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BİLİŞİM Dergisi olarak bu sayımızda, 11 Ocak 2015’te yapılan 4. Olağan 
Genel Kurulu’nda, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Ankara Şube 

Başkanlığı’na seçilen Selçuk Kavasoğlu ile bir söyleşi gerçekleştirdik.Diğer şubelerin ilgi alanı 
dışında kalan 56 ildeki üyeleri kapsayan TBD Ankara Şubesi’nin yeni başkanı Kavasoğlu, bize 
hem kendisini hem de şube olarak önümüzdeki dönemde yapmayı planladıkları çalışmaları 
anlattı. 
“30 yıllık” bilişim sektörü deneyimi ve Şube Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarıyla, bilişim 
sektörüne sivil toplum gücüyle hizmet vermek istediğini bildiren Kavasoğlu, 1986’larda DPT 
Elektronik Bilgi İşlem Daimi Özel İhtisas Komisyonu’nda olduğu dönem TBD’nin adını duyduğunu 
söyledi. Daha sonra çağrıldığı dernekte önce Kamu-BİB çalışmalarından bulunduğunu kaydeden 
Kavasoğlu, 25 ve 27. Dönem TBD Merkez Yönetim Kurulu’nda görev aldığını anımsattı.
TBD’nin, her zaman değerli ve saygın yönetim kademeleriyle hizmet verdiğini, Kamu-
BİB ve Sayısal Gündem 2020 çalışmalarıyla büyük kitleleri peşinden götürdüğünü ifade 
eden Kavasoğlu,bilişim sektörünün geldiği noktanın TBD’nin hem sorumlulukları ve hem 
de kendisinden beklentileri arttırdığına işaret etti. Kavasoğlu, TBD Ankara Şube olarak 
çalışmalarını Merkez Yönetimi ile eşgüdüm halinde götürdüklerini belirtip “TBD Merkez 
Yönetimi ile beraber gerçekleştirilecek projelerimiz başta olmak üzere dernek çalışmalarının 
değerlendirileceği ‘TBD Yüksek Bilişim Kurulu’ kurulacak” dedi.
Bu Kurul aracılığı ile kamu ve özel sektörde karar alıcılara ulaşılacağı, kurulun görüş ve 
önerilerinin çalışmalarında yol gösterici olacağına değinen Kavasoğlu, şube olarak hedeflerini; 
“Bilişim Sektörü”, “Ülkemizin Bilişim Sektörüne Geçiş Çalışmaları”, “Diğer Sektörler” ve 
“Bilişim ve Kurumsal Gelişim” olmak üzere dört eksen etrafında topladıklarını bildirdi. 
Onlarca sayfalık raporlardeğil 2-3 sayfalık sorun ve çözümler paketi oluşturmak istediklerini 
aktaran Kavasoğlu, “Tüm çalışmalarımızda, saydamlık ve katılımcılık anlayışımız, paylaşımcı 
olmamız, bilgi birikimimiz, eşgüdüm içinde çalışmamız, üye odaklı bakış açımız, yeniliğe açık 
olmamız, geçmişe saygımız bizim farklılığımız olacak” vurgusu yaptı. 
Oluşturdukları Ankara Şubesi Kurumsal Gelişim Grubu’nun, “çalışma grupları” ile ilgili 
yönergeleri gözden geçirip günümüz şartlarına uygun hale getirdiğinden söz eden Kavasoğlu, 
“TBD Kadın” ve “İşitme Engelliler için Bilişim” çalışma gruplarını kurduklarını belirtti.
TBD’nin 50. kuruluş yılı nedeniyle TBD merkez ile birlikte 2021’i hedefleyen ulusal bir projeye 
başlamak istediklerini açıklayan Kavasoğlu, bir anket hazırladıklarını, üyelerin taleplerini alarak 
onların istediği eğitimleri vermeye çalışacaklarını, geçmişte Kamu-BİB’in düzenlediği aylık 
bilgilendirme toplantılarını yeniden yapacaklarının altını çizdi.
25 Nisan’da çocuklarla uçurtma şenliği yapacaklarını duyuran Kavasoğlu, kurdukları 
“Araştırmalar-Projeler Grubu ile AB ve Ajans hibelerine başvurduklarını bildirdi. 
Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan yıllık plan ve programlarda ortaya konan politika ve 
uygulamalara sivil toplum gözüyle yapıcı olarak katkı vermeyi hedeflediklerine dikkat çeken 
Kavasoğlu, bunun TBD’ye güç kazandıracağına inanıyor. 
Kavasoğlu söyleşinin sonunda “Lütfen sizlere danışmak için yaptığımız toplantılara katılarak 
bizlerle görüşlerinizi paylaşın” çağrısında bulundu
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-Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Ankara Şube 
Başkanlığı’na yeni seçildiniz? Öncelikle Selçuk 
Kavasoğlu kimdir? 

-Öncelikle, TBD Ankara Şubesi Yönetim 
Kurulu’nun daha yakından tanınmasına imkân 
verecek bu söyleşiniz için teşekkür ediyorum. 
Profesyonel hayatım ODTÜ Bilgi İşlem Dairesi’nde 
başladı. 1986 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’na 
(DPT) geçerek Bilgi İşlem Merkezi’nde çalışmaya 
devam ettim. 1995’te Yönetim Bilgi Merkezi 
Dairesi Başkanlığı’na atandığımda çok hareketli 
ve yoğun bir süreç içine girdim. Başkanlığım 
süresince üstlendiğim görev ve çalışmaları şöyle 
sıralayabilirim: Başkanlık tarafından Kamu-
Net Başkanı olarak görevlendirildim, “2000 Yılı 
Problemi Türkiye Ulusal Temas Noktası” olarak 
projeyi yönettim. Başbakanlık e-Türkiye Projesi 
“Durum Tespit Çalışma Grubu” Koordinatörlüğü’ne 
getirildim. İslam Bankası Danışmanı olarak 
Azerbaycan Maliye Bakanlığı “bilgi ve iletişim 
teknolojileri yatırımları” şartnamesini oluşturdum. 
TBMM Sanayi ve Teknoloji Komisyonu altında 
oluşturulan Bilgi ve Bilgi Teknolojileri Grubu’nda 
DPT temsilcisi ve Avrupa Birliği Sayısal İçerik 
(eContent) Programı Ulusal Temas Noktası olarak 
görev yaptım. 2002 yılı Türkiye Bilişim Şurası 
“Türkiye’de Bilişim Sektörün Gelişimi” raporuna 
katkı sağladım. PARDUS’un yaratılmasında ilk 
karar mercilerinden biri oldum. Görev yaptığım 
süre içinde ve aldığım sorumluluklar, yürüttüğüm 
projeler nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları 
ve özel sektörü daha yakından tanıma olanağım 
oldu. “Selçuk Kavasoğlu kimdir?” sorunuza 
aslında, kısaca “30 yıllık bilişim sektörü deneyimi 
ile Ankara Şubesi Yönetim Kurulu’ndaki değerli 
arkadaşlarımla, bilişim sektörüne sivil toplum 
gücüyle hizmet vermek isteyen biriyim” diye yanıt 
vermek isterim.

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

-Güçlü ve köklü geçmişi olan Derneğimizin 
ismini 1986’larda DPT Elektronik Bilgi İşlem 
Daimi Özel İhtisas Komisyonu zamanında duydum. 
Ancak TBD’yi tanımam Abdullah Körnes ve Rahmi 
Aktepe tarafından çağrıldığım Kamu-BİB Danışma 
Kurulu toplantısı sayesinde oldu. Benimle beraber 
yaklaşık 40 kamu bilgi işlem birimi başkanı 
toplantıdaydı. Toplantıda heyecan ve enerji vardı. 
Beni çok etkilemişti. Belki bu nedenle ilerleyen 

yıllarda Kamu-BİB çalışmalarından son 2 yıl 
hariç hiçbir şekilde ayrı kalmadım. Kamu-BİB 
Çalışma Gruplarına 3 rapor yazdım, birçok çalışma 
grubuna yardımcı oldum. Kısa süre Kamu-BİB 
Başkanlığı da yaptım. TBD çalışmalarım Kamu-BİB 
ile sınırlıkalmadı. 25 ve 27. Dönem TBD Merkez 
Yönetim Kurulu’nda görev aldım. 28 Dönem TBD 
Merkez Onur Kurulu’na layık görüldüm. Üyelerimiz 
en son olarak güçlü bir destek ile bana ve 
arkadaşlarıma güvenerek Ankara Şubesi’ne layık 
gördüler.

-16  Mayıs 2008’de kurulan TBD Ankara 
Şubesi, derneğin en yeni şubelerinden biri. 
Siz de Şube Başkanlığı’nı üstlenen dördüncü 
başkansınız. Başkanlığı üstlenmenizde neler 
etkili oldu, bizimle paylaşır mısınız?  

-TBD, geçmiş yıllarda çalışmaları ve 
etkinlikleri ile sektörümüzün politikalarına 
yön veren ve sorunlarına çözüm arayan bir 
dernek durumundaydı. Başbakanlık tarafından 
yürütülen e-Türkiye çalışmalarında izleme ve 
değerlendirme rolü, ülkemiz politikalarına yön 
veren iki Bilişim Şurası ve e-devlet sergileri 
bunlara birkaç örnektir. TBD, günümüzde 
sektörün çalışmalarını planlayan lider yapıdan 
artık sektörün diğer paydaşları tarafından 
oluşturulan planlarının içinde olmaya başladı. 
Misyonundan uzaklaşmaya başladı. Bu güç kaybı 
TBD tarafından yapılan etkinlikleri de etkiledi. 

Ancak, belirttiğim olumsuzluklara rağmen 
TBD, her zaman değerli ve saygın yönetim 
kademeleriyle hizmet vermeye devam ediyor. 
Ayrıca, Kamu-BİB ve Sayısal Gündem 2020 
çalışmalarıyla da büyük kitleleri peşinden 
götürüyor.

-Önümüzdeki döneme ilişkin hedef, plan ve 
çalışmalarınıza ilişkin bilgi verebilir misiniz? 
Göreve gelmenizle birlikte ne gibi farklı bakış 
açıları, yeni hedef ve yeni çalışma grupları 
oluşturulacak? 

-Yıllar içinde bilişim sektörünün geldiği 
nokta TBD’nin hem sorumlulukları ve hem de 
kendisinden beklentileri arttırdı. Hızla değişen 
dünya ve Türkiye koşullarında geçmiş dönemin 
başarılarıyla yetinmek ve durmak mümkün 
değil. Çünkü yapılması gerekenler artık 
geçmiştekilerden farklı. Çalışmalarımızı TBD 

programlar incelenerek daha üretken ve daha 
rekabetçi bir bilişim sektörü yaratılması için 
gerekli öneriler ortaya çıkartılacak. Özel sektör 
sorunlarının kamu kurumları tarafından bilinmesi 
açısından özel sektör kamu kurumları çözüm 
toplantıları yapacağız. Ayrıca bu eksen altında 
bilişim sektörü (özel, kamu) çalışanlarının çalışma 
koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi ayrı 
ayrı ele alınacak. 

TBD Merkez Sayısal Gündem 2020 projesini, 
ülkemizin bilişim sektörüne geçiş çalışmaları 
kapsamında yürütüyor. Bu proje ulusal ve bölgesel 
politika belgeleri ile güçlendirilecek.

Diğer sektörler incelenirken yaşam 
şartlarının niteliğinin yükseltilmesinde bilişimin 
sektörlere etkisi ortaya konacak. Çevrenin 
korunması, kentsel altyapının iyileşmesi, 
ekonomik istikrarın sağlanması,  tarım, enerji 
ve ulaştırma altyapısında, Ar-Ge ve yenilikçiliğin 
geliştirilmesinde bilişim teknolojilerinin 
yaygınlaştırılması ve etkin kullanımı için yapılması 
gereken konuları ortaya çıkartacak çalışmalar 
yapılacak. 

Tüm bu çalışmalar sayısal 2020 uzmanlık 
grupları ile desteklenecek ve ortaya çıkan 
öneri paketi ilgili bakanlıklara ve siyasi yapıya 
ulaştırılacak. Biz onlarca sayfalık rapor 
istemiyoruz 2-3 sayfalık sorunlar ve çözümler 
paketi oluşturmak istiyoruz.

Tüm çalışmalarımızda, saydamlık ve 
katılımcılık anlayışımız, paylaşımcı olmamız, 
bilgi birikimimiz, eşgüdüm içinde çalışmamız, 
üye odaklı bakış açımız, yeniliğe açık olmamız, 
geçmişe saygımız bizim farklılığımız olacak.

Oluşturduğumuz Ankara Şubesi Kurumsal 
Gelişim Grubu, “çalışma grupları” ile ilgili 
yönergeleri gözden geçirip günümüz şartlarına 
uygun hale getiriyor. Bu yönergede “Çalışma 
Grubu Değerlendirme Komitesi/Kurulu” isminde 
yeni bir yapılanma oluşturuluyor. Bu kurul veya 
komite, TBD tarafından keyfi olarak bir çalışma 
grubu oluşması veya kapatılmasını engelleyici 
olacak. Komite ayrıca, çalışma gruplarının 
faaliyetlerini değerlendirerek gruplara yol 
gösterici olacak. Kendi kendini değerlendiren bir 
yöntem geliştirmiş olacağız.

Merkez Yönetimi ile eşgüdüm halinde götürüyoruz. 
Öncelikle;  TBD Merkez Yönetimi ile beraber 
gerçekleştirilecek projelerimiz başta olmak 
üzere dernek çalışmalarının değerlendirileceği 
“TBD Yüksek Bilişim Kurulu” kurulacak. Bu 
Kurul aracılığı ile kamu ve özel sektörde karar 
alıcılara ulaşılacak, Kurulun görüş ve önerileri 
çalışmalarımızda yol gösterici olacak.

Ankara Şubesi olarak hedeflerimizi dört eksen 
etrafında topladık: “Bilişim Sektörü”, “Ülkemizin 
Bilişim Sektörüne Geçiş Çalışmaları”, “Diğer 
Sektörler” ve “Bilişim ve Kurumsal Gelişim” 
çalışmalarımız. Tüm projelerimizi bu 4 eksen 
altında topluyoruz.  

Bilişim sektörü eksenli çalışmalar kapsamında; 
bilgi toplumu stratejisi, hükümetin politika ve 
strateji belgeleri, kalkınma planları ve yıllık 
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Başarılı çalışmalar yapan bir başka 
grubumuz;  “TBD Genç” çalışma grubunun 
yanına  “TBD Kadın” çalışma grubunu 
kurduk. Grubumuz mevcut durum tespiti 
yaparak bundan sonra gerçekleşecekleri 
hedef ve faaliyetler için çalışmaları 
üyelerimizle yapacaklar.

Ayrıca engelliler dediğimizde kamunun 
çalışmalarının görme engelliler üzerine 
kurulduğunu görüyoruz. Sağırlar için 
kamu tarafında bir çalışmanın olmadığını 
gördük. Sağır kişilerin okuma yazma 
bilmemesi nedeniyle yazılı hizmetimiz 
onlar için bir anlam ifade etmiyor. 
Ülkemizde 3 milyon sağır vatandaşımızın 
kamu haklarından faydalanmasını sağlamak için 
çalışmalar yapacak İşitme Engelliler için Bilişim 
Çalışma Grubunu oluşturduk. 

Şu anda TBD Merkezin en önemli projesi 
Sayısal Gündem 2020 Uzmanlık Grupları çalışması. 
Ankara Şubesi olarak her kurduğumuz çalışma 
gruplarının zaman içinde uzmanlık gruplarına 
entegre olmasını istiyoruz. Uzmanlık gruplarını 
Ankara Şubesi olarak bizde çok önemsiyoruz. 
TBD, ülkemizin bilgi toplumu olma yolunda yapılan 
çalışmalarda öncü olmalı. Ancak görüyoruz ki TBD 
Avrupa Birliğinin Sayısal Gündem 2020 Girişiminin 
hedefleri doğrultusunda çalışma gruplarını 
oluşturmakta. Ülkemizin bilgi toplumu kriterleri ile 
bir durum tespiti yaparsak Avrupa Birliği ülkeleri 
ile ülkemizin aynı düzeyde olmadığını görürüz. 
TBD’nin bu çalışmada ki hatası bu düşüncede 
oldu. Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planları, AB 
hedeflerinin yanı sıra ülkemizin durumunu da göz 
önüne alarak hazırlanıyor. Bence, artık yapılması 
gereken TBD Sayısal Gündem 2020 çalışmalarına 
Hükümetin kalkınma, bölgesel ve yıllık plan ve 
programları göz önüne alınarak devam etmesidir. 
Her uzmanlık grubu bakanlıklar tarafından 
hazırlanan plan ve programlar çerçevesinde 
önceliklerini belirlerse her yıl devlet tarafından 
yapılan çalışmalara yön veren gruplar olurlar. 

Bir başka önemli çalışmamız 2021 yılı TBD’nin 
50. kuruluş yılı. TBD merkez ile 2021’i hedefleyen 
ulusal bir projeye başlamak istiyoruz. Örneğin 
Ankara Şubesi olarak 2021 yılında Ankara’da 
bilişim okuryazarı olmayan kadın kalmasın gibi.

-Ankara Şube Şubesi, özellikle eğitim 
çalışmalarına ağırlık veriyor. Verilen eğitim 

çalışmalarında 2015’te farklı/ilk ve önemli 
olan eğitim çalışmalarından kısaca söz eder 
misiniz? Önümüzdeki aylarda öncelik ve ağırlık 
vereceğiniz, yoğunlaşacağınız alanlar neler 
olacak?

-Eğitim çalışmaları önceki Ankara Şubesi 
yönetimleri tarafından da başarılı giden 
çalışmalardan. Tüm gerçekleştireceğimiz 
projelerimiz gibi eğitim konusunda da 
üyelerimizden görüşlerini alacağız. Bir anket 
hazırladık, üyelerimizden taleplerini alarak 
onların istedikleri eğitimleri vermeye çalışacağız. 
Onun için şu an hangi konuya ağırlık vereceğimizi 
söyleyemiyorum. Ancak eğitimlerimiz tek teknoloji 
üzerine olmayacak. Kamu kurumlarına geçmiş 
yönetimlerden farklı ulaşacağız. Kamu bilgi 
işlem birimlerinin sorunlarını çözüme götürecek 
bilgilendirme eğitimleri vermeyi düşünüyoruz. 
Geçmiş yıllarda Kamu-BİB tarafından düzenlenen 
aylık bilgilendirme toplantılarımızı yeniden yapmak 
istiyoruz. Bu toplantıları kurumlarımız arasında 
ortak çalışabilirlik ortamlarını sağlaması, bilgi 
paylaşımı sağlaması ve birbirlerini tanıması 
açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 

- TBD Ankara Şubesi olarak üstlendiğiniz 
etkinlik/etkinlikler var mı? Söz konusu 
etkinlikler devam edecek mi?

-Daha önceki dönemlerde Ankara Şubesi’ne 
bağlı olan ancak son dönemde merkeze bağlanan 
çalışma grupları yeniden Ankara Şubesi çalışma 
grupları olarak etkinlik yapacaklar. Sosyal 
Etkinlikler Çalışma Grubu ve Koromuz şubemiz 
ile beraber etkinliklerine devam edecek. Sosyal 
Etkinlik Çalışma Grubumuz koordinasyonunda 
28 Şubatta geleneksel Ilgaz gezimizi düzenledik. 

Üyelerimizin geziye katılım talebi ve katılımcıların 
yüksek memnuniyeti bizleri çok mutlu etti ve 
ilerleyen tarihlerde başka organizasyonların 
yapılması konusunda bizleri cesaretlendirdi. TBD 
YK Başkanımız İlker Tabak TBD Çocuk çalışmaları 
kapsamında 23 Nisan’da bir etkinlik yapmamızı 
istedi. 25 Nisan’da çocuklarımızla uçurtma şenliği 
yapacağız. 

TBD Korosu vazgeçmeyeceğimiz bir başka 
çalışma grubumuz. TBD’nin sanat tarafının 
temsilcisi olan Koromuza daha çok üyemizin 
katılmasını arzu ediyoruz. 

-TBD Ankara Şubesi olarak özellikle kamu 
kurumlarında çalışan üyelerinizin çalışma 
koşulları, özlük hakları, bilgi toplumuna geçiş 
sürecinde kamuda yürütülen projelere ilişkin 
değerlendirme, sorunları çözme, katkıda 
bulunma gibi konularda hangi kurumlarla ne gibi 
işbirlikleriniz olacak? Bu kapsamda gündeme 
getirmeyi planladığınız proje ve çalışmalarınız 
nelerdir?

-TBD’nin önceki dönemlerinde yapılan 
çalışmalarına baktığımız zaman “çalışma 
koşulları” ve “özlük hakları” konusunda 
yapılan çalışmalarda hep kamu çalışanının 
düşünülmüş olduğunu görüyoruz. Kamu kurum 
ve kuruluşlarında çalışan bilişim personelinin 
yanı sıra özel sektör çalışanının da birçok 
sorunu var. Bu nedenle çalışmalarımızı iki başlık 
altında götürmekteyiz. Kamuda çalışan bilişimci 
arkadaşlarımızın göstergelerinin iyileştirilmesi 
ve bilişim uzmanlığı sınıfının oluşturulması ve 
çalışanların bu kadrolara atanmasını istiyoruz. 
Bilişim uzmanlık gerektiren bir iş ve bilişim 
uzmanlığı sınıfı günümüz şartlarında teknik 

ve idari sınıfın yanı sıra oluşturulmalı. Bu 
konuda tüm siyasi partilere ve karar alıcılara 
görüşümüzü kabul ettirmeye çalışacağız. 

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı 
çalışmaları tamamlandı ancak uygulamaya 
konmadı. Bu gecikme yapılan durum tespitinin 
değişmesine neden olabileceği gibi yapılan 
çalışmaları da olumsuz etkileyebilecek. Bu 
konuda yapacağımız çalışmaları Sayısal Gündem 
2020 uzmanlık grupları ile beraber götüreceğiz. 

Sektörel politikalar ve sektörler ve bilişim 
diye iki önem verdiğimiz çalışma grubumuz 
var. Üye potansiyelimiz birçok sektörde bilgi 
toplumuna geçiş sürecinde yapılan çalışma ve 
projeleri değerlendirebilecek güçte. Bu nedenle 

üyelerimizin çalışmaları sahiplenmesini çok 
önemsiyoruz.

Çalışmalarımız kapsamında kamu kurumları, 
sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle beraber 
çalışmayı planlıyoruz. Birkaç örnek vermek 
gerekirse; E-Devlet ile çalışmalarda Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TBD kadın 
çalışmalarında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 
ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları 
Ana Bilim Dalı ve ilgili STK’lar, işitme engelliler 
için bilişim çalışmalarında Milli Eğitim Bakanlığı, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, üniversiteler ve 
ilgili STK ile çalışmayı hedefliyoruz. “Araştırmalar-
Projeler Grubu” kurduk. Grubumuz ile AB ve 
Ajans hibelerine başvurmayı amaçladık. Hatta AB 
projelerine başvurduk.

TBD’ye güç kazandıracağına inandığımız 
bir çalışmada Kalkınma Bakanlığı tarafından 
hazırlanan Yıllık Plan ve Programlar. Bu planlarda 
ortaya konan politika ve uygulamalara sivil toplum 
gözüyle yapıcı olarak katkı vermeyi hedefliyoruz.

Son olarak şunu belirtmek isterim TBD’ye yön 
veren deneyimli büyüklerimiz, sektör firmalarımız 
ve derneğimiz üyelerinin görüş ve önerileri ile 
çalışmalarımıza devam etmek amacımdır. TBD’nin 
var oluş nedeni olan üyelerimizin görüşlerini 
önemsiyorum. Amacım, tüm üyelerimizin desteği 
ve katılımı ile sektörün temsilcisi olan bir TBD, 
üyelerinin haklarını koruyan bir TBD, projeleriyle 
ve politika önerileriyle karar vericilere yön 
veren bir TBD ve en önemlisi katılımcı bir TBDyi 
beraberce yaratmak. Lütfen sizlere danışmak 
için yaptığımız toplantılara katılarak bizlerle 
görüşlerinizi paylaşın.
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