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TBD İstanbul Şube Başkanı Ahmet Tosunoğlu: 

Bir organizasyonda başkan,  
dışarıya karşı derneğin 
görünen yüzüdür

İki yıllık master plan 
yaptıkları ve bir 
yıllık faaliyetlerini 
belirlediklerini 
söyleyen Tosunoğlu, 
bu yıl Bilişim 
Yıldızları e-Dönüşüm 
Yarışması’nı İstanbul 
Bilişim Kongresi’nin 
içerisinde değil, 
bağımsız olarak 
gerçekleştireceklerini 

açıkladı.

Aslıhan Bozkurt

BİLİŞİM Dergisi Mayıs sayısında, TBD İstanbul Şube Başkanlığı’na 
yeni seçilen Ahmet Tosunoğlu ile yaptığımız röportaja yer 

veriyoruz. 
1996 yılında TBD ile tanışan, 1997’den 2000’e kadar BIM-Kulüp yürütme 
kurulunda aktif olarak görev yapan ardından TBD İstanbul Şube Yönetim 
Kurullarında kesintisiz görev üstlenen Tosunoğlu,  Bilgisayar Programcısı, 
Sistem Analisti, Proje Yöneticisi ve Bilgi İşlem Müdürü olarak çalışmış.
Kartal Belediyesi’nde Başkan Danışmanı,  Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler 
Meslek Yüksek Okulu’nda Öğretim Görevlisi ve Danışma Kurulu üyeliğinde 
bulunan Tosunoğlu, 2009’dan itibaren İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş.’de Bilgi 
Sistemleri Müdürü olarak görev yapıyor.    

“İstanbul Şubenin kuruluşundan bugüne geçtiği tüm kilometre taşlarını iyi 
biliyorum” diyen Tosunoğlu, “Bir önceki dönemden aldığım bayrağı bir sonraki 
döneme çıtayı daha da büyüterek devretmek istiyorum” dedi. 

Yeni dönemde yönetim kurulu olarak “toplum kesimlerine dokunmak” ve 
yeni projeler üretmeyi hedeflediklerine değinen Tosunoğlu, bunun için iki 
yıllık master plan yaptıklarını ve bir yıllık faaliyetlerini belirlediklerini söyledi. 
Faaliyetlerini çalışma grupları üzerinden yapmayı düşündüklerini anlatan 
Tosunoğlu, bu nedenle birçok çalışma grubunu aktif hale getirmek istediklerini 
bildirdi.
“Küçük olsun benim olsun değil, büyük olsun hepimizin olsun” anlayışına sahip 
olduğunu vurgulayan Tosunoğlu, bu nedenle diğer STK’larla ne kadar işbirliği 
yapılabilirse o kadar çok güçlü olunacağına inanıyor. 

Bu yıl Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması’nı İstanbul Bilişim Kongresi’nin 
içerisinde değil, bağımsız olarak 12 Haziran 2013’te Bahçeşehir Üniversite’sinde 
gerçekleştireceklerini açıklayan Tosunoğlu, Akıllı Şehirler Kongresi’nin de 12-13 
Kasım 2013’te Kadir Has Üniversitesi’nde yapılacağını duyurdu.

Üyelerin dernekte aktif görev almalarını sağlamak için faaliyetleri çalışma 
grupları üzerinden yapmayı faaliyet sayısını artırmayı ve sosyal etkinlikleri 
hedeflediklerini bildiren Tosunoğlu, üyelerle “Bilgilendirme ve Değerlendirme” 
toplantıları düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Tosunoğlu, İstanbul Şube’de yönetim kurulu, denetim kurulu ve onur kurulu 
olarak amatör bir ruhla birbirine inanan güçlü bir ekip olarak çalıştıklarını 
vurguladı. 
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-Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul 
Şube Başkanlığı’na yeni seçildiniz. 
Öncelikle Ahmet Tosunoğlu kimdir? 

-1970 yılında Giresun’da doğdum. Ankara 
Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ve 
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi 
mezunuyum. 1990-1992 yılları arasında 
Grolier Hachette A.Ş.’de Bilgisayar 
Programcısı olarak çalıştım. 1992–2004 
yıllarında Alemdar Holding A.Ş.’de sırasıyla 
Sistem Analisti, Proje Yöneticisi ve Bilgi İşlem 
Müdürü olarak görev yaptım. 2004–2008 yılları 
arasında Uzman Bilgi Teknolojileri Eğitim ve 
Danışmanlık Ltd. Şirketinde Genel Müdürlük 
görevini yürüttüm. 

2008-2009 yılları arasında Alemdar 
Holding A.Ş’de bilişim 
teknolojileri (Information 
Technologies-IT) 
koordinatörü 
görevini 
sürdürürken 
aynı zamanda 

-Henüz İstanbul Şube kurulmadan önce 1996 
yılında BIM-Kulüp yapılanması sırasında o 
dönem Alemdar Holding A.Ş.’de Bilgi İşlem 
Şefi görevini yürütürken Bilgi İşlem Müdürüm 
olan Füsun Sarp Nebil sayesinde TBD ile 
tanıştım. 1997 yılından 2000 yılına kadar BIM-
Kulüp yürütme kurulunda aktif olarak görev 
yaptım ve ardından 2000 yılında TBD İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu’na seçildim. 2000 
yılından bugüne kesintisiz TBD İstanbul Şube 
Yönetim Kurullarında Yönetim Kurulu Üyesi, 
Denetleme Kurulu Üyesi, Yazman, Sayman ve 
II. Başkan olarak görev yaptım.       

-TBD İstanbul Şubesi, derneğin en eski 
şubelerinden biri. TBD İstanbul Şube 
Başkanlığı’nı niçin üstlendiniz?  

-2000 yılından itibaren İstanbul Şube Yönetim 
Kurullarında kesintisiz görev yapan birisi 
olarak İstanbul Şubenin kuruluşundan bugüne 
geçtiği tüm kilometre taşlarını iyi biliyorum. 
Dolayısıyla bugünlere gelmek ve İstanbul’da 
yer edinmek hiç kolay olmadı. İstanbul 
Şube’de görev yapan tüm başkanlarımız 
yeni ufuklar ve farklı yaklaşımlar gösterdi ve 
dernek çıtasını hep yukarı taşıdılar. İstanbul 
Şube’de farklı başkanlarla çalışmış olmam 
ve uzun yıllar dernek içerisinde bulunmam 
sebebiyle bu süre zarfında edindiğim tecrübe 
ve kişisel özelliklerimi birleştirerek bugün 
İstanbul Şubesi’nin geldiği seviyeyi daha da 
yukarı taşımak için bu görevi üstlendim. Ben 
bu görevi bir bayrak yarışı olarak görüyorum. 
Bir önceki dönemden aldığım bayrağı bir 
sonraki döneme çıtayı daha da büyüterek 
devretmek istiyorum.
  
-Önümüzdeki döneme ilişkin hedef, plan 
ve çalışmalarınıza ilişkin bilgi verebilir 
misiniz? TBD İstanbul Şube başkanı 
olmanız ve yeni bir yönetimin göreve 

Kartal Belediyesi’nde Başkan Danışmanı 
olarak görev yaptım.  
2000-2001 Eğitim Döneminde Marmara 
Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek 
Okulu’nda Öğretim Görevlisi olarak görev 
yaptım. Ayrıca bu dönem içerisinde Marmara 
Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Danışma 
Kurulu üyeliğinde bulundum. 

2009 yılından itibaren İGDAŞ İstanbul Gaz 
Dağıtım A.Ş.’de Bilgi Sistemleri Müdürü olarak 
görev yapıyorum.    

- Yolunuz, ne zaman ve nasıl TBD ile 
karşılaştı? TBD ile daha önce nasıl bir 
iletişiminiz vardı?

gelmesiyle birlikte ne gibi farklı bakış 
açıları, yeni hedef ve yeni çalışma grupları 
oluşturulacak? 

-TBD bildiğiniz gibi yolu bilgi toplumundan 
geçen herkese hitap eden bir dernek. Hedef 
kitlemizde; çocuklar, kadınlar, yaşlılar olduğu 
gibi bilişim sektörü çalışanları, teknoloji 
firmaları ve devlet kuruluşları gibi en üst 
seviyede kişi ve kurumlar bulunuyor. Yeni 
dönemde yönetim kurulu olarak hedefimiz söz 
ettiğim gibi toplum kesimlerine dokunmak 
ve yeni projeler üretmek. Bunun için 2 yıllık 
master plan yaptık ve 1 yıllık faaliyetlerimizi 
belirledik. Faaliyetlerimizi çalışma grupları 
üzerinden yapmayı hedefliyoruz ve bu nedenle 
birçok çalışma grubunu aktif hale getirmek 
istiyoruz.

- Bilişim sektörünün tüm taraflarını 
ortak amaçlar birliğinde bütünleştirmek 
üzere İstanbul’da hangi sektör sivil 
toplum kuruluşlarıyla (STK) ne gibi 
işbirlikleriniz var? Önümüzdeki dönemde 
bu işbirliklerine yeniler eklenecek mi?
 
-“Küçük olsun benim olsun değil, büyük olsun 
hepimizin olsun” anlayışına sahip birisiyim. 
Bu nedenle diğer STK’larla ne kadar işbirliği 
yapabilirsek o kadar çok güçlü olacağımıza 
inanıyorum. Geçen dönem Lojistik Derneği 
ile Lojistik’te Bilişim Sempozyumu, TBV ve 
İstanbul Üniversitesi ile Future Learning 
Etkinliği, Ekonomi Gazeteciler Derneği ile 
Gazetecilere Sosyal Medya ve Yeni Teknoloji 
Seminerleri düzenlendi. Ayrıca Elektronik 
Ticaret İşletmeciler Derneği’nin düzenlediği 
e-ticaret ve Sosyal Medya Konferansı’na, 
Personel Yöneticileri Derneği’nin düzenlediği 
PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi’ne aktif 
olarak katılım sağlandı. 
Buradan hareketle yeni dönemde de diğer 
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STK’la ile işbirliğimiz artarak devam edecek. 
Yine STK’larla ilgili diğer bir hedefimiz; 
teknoloji firmalarının kendi bünyelerinde 
kurmuş oldukları STK bölümleri ile iletişime 
geçmek ve birlikte yapabileceğimiz projeleri 
konuşmak üzere TBD İstanbul Şubesi olarak 
bir araya gelmek arzusundayız. 

- Çalışma gruplarının (AB Projeleri; 
Bilişimde İnsan Kaynakları; TBD Genç; 
KOBİLİŞİM; Eğitim; TBD Kadın ve Bilişim; 
TBD Girişimcilik ve İnovasyon Platformu) 
faaliyetleri, yürüttükleri proje ve 
çalışmalardan söz eder misiniz? Bugüne 
kadar önemli ve ses getiren hangi proje 
ve çalışmalar yürütüldü, örnek verebilir 
misiniz?

-Çalışma grupları derneğimizin en etkin 
organlarından birisi. Bu grupları harekete 
geçirdiğimizde çok büyük bir alanda faaliyet 
göstermemiz mümkün. Bu noktadan 
hareketle yeni dönemde çalışma gruplarının 
faaliyetlerine önem verdik ve her çalışma 
grubunun bir hedefi olmasını amaçladık. 
Çok kısa zamanda hızla yol aldığımızı 
söyleyebilirim.

Örneğin Sosyal Proje Çalışma Grubu kurduk 
ve bu çalışma grubu ile kadınlara yönelik 
bir proje hedefledik. Bu projede istihdama 
katılmayan ev hanımlarına İnternet’i, sosyal 
medyayı ve çocukların internet güvenliği gibi 
başlıkları içeren eğitim vermeyi amaçladık. 
KINA (Kadınlara İnternet’i Öğretiyoruz) adını 
verdiğimiz bu proje 1 ay önce başladı ve halen 
devam ediyor. Ev hanımlarına verilen eğitimler 
dernek merkezinde eğitim salonunda yapılıyor. 

Diğer taraftan en köklü çalışma 
gruplarımızdan biri olan KOBİLİŞİM çalışma 

grubu faaliyetlerine devam etmektedir. 
Kobilişim çalışma grubu 30 Mayıs’ta İMES 
Sanayi Sitesi’nde KOBİLİŞİM Sempozyumu 
adı altında yarım gün sürecek e-ticaret 
ve kurumsallaşma içerikli etkinlik 
düzenleyecektir. Tüm Kobileri şimdiden bu 
etkinliğe bekliyoruz.

Yine etkin başka bir çalışma grubumuz 
BIM-Kulüp çalışma grubu. Bu yıl CIO Vizyon 
toplantıları başlığı altında IT yönetimlerinin 
sorunlarının tartışılacağı ve sadece CIO’ların 
davet edileceği üst seviyede etkinlik organize 
etmeyi planlıyoruz. CIO Vizyon toplantılarının 
ilkini 22 Nisan 2013’te Sait Halim Paşa 
Yalısı’nda yaptık.

Her sene İstanbul Bilişim Kongresi 
içerisinde düzenlediğimiz Bilişim Yıldızları 
e-dönüşüm Yarışması için ayrı bir çalışma 
grubu oluşturduk. Bu sene Bilişim Yıldızları 
e-dönüşüm yarışmasını İstanbul Bilişim 
Kongresi’nin içerisinde değil, bağımsız 
olarak yapacağız. Buradan tüm üyelerimizi 
ve sektörden herkesi 12 Haziran 2013’te 
Bahçeşehir Üniversite’sinde düzenleyeceğimiz 
Bilişim Yıldızları e-dönüşüm Yarışması 
törenine bekliyoruz.

Bu çalışma gruplarına ilave olarak bu 
sene Akıllı Şehirler temalı İstanbul Bilişim 
Kongresi’ni  organize edecek Bilişim Kentleri 
Çalışma Grubu çalışmalarına başlamıştır. 
Akıllı Şehirler Kongresi 12-13 Kasım 2013 
tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde yapılacak. 
Bu sene yine etkin ve katılımı yüksek bir 
kongre hedefliyoruz. 

Bilgi Güvenliği, Proje Yönetimi ve Bilgi 
Toplumu Çalışma Gruplarının kurulması için 
çalışmalarımızı başlattık. Bu çalışma grupları 
henüz kuruluş aşamasında. Bu çalışma 
grupları kısa zaman içerisinde aktif hale 
gelmiş olacak.

-Avrupa Birliği ülkeleri ile işbirliği içinde 
olduğumuz bir projemiz şuan için bulunmuyor. 
Buna rağmen bu dönemde yurtdışında 
sektörden bir dernekle iletişim kurmayı ve 
karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunmayı 
hedefliyoruz. Bu çalışmada hedefimiz hem 
ülke hem de dernek olarak kendimizi yurtdışı 
STK’ları ile mukayese etmek.   

- TBD İstanbul Şubesi, özellikle eğitim 
çalışmalarına ağırlık verdi. Bu sürecek 
mi? Öncelik ve ağırlık vereceğiniz, 
yoğunlaşacağınız alanlar neler olacak?

-Eğitim İstanbul Şube olarak etkin olduğumuz 
bir alan. Eğitime katılan kişilerden aldığımız 
olumlu geri dönüşler hem bizi motive ediyor 
hem de eğitime daha da ağırlık vermemizi 
sağlıyor. 

İstanbul Şube olarak sektöre katma değer 
sağlayacak eğitimler düzenlemeye gayret 
ediyoruz. Örnek vermek gerekirse, Şubat, 
Mart aylarında 8 ayrı eğitim düzenledik. Nisan 
ve Mayıs ayında ise 15 ayrı eğitim planladık. 
Şubat-Mart aylarında ana eğitim konuları 
Bilişim Hukuku, Yazılım Proje Yönetimi ve 
Sosyal Medya iken Nisan ve Mayıs ayında 
ise bu eğitim konularının yanı sıra Mobil 
Cihazlarda Uygulama Geliştirme eğitimleri 
planladık. Mobil cihazlarda uygulama 
geliştirme eğitimleri Nisan ayı ilk haftası 
yapıldı. Bu eğitimlere katılımların çok yüksek 
olduğunu ayrıca söylemeliyim.

-Geçmiş dönemlerde TBD İstanbul Şubesi, 
son derece başarılı ve sürekli etkinlikler 
gerçekleştirdi. Söz konusu sürekli 
etkinlikler (Bilişim Yıldızları e-dönüşüm 
Yarışması ve İstanbul Bilişim Kongresi) 
devam edecek mi?

-İstanbul Bilişim Kongresi İstanbul Şube 
olarak düzenlediğimiz en büyük etkinlik. 
Bildiğiniz gibi son yıllarda İstanbul Bilişim 
Kongresi’nin temasını Akıllı Şehirler olarak 
belirlemiştik. Bu sene İstanbul Bilişim 
Kongresi’nin 7.sini, Akıllı Şehirler temalı 
kongremizin ise 4.sünü düzenlemiş olacağız. 

2013 yılında 4.sünü düzenleyeceğimiz Bilişim 
Yıldızları e-dönüşüm Yarışması bugüne kadar 
İstanbul Bilişim Kongresi içerisinde yapılmıştı. 
Bu iki etkin organizasyon sektörde ses getiren 
geleneksel etkinlikler haline geldiği için bu 
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sene farklı zamanlarda yapmayı planladık. Bu 
sayede bu iki etkinliğe daha fazla odaklanmış 
olacağız.

Bilişim Yıldızları e-dönüşüm Yarışması 
12 Haziran 2013 tarihinde Bahçeşehir 
Üniversitesi’nde, Akıllı Şehirler temalı 
İstanbul Bilişim Kongresi ise Kadir Has 
Üniversitesi’nde 12-13 Kasım 2013 tarihlerinde 
düzenlenecek. Yarışma ile ilgili başvurular 12 
Mayıs’ta sona eriyor. Yarışmaya başvuracak 
adayların www.bilisimyildizları.com 
adresinden detayları öğrenerek yarışmamıza 
katılmalarını bekliyoruz.

- Üyeler arasında iletişim, etkileşim 
ve dayanışmayı artırmak için neler 
yapacaksınız?

-Sivil toplum kuruluşları üyeleri ile var olan 
kurumlardır. Dolayısı ile üyelerimiz bizim içim 
çok önemli. Üyelerimizi hem görev alarak 
hem de yaptığımız etkinliklere katılmalarını 
sağlayarak derneğimizde aktif olmalarını 
istiyoruz. Bu iki alanda başarı sağlayabilirsek 
üyelerimizin dernekten beklentilerini yukarı 
taşıyabiliriz. 

Bu dönemde üyelerimizin dernekte aktif görev 
almalarını sağlamak için faaliyetlerimizi 
çalışma grupları üzerinden yapmayı 
hedefledik. Çok sayıda çalışma grubunun 
aktif olması üyelerimizin dernekle olan 
iletişimini güçlendirecek ve aynı zamanda 
aktif üye sayısını artıracaktır. Buna paralel 
olarak faaliyet sayısının artması üyelerimizin 
derneğimize olan ilgisini artıracak ve 
etkinliklere katılım sayısını da yukarıya 
taşıyacaktır.

Sadece çalışma grupları aracılığı ile 
üyelerimizle iletişim kurmak yeterli 
olmayacaktır. Bunun yanı sıra sosyal 
etkinlikler de yapmalıyız. Bu sene Ocak 
ayı sonunda yaptığımız Geleneksel Üye 
Yemeği organizasyonu rutin olarak yapmak,  
üyelerimizle sadece teknik toplantılarda değil 
sosyal ortamlarda da birlikte olmak istiyoruz. 

Diğer taraftan üyelerimizle “Bilgilendirme 
ve Değerlendirme” toplantıları düzenlemeyi 
planlıyoruz. Bu toplantılarda İstanbul Şube 
olarak neler yaptığımızı ve neler yapmayı 
planladığımızı üyelerimizle paylaşmak 
ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak 
istiyoruz. 

Son olarak bu röportajı teşekkür ederek 
tamamlamak isterim. Bir organizasyonda 
başkan temsil makamında olduğundan 
dışarıya karşı derneğin görünen yüzüdür. 
Bu nedenle İstanbul Şube’de aktif olarak 
görev yapan “gizli kahramanları” buradan 
bahsetmeden geçmek haksızlık olur.

İstanbul Şube’de bizler yönetim kurulu, 
denetim kurulu ve onur kurulu olarak 
amatör bir ruhla birbirine inanan güçlü bir 
ekip olarak çalışıyoruz. Bu nedenle bugüne 
kadar gösterdikleri gayretli çalışmalardan 
dolayı yönetim kurulu, denetim kurulu, onur 
kurulunda görev yapan çok değerli mesai 
arkadaşlarıma, çalışma gruplarında görev 
yapan çalışma grubu başkan ve üyelerine 
çok teşekkür eder, birlikte çalışmaktan onur 
duyduğumu belirtmek isterim. 
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