
Ç ankaya Belediye Başkanı Taşdelen, TBD yöneticilerini makamında ağırladı. 
Ankara Şubesi de yoğun eğitim ve etkinlik çalışmaları düzenlemeyi sürdürdü.

Yönetime geldikleri günden beri kurumlarla ilişkilerini canlı ve iyi ilişkiler çerçevesinde 
tutan ve bu kapsamda birçok kamu kurumunu ziyaret eden Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 
Başkanı  İlker Tabak ve yönetim kurulu üyeleri, 20 Mayıs 2015’te Çankaya Belediye Başkanı 
Alper Taşdelen’i makamında ziyaret etti. Ülkenin en köklü kamu yararına faaliyet gösteren 
derneklerinden olan TBD’nin tarihçesi ve çalışmaları hakkında Taşdelen’i bilgilendiren 
Tabak, “TBD olarak yaptığımız çalışmalarda yerel yönetimleri yanımızda görmek bizi daha da 
güçlendirecektir” mesajı verdi. 

TBD yönetimi Çankaya’da, 
Ankara şube yoğun 
ve sıkı çalışmada

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen 
de, “Çankaya Belediyesi olarak ayırt etmeksizin tüm sivil toplum kuruluşlarının yanında 
olduğumuzu bilmenizi isterim. Ülkenin gelişmesine yön veren bir dernek olarak TBD’nin yeri 
Çankaya Belediyesi için her zaman ayrı olacaktır” şeklinde değerlendirmede bulundu. 
 
Bilişim çağında Türkiye’nin konumu üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantıda 
TBD Başkanı Tabak, hazırlanan slayt gösterisi üzerinden bir takım bilgiler paylaştı. Toplantıda 
ayrıca Çankaya Belediyesi ile TBD’nin ortak yapabileceği projeler hakkında da görüşler 
paylaşıldı. 

http://www.bilisimdergisi.org/s177
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 Ankara Şubesi de, yoğun eğitim ve çeşitli etkinlik 
çalışmalarını devam ettirdi. Mayıs ayında şube, ilk olarak 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, 

Türkiye genelindeki üniversitelerde eğitim 
ve öğretim gören kız öğrencilerin katılım 
sağlayacağı açık bir bilgi güvenliği yarışması 
olan “Kızımız Pek Hacker” Bilgi Güvenliği 
Yarışması’nın bir ayağını gerçekleştirdi. 
Yarışma, 7 Mart 2015’te yapılırken sonuçlar, 8 
Mart’ta açıklandı.

“Kızımız Pek Hacker” Yarışma Projesi’nin, 
kadınlarının bilişim sektöründe hedeflenen 
rolünü gerçekleştirmesi açısından önemli 
bir adım olacağını düşünen TBD, projede 
destekleyen kuruluş olarak yer aldı. TBD 
Ankara Şubesi Kadın Grubu Başkanı Aysim 
Hançer “Kızımız Pek Hacker” yarışmasının, 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapılmasını 
“Evde güvenli bilişim projelerimizle de ulaşmaya 
çalıştığımız kadınlarımızın profesyonel anlamda 
bilgi güvenliğine yönelmelerini sağlayabileceği 
için de yarışmanın önemli bir etkinlik olduğunu 
düşünüyorum” sözleriyle değerlendirdi. 

Ana başlıkları TBD’nin hedefleri doğrultusunda 
oluşturulan;  Ankara Şubesi üyelerin katıldıkları 
anket ve TBD Ankara Şubesi 2015-2017 çalışma 
programını belirleme toplantısında gelen öneriler 
doğrultusunda gelişerek son hali oluşturulan 
TBD Ankara Şubesi çalışma grupları “TBD Ankara   
Şubesi Çalışma Grupları Eş güdüm ve Gelişim Toplantısı” ise 9 
Mayıs 2015’te gerçekleştirdi. Yaklaşık 90 üyenin katılımıyla yapılan 
toplantıda çalışma grupları birbirlerini tanıdıktan sonra, kendi 
masalarında çalışmalarına devam ettiler. Çalışma grupları yol 
haritalarının yanı sıra  yapacakları faaliyetler konusunda da görüş 
alış-verişinde bulundular.

TBD eski Başkanı Nezih Kuleyin tarafından verilen “Bilişimciler 
Tarihe Nasıl Bakmalıdır?” seminerini TBD Ankara Şube,  9 Mayıs 
2015’te Via Tower İş Merkezi’nde düzenledi. Seminere, kamu ve özel 
sektörden yoğun katılım sağlandı. 

Alper Başaran tarafından kamu sektörüne yönelik olarak verilen 
“APT Saldırıları” semineri, Via Tower İş Merkezi’nde 12 Mayıs’ta 
yapıldı. Eğitime kamu bilgi işlem birimlerinden yaklaşık 60 kişi 
katıldı. 

TBD Türk Sanat Müziği Koro’sunun “Yaza Merhaba” 
Konseri, 25 Mayıs 2015’te Yeni Mahalle Belediyesi, 
Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde verildi. Koroda yer 
alan TBD üyelerinin, solo ve koro sunumları izleyiciler 
tarafından beğeni topladı.

26 Mayıs 2015’te Helin Konnolu tarafından “Eğitim ve 
Öğrenci Koçluğu” semineri TBD Eğitim Salonu’nda 
verildi. 

Mayıs ayının son etkinliği, uzun süredir beklenen özel 
sektör temsilcileri ile Kamu İhale Kanunu’na (KİK) 
yönelik çalıştay oldu. TBD, Ankara Şubesi tarafından 
“Kamu’nun Bilişim Teknolojileri Tedarik Modelleri, 
Sorunlar, Çözüm Önerileri” konulu toplantılarının 
ilki olarak gerçekleştirilen çalışta, 27 Mayıs 2015’te 

düzenlendi.

Üretici, entegratör, yazılım, güvenlik, 
network firmaları gibi bilişim sektörünün 
birçok kesiminden oluşan 30’dan fazla 
firmanın üst düzey yöneticisinin katıldığı 
çalıştayda, KİK’in temel sorunları ele 
alınarak, bu sorunlara özel sektör 
gözüyle çözümler arandı. Üç ayrı grup 
halinde çalışan katılımcılar, belirledikleri 
sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini 
oluşturdular. Çalıştayda, katılımcılar; 
“Tekliflerin değerlendirilmesinde teknik 
puanlama yapılmadan sadece fiyatın 
baz alınması”, “Aşırı düşük tekliflerin 
değerlendirilme zorunluluğu” , “Şikâyetler 
ve itirazların alım sürecini uzatması” ve 
“Muayene/Kabul süreçlerinin İdare/Kurum 
lehine yönetimi” gibi konularda görüş 
bildirerek çözüm önerilerini sundular.

TBD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk Kavasoğlu, bu kapsamda 
yapılacak etkinliklerin sürdürüleceğini 

belirterek “Bu toplantıda KİK konusunu ele aldık, ilerleyen 
aşamalarda KİK dışında kalan ve sektörümüz açısından büyük önem 
arz eden diğer tedarik modellerini de sizlerle birlikte inceleyerek, 
çözüm önerilerimizi oluşturacağız.  Ortaya çıkan çözüm önerilerini 
üyelerimizle paylaşarak son halini oluşturacak, sektörümüzün ve 
derneğimizin görüşünü oluşturarak karar alıcılarla paylaşacağız” 
açıklamasında bulundu.

Toplantının kapanış konuşmasını yapan TBD Yönetim Kurulu 
Başkanı İlker Tabak, söz konusu alım modellerine yönelik bir takım 
çalışmaların sürdüğünü, bu konuda TSE nezdinde firma sınıflandırma 
çalışmasının yapıldığını ayrıca “Yerli” tanımının oluşturulma 
çalışmasının da devam ettiğini belirtti. Tabak, “TBD olarak BT 
alımlarına yönelik mevzuat hazırlama çalışmalarında aktif olarak 
bulunacağız” dedi.

TBD Ankara Şubesi’nin 
yoğun programı
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