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Bilişim gençlerle 
şekilleniyor

Özkan Kocaoğlu 
TBD Genç Saymanı

Merhaba sevgili bilişim sevdalıları... 
TBD BİLİŞİM Dergisi’nin bu sayısından 
itibaren TBD’nin gençleri olarak 

düşüncelerimizi sizlerle paylaşacak ve 
faaliyetlerimizi, yapmak istediklerimizi sizlerin 
takdirine sunacağız. Öncelikle “TBD Genç 
nedir, neler yapar, gençlerin bilişimdeki rolü 
ve yeri neresidir, bilişim geleceğine nasıl 
yön verir, vermelidir?” sorularının yanıtlarını 
sizlere sunmaya çalışacağım. 
TBD Genç 2008 yılında gençlerin, ilk defa 
staj başvurusu için TBD’ye başvurmalarının 
ardından dernekteki genç, dinamik ve aktif üye 
popülasyonu eksikliğini gidermek amacıyla 
TBD bünyesinde alt çalışma grubu olarak 
kurudu ve bugüne kadar faaliyetlerini aktif 
olarak sürdürüyor. 
Bu yılki yönetimimiz TBD Genç’in 4. Dönem 
Yönetim Kurulu’nu oluşturuyor. Yönetim 

kurulunda başkan, başkan yardımcıları, genel 
sekreter, sayman ve diğer üyeler olmak 
üzere 11 kişi yer alıyor. Yönetim kademesinin 
yanı sıra geçmiş dönem yönetim kurulu 
üyelerinden oluşan danışma kurulu da TBD 
Genç bünyesindedir. 
TBD’nin bir çalışma grubu olan TBD Genç’in 
kendi içinde üç alt çalışma grubu mevcut. 
Bu alt çalışma grupları, ekip içi-dışarıya 
verilecek eğitimler, seminerler, konferanslar 
ve üniversitelerdeki etkinlikleri düzenlemekle 
yükümlü olan Etkinlik-Eğitim Çalışma Grubu; 
TBD Genç etkinliklerinin hedef kitleye, sosyal 
ve yazılı medya aracılığıyla duyurulması, 
gençlerin gelişen ve dönüşen bilişime bakış, 
görüş ve önerilerinin bilişim dünyasına 
aktarılması için yazılar göndermekle sorumlu 
Basın – Yayın Çalışma Grubu ile sosyal 
sorumluluk projeleri ve TBD Genç üyelerini 
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kaynaştıracak sosyal etkinlikleri düzenleme 
görevini üstlenmiş olan Sosyal Çalışma Grubu 
olarak sıralanıyor.
Bu genç ve dinamik ekip, TBD aracılığıyla 
insanlara, sivil toplum ve sosyal sorumluluk 
bilincinin yanı sıra, takım çalışmasını; 
farklı meslek ve alanlardan bir araya gelen 
insanların tek bir ortak payda altında 
birleşerek neler yapabileceğini göstermeyi ve 
topluma katma değer sağlamayı amaçlıyor. 
Ayrıca toplumsal ihtiyaçların karşılanması 
(örneğin sosyal sorumluluk projeleri) ve hak 
savunuculuğu alanlarında da biz gençlerin, 
derneğimiz ana kademesine elimizden 
geldiği kadar destek sağlayarak, sivil toplum 
kuruluşlarının Avrupa Birliği sürecine katılımı 
konusunda üzerimize düşen görevi layıkıyla 
yerine getirdiğimizi düşünüyorum.
Bilişimde gelişen ve değişen küresel 
dünyadaki son teknolojik gelişmelerin 
her zaman en yakın takipçilerinden ve 
uygulayıcılarından oldu TBD Genç. Mesleki 
zorunlulukla birleşen, merak, çağa ayak 
uydurma ve bilgi birikimi aktarma isteği ile 

kendini geliştiren, dönüştüren ve 
bu meziyetlerini paylaşan bir ekibe 
sahibiz.

TBD Genç’in yaptığı, yapmaya 
çalıştığı ve planladığı insanlığa yarar 
sağlama ve sosyo-kültürel açıdan 
ortaya bir şeyler koyma çabasının 
yanında uğraşını verdiği teknik 
konulardan söz etmezsem çalışma 
arkadaşlarıma haksızlık edeceğimi 
düşünüyorum. 4. Dönem Yönetim 
Kurulu’nun birçok üyesi TBD Genç 
3. Dönem Yönetim Kurulu’nda da yer 
aldı ya da destekçi olarak faaliyetlere 
katılım gösterdi. Bu nedenle yapılan 
etkinlikleri 3. Dönemin 2. yarısından 
itibaren sırasıyla aktarıyorum: 
*26-29 Ekim 2011 tarihleri arasında Ankara 
JW Marriott Hotel’de gerçekleştirilen TBD 28. 
Bilişim Kurultayı kapsamında TBD tarihinde ilk 
defa “TBD Genç Bilişimciler Kurultayı”;
*11 Nisan 2012’de Atılım Üniversitesi’nde 
yönetim kurulu üyemiz Aykut Aslantaş’ın 

verdiği “Arama Motoru Optimizasyonu (Google 
SEO & SEM) Semineri”;
*25 Nisan 2012’de yine Atılım Üniversitesi’nde 
“T.C Merkez Bankası ITIL Uygulamaları 
Semineri”;
*8 Mayıs 2012’de Ankara Üniversitesi’nin ev 
sahipliğinde TBD Genç üyesi Ali Çavuşoğlu’nun 
verdiği “MS Silverlight ve PHP Workshop 
Semineri” ve yönetim kurulumuzun TBD Genç 
tanıtımı;
*1 Haziran 2012 Başkent Üniversitesinde 
düzenlediğimiz SEO & SEM Semineri;
*21-23 Kasım 2012 tarihleri arasında Ankara 
JW Marriott Hotel’de gerçekleştirilen 
TBD 29. Bilişim Kurultayı kapsamında 2.si 
gerçekleştirilerek gelenekselleştirilen “TBD 
Genç Bilişimciler Kurultayı” ve kurultaydaki 
“Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim 
Etkinlikleri” kapsamında oturum yöneticiliğini 
3. Dönem yöneticilerimizden Gizem İnan’ın 
yaptığı “Adam Olacak Çocuk: Bilgisayarla 
Tanışma Etkinliği”;
Oturum yöneticisi olarak danışma 
kurulumuzdan Merve Arıtürk, konuşmacı olan 
Yönetim Kurulu Başkanımız Çağrı Aydınoğlu, 
Yönetim Kurulu Üyemiz Aykut Aslantaş’ın 
ve Danışma Kurulu Üyemiz  Murat Sayar’ın 
katıldığı “Gençler Başarıyor Paneli”; 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Erdem Lafcı ve 
Sinan Şekerci’nin konuşmacı olarak katıldığı 

“Android ile Uygulama Geliştirme Paneli”;
Oturum başkanlığını TBD Ankara Şubesi 
eski Başkanımız İ.İlker Tabak’ın yaptığı ve 
konuşmacı olarak Yönetim Kurulu Üyemiz 
Gökçen Burcu Ertürk’ün katıldığı “Geleceğimi 
Arıyorum: Geleceğin Mesleğine Yolculuk 
Oturumu”; TBD Genç tarafından organize 
edilip düzenlendi.
*10 Aralık 2012’de ise Gazi Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisleri Topluluğu ile birlikte 
düzenlediğimiz SEO & SEM semineri TBD 
Genç üyemiz Aykut Aslantaş tarafından 
gerçekleştirildi.
Belli aralıklarla aramıza yeni arkadaşlar 
kazanmak ve kendimizi tanıtmak adına 
Kahve ve Tanışma Toplantıları düzenliyoruz. 
Bu etkinliklerin yanında TBD Sosyal 
Etkinlikler Çalışmalar Grubu’nun en büyük 
destekçilerinden olarak TBD Genç; 2 Ekim 
2011’ de “3. Geleneksel Buluşma: Bilişimde 
40. Yıl Şenliği, Şubat 2012’ de “Ilgaz Gezisi” 
ve 16 Kasım 2012’ de “TBD Türk Müziği 
Korosu Konseri” etkinlikleri ve etkinlik 
organizasyonlarında aktif rol aldı.
Yaptıklarımız yanında, kısıtlı imkân 
ve zamandan dolayı yapmak isteyip 
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yapamadıklarımız, gelecekte gerçekleştirmeyi 
planladığımız işler de var tabi ki. Uzun 
süredir TBD Genç Ankara Bülteni’ni 
çıkartamadık, yapmak istediğimiz teknik ve 
kültürel gezileri düzenleyemedik. Çalışma 
arkadaşlarımızı bilişimde daha ileriye taşıyıp 
geliştirmek için ekip içi eğitimlerimizi 
de yeterince gerçekleştiremedik, bazı 
üniversitelere giremedik, etkinlik yapamadık. 
Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına 
çalışmalarımız sürüyor.
Görev süremiz çerçevesinde kısa vadede bir 
taşra okuluna bilişim sınıfı kurarak, kitap, 
kırtasiye ihtiyacını karşılamak ve öğrencileri 
bilişime teşvik ederek, donanımlı bir şekilde 
yetişmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca 
bir Avrupa Birliği (AB) bilişim projemiz var. 
Haziran ayında netleşecek ve diğer ülkelerdeki 
bilişime bakışı, yönelimi, eğilimi, eğitimi ve 
kültürleri göreceğiz. 
Bunların dışında yaptığımız en önemli işlerden 
biri de derneğin geleceğini inşa etmek, 
devamlılığını sağlamak ve gücünü korumak 
adına bu yıl TBD’ye TBD Genç’ten 10’u aşkın 

aktif üye kazandırmamızdır.
Gençler bilişime, aktif katılımları, 
dinamizmleri ve radikal kararlarıyla yön 
veriyor. Bizim de TBD Genç olarak ana 
hedefimiz, bilişimin içerisindeki gençler olarak 
bu bayrağı en önde ve göğsümüzü gere gere 
taşıyarak bilişimin ve bilişimcilerin gelişiminde 
öncü ve akla gelen ilk kurumsal yapı olmaktır. 
Bunun uğraşını verirken tüm bilişimcilerden 
de bizlere desteklerini esirgememeleri, 
tırmanacağımız basamaklarda, 
karşılaşacağımız zorluklarda bizlere el 
vererek hep birlikte bilişimi yüceltme 
misyonunu yerine getirmeyi desteklemelerini 
diliyoruz.
Saygı ve sevgilerimizle…                                                                                             
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