiminin 19 Nisan 2008 tarihindeki TBD 
Ankara Şubesi’ne ilişkin kuruluş kararında 

(Valilik onayı 16 Mayıs 2008), o dönemdeki Yönetim 
Kurulu üyesi olarak imzam olduğu için mutlu 
ve gururluyum. TBD Ankara Şubesi’nin kuruluş 
çalışmalarını başlatan, daha sonra 26 Ekim 2008 
günü yapılan ilk olağan genel kurul ile ikinci 
dönem yönetimi olarak görevine devam eden, 
kurucu yönetim kurulu üyeleri Necati Etlacakuş, 
Y. Murat Erten, Mukaddes Burhan, Ahmet 
Pekel, Talat Postacı, R. Erdem Erkul ve Coşkun 
Dolanbay’a, 9 Ocak 2011 günü bayrağı devrettikleri 
ikinci olağan genel kurula kadar yaptıkları 
çalışmalardan dolayı teşekkür ederim.

Üçüncü dönem yönetimi olarak, 2. Başkan M. 
Kemal Nalçacı, Yazman Nesrin Ezer, Sayman Aylin 
Akça Okan ve üyeler A. Cengiz Güray, Coşkun 
Dolanbay ve İ. Gökhan Özbilgin ile başkanlığımda 
çalışmalarımızı sürdüregeldik.

Kurulması zorunlu olan TBD Genç ÇG ve Sosyal 
Etkinlikler ÇG’nun yanı sıra Yazılım Destekleri, 
Çevreci Bilişim (BİLÇEV) ve Üniversite Bilgi 
İşlem Birim Yöneticileri Birliği (ÜNİBİB) çalışma 
gruplarından sorumlu olan yönetim kurulu üyesi 
arkadaşlarımla işbölümünü gerçekleştirdik.

Yukarıda adı geçenlere ek olarak Bilgi Güvenliği ve 
İş Sürekliliği, Bilişim Teşvikleri, Eğitim, KOBİLİŞİM, 
Bilişim Çalışanları, Bilişim Hukuku, Bilişim 
Kentleri, BİMKULÜP, Görme Engelliler çalışma 
grupları da şubemiz çatısı altında yer almaktadır. 

Çalışma gruplarımızın eliyle özellikle kamuda 

çalışan meslektaşlarımızın sorunlarına eğildik. 
Yasal düzenlemeler konusunda görüşlerimizi 
ilgililerle paylaştık.

Bilişim ve Çevre (BİLÇEV) ÇG eliyle uygun 
yer arayışımızın sürdüğü Bilişim Ormanı için 
mevsimsel koşulların oluşması beklenmektedir. 
Gelecek için yeni fidanlar dikmeye hazırız. TBD’nin 
tıpkı yıllar önce Gebze’de TEMA Vakfı eliyle 
kurduğu orman gibi...

Teknik çalışmalardan bunalınca sosyal ve kültürel 
etkinlikler de yaptık. Gezi, piknik, üyelerimizden 
oluşan Türk Müziği Korosu’nun konseri bunlardan 
bazıları. 

Üyelere dönük çalışmaların artarak sürdürüldüğü 
çalışmalarımız kapsamında düzenlediğimiz teknik 
ve kişisel gelişim amaçlı eğitimler üyelerin TBD’ye 
olan yakınlıklarını artırdı. 

TBD merkez yönetiminin düzenlediği etkinliklerin 
gerçekleştirilmesinde de çalışmalarımız 
oldu. Yalnızca, biçimsel değil içerik olarak da 
katkılarımızı değerli üyelerimizle birlikte sağladık. 
Diğer şubelerin ilgi alanı dışında kalan 56 il ve 
dünyanın çeşitli ülkelerindeki üyeler nedeniyle, 
kapsama alanı tüm dünya olan bir Ankara 
Şubesi’nin 7000 kadar üyesinin birikiminden 
yararlanabiliyorduk. Bu birikimden aldığımız güç 
ve cesaretle, yani TBD’nin tüm üyelerinin varlığıyla 
hedeflerimizi teker teker gerçekleştirmeye 
başladık.

Yönetime geldiğimizde, önceki dönemde Ankara 
Şubesi’nin sorumluluğuna verilmiş olan KAMUBİB 

Çalışma Grubu’nun çalışmalarını büyük bir özenle 
sürdürdük. Çalışmalar çerçevesinde KAMUBİB 
ÇG ile organize ettiğimiz kamu kurumlarını 
bilgilendirme toplantılarında söz aldık, sonuçlarını 
paylaştık. 2011 yılındaki 13. Kamu Bilişim 
Platformu  Etkinliğinin (KAMUBİB-13) başarıyla 
gerçekleştirdik. Geçmişte kendilerine “Plaketsiz 
Çalışma Grubu” adını veren bu grubumuzda görev 
almış KAMUBİB eski başkanlarını unutmadık; 
davetimizi karşılıksız bırakmadılar, etkinliğimize 
onur verdiler. 2012 yılı başında yapılan 
düzenlemeyle KAMUBİB Çalışma Grubu, Ankara 
Şubesi kurulmadan önceki yapısıyla, yeniden 
TBD Merkez’in sorumluluğuna alındı. Gruba olan 
desteğimiz ise üye kimliğimiz ile sürmektedir.

Son dönemlerde TBD Ulusal Bilişim Kurultayları 
kapsamında gerçekleştirilen Bilişim Teknolojileri 

Işığında Eğitim (BTIE) Etkinliklerini gerçekleştirdik. 
Gençlerle birlikte 2011 yılında başlattığımız TBD 
Genç Bilişimciler Kurultaylarını gelenekselleştirip 
2012’de ikincisini yaptık. Gençler yönetti, gençler 
konuştu, gençler başardı...

Çocuklarımızı da unutmadık. kırk yıl önce başlayan 
çalışmalarla güçlenerek süren Bilişim Devrimi 
ile yaşamı büyük ölçüde değişecek olan bugünün 
çocukları değil mi? Onların bilişimle, bilgisayarla 
tanışmalarından tutun teknoloji ile yaptıklarını 
görünce çıkaracağımız çok ders olduğunu anladık. 
BTIE kapsamındaki etkinliklerle çocuklarımızın 
yeteneklerini gördük. Bilişim İzcileri çalışma 
grubumuz ile onlarla daha yakın çalışma olanağı 
bulduk. 23 Nisan’da Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı, TBD’nin Kuruluşu’nu, 19 Mayıs’ta 
Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı hep 
beraber ve coşkuyla kutladık.

Ankara Kalkınma Ajansı bünyesindeki Kalkınma 
Kurulu’nda TBD’yi temsilen bulunduk. Ajansa 
sunduğumuz iki projeden biri kabul edildi. 
Üyelerimize 2012’nin başında, proje kapsamında 
bütçesi Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmak 
üzere, yeni yıl armağanı olarak uzaktan 
eğitimler sunduk. 2013 başında ise, bu eğitimleri 
gelenekselleştirerek ücretsiz olarak sağladık. 
Eğitimleri üyelerimizin kullanımına açan Enocta 
firmasına bir kez daha teşekkür ederiz.

Avrupa Birliği Leonardo da Vinci 
Gençlik Programı kapsamında 
sunduğumuz meslek liseleri 
ile iş dünyasını buluşturmayı 
ve yakınlaştırmayı amaçlayan 
projemiz de geçtiğimiz ay 
onaylandı. Güvercinlik Teknik 
ve Endüstri Meslek Lisesi ile 
birlikte yürütülecek bu projede 
TBD Ankara Şubesi olarak 
farkındalık yaratma amaçlı 
çalışmalarda bulunacağız.

Diğer Sivil Toplum Örgütleri 
ile işbirliği olanaklarını araştırıp desteklerimizi 
açıkladık. Bu bağlamda yeni kurulan Bilgisayar 
Mühendisleri Odasına olan desteğimizi beyan 
ettik, sürdüreceğiz. Ayrıca, Android Geliştirici 
Günleri’ne de katkıda bulunduk. MS Silverlight gibi 
diğer mobil platformlarla uygulama geliştirme 
eğitimlerini de verdik.

Önümüzdeki günlerde TBD Ankara Şubesi’nin 
3. Olağan Genel Kurulu var. 0, 1, 2, 3 diyerek 
başlamış olan bu sürece yenisi eklenecek. 2013 yılı 
Ankara Şubesi’nin 4. döneminin başlangıcı olacak. 
Bu dönemde oluşacak yeni yönetimin de geleneği 
sürdürerek geleceği yakalayacağına inanıyorum. 
TBD aracılığıyla insanlık için, ülkemiz için yararlı 
çalışmalarda bulunan ve bulunacak herkesi 
şimdiden kutluyor ve başarılar diliyorum. 
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