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TBD İstanbul Şube Başkanı Ahmet Tosunoğlu:

Sektöre ve topluma katma değer yaratacak 
yeni projeler planlıyoruz
CIO Vizyon toplantıları, Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Web Yarışması 
ile İstanbul Bilişim Kongresi gibi “sektörde karşılığı olan marka 
değerli yüksek ve derneğe katma değer sağlayan” birçok faaliyet 
gerçekleştirdiklerine işaret eden TBD İstanbul Şube Başkanı 
Tosunoğlu, önümüzdeki dönemde STK’larla birlikte “Sektör Geliştirme 
Toplantıları” düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.

Aslıhan Bozkurt

TBD BİLİŞİM Dergisi olarak bu sayımızda, 10 
Ocak 2015’te yapılan 11. Olağan Genel Kurul 
toplantısında TBD İstanbul Şube Başkanlığı’na 

yeniden seçilen Ahmet Tosunoğlu ile yaptığımız söyleşiye yer 
veriyoruz. 

1995’te TBD’nin bir çalışma grubu olarak kurulan ve İstanbul 
Şubesi’nin kurulmasında önemli bir rol oynayan BIM-Kulüp 
yapılanması sırasında TBD ile tanıştığını söyleyen Tosunoğlu, 
1997’dan 2000’e kadar BIM-Kulüp aktif olarak görev aldığını, 
2000’den bugüne kesintisiz bir şekilde değişik pozisyonlarda 
görevler üstlendiğini anlattı. 

Dernek içerisinde bulunması nedeniyle edindiği tecrübelerle 
İstanbul Şubesi’nin geldiği seviyeyi daha da yukarılara 
taşımak amacıyla 2 yıl önce yapılan genel kurulda başkanlığa 
aday olduğuna işaret eden Tosunoğlu, ilk iki yılda özellikle 
kurumsallaşma, çalışma grupları standartlarının belirlenmesi 
ve etkinlikleri marka değerinin artırılmasına yönelik çalışmalara 
ağırlık verdiklerine değindi. Tosunoğlu, yeni dönemde ise önceki 
dönemde hayata geçirilen bu çalışmaların üzerine çıtayı daha 
da yükselterek sektöre ve topluma katma değer yaratacak yeni 
projeler planladıklarını vurguladı.    

TBD İstanbul Şubesi’nin misyonunu, “toplumun her kesimine 
dokunarak bilgi toplumu kavramını öne çıkarmak ve bu 
konudaki farkındalığı artırmak” olarak açıklayan Tosunoğlu, 
hedefledikleri kesimler için “dokunmak” ve “farkındalık” 
konularında etkin olduklarını kaydedip, yeni dönemde de 
özellikle bilişim sektörüne ve sektörü etkileyen paydaşlara 
yönelik kalıcı çalışmalar yapmayı planladıklarını belirtti.  

Bu kapsamda “Bilgi toplumunun neresindeyiz?” ve “Birlikte 
çalışabilirlik mümkün mü?” çalıştayları düzenleyeceklerini 
duyuran Tosunoğlu, çalıştayların sonuç raporu hazırlayıp bunu 
ilgili kurumlarla paylaşacaklarını söyledi.        

Yıl içerisinde “sektörde karşılığı olan marka değerli yüksek 
ve derneğe katma değer sağlayan”, CIO Vizyon Toplantıları, 
Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Web Yarışması ve Akıllı 
Şehirler temalı İstanbul Bilişim Kongresi gibi birçok faaliyet 
gerçekleştirdiklerini kaydeden Tosunoğlu, Bilişim Yıldızları 
e-Dönüşüm Web Yarışması’nı Ekim’de;  Akıllı Şehirler temalı 
9. İstanbul Bilişim Kongresi’ni ise Kasım’da düzenleyeceklerini 
bildirdi. Tosunoğlu, sosyal alanda bilişim kültürünün 
yaygınlaşması ve bilgi toplumu farkındalığının arttırılması 
amacıyla İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Okulları ile birlikte 
Mayıs’ta “İnternette Güvenlik” başlığı altında öğretmen ve 
öğrencilere seminer düzenleyeceklerini, 9 Mayıs-6 Haziran 
2015 tarihleri arasında da “Geleceğin Vizyoner CIO’ları” eğitim 
programını başlatacaklarını kaydetti. 

Tosunoğlu, söyleşiyi İstanbul Şubesi olarak STK’larla yaptıkları 
iletişimi “proaktif bir yaklaşımla” daha üst seviyelere taşımayı 
ve önümüzdeki dönemde STK’larla birlikte “Sektör Geliştirme 
Toplantıları” düzenlemeyi planladıklarını açıklayarak tamamladı. 
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-Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şube 
Başkanlığı’na yeniden seçildiniz? Öncelikle 
Ahmet Tosunoğlu kimdir? Yolunuz, ne zaman ve 
nasıl TBD ile karşılaştı? TBD ile daha önce nasıl 
bir iletişiminiz vardı, ne gibi görevler üstlendiniz?

-İlk, orta ve lise eğitimimi Giresun’da 
tamamladım. 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. 
Şirketi’nde Genel Müdürlük görevini yürüttüm. 

2008-2009 yılları arasında Alemdar Holding 
A.Ş’de IT Koordinatörü görevini sürdürürken aynı 
zamanda Kartal Belediyesi’nde Başkan Danışmanı 
olarak görev aldım. 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 yapmaktayım.    

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

-TBD İstanbul Şube Başkanlığını yeniden 
üstlenmenizde neler etkili oldu, bizimle paylaşır 
mısınız?

-2000 yılından itibaren İstanbul Şube Yönetim 
kurullarında kesintisiz görev yapan birisi olarak 
İstanbul Şubesi’nin kuruluşundan bugüne geçtiği 
tüm kilometre taşlarını iyi biliyorum. Uzun yıllar 
dernek içerisinde bulunmam nedeniyle bu süre 
zarfında edindiğim tecrübelerle bugün İstanbul 
Şubesi’nin geldiği seviyeyi daha da yukarılara 
taşımak amacıyla 2 yıl önce yapılan genel kurulda 
ekibimle birlikte başkanlığa aday olmuştum. 
TBD İstanbul Şubesi’nde ilk iki yılda özellikle 
kurumsallaşma, çalışma grupları standartlarının 
belirlenmesi ve etkinliklerimizin marka değerinin 
artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verdik. Bu 
çalışmalarda başarılı olduğumuzu söylemeliyim. 
Yeni dönemde ise önceki dönemde hayata geçirilen 
bu çalışmaların üzerine çıtayı daha da yükselterek 
sektöre ve topluma katma değer yaratacak yeni 
projeler planlıyoruz.    

-Bildiğiniz gibi 1995 yılında TBD’nin bir 
çalışma grubu olarak kurulan BIM-Kulüp, 1997’de 
TBD İstanbul Şubesi’nin kurulmasında önemli bir 
rol oynadı. 13 Ocak 2001 tarihli Genel Kurul’da 

akademisyen, özel sektör ve basın sektörünün 
temsilcilerinden oluşan Yönetim Kurulu ve diğer 
gönüllü yöneticileri ile TBD İstanbul Şubesi 
kuruldu. TBD İstanbul Şubesi’nin misyon, bilişim 
kültürünün yaygınlaşması ve bilgi toplumu 
farkındalığının arttırılması için yaptığı/yapacağı 
çalışmalarının temel özelliği ve amacını kısaca 
anlatır mısınız? Bu kapsamda sektöre ve sektörü 
etkileyen paydaşlara yönelik katma değer 
sağlayacak hangi çalışmaları hedefliyorsunuz?

-TBD İstanbul Şubesi olarak misyonumuz; 
çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engelliler 
gibi toplumun her kesimine, bilişim sektörü 
çalışanları, teknoloji firmaları, üniversiteler ve 
devlet kuruluşları gibi sektörün tüm paydaşlarına 
dokunarak bilgi toplumu kavramını öne 
çıkarmak ve bu konudaki farkındalığı artırmaktır. 
Hedeflediğimiz kesimler için “dokunmak” ve 
“farkındalık” konularında etkin olduğumuzu ve 
mesajlarımızı ulaştırdığımızı düşünüyorum. Bunun 
yanında yeni dönemde özellikle bilişim sektörüne 
ve sektörü etkileyen paydaşlara yönelik kalıcı 
çalışmalar yapmayı hedefliyoruz.
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Bu hedeflerden birisi “Bilgi toplumunun 
neresindeyiz?” başlıklı bir çalıştay düzenlemek. 
Bu çalışmada amacımız; bu konuda çalışmaları 
olan özel, kamu ve üniversiteden uzman kişileri bir 
araya getirerek konunun detaylıca tartışılmasını 
sağlamaktır. Çalışmanın sonunda sonuç raporu 
hazırlamak ve bu raporu ilgili kurumlarla 
paylaşmak istiyoruz.       

Yeni dönemde hedeflediğimiz bir diğer konu ise 
“Birlikte çalışabilirlik mümkün mü?” çalıştayı. Bu 
çalıştayda ise hedefimiz; özellikle kamu kurumları 
tarafından yapılan başarılı IT projelerini benzer 
kurumlar tarafından tekrar yapılarak kaynak 
israfını önlemek amacıyla tüm kurumlar tarafından 
ortak kullanıma açmak ve birlikte çalışmayı 
sağlamak olacaktır.   

-TBD’nin en eski şubesi olaraküstlendiğiniz 
etkinlikler, önümüzdeki döneme ilişkin hedef, 
plan ve çalışmalarınız, Kadınlara İnterneti 
Öğretiyoruz  (KINA) projeniz, CIO Vizyon 
Toplantıları; her yıl düzenlediğiniz “Bilişim 
Yıldızları e-Dönüşüm Web Yarışması”, 
gerçekleştirdiğiniz KOBİLİŞİM faaliyetleri ile 
İstanbul Şube olarak en büyük etkinliğiniz 

olan ve bu yıl 9’uncusunu 
düzenleyeceğiniz “Akıllı 
Şehirler” temalı İstanbul Bilişim 
Kongresi ve bu kapsamda 
yapacağınız işbirliklerineilişkin 
bilgi verebilir misiniz? 

-TBD İstanbul Şubesi 
olarak yıl içerisinde birçok 
faaliyet gerçekleştiriyoruz. 
Bu faaliyetlerden CIO Vizyon 
Toplantıları, Bilişim Yıldızları 
e-Dönüşüm Web Yarışması ve 
Akıllı Şehirler temalı İstanbul 
Bilişim Kongresi her yıl düzenli 
olarak yaptığımız ve bilişim 
sektörünün gelişmesine katkı 
sağlayan etkinliklerdir. Bu etkinlikler sektörde 
karşılığı olan marka değerli yüksek ve derneğimize 
katma değer sağlayan faaliyetlerdir.

CIO Vizyon Toplantıları başlığı altında yapılan 
organizasyonlarla Türkiye’nin önde gelen bilgi 
teknolojileri yöneticilerini (CIO) bir araya getirerek, 
sektörün sorunlarına çözüm bulmak ve deneyim 

paylaşımını sağlamak amacıyla bir platform 
oluşturulmuştur. Bu sene mart ayında yapmış 
olduğumuz organizasyon ile CIO’ların bir masa 
etrafında buluşmaları sağlanmış ve sektörde 
öne çıkan Veri Merkezi Yönetimi ve İş Sürekliliği 
konuları tartışılmıştır. CIO Vizyon Toplantılarını 
2015 yılı içerisinde yine sektörün önemli 
firmalarıyla birlikte gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

E-dönüşümü özendirmek, güzel örnekleri 
diğer proje sahipleriyle paylaşmak, e-dönüşüm 
konusunda toplumu bilinçlendirmek ve Türkiye’nin 
bilgi toplumu olmasını desteklemek amacıyla her 
yıl Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Web Yarışması 
düzenlemekteyiz. 6 ayrı kategoride ödül verilecek 
olan Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Web Yarışması’nı 
bu yıl ekim ayında Bahçeşehir Üniversitesi 
işbirliğinde düzenlemeyi planlıyoruz.

Kadir Has Üniversitesi işbirliği ile 
düzenlediğimiz 8. İstanbul Bilişim Kongresi, 
“Akıllı Şehirler” temasıyla 26 – 27 Kasım 2014 
tarihlerinde yapıldı. T.C. Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK), Marmara Belediyeler 
Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
Fatih Belediyesi’nin desteği ile Kadir Has 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen kongrede iki gün 
boyunca 8 oturumda, 50’ye yakın konuşmacı yer 
aldı. İş dünyası, kamu kuruluşları, bürokratlar, 
akademisyenler ve öğrenciler tarafından ilgiyle 
izlenen kongrenin ilk gün oturumlarına 400’ü aşkın 
kişi katıldı.
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Ayrıca kongrede TÜRKSAT, Türk Telekom, 
D-Smart, Turkcell Superonline, Başkent Elektrik, 
Bursagaz, EWE, İSBAK, İETT, İSKİ, Otomotiv 
Sanayicileri Derneği, Halk Otobüsleri Odası, 
Boğaziçi Üniversitesi, T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı CBS Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Konya Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi, Fatih Belediyesi, Bağcılar Belediyesi, 
Beyoğlu Belediyesi, Tuzla Belediyesi, Ümraniye 
Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Lüleburgaz 
Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO 
kurumlarından uzmanlar kişiler katıldı. Bu yıl 
yine kasım ayında düzenlenmesi planlanan Akıllı 
Şehirler temalı 9. İstanbul Bilişim Kongresi 
kamu, belediye ve özel sektör işbirliğinde 
gerçekleştirilecektir.

Diğer taraftan İstanbul Şubesi olarak toplumun 
tüm kesimlerine, lise ve üniversitelerde ortak 
proje, seminer ve eğitim programları ile sosyal 
alanda bilişim kültürünün yaygınlaşması ve bilgi 
toplumu farkındalığının arttırılması amacıyla 
etkinlikler düzenlenmekteyiz. Bu noktada iki 
somut projeden söz etmek isterim. 

İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Okulları ile 
birlikte bu yıl mayıs ayında “İnternette Güvenlik” 
başlığı altında sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında öğretmen ve öğrencilere seminer 
düzenlenecek.

Diğer bir projemizde ise; Bahçeşehir 
Üniversitesi METGEM işbirliği ile düzenlediğimiz 
“Geleceğin Vizyoner CIO’ları” eğitim programı 
9 Mayıs-6 Haziran 2015 tarihleri arasında 
Bahçeşehir Üniversitesi Şişli Kampüsü’nde 
başlayacaktır. “Geleceğin Vizyoner CIO’ları” eğitimi 
lider şirketlerin CIO’ları tarafından verilecek ve 
günümüz IT dünyasında trend ve kritik konuları 
işlenecektir.

-Göreve gelmenizle birlikte ne gibi farklı 
bakış açıları, yeni hedef ve yeni çalışmalar 
oluşturulacak? 

-TBD misyonu doğrultusunda İstanbul Şube 
olarak hedefimiz; toplum kesimlerine dokunarak 
bilgi toplumu kavramını öne çıkarmak ve bu 
konudaki farkındalığı artırmak. Hedeflediğimiz 
kesimler için “dokunmak” ve “farkındalık” 
konularında yeni dönemde de özellikle sektöre ve 
sektörü etkileyen paydaşlara yönelik katma değer 

sağlayacak kalıcı çalışmalar yapmayı hedefliyoruz.

Yeni hedef ve çalışmalarımıza önümüzdeki 
dönemde planladığımız; Bilgi Toplumunun 
Neresindeyiz? Raporu, Kamu Kurumlarında 
Birlikte Çalışabilirlik Mümkün mü? Çalıştayı, 
Geleceğin Vizyoner CIO’ları Eğitim Programı, 
Yazılım Akademisi başlığı altında AB Projesi, 
Sektör Firmalarına Yönelik Kıyaslama 
Organizasyonu, Hukuk Çalışma Grubu 
Bünyesinde Bilişim Hukuku Etkinliği, Operasyonel 
Mükemmellik başlığı altında Süreç, İnovasyon ve 
Yönetim Sistemleri konularında düzenlenecek 
Workshop, Eğitim ve Seminerler ve STK 
Sektör Geliştirme Toplantıları’nı örnek olarak 
gösterebilirim.

- Üyeleriniz ve bilişim sektörü çalışanlarının 
mesleki gelişmelerine katkıda bulunma, mesleki 
ve sosyal dayanışmayı geliştirmeye yönelik neler 
yapacaksınız? 

-İstanbul Şubesi olarak üyelerimiz ve bilişim 
sektörü çalışanlarının mesleki gelişmelerine 
katkıda bulunmak amacıyla her yıl düzenli olarak 
dernek merkezinde eğitimler düzenlemekteyiz. 
Dernek merkezinde verilen eğitimler; katılımcılara 
farkındalık kazandıracak ve daha çok sektörel 
tecrübeyi paylaşmaya yönelik örnek uygulamaların 
gösterildiği pratik ağırlıklı eğitimlerdir. 2015 yılı ilk 
üç ayında Mobil İş-Kurumlarda M-Dönüşüm, Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi, Bilişim Sözleşmeleri 
Yönetimi, Yazılım Projeleri Karakteri ve Örneklerle 
Planlama, Uygulamalı Sistem Manipülasyonu, 
Saldırı Senaryoları ve Atak Vektörleri eğitimleri 
verildi. Yılsonuna kadar bu eğitimlere düzenli 
olarak farklı konularda verilmeye devam 
edilecektir.

Diğer taraftan “Geleceğin Vizyoner CIO’ları” 
başlıklı eğitim programınız; bilgi teknolojilerinin 
her alanında temel bilgileri öğrenmek, 
fonksiyonlar arasındaki ilişkileri anlamak, 
değişen iş dünyasında IT’nin rolünü kavrayıp, 
kendisinin olmak istediği alanı belirlemek isteyen 
bilgi teknoloji çalışanları, bilgi teknolojileri 
tedarikçi firma çalışanları, her alandaki üst 
düzey yöneticiler, öğrenciler, öğretim üyelerinin 
katılımını sağlayarak geleceğin vizyoner CIO’larını 
yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca her yıl üyelerimize yönelik 
düzenlediğimiz sabah kahvaltısı ve akşam yemeği 

organizasyonlarımız, üyelerimizin ve bilişim 
sektörü çalışanlarının sosyal dayanışmalarını 
geliştirmeye yönelik faaliyetlerimizdir. Bu 
faaliyetlerimizi yeni dönemde de çeşitlendirerek 
artırmayı hedefliyoruz.

- Bilişim sektörünün tüm taraflarını 
ortak amaçlar birliğinde bütünleştirmek 
üzere İstanbul’da hangi sektör sivil toplum 
kuruluşlarıyla (STK) ne gibi işbirlikleriniz var, 
olacak? Önümüzdeki dönemde bu işbirliklerine 
yeniler eklenecek mi?

-Bilişim sektöründe faaliyet gösteren sivil 
toplum kuruluşlarıyla birçok platformda bir araya 
gelmekteyiz. Özellikle İstanbul Şubesi olarak 
yapmış olduğumuz etkinliklere STK’ları hem davet 
etmekte hem de destekleyen kuruluşlar olarak 
birlikte çalışmayı arzu etmekteyiz. Yine STK’lardan 
gelen işbirliği davetlerine olumlu yaklaştığımızı ve 
destek verdiğimizi söylemeliyim. 

Bugüne kadar İstanbul Şubesi olarak STK’larla 
yapmış olduğumuz iletişimi proaktif bir yaklaşımla 
daha üst seviyelere taşımak ve önümüzdeki 
dönemde STK’larla birlikte “Sektör Geliştirme 
Toplantıları” düzenlemeyi planlamaktayız.

http://www.bilisimdergisi.org/s176

http://www.bilisimdergisi.org/s176

