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Ankara’da 

gerçekleştirilen 

Bilişim 2010 

etkinliğinde, 4 gün 

boyunca teknolojinin 

yarattığı sosyal 

dönüşüm ele alındı. 6 

çağrılı konuşmacı, 8 

yabancı konuk olmak 

üzere toplam 214 

katılımcı, toplam 58 

oturumda uzmanlık 

alanlarına ilişkin 

bilgi verdi ve başarılı 

uygulamaları anlattı. 
Aslıhan Bozkurt

Bilişim sektörünün ülke gelişimine sağlayacağı 
katma değer ve güce inanarak tam 39 yıldır 
uğraş veren Türkiye Bilişim Derneği (TBD), 
her yıl düzenlediği ve gelenekselleşen etkin-
liklerinden birini daha geride bıraktı. Türkiye 
bilişim sektörünün en büyük ve en kapsamlı 
organizasyonlarından olan Bilişim etkinliği, 22-
25 Eylül 2010 tarihleri arasında Rixos Grand 
Ankara’da gerçekleştirildi. 
Her biri Türk bilişim sektörü tarihinde birer 

Teknoloji toplumu ne kadar dönüştürür?

kilometre taşı olan, sektöre büyük açılım ve 
vizyon sağlayan “Ulusal Bilişim Kurultayı”, bu 
yıl 27. kez düzenlendi. Kurultayın yanı sıra, 13. 
Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE), 
özürlüler, spor, hukuk, siyaset, sivil toplum 
kuruluşları, bilgi işlem yöneticileri, medya, 
edebiyat ve örgütlenme gibi konuları kapsayan 
Bilişim 2010 etkinliği, “Sosyal Dönüşüm” ana 
temasıyla toplandı. 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün himayesinde 

gerçekleştirilen etkinlikte, bu yıl teknolojideki 
yeniliklerin yanı sıra sosyal ağlar ve yeni medya 
araçları ön planda oldu. Sektörün tüm aktörl-
erinin katkısı ve sahiplenmesiyle markalaşan 
sektörün zirvesi ve şenliği haline gelen 
“Bilişim” etkinliğinde, bilgi iletişim teknolo-
jilerinin yarattığı sosyal dönüşüm, yurtiçi ve 
yurtdışından konusunda uzman konuşmacıların 
katılımıyla ele alındı. Katılımın ücretsiz olduğu 
Bilişim 2010’da gerçekleştirilen toplantılarda, 
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pek çok yerli ve yabancı uzman, bilişim teknolojilerinin eğitim, spor, engelliler, basın, si-
yaset, sanat, örgütlenme, sanal dünya ve sosyal yaşamda sağladığı gelişim ve buna bağlı 
değişimlerin toplu üzerindeki etkilerini tüm yönleriyle tartıştı.
Etkinlik kapsamında 6 çağrılı konuşmacı ve 8 yabancı konuğun da bulunduğu 214 katılımcı, 
uzmanlık alanlarında bilgi verirken 7 başarı öyküsü ve özel konularda sunum yapıldı. 27 
oturumun yanı sıra 28 akademik, eğitim ve bilgilendirme toplantısı ile 3 başarılı uygu-
lama projesi olmak üzere 58 oturumda uzmanlık alanlarına ilişkin bilgi verdi. 10 firma 
sunumunun yapıldığı etkinlikte, 17. Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması ve Erişebilirlilik 
Şampiyonları kazananlarına ödülleri verildi. Bilişim 2010’da, Sivil Toplum Kuruluşları, 
Enformatik Bölüm Başkanları, TBD Kamu Bilgi İşlem Yöneticileri Danışma, Kamu Üniver-
siteleri Bilgi İşlem Merkezi Başkanları ve Bilişim Kentleri Çalıştayı da gerçekleştirildi. 
Bilişim 2010’un açılış konuşmalarını TBD Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Menteş ve 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı (BTK) Tayfun Acarer, yaptı. Açılış törenine 
Türksat Genel Müdürü Özkan Dalbay, bürokratlar, sivil toplum kuruluşları başkanları, 
akademisyenler, kamu ve özel sektörün yönetici ve çalışanları, sanayici ve iş adamları, 
girişimciler, öğrenciler ve teknolojiyi yoğun kullananlar katkı verdi.
Türk Telekom’un “ana sponsor”luğunu üstlendiği Bilişim 2010 etkinliğine TTNet, Türkiye 
İş Bankası ve Türksat “kurumsal”, KoçSistem, “gala gecesi” ve Vodafone da “destek-
leyen” sponsor oldu. C5, Cisco, Dugan, , EMC, Enterasys, IBM, İntel, Lexmark, Microsoft, 
Oracle, Oytek, Profelis, Uyumsoft ve Ülkem’in “katılım” sponsoru olduğu Bilişim 2010’un 
“basın sponsorluğunu” ise NTV, RadyoODTÜ, BT Haber, Biltejhaber, Cumhuriyet, Digita-
lage, ICT Media, Radyo Bilkent ve Telepati yaptı.

Yaşam Boyu Hizmet Ödülü Sankur’un
Açılış töreninde, 1996 yılından beri, TBD ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin 
(TÜBİSAD) işbirliğiyle Türk bilişim sektörüne uzun yıllar hizmet etmiş, önemli katkılar 
sağlamış kişilerin aldığı “Yaşam Boyu Hizmet Ödülü” de verildi. Bu yıl, “Yaşam Boyu Hiz-
met Ödülü”nü, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü akadem-
isyenlerinden Prof. Dr. Bülent Sankur aldı. Prof. Sankur, yaptığı kısa konuşmada, özel-
likle bilişim terimlerinin Türkçeleşmesi ve bu konudaki duyarlılığın artırılmasına değindi 
ve üniversitelerdeki bilişim projelerinin bir yapı altında toplanmasını istedi.
  
Beyaz Saray Teknoloji Danışmanı Levin, Bilişim 2010’da
Açılış gününün ilk çağrılı konuşmacısı, bilişim teknolojileri konusundaki gelişmeleri 
yakından izleyen kurumların başında gelen Beyaz Saray’ın, Bilim ve Teknoloji Politikaları 
Danışmanı Prof. Dr. Peter Levin oldu. Ankara’da bilişim sektörü ile buluşan Levin, Beyaz 
Saray tarafından başlatılan “açık devlet”  (Open Government Inititative at White House- 
http://www.whitehouse.gov/open) inisiyatifinin hangi ilkeler doğrultusunda ve nasıl 
kurulduğunu anlattı.  İnisiyatifin yöneticiliği görevini de yürüten Levin’in çalışmaları, 
Beyaz Saray tarafından katılımcılık, işbirliği ve şeffaflık konularında örnek girişim olarak 
seçilmişti.  
Beyaz Saray yönetiminin vatandaşlarla bilgi paylaşımına önem verdiğine işaret eden Lev-
in, ABD Başkanı Barack Hüseyin Obama’nın, devlet yönetimindeki üç ilkesinin, açıklık, 
katılımcılık ve şeffaflık olduğunu aktardı. ABD Başkanının isteği çerçevesinde “açık 
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devlet” sistemini getirdiklerini ve şeffaf bir yapı yarattıklarını söyleyen Levin, böylece, 
vatandaşların Beyaz Saray’dan talep ettiği her tür bilgiye kolaylıkla erişimin sağlandığına 
değindi. “Açık devlet” sürecinde en zor kısmın “kültür” olduğuna dikkat çeken Levin, 
“insan merkezli, sonuç odaklı ve geleceğe bakan” bir sistem kurduklarını, bürokrasi ve 
kırtasiyeciliği önleyecek 10 bin projeyi gündeme aldıklarının altını çizdi.
Levin, özellikle Irak’ta savaşmış gaziler için bir sistem kurduklarını belirterek, bu kap-
samda gazilerin sağlık sorunlarını çözmek ve bu askerlerde görülen intiharları önlemek 
istediklerini açıkladı. Beyaz Saray olarak özellikle Twitter, Youtube, Facebook ve Flicker 
gibi sosyal paylaşım sitelerinden de yararlandıklarını, ilan ve duyuru bilgileri koydukları 
bu sitelere çok sayıda geri dönüşüm aldıklarını aktaran Levin, normalde kendilerine 
ulaşamayan vatandaşların sorunlarını buradan gördüklerini vurguladı.  
Açılış töreni, Sunay Akın’ın, bilişim teknolojilerinin yarattığı değişimleri kendine has üs-
lubuyla katılımcılarla paylaştı “Dönüşüm” başlıklı sunumuyla tamamlandı. Bilişim to-
plumu olmak için önce kendi değerlerimizi sorgulamamız gerektiğini vurgulayan Akın, 
ağırlıklı olarak “bakmak ile görmek farklı şeylerdir” , teması üzerinde durdu. Eşitlik, 
kardeşlik ve özgürlük kavramları hakkında konuşan Akın, “Bilgi toplumu olmak, kendi 
diktiğin kostümlerle tarih sahnesinde yer almaktır” dedi.
 
Yoğun programlı etkinliğin ikinci gününün ilk oturumlarından biri, “Baz İstasyonları Teh-
likeli mi?” başlığını taşıdı. BTK’dan Doç. Dr. Mustafa Alkan’ın yönettiği oturuma, Gazi 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. İnan Güler, Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Dinçer, 
Teknoloji Bilgilendirme Platformu Başkanı Serhat Özeren ve BTK’dan Ali Rıza Özdemir 
konuşmacı olarak katıldı. 
Günün paralel bir diğer oturumu “Yeni Medya Ortamında Çevrimiçi Riskler ve Olanaklar” 

oldu. Başkent Üniversitesi Prof. Dr. Mutlu Binark’ın yönettiği oturumda, Başkent Üniversitesi’nden 
Günseli Bayraktutan Sütçü,  Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kürşat Çağıltay ve Kadir 
Has Üniversitesi’nden İsmail Hakkı Polat görüşlerini paylaştı.
Bir diğer paralel etkinlik ise “F, Q’ya Karşı’’ başlıklı oturum idi. Oturuma, TBD’den Serdar Bile-
cen, Intersteno Türk’ten İhsan Yener ve AK Parti Milletvekili Reha Denemeç katıldı.
Etkinlik kapsamında 23 Eylül’de öğleden önce “Sosyal Medya ve Yeni Medyada Nefret Söyle-
mi” başlığı altında bir toplantı gerçekleşti. Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mutlu Binark’ın 
yönettiği panelde, yeni medya ortamında üretilen ve dolaşıma sokulan nefret söyleminin, ge-
leneksel medyadakinden temel farkları ele alındı. Panele katılan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden 
Burak Doğu, Boğaziçi Üniversitesi’nden Işık Barış Fidaner, Gazi Üniversitesi’nden Eser Aygül, 
Ankara Üniversitesi’nden Tuğrul Çomu, Özgür Radyo’dan İlden Dirini ve Avukat Ayşe Kaymak, 
İnternet’teki çeşitli uygulamalarda hızlı bir biçimde dolaşıma sokulan nefret söylemi ile ilgili 
olarak alınabilecek önlemleri tartıştı.
Paralel oturumda “Devlette Mobil Uygulamaları” ele alındı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim 
Teknolojileri Müdürlüğü’nden Dr. Turan Şişman’ın yönettiği oturumda, Adalet Bakanlığı’ndan 
Mesut Orta, Gümrük Müsteşarlığı’ndan Nurcan Özyazıcı, Orman Genel Müdürlüğü’nden İlhami 
Aydın,  AVEA’dan Alp Mithat Ozanözgü ve Turkcell’den Aykut Dalyan konuşmacı oldu. Kamuda 
yapılan büyük ölçekli bilişim projeleri ve beraberinde getirdiği mobil uygulamalar, kazanımları, 
ülkemizdeki mobil uygulamaların geleceği konuları işlendi.
Sita Politik Danışmanlık’tan Suat Özçelebi, Blogger’da kurduğu, en büyük sosyal ağ Facebook’ta 
gelişen ve büyüyen kampanyanın öyküsünü, “Sosyal Ağda Bir Başarı Öyküsü: Seyahat 
Özgürlüğümüzü Geri İstiyoruz!” oturumunda aktardı. “Seyahat Özgürlüğümüzü Geri İstiyoruz” 
sloganıyla başlayan kampanya, önce yüzlerce sonra binlerce kişinin desteğiyle sosyal ağda 
büyüdü, 4 ay gibi kısa bir sürede, sanal ortamda ve medyada kamu otoritesine yönelik yürütülen 
bilinçli eylemlerle sonuç aldı. Özçelebi, kampanya stratejileri, sanal ortam için geliştirdikleri tak-
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tik ve iletişim deneyimlerini anlattı.
Bilişim 2010, dijital okur-yazarlık kavramını da tartışmaya açtı. Etkinliğin çağrılı 
konuşmacılarından biri de son yıllarda kültür bilimi (culture science) tartışmalarına 
damgasını vuran Prof. Dr. John Hartley idi. “İnternet, dijital okur-yazarlık için bağımsız 
bir araçtır” diyen Hartley, dijital okur-yazarlığın önemini vurguladı. Hartley, medya 
çalışmaları alanında en önemli başvuru kaynakları arasında yer alan ve farklı dillere 
çevrilmiş 20 kitabın ve çok sayıda akademik yayının da sahibi.

Kılıçdaroğlu ve Ecevit,  TBD-Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması’nda
İkinci gün öğleden sonra bilişim sektörü çalışanlarının sendikal mücadelesi, çalışma 
koşulları, örgütlenme süreci, “Bilişim Çalışma Hayatı” oturumunda tartışıldı. Anka-
ra Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir’in yönettiği oturuma, Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu’ndan Bülent Pirler, Cumhuriyet Gazetesi’nden 
Şükran Soner ve Tez Koop İş’ten Elvan Demircioğlu konuşmacı olarak katıldı.
Etkinlikte gelenekselleşen oturumlardan olan “Özürlüler ve Bilişim”, Özürlüler İdaresi 
Başkanlığı’ndan Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdülkadir Anaç’ın katılımıyla ikinci gün 
öğleden sonra gerçekleştirildi. Bu kapsamda önce yine geleneksel olarak düzen-
lenen “Erişilebilirlik Şampiyonları’10” töreninde, özürlü bireylerin önündeki engelleri 
kaldırmak amacıyla çalışma yapan kurum, kuruluş ve kişiler, ödüllendirildi. Ödül tören-
inin ardından TV8 Ankara Temsilcisi Erkan Tan, “Gözlerinin Ardındaki Çocuk” tiyatro 
oyununun yönetmeni Kemal Başar ile yaptığı söyleşide sanat dünyasında özürlülük ve 
bilişim konusunda yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.
Anaç’ın yönettiği “Özürlülerin Bilgi 
ve İletişim Teknolojilerine Erişimi” 
oturumunda, özürlü bireylerin bil-
gi ve iletişim teknolojilerine (BİT) 
erişiminin önündeki engeller ve 
çözüm önerileri, bu konuda çalışma 
yapan akademisyen ve kurum 
temsilcileri tarafından tartışıldı. 
Oturumda, Yüksek Öğretim 
Kurumu’ndan (YÖK) Prof. Dr. Ali 
Ekrem Özkul, Gazi Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Yusuf Kemaloğlu, Mil-
li Prodüktivite Merkezi’nden Dr. 
Mustafa Kemal Akgül, Hacettepe 
Üniversitesi’nden Dr. Meral Didem 
Türkyılmaz ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nden Yunus Karacalı 
görüş ve değerlendirmelerini 
aktardılar. Panelde Çetin Çetintürk, 
Dikte özel yazılımını tanıttı.
İkinci gün öğleden sonra Türkiye 
Bilişim Vakfı  (TBV) Faruk Eczacıbaşı 

tarafından yönetilen oturumda, geçtiğimiz yıl çok konuşulan “Erişimin Engellenmesi / Olumsuz 
Etkileri / Çözüm Önerileri”  konusu ele alındı.  Oturuma BTK’dan Osman Nihat Şen, Kadir Has 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Tekin Memiş, Milliyet Gazetesi yazarı Mehveş Evin katıldı.
Akşam TBD-Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması’nın 17.si de yapıldı. Yarışmayı, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu ve DSP eski Genel Başkanı Raşhan Ecevit de izledi. Birbirinden güzel ve özgün 
11 eserin canlı performansla sergilendiği TBD-Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışmas Finali’nde 
“Deep Reflections” adlı eseriyle birinciliği Yavuz Durak aldı. İkinci “Earthlings” adlı eseriyle Sedat 
Yüce, üçüncü ise “Nical Spirit” adlı eseriyle Ali Tolga Demirtaş oldu.
 
“Dijital Hikâye Anlatımı”
Etkinliğin 3. gününün ilk oturumu olan “Spor ve Bilişim”de, davetli konuşmacı olan Prof. Dr. Josef 
Wiemeyer, “Computer science in sport - Current trends and perspectives” başlıklı bir konuşma 
yaptı. TBD Başkanı Menteş’in yönettiği “Türk Sporunda Bilişim” oturumunda, Spor Yazarı Erman 
Toroğlu, Türk Telekom Basketbol Takımı Teknik Direktörü Faruk Akagün, Sporcu Nevin Yanıt, 
Antrenör Cüneyt Yüksel ve Tfors’dan Murat Olgun konuştu. Geleneksel olarak yapılan oturumda, 
sporda bilişim teknolojileri kullanımının önemi ve sporun geleceğinin teknoloji ile ilişkisi ird-
elendi.
 
“Telekomünikasyon Sektöründe Vergi Düzenlemeleri” oturumunu, Gazi Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Şükrü Kızılot yönetti. Oturumda,  İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kerem Alkın, 
Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Necmiddin Bagdadıoğlu, Rekabet Kurumu’ndan Murat 
Çetinkaya ve Referans Gazetesi’nden Dr. Bumin Doğrusöz konuya ilişkin görüşlerini açıkladı.
Üçüncü günün paralel oturumlarının bir diğerinde de dünyadaki “Dijital Hikâye Anlatımı” 
hareketinin dinamikleri, sözlü tarih çalışmalarından gençlik projelerine kadar farklı mecralardaki 
kullanımları ve Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden bir ekibin, Amargi 
Kadın Akademisi işbirliğiyle gerçekleştirdiği özgün Dijital Hikâye Anlatımı atölye uygulamaları 
ele alındı. “Dijital Hikâye Anlatımı ve Katılım Kültürü”  başlıklı oturuma, Prof. Dr. John Hartley, 
Dr. Jean Burgess ve Burcu Şimşek katıldı.

 “Basındaki Dönüşüm: Geleneksel Gazeteciliğin Sonu mu Geliyor? ” başlıklı oturumu, Ankara 
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Üniversitesi’nden Prof. Dr. Haluk 
Geray yönetti. Oturumda, Marmara 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Türker Al-
kan, Cumhuriyet Gazetesi’nden Dr. 
Hakan Kara, T24 Haber Sitesi’nden 
Doğan Akın ve Türkiye Gazeteciler 
Sendikası’ndan Ercan İpekçi konuya 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu-
lar. 
Bilişim ve iletişim sektörlerinin en 
önemli konusu haline gelen sayısal or-
tamda bilgi güvenliği, “Bilgi Güvenliği: 
Erişim ve İçerik Güvenliği”  panelinde 
ele alındı. Konunun uzmanları, çeşitli 
açılardan erişim ve içerik güvenliğini 
değerlendirdi, önlemler konusunda 
bilgi paylaşımı ve farkındalık yaratmaya 
çalıştı. Oturumu, BTK’dan Osman Nihat Şen yönetirken Bilgi Güvenliği Derneği’nden Yük-
sel Samast, Başkent Üniversitesi’nden Çığır İlbaş, Avukat Mehmet Ali Köksal ve BTK’dan 
Mehmet Sarı konuşmacı oldu.

Devlet Planlama Teşkilatı’ndan (DPT) Emin Sadık Aydın’ın yönettiği “Bilgi Toplumu Strate-
jisi, Sosyal Dönüşümde Neredeyiz? ” oturumunda Bilgi Toplumu Stratejisi ve bu plandaki 
“Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü” başlığı altında yer alan eylemler, tartışmaya 
açıldı. Oturuma DPT’den Özlem Işık, DPT’den Hakan Yerlikaya, MEB’den Volkan Akçay, 
Ulaştırma Bakanlığı’ndan İlhami Türkay, ODTÜ-EDMER’den Dr. Ali Arifoğlu ve TÜİK’ten 
Ayhan Doğan katıldı. 
Üçüncü gün öğleden sonra, yurtdışından gelen bir diğer çağrılı konuşmacı olan Dr. Jean 
Burgess, bir sunum gerçekleştirdi. YouTube hakkındaki akademik inceleme kitabının, 
Joshua Green ile ortak yazarı Burgess, Türkiye’deki yasaklı sosyal paylaşım sitelerinin 
başında gelen YouTube’un son beş yıldaki ilginç serüvenini anlattı. “YouTube, dünyadaki 
en büyük kültür müzesidir. Ortak deneyimlerimizi paylaşmak için kullanıyoruz” diy-
en Burgess, hükümetlerin bu paylaşım sitesinin kaotik doğasına sıcak bakmadığı, hoş 
karşılamadığına işaret etti. “Filtre edilmemiş sitelerin, hükümetler için tehlike sayılması 
durumunda ne yapılmalı?” sorusunu yönelten Burgess, ideolojilerin kontrol edilmemesi 
gerektiğini vurgulayarak ileride enteresan bir rekabet görüleceğini söyledi.  
“Sosyal Oyunlar, Çevirim içi Oyunların Geleceği mi?” konulu oturumu, Oyungezer 
Dergisi’nden Furkan Faruk Akıncı, yönetti. Oturumda Lloyd Melnick  (Playdom), Marian 
Härtel (CPM Star), Melih Bahadır Varol (Yoğurt Teknolojileri) ve Onur Karcı ( Gamester) 
birer sunum yaptılar. 

“e-Kitap: Avuç Içimde Dev Kütüphane”  oturumu ise TBD’den Nezih Kuleyin yönetiminde 
gerçekleştirildi. Oturumda, Can Yayınları’ndan Can Öz, April Yayınları’ndan Kemal Ege-
men İpek, idefix’ten Mehmet İnhan, Arkadaş Yayınları’ndan Cumhur Özdemir  ve yazar 
Faruk Duman, e-kitabın sorunları, kazanımları ve yararına ilişkin görüşlerini açıkladı. 

Aynı anda yapılan diğer oturumda ise güncel bir 
konu olan Twitter ele alındı. Radyo Programcısı 
Nihal Sadıkçı ve Burak Can’ın yönettiği “Twit-
ter Ne Alem?” oturumunda Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nden Mehmet Emin Ekmen, Cumhuri-
yet Halk Partisi’nden Doç. Dr. Nuran Yıldız, 
Reklam Yaratıcıları Derneği’nden İlyas Başsoy, 
Hayal Akademisi’nden Ercüment Büyükşener 
ve yazar Aras Öztürk Çolak Twitter hakkında 
konuştu.
Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nden 
Dr. Ahmet Sarıcan, Türksat’tan Yasin Kahra-
maner, Adalet Bakanlığı’ndan Ali Kaya, Merkez 
Bankası’ndan Ahmet Pekel, MEB Eğitim Te-
knolojileri Müdürlüğü’nden Dr. Turan Şişman 
ve Gümrük Müsteşarlığı’ndan Nurcan Özyazıcı, 
“Kamu Bilişim Projeleri ve Bilgi Güvenliği” 

oturumuna katıldı.  Büyük ölçekli kamu bilişim projelerinde “Bilgi Güvenliği” konusunun nasıl ele 
alındığı, bu amaçla neler yapıldığı ve ne tür tedbirler alındığı, karşılaşılan sorunlar, gerekli yasal 
düzenlemeler kamu yöneticileri arasında tartışıldı.
Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu’nun yönettiği “Bilgi Güvenliği Farkındalığı, Ama 
Nasıl?” oturumunda, TBMM Bilgi İşlem Merkezi’nden Hakan Yıldırım, Bilgi Güvenliği Derneği’nden 
Aysun Tuncer, Bilgi Güvenliği Derneği’nden Yüksel Samast – Türksat’tan Dr. Ahmet Kaplan ve 
Ankara Barosu’ndan Özgür Eralp, konuya ilişkin değerlendirmeler yaptı. 



2010 EKİM AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ27. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI40 41

Habitat için Gençlik Derneği’nden Başak Saral’ın yönetici olduğu “Bilenler 
Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor” oturumunda DPT’den Özlem Aşık, Habitat 
için Gençlik Derneği’nden Bora Caldu , Microsoft’tan Arzu Kösereisoğlu ve Bilgi 
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Aslı Telli, DPT ve Habitat İçin Gençlik Derneği’nin 
uygulamaya koyduğu proje ve özellikle gençler tarafından kendi başarı hikâye-
leri aktarıldı.
Etkinliğin 4. günü sabah “e-Aşırma” oturumu gerçekleşti. Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Canan Özgen’in yönettiği oturumda, Yrd. Doç . Dr. 
Serap Erdoğan ve Esra Eminoğlu, intihal (aşırma) kavramını, sosyopsikolojik, 
akademik ve hukukî yönleriyle değerlendirirken, 
intihalin nedenleri ve nasıl korunabileceğine dair 
açıklamalarda bulundu. 
Yazılım Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar: 
TSP
Carnegie Mellon Üniversitesi’nden Said Nurhan, 
“CMMI Yeterli mi? - Yazılım Geliştirmede Yeni 
Yaklaşımlar: TSP” başlıklı oturumunda, özellikle 
hata kabul etmeyen hassas yazılım alanlarında 
Carnegie Mellon Üniversitesi (SEI) Enstitüsü’nce 
geliştirilen ve dünyadaki en gelişmiş model 
olan TSP teknolojisi ile nasıl kusursuz program 
yazılabileceği konusunu ele aldı. 
Uludağ Üniversitesi’nden Ebru Yeniman, İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Eşref Adalı,  
Marmara Araştırma Merkezi’nden Mustafa 
Başak, Adalet Bakanlığı’ndan Elif Küzeci, Cengiz 
Tanrıkulu ile Avukat Mehmet Ali Köksal, “Kişisel 
Verilerin Korunması” oturumuna katıldı. Kişisel 
verilerin teknik ve hukuksal açıdan korunması ile 
ilgili olarak vatandaşların haklarının neler olduğu 
ortaya konuldu. 
Son günün öğleden önce “Siyaset ve Bilişim” otu-
rumu yapıldı. Fikret Üçcan’ın yönettiği oturumda, 
Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Reha Denemeç, 
Cumhuriyet Halk Partisi’nden Osman Coşkunoğlu 
ve Milliyetçi Hareket Partisi’nden Oktay Vural, si-
yasi partilerin bilişime bakışlarını değerlendirdi. 
Aynı anda düzenlenen paralel oturumda ise Gazi 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, “Par-
mak İzinden Yüz Tanıma Projesi”ni anlattı. 
“Bilişim Kentleri” paneli ve Bilişim Kentleri 
Çalıştayı’nda de yerel yönetim bilişim uygulamaları 

paylaşıldı ve bilişim teknolojilerinin kullanımı akademik boyutuyla irdelendi. TBD Yönetim Ku-
rulu üyesi ve Bilişim Ltd.’ten  İ. İlker Tabak’ın “Elektronik Belge Paylaşımı” oturumunda da 
DPT’dan Emin Sadık Aydın, Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Özlem Bayram, Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü’nden  Bahattin Yalçınkaya ve Türk Standartları Enstitüsü Bekir Çetinkaya, Ele-
ktronik Belge Yönetimi (EBY) ve arşiv mevzuatı ve kamunun durumu, EBY standartları ve TSE 
13298 uygulaması hakkında bilgi verdi. 
Başkentte dört gün esen bilişim rüzgârı, 25 Eylül 2010’da yapılan “Gala Yemeği” ile son buldu. 
Gala yemeğinde 9 kategoride yapılan değerlendirmeler sonucu belirlenen TBD Bilişim 2010 Hiz-
met Ödülleri, sahiplerine verildi.
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“Nitelikli uluslararası rekabet gücüne sahip birikimimizi, hâlâ bir itici 
güce çeviremedik, bu kesim için uygulanabilir bilişim politikaları belirle-
medik” diyen Menteş, kamudaki büyük BT projelerinin ihraç amacıyla 
yönlendirilmesi için kamunun iş yapma alışkanlıklarında değişikliklere 
gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

“Sosyal dönüşüm” ana temasıyla gerçekleştirilen Bilişim 2010 etkinliğinin açılış 
konuşmasını Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Turhan Menteş yaptı. Turhan 
Menteş , “1971 yılında kurulduğunda adında ‘Bilişim’ sözcüğü olan TBD, bugüne kadar 
10 bin üyesi, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Samsun Antalya Şubeleri, 20 ildeki tem-
silcilikleri ve 30’u aşkın üniversitedeki TBD Genç örgütlenmesiyle, Türkiye’de bilişim 
kültürünün yaygınlaşması için her türlü çabayı göstermiş ve göstermektedir” dedi.

TBD Başkanı Menteş: Uygulanabilir bilişim politikaları belirlemedik
TBD’nin Türkiye’nin bilişim toplumu olması yolunda, ilerlemesini yönlendiren ve destekleyen, 
gönüllülük esası ile çalışan en büyük sivil toplum örgütü olduğunu vurgulayan Turhan Menteş,  
geçtiğimiz yılarda “Geleceği Görmek”, “Ortak Akıl” ve “Ufkun Ötesi” gibi geleceğe yönelik tematik 
konularla gerçekleştirilen etkinliğin 2008’de“ Yakınsama”, 2009’da “Teknoloji Politikaları” ana 
teması ile yapıldığını anlattı. Menteş, konuşmasına şöyle devam etti:
“Ülkemiz, son 20 yıllık geçmişinde en iyi fen kafalarını bilgisayar ve elektrik ve elektronik 
mühendisliği ve yan alanlarında yetiştirmiştir. Bu kesim üniversitelere binde birlik dilimden 
girmekte ve üstün nitelikle mezun olmaktadırlar. Ancak bu nitelikli uluslararası rekabet gücüne 
sahip bu birikimimizi, bizler hâlâ bir itici güce çeviremedik, bu kesim için uygulanabilir bilişim 
politikaları belirlemedik.”

 “MERNİS, VEDOP, UYAP AB’de bile yok”
“Özel belirlenmiş politikalarla bilişim sektörünün oynayacağı rol, Türkiye’nin dünyanın en büyük 
ekonomileri arasına girmesindeki hızını artıracak ve oradaki gücünü kalıcı hale getirecektir” diy-
en Menteş, ülkemizde büyük bir başarı ile uygulanan kamu bilişim projeleri olduğunu belirterek 
şunları söyledi:
“Ülkemizde büyük bir başarı ile uygulanan kamu bilişim projeleri var. Son 30 yıldır neredeyse 
bilişim sektörünün yarıdan fazla yatırımını yönlendirdiğimiz kamu bilişim projeleri sayesinde 
sağlanan kurumsal bilgi birikimini, ilgili kurumların Türkiye’nin hedef pazarlarına giderken berab-
erinde götürmesini sağlamak hedefimiz olmalıdır. MERNİS, VEDOP, UYAP, Gümrükler gibi proje-
lerimizin çoğu gelişmiş AB ülkelerinde bile yoktur. Bu amaçla kurumlarımızın özellikle de devlet 
üst yönetimi gerçekleştirdiği her türlü uluslararası ilişkilerde, bilişim çözümlerini vurgulamaları 
ve ülke projelerimizi ihraç etmek amacıyla yönlendirmeleri gerekmektedir. Bu çalışma, sek-
törümüzün yurt dışındaki etkinliğinin artmasında büyük bir rol oynayacaktır. Bu projeler gelecek 
getirileri öngörülerek, hazır projelerimiz teknolojik veya hibe yardım olarak sunulmalıdır. Bunun 
için de kamunun iş yapma alışkanlıklarını değiştirecek değişikliklere gidilmesi de kaçınılmazdır.”

Bilişim teknolojileri çalışmalarında kamu-özel sektör ortaklığı modeli
Menteş, bir diğer hedefin de kamunun belirlediği hedefler doğrultusunda ihtiyacı olan 
bilişim teknolojileri çalışmaların da kamu-özel sektör ortaklığı modelinin etkinleştirilmesi 
ve yaygınlaştırılması olduğunun altını çizdi. Bu konuda son iki yılda ortaya çıkan durumun 
süratle değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Menteş, rekabeti önleyici yapılanmalardan 
kaçınılmasını önerdi. Menteş konuşmasını şöyle tamamladı:
“Yazılım sektörünün stratejik bir sektör olarak ele alınması hayati öncelik taşımaktadır. Ülkemizin 
diğer stratejik sektörlerinden farklı olarak; yazılım sektörü, uluslararası rekabetçilik için bir fırsat 
sunmaktadır. Bu fırsat, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişiminde büyük önem taşıyacaktır. Bu 
nedenle YASAD sunumunun tarafınızdan iyi değerlendirileceğini umuyorum.
Bilişim etkinliklerinde geleneksel olarak yayınladığımız yıllık Değerlendirme Raporumuz, bu 
yıl da 89 özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile akademisy-
enlerin ortak görüşü ile hazırlandı. Bu raporun en önemli özelliği bir izleme raporu olması ve 
bir yıl sonraki hedefleri de belirlemesidir. Bu raporun karar vericiler tarafından gereği biçimde 
değerlendirileceğini umuyoruz.”
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, açılış töreninde 
yaptığı konuşmada kurumları ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen bilişim 
projelerine değindi. Kurum olarak; evrensel gelişmeler ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 
makro politikaları doğrultusunda birçok konuda düzenleme yaptıklarını, bu çalışmalarda 
başta STK’lar olmak üzere, ilgili kuruluşların katılımını önemsediklerini bildiren Acarer, 
“Azami ölçüde sağlanan konsensüs ile yapılan düzenlemelerin, özellikle IT sektörünün 
gelişimine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi. 
Kalite standartlarıyla ilgili düzenlemeler yaptıklarını anlatan  Acarer, “Adil bir reka-
bet ortamının temini için, özellikle IT ortamında; gerek “Sistem Yazılım ve Net-
workü”, gerekse “Bayiler Bazında”; Standardizasyon ve Sertifikasyonun da çok önemli 
olduğuna inanıyorum. Bu konuda da, ilgili STK’lar ile uzun süredir yaptığımız çalışmalar 
sonuçlanma aşamasına geldi. Bu düzenlemeler; Bakanlığımızın desteği ile yasal zemine 
oturtulduğunda, IT sektörünün daha adil ve sağlıklı bir rekabet ortamına kavuşacağına 
inanıyorum” diye konuştu. 
Acarer, BTK’nın üzerinde çalıştığı ve önümüzdeki süreçte bitirmeyi hedeflediği bazı IT 
projelerini de şöyle sıraladı:
*İnternet Protokolü’nün IPv4’ten IPv6’ya dönüştürülmesi.
*Sanal ortamda güvenliğin arttırılması amacıyla, E-İmza ve M-imzanın yaygınlaştırılması.
-Siber Güvenlik Tatbikatı yapılarak, ülkemiz “Bilgi İletişim” sistemlerinin muhtem-
el sanal saldırılara karşı hazırlık seviyesinin belirlenmesi ve bilgi güvenliğine ilişkin 
farkındalığın oluşturulması.
Kurum olarak yaptıkları düzenlemelerle, ICT sektörünün her fırsatta önünü açmaya ve 
gelişimini sağlamaya çalıştıklarını belirten Acarer, bilgi teknolojileri ve iletişim sek-
töründe yerli üretim ve istihdam konusunun Bakanlığın ve Kurumun en çok önem verdiği 
konuların başında geldiğini bildirdi.
“Ben, IT sektörünün, Türkiye açısından ayrıcalıklı bir sektör olduğuna inanıyorum” diyen 
Acarer, bu amaçla yazılım ihracatının desteklenmesi ve bu konuda düzenleme yapılması 
gerektiğini vurguladı.  
Yazılım ürünlerinde ihracat teşviklerinden faydalanılması için, bu ürünlerin “Hizmet” 
olarak değil, “Sanayi Ürünleri” olarak kabul edilmesinin gerekli olduğunu düşündüklerini 
açıklayan Acarer, bu konuda Ulaştırma Bakanlığımızın yapacağı çalışmayı çok önem-
sediklerini söyledi.
Yazılım sektörünün desteklenmesinde üniversitelere de büyük sorumluluklar düştüğüne 
işaret eden Acarer, sözlerini şöyle bitirdi:
“Üniversitelerimizin başta eğitim ve projeler olmak üzere; Bilişim Sektörünün her za-
man yanında olmasını, özellikle bünyelerindeki bazı teknoparkların “Modern Emlakçı” 

BTK Başkanı Acarer:  
IT sektörü, Türkiye açısından ayrıcalıklı bir sektör
Bilişimin, “stratejik ve öncelikli” bir sektör olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan Acarer, son aşamasına gelinen standardizasyon 
ve sertifikasyon düzenlemeleriyle daha adil bir rekabet ortamının sağlanacağını belirtti. Acarer,  önümüzdeki ay kamuda “Siber Güvenlik 
Tatbikatı” yapılacağını da anımsattı.

konumundan çıkartılmasının gerektiğine inanıyorum. Bu düşüncelerle Bilişim Sektöründeki 
gelişimin hızlandırılması ve Türkiye’nin 2023 hedeflerine azami ölçüde katkı temin edilebilmesi 
için, bu sektörün “Stratejik ve Öncelikli” bir sektör olarak kabul edilmesinin gerekli olduğuna 
inanıyorum.” 
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Türkiye Bilişim Derneği tarafından, bu yıl 27. düzenlenen  Bilişim Kurultayı kapsamında, 
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından da desteklenen ve geleneksel hale 
gelen “Özürlüler ve Bilişim” günü 23 Eylül Perşembe günü saat 14.15’de Özürlüler İdaresi 
Başkanlığı Daire Başkanı Abdülkadir ANAÇ tarafından yapılan açış konuşması ile başladı. 
Özürlüler ve Bilişim gününde, özürlülerin bilgi ve iletişim teknolojilerine erişilebilirliği 
konusunda kapasite geliştirmek için çalışan, kamu kurumları, çeşitli kuruluşlar, siv-
il toplum örgütleri ve kişilerin teşvik edilmesi amacıyla, geleneksel “Erişilebilirlik 
Şampiyonları’10” ödül töreni düzenlendi. Bu yılın erişilebilirlik şampiyonları ödülleri;

‘BİREYE ERİŞİM’, ‘WEB ERİŞİLEBİLİRLİK’, ‘BİLGİYE ERİŞİM’, ‘FARKINDA-
LIK’, ‘SOSYAL HAYATA ERİŞİM’, ‘DESTEK TEKNOLOJİLERİ’, ‘DUYARLILIK’, 
‘HİZMETE ERİŞİM’
Kategorilerinde verildi. 

‘BİREYE ERİŞİM’ Şampiyonu: Yeşeren Düşler Projesi ile Taşlıçay Kaymakamı - Ercan 
ATEŞ,
 ‘WEB ERİŞİLEBİLİRLİK’ Şampiyonu: www.turkiye.gov.tr web portali ile TÜRKSAT A.Ş,
 ‘BİLGİYE ERİŞİM’ Şampiyonu: Engelli Hakları Dersi ile Kırıkkale Üniversitesi,
 ‘FARKINDALIK’ Şampiyonu: Gözlerinin Ardındaki Çocuk tiyatro oyunu ile Tiyatro Sanatçısı 
- Yönetmen Kemal BAŞAR,
‘FARKINDALIK’ Şampiyonu: Başka Dilde Aşk filmi ile Yönetmen İlksen BAŞARIR ve Sen-
arist Oyuncu Mert FIRAT,
 ‘SOSYAL HAYATA ERİŞİM’ Şampiyonu Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü,
 ‘DESTEK TEKNOLOJİLERİ’ Şampiyonu Türkiye’nin ilk Basılı Doküman Okuyucu yazılımını 
geliştirmelerinden dolayı DİKTE - Çetin ÇETİNTÜRK,
 ‘DUYARLILIK’ Şampiyonu özürlülük konusundaki çalışmalarından dolayı Ulaştırma 
Bakanı – Sayın Binali YILDIRIM,
HİZMETE ERİŞİM’ Şampiyonu www.sgk.gov.tr ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,
HİZMETE ERİŞİM’ Şampiyonu özürlülere sunmuş oldukları kaliteli hizmetler ile İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı,
Erişilebilirlik Şampiyonları’10 ödüllerine layık görülmüşlerdir.

Erişilebilirlik Şampiyonları’10 ödül töreni sonrasında TV8 Ankara Temsilcisi Sayın Er-
kan TAN, “Gözlerinin Ardındaki Çocuk” tiyatro oyununun Yönetmeni Sayın Kemal BAŞAR 
ile yaptığı söyleşide Sanat dünyasında özürlülük ve bilişim konusunda yaşadıklarını 
katılımcılarla paylaştı.

Erişilebilirlik Şampiyonları’10 Ödülleri Sahiplerini Buldu

 Özürlü bireylerin bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimi önündeki engeller ve çözüm önerileri “Özür-
lüler ve Bilişim” gününde bu konuda çalışma yapan uzmanlar tarafından tartışıldı. Moderatörlüğü 
Ulusal Özürlüler Veritabanı ve erişilebilirlik konusunda çalışmalar yapan Başbakanlık Özür-
lüler İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdulkadir ANAÇ tarafından yapılan panelde, 
üniversitelerde bilişim teknolojileri kullanılarak özürlü öğrencilere ilişkin yapılan çalışmaları 
YÖK Üyesi Sayın Ali Ekrem ÖZKUL, İşaret dili ve bilişim konusunda çalışmalar yapan Gazi Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof.Dr. Yusuf KEMALOĞLU, Ülkemizde yardımcı destek teknolojileri 
konusunda yazılım geliştiren Dikte Genel Müdürü Çetin ÇETİNTÜRK, Konuşma güçlüğü çeken 
bireylerin eğitiminde bilişim teknolojilerinin kullanılmasına ilişkin çalışmalar yapan Hacettepe 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Meral Didem Türkyılmaz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özür-
lü Koordinasyon Merkezinden Sayın Yunus KARACALI konuşmacı olarak katıldı. Panelde özürlü 
bireylerin bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimi konusunda ülkemizde yapılan çalışmalar, bu 
konuda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri tartışılarak Dikte Özel yazılımı tanıtıldı.
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*TBD Bilişim’10  WEB Sitesi Görsel Tasarım Ödülü: 
www.knorr.com.tr 

*TBD Bilişim’10  WEB Sitesi İçerik Yoğun Ödülü: 
www.eksisozluk.com

*TBD Bilişim’10  Eğitim Sitesi Ödülü: 
www.vitaminogretmen.com
 
*TBD Bilişim’10  Yenilikçi Uygulama Ödülü: 
www.İntengo.com

*TBD Bilişim’10  Mobil Uygulama Ödülü: 
Turkcell  Seyahat

*TBD Bilişim’10  Sektörel Yayıncılık: 
BTDÜNYASI: www.btdunyasi.net

*TBD Bilişim’10  Kamu Uygulama Ödülü: 
Emniyet Genel Müdürlüğü-Türkiye Noterler Birliği (Araç Satış 
İşlemleri Kolaylaştırması)

* TBD Bilişim’10   Finansal  Uygulama Ödülü: 
İşbankası: ATM-Parmakizi

* TBD Bilişim 2010 Özel Ödülleri: 

-Molekülleri matematiksel işlem yapabilir hale getiren ve moleküler bilg-
isayarlara giden yolu açan çalışmasıyla, Prof. Dr. Engin Umut Akkaya

- F Klavye, İhsan Yener

-Alt Kitap Online Yayıncılık

- Canlı Gaste Can Dündar  

TBD Bilişim’10 Hizmet Ödülleri
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Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) 
yayını olan Bilişim Dergisi tarafınca bu 
yıl on ikincisi yapılan Bilimkurgu Öykü 
Yarışması’nda birinciliği Sinan İpek’in 
“Proxima’ya Son Yolcu” adlı öyküsü 
kazandı. 

Ön jüri tarafından seçilen öyküleri 
değerlendiren Hikmet Temel Akarsu, 
Bülent Akkoç, Metin Celal, Süreyya 
Evren, Ergun Kocabıyık ve Nezih 
Kuleyin’den oluşan jüri, Dünya’dan 
Proxima Güneş Sistemi’ne göç eden 
bir çocuğun hangi fedakârlıklarla hay-
atta kaldığının anlatıldığı “Proximaya 
Son Yolcu” adlı öyküyü birinci seçti. 
Feraye Şahin’in yazdığı “Erguvan” adlı 
öykü yarışmada ikinci olurken Taylan 
Taftaf’ın  “Genç Robotlar Rahatsız” adlı 
öyküsü üçüncülüğe değer bulundu. 

Yarışmada dereceye girenler ödüllerini, 
Bilişim 2010 etkinliğinin son gününde 
gerçekleştirilen “Gala Gecesi”nde 
aldılar.

TBD Bilimkurgu öykü ödülleri, Bilişim’10 etkinliğinde sahiplerine verildi
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Bilişim stratejik sektör olarak tanımlanmalı
Bu yıl, 5.si yayımlanan değerlendirme raporunda, devletin “Bilişim Sektörü”nü, stratejik 
sektör olarak tanımlaması, ölçülebilir hedefler saptaması, sektöre münhasır kurulacak bir 
müsteşarlıkla yazılım üretimi ve ihracatının önünü açacak politika ve stratejileri, özel sektörle 
birlikte acilen belirlenmesi önerildi. 

Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Bilişim 2010 etkinliği kapsamında Değerlendirme 
Raporu’nu da yayınladı. İlki 2006 yılında yayımlanan raporlarla, Türkiye bilişim teknolo-
jileri (BT) sektöründe bulunan tarafların ilgisini genel bir değerlendirmeye odaklamak, 
siyasi iradeyi kullananlar ile BT sektörü üzerine politika belirleyici kararları alanlara 
destekleyici ve yol gösterici olmak amaçlanıyor. 
TBD Yönetim Kurulu tarafından kamu ve özel sektörün 89 üst düzey yöneticisinden oluşan 
Bilişim 2010 Danışma Kurulu üyelerinin görüşüne sunulan, gelen öneri ve eleştiriler 
çerçevesinde geliştirilen Bilişim 2010 Değerlendirme Raporu, “2010 yılında ne oldu? ”, 
“2010 yılında neler olmadı? ”, “Ne yapılmalı? ” ve “Son Söz” olmak üzere dört bölümden 
oluşuyor. 
2010’un en önemli olayının, “Üçüncü Nesil Mobil İletişim Sistemleri” ile ilgili hizmet-
lerin yaygınlaşmasıyla hızlanan “sosyal dönüşüm” olduğu belirtilen raporda, “Dünya, 
yazılım sanayiinde konvansiyonel ve yenilikçi uygulama projeleri ile dev adımlarla il-
erlerken Türkiye’de 2010 yılı içinde kayda değer içerik ve bütçede bir yazılım projesi 
duyulamamıştır” denildi.
Geniş bant abone sayısının 7,6 milyonu geçtiği bildirilen raporda, kamu BİT yatırımları 
için ayrılan payın önemli ölçüde azaldığı 2010’un, 5651 sayılı yasa dışında mahkemelerin 
çeşitli kararları ile İnternet’teki birçok web sitesine erişimin sıklıkla ve uzun süreli olarak 
filtrelendiği bir yıl olduğu vurgulandı.
“Devlet eliyle gerçekleşmesi gereken e-devlet projelerinin en iyi olasılıkla 2011 içinde 
tamamlanacağı dikkate alınırsa, toplumda BT ürünlerinin kullanımına yönelik yaygınlığın 
kısa vadede sağlanamayacağı görülmektedir” denilen raporda, bilişim toplumuna 
dönüşüm konusunda siyasal sahiplenme ve ilginin daha önceki yıllara göre artmadığına 
dikkat çekilerek E-Dönüşüm İcra Kurulu’nun sadece bir kez toplandığı anımsatıldı. 
Fiziki dönüşüm kadar fikri dönüşümün de kamuda yaygınlaşmasının zaman alacağına 

işaret edilen raporda “Türkiye rotayı henüz Bilişim Toplumuna tam anlamıyla yöneltmiş değildir. 
Bu rotadan sapmamak için de siyasi iradenin desteğinin en üst düzeyde sağlanmasının önemi 
gün geçtikçe artmaktadır” ifadesi kullanıldı. 
Yazılım ihracatını ölçecek sağlıklı gösterge ihtiyacının giderilmediği, yazılım ihracatını teşvik edici 
düzenlemelerin yapılmadığının altı çizilen raporda, yeni yürürlüğe sokulan İsteğe Bağlı Tescil 
Yönetmeliği’nin fiziki koşulları ve kaynak kodunu korumak konusunda atılan ilk önemli adım 
olduğu ancak ihtiyaçları karşılamadığı belirtildi. Raporda bilişim alanındaki vergi oranlarının sek-
törün büyümesini engellemenin yanı sıra bilişim toplumuna giden yolda Türkiye’yi yavaşlatmaya 
devam ettiğine dikkat çekildi.
“Ülkemizde kişisel bilgisayar kullanımının yaygınlaşma hızının artırılması için gerekli önlemlerin 
bir an önce uygulamaya geçmesi yaşamsal önem arz etmeye devam etmektedir” denilen raporda, 
elektronik haberleşme hizmeti mahiyetinde olmadığı halde elektronik haberleşme hizmetlerinin 
sunumu için gerekli olan mal ve hizmetlere de elektronik haberleşme hizmetlerine özgü mali 
yükümlülüklerin uygulanmaması istendi.  
Bilişim 2010 Değerlendirme Raporu’nun “Ne yapılmalı? ” bölümüne şöyle devam edildi:
Sektörünün gelişimi için, içerik de çok büyük bir öneme sahiptir. Buna karşın, işletmecilerin 
abonelerine sağladıkları içerik genellikle bir telekomünikasyon hizmeti olarak değerlendirilip, 
Özel İletişim Vergisine tabi tutulmaktadır. Halen 2010 yılı içinde oranı azaltılmakla birlikte Özel 
İletişim Vergisinin, bir de işletmeci tarafından temin edilen içerik üzerinden de tahsili hem 
işletmecileri zor durumda bırakmakta, hem de sektörün gelişimine sekte vurmakta olduğundan; 
içerik üzerinden Özel İletişim Vergisinin alınmasının da önüne geçilmelidir. 
Bu düşünceden hareketle “Küresel Mali Kriz” ile mücadelenin temel unsurunun; ülkenin gerek-
sinim duyduğu teknoloji politikasının tüm taraflarca uzlaşılarak uygulamaya konulması ve BT 
yatırımlarının topyekun ve derhal gerçekleştirilmesi ile mümkün olabileceği fikri benimsenme-
lidir.
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2010 yılı içinde gerçekleşen ve gerçekleşmeyenlere baktığımızda ülke hedefi olarak 
gördüğümüz “Bilişim Toplumuna” ulaşılmasında daha yolumuzun olduğu görülmek-
tedir. 
Ülkemizin bilgisayar okur-yazarlığını artırmak için çok hızlı hareket etmek zorunda 
olduğunu bu yıl da tekrar vurgulamak gerekmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki 
okuma-yazma seferberliği gibi bir bilgisayar okur-yazarlığı seferberliği başlatılarak 
toplumumuzun büyük kesiminin bu teknolojileri kullanabilir hale getirilmesi “Bilişim 
Toplumu” yolunda atılacak önemli bir adım olacaktır. Buna paralel olarak atılacak 
önemli bir diğer adım da, kullanıcılara katma değer sağlayacak yararlı içeriklerin 
geliştirilmesidir.
Türkiye’nin 21. Yüzyılda etkin bir dünya gücü olarak var olabilmesi ancak ve ancak 
kendi teknolojilerini üreterek uluslararası rekabet edebilen bir konumdaki bir bilişim 
sektörüne sahip olmasıyla mümkündür. Bunun için Devletimizin Bilişim Sektörünü 
stratejik sektör olarak tanımlaması ve ölçülebilir hedeflerini belirlemesi gerekmekte-
dir. Bu hedeflere ulaşmada tüm STK’lar, üniversiteler ve özel sektör bir bütün olarak 
kenetlenecek ve devletimize her türlü desteği verecektir. 
Ulusal Yazılım Türkiye’nin öncelikli ve stratejik sektörü ilan edilip sektöre münhasır 
bir müsteşarlık kurularak yazılım üretimi ve ihracatının önünü açacak Ulusal Yazılım 
Politikaları ve Stratejileri, Özel Sektörle birlikte acilen belirlenmelidir.

SON SÖZ
2010 yılı içinde gerçekleşen ve gerçekleşmeyenlere baktığımızda ülke hedefi olarak 
gördüğümüz “Bilişim Toplumuna” ulaşılmasında daha yolumuzun olduğu görülmek-
tedir. 
Ülkemizin bilgisayar okur-yazarlığını artırmak için çok hızlı hareket etmek zorunda 
olduğunu bu yıl da tekrar vurgulamak gerekmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki 
okuma-yazma seferberliği gibi bir bilgisayar okur-yazarlığı seferberliği başlatılarak 
toplumumuzun büyük kesiminin bu teknolojileri kullanabilir hale getirilmesi “Bilişim 
Toplumu” yolunda atılacak önemli bir adım olacaktır. Buna paralel olarak atılacak 
önemli bir diğer adım da, kullanıcılara katma değer sağlayacak yararlı içeriklerin 
geliştirilmesidir.
Türkiye’nin 21. Yüzyılda etkin bir dünya gücü olarak var olabilmesi ancak ve ancak 
kendi teknolojilerini üreterek uluslararası rekabet edebilen bir konumdaki bir bilişim 
sektörüne sahip olmasıyla mümkündür. Bunun için Devletimizin Bilişim Sektörünü 
stratejik sektör olarak tanımlaması ve ölçülebilir hedeflerini belirlemesi gerekmekte-
dir. Bu hedeflere ulaşmada tüm STK’lar, üniversiteler ve özel sektör bir bütün olarak 
kenetlenecek ve devletimize her türlü desteği verecektir. 
Ulusal Yazılım Türkiye’nin öncelikli ve stratejik sektörü ilan edilip sektöre münhasır 
bir müsteşarlık kurularak yazılım üretimi ve ihracatının önünü açacak Ulusal Yazılım 
Politikaları ve Stratejileri, Özel Sektörle birlikte acilen belirlenmelidir. 
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Mayıs 2010’dan beri  ikinci el araç satış ve devir işlemleri noter kanalıyla gerçekleşiyor. 
Emniyet Genel Müdürlüğü şimdi ilk el araç satış ve sürücü belgesi işlemlerinin de noter-
ler kanalıyla yapılması amacıyla bir çalışma yürütüyor. Araç devir işlemlerinin noterlere 
devredilmesiyle birlikte emniyetin üzerindeki önemli bir yük kalkacak.  
Bilişim 2010 etkinliği kapsamında  23 Eylül’de Türkiye Noterler Birliği (TNB) Yönetim 
Kurulu Başkanı’nın Bilişim Danışmanı Filiz Dalkılıç ‘Yurttaş Odaklı Bir Hizmet Örneği’ 
olarak Birliğin bilişim projelerini anlattı.  Dalkılıç, sunumunda, e-noterlik hizmetleri, e-
devlet projelerinde noterlik hizmetlerinin yeri ve örnek uygulama olarak Başbakanlığın 
koordinatörlüğünde Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sorumluluğu ve Noterler Birliği’nin 
ilgili kurum olduğu Elektronik Ortamda Araç Tescil ve Sürücü Belgesi Projesi’nin bir 

Araç satış-devir,   ‘noter’de ve elektronik or tamda
Mayıstan beri 1.600 noterde elektronik ortamda gerçekleştirilen 2. el araç satış ve devir işlemleri iki kat arttı.

bölümü olan 2. el araç satışı ile ilgili bilgiler verdi.  
Noterliğin e-devlet uygulamalarında kullanıcı olduğunu belirten Dalkılıç, KPS, AKS, Aile Kayıt 
projelerinin yanı sıra gelecekte e-kimlik ve e-imza konularında önemli bir kullanıcı olacaklarını 
söyledi. 
TBD Bilişim’10  Hizmet Ödülleri Yarışmasında ‘Kamu Uygulama Ödülü’ de alan ‘Araç Satış 
İşlemleri Kolaylaştırma’ projesi, EGM’nin elektronik ortamda rehin koyma, kaldırma 2. el araç 
satışı projesinin devamı. Bu projede, noterlik kanalı ile yapılan araca rehin koyma ve rehin 
kaldırma işlemleri elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. DPT  Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem 
Planı’nda (2006-2010) 41 Nolu Eylem olan Elektronik Ortamda Araç Tescili ve Sürücü Belgesi 
Projesi, 1. El Araç Tescili; 2. El Araç Tescili ve Sürücü Belgesi olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. 
Başbakanlık E-Devlet Danışma Grubu tarafından önceliklendirilen 11 projenin ilk sırasında yer 
alan projenin 2. el araç satışı kısmına TNB de katıldı. Birlik, vekâletname, imza sirküleri ve Azil-
name Veri Bankası çalışmalarına devam ediyor. 
Proje, araç tescil ve sürücü belgesi düzenleme sisteminin güvenilir, çağdaş, modern, halkın bek-
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lentilerine cevap verebilir, AB normlarına ve özellikle bilgisayar alanındaki teknolojik 
gelişmelere uygun bir yapıya kavuşturulmayı ve bu işlemlerin bir merkezde elektronik 
ortamda ve on-line olarak yapılmasını amaçlıyor. 

Projenin gelişimi
* Satış veya devir işlemlerinde, 20 TL maktu ücret (yüzde 18 KDV ile birlikte 23 TL, 60 
Kr.) ile araç tescil belgesi ücreti (46 TL) ve gerekiyorsa motorlu araç trafik belgesi ücreti 
(62 TL)  dışında, noterce herhangi bir harç ve damga vergisi alınmıyor. 
* Geçici 1. madde ile harç, damga ve değerli kâğıt bedelleri kalktı. Ücret 20 lira oldu. 
Elektronik ortamda tescil başlamadı. 
* Kurumlar arası koordinasyon, uygulama ve teknik toplantılar yapılarak uygulamanın 
nasıl olacağına karar verildi. Aynı süre içerisinde EGM tarafından ilgili mevzuat 
(Karayolları Trafik Kanunu, Yönetmeliği ve Tescilli araçlarda satış ve tescil işleminin 
yapılması sırasında uygulanacak usul ve esaslar) düzenlendi.
* Paralel süreçte yaklaşık 1600 noktada 7000 kullanıcılı bir sanal özel ağ oluşturuldu.
* 3 Mayıs 2010 tarihinde hiç pilot uygulama olmaksızın araç satış ve tescil işlemlerine 
başlanıldı. 
* Başlangıçta plaka değişikliği yapılamıyordu, bu tarihte uygulama değiştiği için hafta 
sonunda tüm değişiklikler yapılarak uygulamaya geçirildi.

Dört ay gibi kısa bir sürede tüm taraflar (EGM Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başk, EGM 
Trafik Eğitim ve Araştırma Daire Başk, EGM Bilgi İşlem Daire Başk, TNB) olağanüstü bir çabayla 
projeyi hayata geçirdi. Şimdi proje başladığı yerde bitiyor Daha önceden ilgili kurumlarda yazılı 
olarak alınan belgeler elektronik olarak alınıyor. Yeni sistemde aracın satışı ile birlikte aynı anda 
tescili de gerçekleştiğinden, bu konuda yaşanan mağduriyetler tamamen ortadan kalktı. 
Uygulama ile birlikte 2. el araç-satışı ve tescil sayısı iki kat oldu. Bu da bu projenin vatandaş 
tarafından kabul gördüğünün ve amacına ulaştığını gösteriyor.
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Bilişim Kentleri Çalıştayı
Belediyelerin ortak kullanımlarına açılacak bir “bel-
ediyeler sosyal paylaşım/danışma hattı” oluşturulması 
ve mobil uygulamalara önem verilmesi önerildi. 

Bilişim 2010 etkinliği kapsamında 25 Eylül 2010’da Bilişim Kentleri Çalıştay’ı düzen-
lendi. Moderatörlüğünü Dr. Aydın Kolat’ın yaptığı Çalıştay, Bilişim Kentleri Çalışma 
Grubu Başkanı Cemal Tura’nın açılış konuşmasıyla başladı. Çalıştay’a yerel yönetim-
lerden, üniversitelerden, bu konuda hizmet üreten özel şirketlerden ve Bilişim 
Kentleri Çalışma Grubu üyelerinden 59 kişi katıldı.  Çalıştay, bilişim kentlerine 
ulaşmada yol haritasının belirlenmesi ve tüm ilgililere dağıtılacak “Bilişim Kentleri 
Kılavuzu”nun içeriğini geliştirecek alt çalışma gruplarının oluşturulmasını amaçlıyor. 
Çalıştayda  “Bilişim Kentleri Kılavuzu”nu oluşturmak için “Ölçme Değerlendirme/
Etki Analizi”, “Tanım/Mevzuat/Tanıtım” “Paylaşım/Altyapı/Standartlar” ve “Strateji/
Hizmet Süreçleri/Envanter” olmak üzere dört alt çalışma grubu belirlendi: 
Tartışma ve görüş bildirme formatında gerçekleşen çalıştayda görüşülen konular 
şöyle:
•	 Uygulamalar	mutlaka	vatandaş	odaklı	olmalı.		
•	 İnsanların	yok	edilmediği	kentler	oluşturulmalı,		
•	 Şehirlerde,	Akıllı	ve	akla	uygun	çözümler	üretilmeli,
•	 Yerel	yönetimler	kent	konseyleri	kurmalı,
•	 Kişisel	bilginin	mahremiyeti	ve	uygulama	güvenliği	çok	önemli.
•	 Mutlu	 insanlar	şehri	 olabilmesi	 için	 vatandaşların	bu	uygulama	aracılığı	 ile	
yönetime katılmaları ve alınacak kararlara katkı vermeleri gerekir. Vatandaşların 
bilgilendirilmesi ve farkındalık yaratılması için yerel yönetimler, üniversiteler, özel 
şirketler ve sivil toplum kuruluşları, birlikte veya ayrı ayrı çalışmalar yürütmeli. 
•	 Bu	uygulamalarda	bilişim	yapısı	bir	araçtır.	Esas	amaca	ulaşmada	bu	altyapı	
en iyi şekilde kullanılmalı.
•	 Uygulamalar,	vatandaş	gereksinimlerine	göre	önceliklendirilmeli.		
•	 Yerel	yönetimlerde	hizmetin	kaliteli	ve	verimli	verilebilmesi	için	yerel	yönetim	
personeli yetkin ve eğitilmiş olmalı.

•	 Yerel	 yönetimler	 siyasi	 yapılar	 olduğu	 için,	 pratik	hayatta	bilgi	 paylaşımı	 zordur.	Ancak	
uygulamaların verimli kullanılabilmesi için bazı standartlara ve birlikte çalışabilirlik kurallarına 
uyulmalı. 
•	 Belediyelerin	ortak	kullanımlarına	açılacak	bir	“belediyeler	sosyal	paylaşım/danışma	hattı	
“ oluşturulmalı. 
•	 Uygulama	kolay	kullanılabilir	ve	kapsamlı	olmalı.
•	 Diğer	paydaşlarla	 (Elektrik,	su	ve	doğal	gaz	 idareleri,	büyükşehir	ve	 ilçe	belediyeleri,	 il	
özel idareleri, telekom şirketleri vs. ) entegrasyon sağlanmalı.
•	 E-devlet	uygulamaları	 için	TAKBİS,	Maliye,	MERNİS,	Adrese	Dayalı	Nüfus	Kayıt	Sistemi,	
vb. gibi uygulamalarla birlikte çalışabilmeli.
•	 Bazı	kararların	daha	kolay	alınabilmesi	için	yerel	yönetimler,	akademisyenler,	STK’lar	ve	
bakanlık yetkilileri gibi kişilerden oluşturulan bir “Koordinasyon Üst Kurulu “ kurulmalı.
•	 Ölçme,	 değerlendirme	 ve	 geri	 besleme	 mutlaka	 peryodik	 olarak	 her	 yerel	 yönetim	
tarafından yapılmalı.
•	 	Uygulamaların	“kullanılabilirlik”	çalışmaları	mutlaka	yapılmalı.
•	 Vatandaşların	daha	kolay	kullanabilmeleri	için	mobil	uygulamalara	önem	verilmeli.
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Türkiye Bilişim Vakfı’nın (TBV) organize ettiği Enformatik Bölüm Başkanları Toplantısı’nın 
beşincisi, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 27.Ulusal Bilişim Kurultayı kapsamında 
gerçekleştirildi. 24 Eylül 2010’da, 13 üniversitenin Enformatik Bölüm sorumluları, STK 
temsilcileri ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul’un katıldığı toplantının 
moderatörlüğünü TBV Ankara Temsilcisi Dr. Aydın Kolat yaptı.
Toplantıda ilk olarak Enformatik Bölümlerinin kuruluş amacı olan temel bilgi teknolojileri 
dersinin (TBTK)  üniversitelerde nasıl verildiği tartışıldı. Üniversitelerin uygulamalarında 
bir standart olmadığı ve dersin üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterdiği saptandı. 
Birçok üniversitede öğrencilere muafiyet sınavı uygulanıp sınavdan geçemeyenlere TBTK 
dersi verilirken bazılarında ise ECDL sertifikası getiren öğrenciler bu dersten muaf tu-
tuluyor. Bazı üniversitelerde Enformatik Bölümleri’nce verilen bu dersler bazılarında 
farklı bölümlerde veriliyor. Kimi üniversitelerde kredisiz olan dersler kimisinde ise kre-
dili. Toplantıda TBTK derslerinde içeriklerin YÖK tarafından belirlenmeyip üniversite 
yönetimlerine bırakılması gerektiği konuşuldu. Enformatik bölümlerinin çalışma model-
lerinin de tartışıldığı toplantıda, detaylı veri toplamak için bir anket formunun tasarlanıp 
bölümlerce yanıtlanması, buna göre mevcut yapının gözden geçirilmesi kararlaştırıldı.
Bilişim teknolojilerinin ilerlemesinde Enformatik bölümlerine önemli görevler düştüğü, 

Enformatik Bölümleri, üniversite-sanayi işbirliğinde rol almalı
bu bölümlerin disiplinler arası çalıştığına işaret edilen toplantıda üzerinde görüş belirtilen konu 
başlıkları şöyle:

1. TBTK dersleri dışında farklı lisans dersleri sunmalı.
2. Öğrencilere ve/veya üniversite dışına yönelik olarak sertifika programları verilmeli.
3. Enformatik bölümleri, üniversitelerin Uzaktan Eğitim faaliyetlerini yürütmeli veya destek 
olmalı. Ayrıca lisansüstü dersler de vermeli.
4. TBTK dersleri için istekli Enformatik Bölümlerinin katılımıyla ortak bir ders içeriği 
hazırlamalı ve hazırlanan içeriklerin açık ders malzemeleri şeklinde sunulması sağlanmalı.
5. 2006’dan beri gerçekleştirilen TBV-Enformatik Bölümleri toplantıları, Enformatik Milli 
Komitesi için Danışma Kurulu gibi yürütülmeli. Bölüm temsilcilerinin yılda 1-2 defa yapacakları 
toplantılarda sunacakları tavsiye kararları, Enformatik Milli Komitesi’nin Enformatik Bölümler-
inin geleceğini şekillendirilmesi ile ilgili alacağı kararlarda tavsiye niteliğinde olabilmeli.
6. Enformatik bölümleri, Bilişim Hukuku, Tıp Bilişimi,  Biyoinformatik vb. gibi disiplinler arası 
alanlarda yüksek lisans programları veya seçmeli dersler açmayı düşünmeli.
7. Enformatik Bölümleri, üniversite-sanayi işbirliğinde rol almalı.
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Kılıçdaroğlu: 
Teknolojiyi, sanatı 
buluşturuyoruz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBD’nin düzenlediği 27. Ulusal Bilişim Kurultayı 
kapsamında Ankara Rixos Otel’de gerçekleştirilen TBD-Halıcı 17. Bilgisayarlı Beste 
Yarışması finaline katıldı. Bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, sevginin sanatla buluştuğu 
zaman gönüllerde, toplumda, çocuklarda, gençlerde, yaşlılarda büyüdüğünü ve sanatın 
kabul edildiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, “Sanat bir yan-
dan çok güzel, bir yandan da 
belli çevreler, kişiler için de 
tehlikeli olabiliyor” dedi. 

Sanatın yücelt-
ilmesi, büyütülm-
esi, yaygınlaştırılması, 
içselleştirilmesi gerektiğini 
belirten sanatçıların güç-
lerini toplumdan aldığını 
ifade eden Kılıçdaroğlu, 
şunları söyledi:

“O gücü verdiğimiz sürece sanatı ve sanatçıyı her zaman anarız ve onu her zaman yaşatırız. Tabii 
burada güzel bir şeyler de oluyor. Teknolojiyi, sanatı buluşturuyoruz. Besteler yapılacak, besten-
in de ne kadar önemli olduğunu herhalde hepimiz biliyoruz. Müziği seven herkes biliyor. Buradan 
çıkan parçaların güzelliği de sanıyorum gelecekte hepimizi mutlu edecektir. Dinlerken kim bilir 
hangi anılara dalacağız, onları da dinleyeceğiz. ”
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“Nefret söylemine karşı özel yasa çıkartılmalı”
 “Önyargı, ırkçılık ve ayrımcılık” kaynaklı, normal cezai suçlardan daha ağır bir suç olan nefret suçlarının, 
5651’daki katalog suçlara girmediği bildirilirken, nefret söyleminin yasaklanmasının ifade özgürlüğüne 
müdahale olmadığı vurgulanarak bu suçlarla mücadele için özel bir yasa çıkartılması istendi.

Arzu Kılıç

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen Bilişim 2010 Etkinliği kapsamında 
23 Eylül 2010’da “Sosyal Medya ve Yeni Medyada Nefret Söylemi” başlıklı bir pan-
el gerçekleştirildi. Panelde, yeni medya ortamında üretilen ve dolaşıma sokulan ne-
fret söyleminin, geleneksel medyadakinden temel farkları ele alındı. Konunun, yeni 
medyanın sunduğu risk ve olanaklar çerçevesinde çeşitli örneklerle açıklandığı panelde, 
İnternet’teki çeşitli uygulamalarda hızlı bir biçimde dolaşıma sokulan nefret söylemi ile 
ilgili olarak alınabilecek önlemler de tartışıldı.

Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mutlu Binark yöneticiliğinde yapılan panele, İzmir 
Ekonomi Üniversitesi’nden Burak Doğu, Gazi Üniversitesi’nden Eser Aygül, Ankara 
Üniversitesi’nden Tuğrul Çomu, Özgür Radyo’dan İlden Dirini ve Avukat Ayşe Kaymak 
katıldı.
 
Prof. Dr. Binark, nefret söylemini tanımlarken, bireylerin, ırk, ten rengi, etnik köken, cin-
siyet, cinsel yönelim, milliyet, din, vs. temeline dayanarak aşağılamak, küçük düşürmek 
amacıyla yönelttikleri söylemler olduğu belirtti ve farklı olma şiddeti içerdiğini söyledi. 
 
Türkiye’de 2006’da kullanılmaya başlanan Facebook’u, dünyada 467, Türkiye’de ise 23 
milyon kişinin kullandığını bildiren Gazi Üniversitesi’nden Aygül, sosyal ağların neden 
kullandığına ilişkin açıklamalar yapı. Kendimizi ifade etme, arkadaş olma, merak 
ettiğimiz kişi veya grupları bulmak için sosyal ağların kullanıldığını anlatan Aygül, nefretin 
temelinde ırkçılık, yabancı korkusu gibi kavramların yattığına değindi. Aygül,  Türkiye’de 
kadınların, eşcinsellerin, Kürtlerin ve Alevilerin öteki olduğuna işaret ederek, bu grupları 
aşağılamak için Facebook’ta pek çok hesabın olduğunu, Türkiye’de Kürt ve Ermenilere 
tahammülsüzlüğün giderek artığına dikkat çekti.  
 
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Doğu ise sanal ortamlarda nefret söyleminin müzik, 
tarayıcı oyunlar ve çocuk-gençleri hedef alan bir takım stratejilerle yayıldığını anlattı.
 
Avukat Kaymak, konuyu hukuki boyutuyla ele aldı. Türkiye’de üç çeşit nefret suçu 
olduğunu bildiren Kaymak, bunları “Farklı etnik, dini gruplar ve azınlıklara yönelik nefret 
suçları,  Cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliğine dayalı nefret suçları ile Irkçılık ve 
yabancı düşmanlığına dayalı nefret suçları” şeklinde sıraladı.
 
Türklüğü, Cumhuriyeti ve devletin organlarına hakareti engelleyen Anayasa’nın 301. 

maddesinin, nefret söylemini körüklediğinin altını çizen Kaymak, nefret suçlarına karşı mücadele 
için özel bir yasa çıkartılması gerektiğini vurguladı. 
 
Nefret suçlarının “önyargı, ırkçılık ve ayrımcılık”tan kaynaklandığını belirten Kaymak, bu 
suçların normal cezai suçlardan daha ağır bir suç olduğunu söyledi. Kaymak, 5651 sayılı kanun-
da nefret söyleminin olmadığı ve katalog suçlara girmediği için bu söylemle ilgili bir başvuruda 
bulunulamadığına dikkat çekti. Kaymak, konuşmasını “Nefret söyleminin yasaklanması, ifade 
özgürlüğüne müdahale değildir. Hak ve özgürlükleri düzenleyen bir yasa diğer hak ve özgürlük-
lerin kullanımını engellememelidir” diyerek bitirdi. 
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Yazılımın yarattığı 
katma değerler
Türkiye’de 1.600 firmanın yazılım ürettiği, 100 
civarındaki firmanın 50 ülke ve 12 serbest bölg-
eye yaklaşık 250 milyon dolar ihracat yaptığını bil-
diren Tırpançeker, yazılımın tüm sektörler içer-
isinde yarattığı katma değerin OECD ortalamasında 
yüzde 1,5 ila yüzde 3 arasında değiştiğini vurguladı. 
Tırpançeker, sektöre ve yatırımlara yön verecek, 
kurumlar arası eşgüdümü sağlayacak bir siyasi sa-
hiplenmeye ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) düzenlediği 27. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda 
Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Yönetim Kurulu Üyesi Gülara Tırpançeker, 
“Türkiye Yazılım Sektörü ve Yazılımın Yarattığı Katma Değerler” konulu bir 
konuşma yaptı. YASAD’ın bir önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanlığını ya-
pan Tırpançeker, konuşmasında yazılım sektörünü, yazılımın yarattığı katma 
değerleri, yazılım sektörünün desteklenmesinde devletin rolü ve destek-
leri ve dünyadaki başarılı ülke örneklerine değindi. Tırpançeker, Türkiye’nin 
yazılım sektöründe bir başarısı hikâyesi yaratması için gerekli olan potansi-
yele sahip olduğunu, bu hedefe ulaşabilmek için yapılması gerekenlere ilişkin 
açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de yazılım üreten 1.600 firma 
olduğunu bildiren Tırpançeker, söz-
lerini şöyle sürdürdü:
 
“Bu firmaların yüzde 87,2’si KOBİ 
yapısında olup, bunların yüzde 51,5’i 
10 kişiden az çalışana sahip mi-
cro şirketlerden, yüzde 35,7’si de 10 
ile 50 kişi arasında çalışana sahip 
küçük şirketlerden meydana gelme-
ktedir. Sektördeki şirketlerin ser-
maye yapıları güçlü değildir. Yazılım 
üreten firmaların yüzde 35’i Te-
knoloji Geliştirme Merkezleri’nde 
yer almaktadır ve bu firmaların 
büyük çoğunluğu da sırasıyla Bilkent, 
ODTÜ ve İTÜ teknokentlerinde 
bulunmaktadır.”  
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Ankara yazılımcılarının 
çoğunluğu Teknoloji 
Geliştirme Merkezleri’nde 

İstanbul’da faaliyet göster-
en yazılım firmaların büyük 
çoğunluğunun Teknoloji Geliştirme 
Merkezleri’nde bulunmadığına 
işaret eden Tırpançeker, 
Ankara’da faaliyet gösterenlerin 
büyük çoğunluğunun ise Teknoloji 
Geliştirme Merkezleri’nde yerleşik 
olduğunu belirtti.

Yazılım geliştiricilerin yaklaşık yüzde 47’sinin İstanbul’da çalıştığını,  Ankara’da çalışanların ise 
yaklaşık yüzde 33 olduğunu söyleyen Tırpançeker, “Türkiye’de üretim ve otomasyon, telekom, 
enerji, elektrik ve elektronik, finans, lojistik, tekstil, eğitim, medya, savunma, sağlık, turizm, 
inşaat, kamu alanlarında yazılım geliştirilmektedir” dedi.
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Sektörün büyüklüğü konusunda bilgiler veren Tırpançeker; Türkiye BİT 
pazarının büyüklüğünün 30 milyar dolar olduğunu, bunun 7 milyar dolarını 
BT’nin oluşturduğunu belirtti. “Donanımın pazar payı yüzde 72’dir. Oysa dünyada 
donanımın BİT harcamalarından aldığı pay yüzde 39’dur” diyen Tırpançeker, en 
kritik noktanın bu olduğunu, Türkiye’de de tam tersi bir durum olması gerektiğini, 
yazılım ve hizmetlerin büyümesi gerektiğini söyledi. 

Türkiye’de 100 civarında firmanın 50 ülke ve 12 serbest bölgeye yaklaşık 250 
milyon dolar yazılım ihracatı yaptığına değinen Tırpançeker,  bilişim sektörüne 
sağlanan teşvik ve desteklerden de söz etti. Tırpançeker, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu’nun (BTK) Mart 2009 tarihli kararında, 3G için yapılacak toplam 
yatırımın yüzde 40’ının 3 yıl içinde 500 kişilik Türk Ar-Ge mühendisine sahip te-
darikçiden, yüzde 10’unun da yerli KOBİ’lerden karşılanması şartının sektör için 
önemli bir adım olduğunu vurguladı. 

5746 sayılı Ar-Ge Kanunu’ndan 5 BİT şirketi yararlanabildiğini bildiren Tırpançeker, 
“Kanunda en az 50 AR-GE personeli olması şartı vardır. Ancak, Yazılım şirketleri 
KOBİ yapısında olduğundan bu desteklerden yararlanamamıştır. Aslında, OECD 
tarafından hazırlanan Frascati Kılavuzuna göre yazılım geliştirmek, Ar-Ge’dir” 
diye konuştu. 

Türkiye’de önemli işlere imza atıldığını anlatan Tırpançeker; henüz olunması 
gereken noktada olmadığımıza dikkat çekerek daha çok yazılım üretilmesi 
gerektiğinin altını çizdi. 

Yazılım üretiminin toplumsal ve ekonomik ilişkilerin her düzeyinde katma değer 
yarattığını belirten Tırpançeker, şu bilgileri aktardı:

Yazılımın istihdama etkisi 

 2007 yılı sonunda AB bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki iş gücünün 
yüzde 55’i yazılım sektöründe istihdam edilmektedir.
  Yazılım sektöründe istihdam edilen kişilerin sayısı AB’de 4.3 milyon kişi, 
bu sayı her yıl yüzde 5 artmaktadır.
  İş İstatistikleri Bürosu, ABD’de 2006 yılında, yazılımla ilgili sadece tek bir 
kategoride (yazılım mühendisleri kategorisi) istihdam sayısının 860 bin civarında 
olduğunu bildirmiştir. Büro, 2016’ya kadar bu sayının yüzde 38 oranında artacağını 
tahmin etmektedir. 

Yazılımın ihracata etkisi 

Hindistan’da yazılım ve servisler ihracatı, 47 milyar Dolar (2008).
İrlanda’da yazılım ihracatı, 16,8 milyar Dolar (2007).
İsrail’de ise yazılım ihracatı, 5,68 milyar Dolar (2007).

Yazılımın Ar-Ge faaliyetlerine etkisi

Dünyada yazılıma yönelik yatırımların yüzde 25’ini Ar-Ge yatırımları oluşturmaktadır. Örneğin, 
Yeni Zelanda’da bu oran yüzde 34’tür.
•	 Avrupa	Komisyonu	 kapsamında	 yapılan	 bir	 araştırmaya	 göre	 yazılım	 sektörü	 22	 sektör	
içinde Ar-Ge faaliyetlerine en çok kaynak ayıran 5. sektör olarak belirlenmiştir. Ancak Ar-Ge 
yoğunluğu bakımından 2. sırada yer almaktadır.
•	 Aynı	araştırmaya	göre,	yazılım	sektörünün	toplam	Ar-Ge	yatırımı	26.5	milyar	Avro	olup	Ar-
Ge yatırımları payı yüzde 7,3’tür.
•	 ABD’nin	yazılımla	ilgili	patent	sayısı	4695’dir.	ABD’yi	AB25	ülkeleri	ve	Japonya	takip	etme-
ktedir. 

Yazılımın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya etkisi

•	 Avrupa	Birliği	ülkelerinde	yazılım	ürünleri	ve	yazılım	hizmetleriyle	 ilgili	harcamalar	258	
milyar Avro tutarında olup, bu harcama Birlik ülkelerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ortalamasının 
yüzde 2,6’sını oluşturmaktadır. 
•	 	OECD	ülkelerinde	yapılan	yazılım	yatırımları	ülkelerin	ortalama	GSYH’nın	yüzde	0,5	 ila	
yüzde 2,7 arasında yükselmesini sağlamıştır.

Yazılımın diğer sektörlerdeki rekabetçiliğe etkisi

•	 Yüzde	22	ICT	yatırımıyla	yüzde	58	üretkenlik	sağlanmaktadır.	
•	 	Yazılımın	tüm	sektörler	içerisinde	ülke	ekonomisi	için	yarattığı	katma	değer	tek	başına	
OECD ortalamasında yüzde 1,5 ila yüzde 3 arasında değişmektedir.
Dünya ülkelerinin bilgi ekonomisine dönüşme ve bilgi toplumu olma yolunda bir yarış, bir reka-
bet içerisinde olduğunu belirten Tırpançeker, “Gelişmekte olan ülkelere yazılım büyük fırsatlar 
sunmaktadır ve ülkelerin kaderini değiştirmektedir. Bunun en çarpıcı örnekleri dünyada 3I olarak 
bilinen İsrail, İrlanda ve Hindistan’dır. Sektörün yarattığı katma değerleri bu ülkelerde görebili-
riz” dedi ve bu ülkelerle ilgili olarak aşağıdaki bilgileri verdi.
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Hindistan
 Yazılım ve hizmetler ihracatı 47 milyar Dolar (2008).
 Doğrudan istihdam 2 milyondur.
 Hindistan’da 2007 yılında yazılım üretiminden elde edilen gelir, Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 5,2’sini oluşturmuştur. 1998 yılında bu oran yüzde 1,2 
düzeyindedir.  

İrlanda
 Yazılım ihracatı 16.8 milyar Dolar (2007).
 Yazılım ve hizmetler ihracatı 25.2 milyar Dolar (2007).
 İşsizlik 1986’da yüzde 17 iken 2001’de yüzde 4.3’e gerilemiştir.

İsrail
 Yazılım ihracatı 5,68 milyar Dolar, bilişim ihracatı 18 milyar Dolar’dır. (2008)
 10 yılda yüzde 65 istihdam artışı sağlanmıştır.

“Bu ülkeler yazılım sektörünü stratejik sektör olarak belirlemişlerdir ve devlet 
desteği ile yazılım üreterek birer başarı hikâyesi olmuşlardır. Türkiye neden bir 
başarı hikâyesi olmasın. Ekonominin tüm kollarını etkileyen yazılımı üretmek için 
en önemli girdi akıl ve yaratıcı güçtür ” diyen Tırpançeker, yaş ortalaması 28,3 olan 
Türkiye’nin nitelikli yetişmiş insan gücüne sahip ‘Kalifiye Mühendis Kategorisi’nde 
ise dünyada 13. olduğunu anımsattı. 

Hindistan, İrlanda ve İsrail’in dış pazar odaklı; Brezilya ve Arjanti’nin de iç pazar 

odaklı strateji ile sıçrama yaparak büyüdüğüne 
işaret eden Tırpançeker, “Türkiye; başarılı 
diğer ülke örneklerinden de faydalanarak ve 
konumunu ve kaynaklarını da göz önüne alar-
ak, iç ve dış pazar odaklı olarak kendi modelini 
oluşturmalıdır. Bilgi toplumu yönündeki önce-
liklerine karşılık iç talepteki büyüme beklen-
tisini destekleyeceği, iç ve dış pazarda dengeli 
bir büyüme stratejisi yürütmelidir. Bilişim sek-
törünün sıçrama yapması ve Türkiye’nin dünya 
oyuncusu olabilmesi için yazılım stratejik sek-
tör olmalıdır” diye konuştu.

Yazılım sektörünün gelişebilmesi için özel sek-
tör, STK’lar, üniversiteler ve kamu arasındaki 
işbirliğinin önemine dikkat çeken Tırpançeker, 
bu paydaşlara, özellikle de devlete önemli 
görevler düştüğünü söyledi. 

Dünya örnekleri incelendiğinde, yazılım sek-
törüne devlet tarafından sağlanan katkıların 
Devlet Doğrudan Destekleri, Devlet Teşvikleri 
ve Devlet Dolaylı Destekleri olarak üç ana 
başlıkta gruplandığını belirten Tırpançeker, bu 
tür destek ve teşvikleri İrlanda, İsrail, Hindistan, 
Çin, Malezya, Tayvan ve Brezilya gibi ülkelerin 
uyguladıklarını örnekler vererek anlattı. Devlet 
Dolaylı Destekleri için Tayvan örneğinin çarpıcı 
olduğunu bildiren Tırpançeker, “Tayvan’da 
‘Nankank Yazılım Parkı’ olarak adlandırılan, 
yalnızca yazılım şirketlerinin kümelendiği, bir-
likte sinerji geliştirerek üretim yapabildikleri, 
ucuz ofis, ortak toplantı salonları ve fuayeler, 
ucuz bilgi işlem altyapısı gibi imkânlara sahip 
bir gökdelenin devlet tarafından yaratılarak 
yazılım şirketlerine tahsis edilmesi, çok 
başarılı bir kümelenme ve devletin bu yönde 
sağladığı başarılı bir dolaylı destek örneğidir” 
diye konuştu.

Tırpançeker, devlet destek ve teşviklerinin 
Türkiye’ye nasıl uyarlanabileceğini üç ana 
başlıkta şöyle sıraladı:

Devlet Doğrudan Destekleri
Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 5. 
Maddesi’nin (ğ) fıkrası uyarınca Ulaştırma 
Bakanlığı’nda oluşturulan fonun yüzde 70’inin 
yazılım şirketlerine kullandırılması.  

Devlet Teşvikleri
Teknoparklarda verilen vergisel teşviklerin te-
knopark dışındaki şirketlere de verilmesi.

Devlet Dolaylı Destekleri
Kamu yazılım satın almalarının en az yüzde 
20’sinin yerel yazılım şirketlerinden alınması.

Bu destek ve teşvik uygulamalarının yazılım sek-
törünün sıçrama yapmasını sağlayacağını vur-
gulayan Tırpançeker, 10. Ulaştırma Şurası’nda 
ülkemizin bilgi ve iletişim sektöründeki 2023 yılı 
vizyonunun ortaya konduğunu buna göre bilişim 
sektörünün 160 milyar Dolar’a ulaşması ve bu-
nun GSYİH’daki payının yüzde 8’e çıkarılması 
ile yazılım sektörünün öncelikli alan olarak 
belirlenip toplam ihracatta yazılım sektörü 
payının yüzde 2’ye çıkarılmasının hedeflendiğini 
anımsattı. 

Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için 
yapılması gerekenleri;
•	 Bilişim	Sektörü	Stratejik	Sektör	olmalı,
•	 Siyasi	 sorumluluk	 ve	 sahiplenme	
gerçekleştirilmeli,
•	 Devlet	 destekleri	 ve	 teşvikleri	
arttırılmalı,
•	 Yerli	 üretim	 ve	 girişimcilik	 desteklen-
meli,
•	 Talep	arttırılmalı,
•	 Rekabetçi	piyasa	oluşturulmalı	
şeklinde sıralayan Tırpançeker “Yazılım 
sektörüne sağlanacak destek ve teşvik 
enstrümanlarını planlayarak hükümet ve yasa 
koyucu nezdinde harekete geçilmeli için siyasi 
liderliği üstlenecek, bu konuda vizyonu ve bakış 
açısıyla sektöre ve yatırımlara yön verecek, 
kurumlar arası eşgüdümü sağlayacak siyasi 
sahiplenmeye ihtiyaç vardır” diyerek sözlerini 
tamamladı.
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