
2015-2017 çalışma programını 
belirlemek için TBD Ankara Şubesi’nin 
yeni yönetimi, üyeleriyle bir araya geldi.
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Ankara Şube, 
üyelerle yeni 
çalışma 
programını 
belirliyor

11 Ocak 2015’te yapılan 4. Olağan Genel Kurulu ile yönetimi değişen TBD 
Ankara Şubesi’nin yeni yönetimi çalışmaya hızlı başladı. Selçuk Kavasoğlu, 
Ahmet Pekel, Dr. Nergiz Ercil Çağıltay, Dr. Altan Özkil, Nurcan Özyazıcı 
Sunay, Sedat Zencirci ve Nejat Çerçi’den oluşan TBD Ankara Şubesi, 2015-

2017 çalışma programını belirlemek için 8 Şubat 2015’te üye ve yöneticilerin katıldığı 
bir toplantı düzenledi. ODTÜ Mezunlar Derneği’nde (Vişnelik) organize edilen toplantıya 
yoğun katılım oldu. 

Birlikte yapılan kahvaltı ile başlayan toplantıda TBD Ankara Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk Kavasoğlu, Şube Yönetiminin önerdiği projeleri tanıttı.  Daha sonra 
tek tek söz almak isteyen tüm üyelerimiz önerdikleri projeleri, sorunları, önerilerini 
katılımcılara aktardı.  Toplantı Merkez Başkanı İlker Tabak’ın konuşması ve ardından 
Osman Coşkunoğlu’nun görüşlerini açıklaması ile kapandı.  Şubemiz bundan sonra da 
çalışmalarını sizlerin katılımı ile sürdürecektir. 

Toplantıda üyelik sistemi, bilgi paylaşımı, iletişim politikaları, sosyal etkinlikler- 
eğitimler ile Sayısal Gündem 2020 konularında katılımcılardan görüş ve öneriler alındı. 
Katılımcıların konuşmalarında şu öneriler sıralandı:

Mevcut üyelerin iletişim bilgileri güncellenip referans istenmeli; aktif-pasif üyelik 
sistemi ile bilgi ve aidat ödemeleri web üzerinden yapılmalı; üyelik aidatı, gençlere 
indirimli olmalı; TBD forumu tekrar açılmalı; üyelik hakları farkındalığı ile entellektüel 
birikimi olanların üyeliği sağlanmalı; üyelik için popülariteyi arttırıcı faaliyetler ile diğer 
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kuruluşlarla etkinlikler düzenlenmeli; mobil aidat 
sistemi kurulmalı;  Web sayfasının yenilenerek aktif 
hale getirilmeli; sosyal medya hesapları tescillenip 
daha aktif, düzenli ve etik bir şekilde kullanılmalı; TBD, 
Fatih Projesi, Çevre v.b. konularda pilot çalışmalar 
yapılmalı;  Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE) 
etkinliği sürdürülmeli; bilişim personelinin sorunlarının 
çözümünde TBD önayak olmalı; siyasetçilerle bir araya 
gelinerek TBD projelerine destek alınmalı; sosyal 
alanda güçlü olan diğer STK ile iletişime geçilmeli 
(Engelli, Yardımseverler Derneği vb.), kurumsal üyelik 
statüsü getirilmeli; TBD projelerde yol gösterici ve 
paydaş olmalı; üniversitelerle birlikte TBD eğitim 
çalışmaları yapmalı, kütüphane oluşmalı ve buraya 
herkes on-line ulaşabilmeli; TBD tarafından hazırlanan 
raporlara ulaşım kolaylaştırılmalı; Bilişim Teknolojileri 
öğretmenleri TBD’ye çekilmeli; Girişimci Genç Beyinler 
Grubu kurulup mekân ve teknoloji desteği verilmeli; 
lise ve üniversitelerde bilişim günleri düzenlemeli; 
“Sayısal Gündem 2020” Türkiye’ye de özgü olmalı ve 
yerelleşme sağlanmalı. 

TBD Ankara Şubesi’nin yeni yönetimi gelen öneriler 
doğrultusunda, yeni proje, çalışma ve işbirlikleri 
oluşturmayı planlıyor.  
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