Askıda Bilgisayar ve Elektronik Eşya Kampanyası

Askıda Bilgisayar ve Teknolojik eşya olarak başlatmalı ve içeriğini öncelikli olarak
bilgisayara ulaşma olanağı bulamayan çocuklarımızın, gençlerimizin eğitiminde fırsat eşitliğini
yaratmayı hedeflemek olmalıdır.
Askıda Bilgisayar kampanyası eğitimle desteklenmeli ve topluma umut olabilecek fırsat eşitliği
yaratacak bir hareket olmalı.
Askıda bilgisayar kampanyası eğitimle desteklenmeli. Eğitim üç nedenle çok önemli.
1. Her yaştan öğrenciler için ilgi alanlarına göre temel bilgisayar, yabancı dil, tasarım, yazılım, ofis,
temel bilimler, öğrenciler için ek dersler vb uzaktan eğitim programları yapılmalı.
2. Bu programları takip etmeyen ya da başka uygulamalarla bu bilgisayarların verildiği kişilerce
satılmadığını kontrol etmek gerekiyor. Eğer Askıda bilgisayarını satmışsa İBB’nin başka destek
programlarından faydalanamayacakları bilgisi verilmeli. Kamuoyunda bu projeyle dağıtılan
bilgisayarların makine numaraları belediyenin sisteminden sorgulanabilmeli.
3. Oluşturulacak uzaktan eğitim birimi alanında uzman iş arayan, deneyimli arkadaşlarımız için
faydalı bir iş yaratma olanağı da sunmuş olacaktır. Uzaktan eğitimle ilgili bizim bir yazılım projemiz
var. Bu kampanya kapsamında değerlendirilerek çok daha verimli bir çalışma yapabiliriz.
Askıda Bilgisayar ve teknolojik malzeme kampanyasında atık olan kullanılamayacak her türlü
şey gelebilir. Bunlar belediyenin ilgili birimlerinde uzmanlar tarafından değerlendirilerek
kullanılabilecek ram, hard disk, ekran kartı, beyaz eşya vb değerlendirilerek diğer işe yaramayacak
olanların geri dönüşümde kullanılması sağlanmalıdır.
Askıda Bilgisayar Kampanyası ile Belediyenin uzaktan eğitim kampanyası paralel yapılmalı:
yabancı dil, temel bilgisayar, yazılım, tasarım, ofis, meslek edindirmeye dönük eğitimler, öğrenciler
için ek dersler, temel bilimler, kadınlara dönük eğitim faaliyetleri vb farklı alanlarda toplumsal gelişime
hizmet edecek eğitim programları düzenlenmeli. Eğitimler tüm yurttaşlara açık olmalı ve herkese
yararlanma olanağı sunulmalı.
Askıda Bilgisayar ve Teknolojik malzeme Kampanyasında bağışlananlar teknik bir ekip
tarafından iyileştirilerek performansının geliştirilmesi, bakım ve onarımının yapılmasıyla ihtiyaç
sahiplerinin daha iyi faydalanması sağlanmalı. Bu kapsamda bağışlanan ürünlerin üretici, dağıtıcı
firmalarıyla direk temasa geçilmeli ve kampanyaya katkı sağlamaları teşvik edilmeli. Üretici
firmalarında bu kampanyaya bağış yapmaları, yedek parça ve stoklarında kalan satılamayacak olan

ürünlerinde değerlendirilmesi sağlanmalı. Hiçbir işe yaramayacak durumda olanlarda geri dönüşümde
değerlendirilerek projeye ekonomik katkı sağlanmalı.

Lisanslarla ilgili işletim sistemleri ofis vb yazılımlar için Microsoft ve diğer yazılım firmalarıyla
kampanya paylaşılmalı.
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