
BİMY’de,  “BT ve sektörel etkileşim” tartışıldı

TBD organizasyonuyla 7-10 Nisan tarihlerinde 
KKTC’de bir araya gelen 700 BİM yöneticisi, 
sektördeki son gelişmeleri irdeleyip bilgi 
paylaşımında bulundu.
Aslıhan Bozkurt
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Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) her yıl düzenlediği geleneksel etkinliklerinden ilki 
olan Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri (BİMY’18), 700 kişinin katılımıyla Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Acapulco Resort & Convention & SPA Hotel’de yapıldı. 
“Bilişim teknolojileri ve sektörel etkileşim” temasıyla 7-10 Nisan 2011’de Turkcell’in 

ana sponsorluğunda gerçekleştirilen BİMY bu yıl, Ulaştırma Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK), Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği 
(TÜBİSAD) tarafından da desteklendi.
Seminerin açılış konuşmalarını TBD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turhan Menteş, 
Turkcell Kurumsal Strateji ve Regülasyon sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Çataltepe, 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Tayfun Acarer, KKTC Ulaştırma 
Bakanı Hamza Ersan Saner ve KKTC Başkanı İrsen Küçük yaptı. Sektörde çalışan üst ve 
orta düzey yöneticilerin mesleki gelişimi ve dayanışmalarını artırmayı amaçlayan BİMY’18 
seminerinde açılış oturumunun dışında 4 panel ve 3 davetli konuşma kapsamında 28 kişi, 
görüş ve değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı.
Bilgi işlem merkezi yöneticilerinin sektörde meydana gelen gelişmeleri irdeleyip bilgi alış-
verişinde bulunduğu seminerde, panel ve çağrılı konuşmalarla eş zamanlı olarak IBM Yazılım 
Grubu’ndan Taha Ermiş, “Kamu kurumlarında performans yönetimi”, Oracle Teknoloji Satış 
Yöneticisi Faruk Özer ise “Bilişime yön veren çözümler” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler. 
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Etkinliğin Gala gecesi IBM sponsorluğunda düzenlenirken BNN katılım sponsoru; Birikim, BI 
(Bright Innovation) Fujitsu, Net App, Pardus, Probil ve Profelis ürün hizmet sponsorları oldu. 
Check Point, Cisco, Microsoft, Mutlusan, Oracle, Software, UyumSoft ve ZyXel ise etkinliği 
destekleyen sponsorlar arasında yer aldı.

“e-devlet üst yönetimindeki örgütlenme Bakanlık olmalı”
Konuşmasında 1971 yılında kurulan derneğin kısa bir tarihçesini anlatan TBD Başkanı Menteş, 
ülkenin gelişmesinde önemli bir role sahip olduklarını belirtti. “Türkiye’de bilişimin gelişmesi, 
bilişim kültürünün yaygınlaşmasını için inanılmaz bir çaba gösterdiklerini” bildiren Menteş, 
katılımcı sayısının artmasının TBD etkinliklerine olan inancın artması olarak değerlendirdi. 
40 yıldır TBD’nin Türkiye gündemine taşıdığı konuların daha sonraları yaşamın bir parçası 
olduğuna dikkat çeken Menteş, kış sonrası gerçekleştirilen ve sosyal iletişim ortamı sunan yılın 
bu ilk toplantısında yine gelecek öngörülerinin ele alınacağını söyledi. KKTC’nin tercih edilme 
nedenlerini anlatan Menteş, Kıbrıs’taki bilişimin gelişmesiyle yakın bir işbirliği içinde olmayı 
hedeflediklerini vurguladı.
Dernek olarak uzun süredir “E-devlet üst yönetimindeki örgütlenmeler konusunda nasıl bir 

yapılanma olmalı? ” sorusuna yanıt aradıklarını, arama konferansı yaptıklarını ve çalışmayı 
tamamlandıklarını anımsatan Menteş, “Sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda e-devlet üst 
yönetimindeki örgütlenmenin bakanlık düzeyinde olmasını belirledik. Önümüzdeki dönemde 
bu çalışmayı tüm siyasi gruplarla paylaşmayı planlıyoruz” dedi.
Türkiye’nin gündeminin seçim olduğuna değinen Menteş, TBD olarak üzerlerine düşeni yapmak 
istediklerini, “siyasi partilerin programlarına 
girebilecek” proje ve önerileri geliştirip 
bunu isteyen tüm partilerle paylaşacaklarını 
bildirdi. Daha sonra etkinliğin içeriğine ilişkin 
bilgiler veren Menteş, TBD’nin çalışmalarının 
“durumdan vazife çıkarma” ile başladığını ve 
“sonuç alıncaya kadar” devam ettiğinin altını 
çizdi.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı  Çataltepe, 
bilgi işlemin hayatımıza nasıl girdiğine ilişkin 
bir anekdot anlatarak başladığı konuşmasında 
sürdürülebilir yatırımın önemini vurguladı. 
Bilgi işlemin iletişim teknolojileriyle birlikte 
hayatı hızla ve tümüyle değiştirdiğini belirten 
Çataltepe, “Sadece iş yapışımızla ilgili 
değişiklikler olmuyor, teknolojiden dolayı artık 
dünyada ülkeler de politikalar da değişiyor. 
Artık mobil İnternet fırsat eşitliği sağlıyor, 
fırsat eşitliği sadece iş dünyasını değil Kuzey 
Afrika ülkelerinde gördüğümüz gibi ülkelerin 
sosyo ekonomik yapılarını da değiştirebilir 
konuma geldi” diye konuştu.
Türkiye’de 1.5 yılda mobil datanın 24 kat 
artmasına karşılık birim fiyatta 10 kat azaldığına 
işaret eden Çataltepe, sürdürülebilir bir 
verimlilik içinde sağlıklı bir yatırım için sağlıklı 
rekabet ortamının gerekliliğinin altını çizdi.

Türkiye’nin 3 yıl içinde şebekelerde kullanılan 
temel teknolojilerde değişiklik yapmak 
zorunda olduğuna dikkat çeken Çataltepe, 
yeni teknolojik gelişimler, Turkcell’in çalışma 
ve projeleri hakkında da bilgi verdi. Çataltepe, 
“İyi niyetle, ilime, bilime ve teknolojiye yatırım 
yapan bir şirketiz” diyerek sözlerini tamamladı.
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İnternet Kurulu’ndan site kapatmalara yeni düzenleme
BTK Başkanı Acarer, bilişim teknolojilerinin tarihi gelişimi hakkında 
bilgiler sundu. Son 30-40 yıl içinde bilgi teknolojilerinin özellikle de 
IT kısmının çok hızlı bir şekilde geliştiğini anlatan Acarer, bu sürecin 
doğal olarak IT yöneticilerinin sorumluluk ve önemini giderek 
artırdığını söyledi. Son yıllarda ICT sektöründe Türkiye’de çok ciddi 
gelişmeler yaşandığını bildiren Acarer, bu sektörün ihracattaki 
payının en az yüzde 2’ye çıkarılmasının hedeflendiğini anımsattı. 
“ICT sektörüne gerçekten bir ivme kazandırdığınız takdirde 2023 
hedefi olan 160 milyar dolarlık ciroya (bilişim sektörü büyüklüğüne) 
ulaşmamız çok da zor olmayacak” diyen Acarer,  konuşmasında 
kurumun 2011-2012’de yapacağı çalışmaları anlattı. IPv6’ya geçişin 
artık bir seçenek değil zorunluluk olduğunu belirten Acarer, bunun 
için bir karar destek yapısı oluşturulduğunu söyledi.
Acarer, ihtilaflı “tr” alan adlarına ilişkin ulusal sağlıklı bir 
çözüm mekanizmasının kurulması ve uzlaşmazlık çözüm hizmet 
sağlayıcılarıyla ilgili olarak hazırlanan tebliğin kamuoyu görüşüne 
açılacağını duyurdu.

Türkiye’de erişimi 
e n g e l l e n e n 
İnternet sitelerine 
ilişkin de 
açıklamalarda bulunan Acarer, site kapatma 
kararının BTK tarafından değil, bağımsız 
mahkemelerce alındığını anımsattı. Acarer, 
sansasyon yaratan erişimin engellenmesi 
(kapatma) kararlarının kesinlikle BTK ile 
ilgisi olmadığını, blog servisi Blogger’ın 
kapatıldığından gazeteciler kendisini arayınca 
haberi olduğunu söyledi. İnternet Kurulu’nun 
sitelerin kapatılması ile ilgili mahkeme 
süreçlerine yeni bir düzenleme hazırladığını, 
en kısa sürede bir yasa değişikliği önerisinde 
bulunacağını bildirdi.

KKTC, BİT alanında Türkiye’yi örnek 
alıyor
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı 
Hamza Ersan Saner, diğer ada ülkelerinde 
olduğu gibi  KKTC’de de ekonominin “bacasız 
sanayi” olarak ifade edilen turizm, eğitim 
ve iletişim sektörleriyle gelişebileceğine 

işaret ederek bu kapsamda 
bilişim sektöründe meydana 
gelen gelişmelere büyük 
önem verdiklerini kaydetti. 
Bilişim teknolojilerinin doğru 
bir şekilde kullanılmasıyla 
önemli istihdam olanakları 
yaratıldığının altını çizen 
Saner, doğru iletişim modelleri 
geliştirilmemesi halinde 
dünyayı yakalamanın mümkün 
olmayacağını söyledi. KKTC’nin 
bu alanda kendine Türkiye’yi 
örnek ülke olarak aldığını 
bildiren Saner, Türkiye’nin 
bilgi iletişim alanında dünya 
genelinde hatırı sayılır 
derecede önemli bir konumda 
bulunmasından gurur 
duyduklarını dile getirdi.
Kıbrıs’ta nitelikli işgücünü 
geliştirmeyi, istihdamı artırmayı 

ve beyin göçünü geri çevirmeyi istediklerini 
vurgulayan Saner, bilgi birikiminin ekonomik 
değerlere dönüşmesine katkı sağlamak, 
girişimciliği teşvik etmek ve desteklemek üzere 
sanayi-üniversite işbirliğine önem verdiklerini 
söyledi. Saner, genç ve okur-yazar oranının 
yüksek olduğu Kıbrıs’ta bilişim alanında ciddi 
potansiyel bulunduğunu kaydederek “Yabancı 
sermayenin ülkeye girişini hızlandırmak, 
teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, ulusal ve 
uluslararası projeleri mümkün hale getirmek 
bizlerin ana hedefleri arasındadır” dedi.
KKTC’de yürütülen önemli bilişim 
projelerinden de söz eden Saner, Avrupa Birliği 
(AB) ile eş zamanlı olarak telekomünikasyon 
altyapısı ile yasal mevzuatların çağa uygun 
geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini, AB 
muktesabatına uyumlu elektronik haberleşme 
yasasının  meclis alt komitesinde beklediğini 
ve kısa süre sonra yasallaşacağını söyledi. 
Türkiye’nin Kıbrıs’ın telekom altyapısı ve fiber 
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optik teknolojisine sahip olma yönünde kendilerin büyük destek verdiğini anlatan Saner, yeni 
haberleşme yasası ile tam liberalleşmeye geçeceklerini belirterek “ Bilişim, sınır tanımaz. 
Bilişimde küresel düşünemezsek hiçbir yere varmamız mümkün değil. İşte bu noktada kamu 
ve özel sektör mutlak bir şekilde birlikte çalışmak zorundadır. Artık kamu ile özel sektörün 
birbirlerine ikiz kardeş gibi sarılarak ülkenin önünü açacak bir şekilde çalışma 
yapması gerekiyor” diye konuştu.

“İzolasyon paradigması bilişim yatırımlarıyla kolay hale gelecek”
KKTC Başbakanı Küçük ise hükümet olarak bilişim sektörünün gelişmesinin ülke 
gelişimine önemli katma değerler sağlayacağının bilincinde olduklarını ifade 
ederek bu alanda attıkları  adımların en büyük destekçisinin Türkiye ile Türk 
bilişim sektörü yöneticileri olduğunu kaydetti.
Türkiye’nin global rekabette güçlü bir oyuncu olarak yer almasından gurur 
duyduklarını söyleyen Küçük, KKTC’nin her alanda olduğu gibi teknolojik altyapıları 
ve mevzuat konularında da Anavatan Türkiye’den destek aldığı ve bilişim KKTC için 
ayrı bir önem taşıdığını belirtti.
Türk Telekom’un katkıları ile İskele-Samandağ arasına çekilen yeni deniz fiber 
optik hattın karadaki bölümünün iki ay içerisinde tamamlanacağını bildiren 
Başbakan Küçük, telekomünikasyon altyapısını yeni nesil şebeke altyapısına 
uygun olarak kurulmaya başlandığını aktardı. Küçük, kamu görevlilerinin bu 
süreçten olumsuz etkilenmeyeceğini, bu bağlamda bir bağımsız düzenleyici kurul 
oluşturmayı planladıklarını açıkladı.
“Genç, nitelikli ve teknolojiye yatkın bir nüfusumuz nedeniyle laboratuar olmaya 
müsait alanlarımız var” diyen Başbakan Küçük,  Kıbrıs’ın inovasyon yatırımları 
açısından önemli avantajlara sahip olduklarını vurgulayıp yatırımcıları KKTC’ye 
yatırım yapmaya davet etti. Küçük, “KKTC’nin yıllardır maruz kaldığı izolasyon 
paradigması bilişim alanındaki yatırımlarla daha kolay hale gelecektir” dedi.
Küçük, hükümetin istihdam olanaklarıyla alanlarının artırılması ve beyin göçünün 
tersine çevrilmesi yönünde çalıştığını anlatıp bilişim sektörünün geliştirilmesine 
büyük önem verdiklerini belirterek konuşmasını bitirdi.
Açılış konuşmalarının ardından TBD Başkanı Menteş’in yönettiği “Bilişim 
teknolojilerinin sektörel etkisi ve gelecek öngörüleri” başlıklı panelle TBV Başkanı 
Faruk Eczacıbaşı,  TÜBİSAD Başkanı Turgut Gürsoy ve Orhan Göksal katıldı.

Mutluluğun formülü: Çalışmak, iyilik etmek ve şükretmek
İlk gün öğleden sonra, davranış bilimleri konusunda eğitim veren, eğitim ve 
danışmanlık faaliyetlerini sürdüren Mehmet Auf, davetli konuşmacı olarak keyifli 
bir söyleşi gerçekleştirdi. Auf, “Bu malzeme yeter mi? Yaşamda kalite…” başlıklı 
sunumunda, daha huzurlu ve mutlu yaşamayı başaranların uyguladıkları stresle 
başa çıkabilme için uygulanan teknik ve formüller üzerine konuştu.
Bir alışkanlığın zaman içinde sürekli tekrarlanırsa edinilebileceği ve mutluluğun da 
öğrenilebileceğine işaret eden Auf, gerçekçi tutum sahibi olanların huzuru bulduğunu, hayata 

bakışın da öğrenilebileceğini vurguladı. Başımıza gelen olumsuzlukları  “dış mihrakların bir 
oyunu” olarak değil de elimizdeki malzeme olarak bakılmasını, beynin tek bir olaya odaklandığını 
bu nedenle söylenmek yerine çözüme odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.
Ülkenin geleceğini ve fark yaratacağı bir kesimi olarak tanımladığı bilişimcilere “Söylenerek 

hayatta başarıya ulaşmış kimse yok” diye seslendi. Sadece 
iyi niyetli olup çözüme odaklanmanın yetmeyeceğini belirten 
Auf, bilgi ve deneyimin çok önemli olduğunu belirterek “Fani 
dünyada en kritik olgu artık bilgi. Ne kadar çok öğrenirseniz, 
bilgi alırsanız mutlu olursunuz” dedi.
Auf,  mutluluğun formülünü ise “Çalışmak, karşılıksız iyilik 
etmek ve mevcut durum için şükretmek” şeklinde açıkladı.
İlk gün öğleden sonra RTÜK Üyesi Prof. Dr. Korkmaz 
Alemdar’ın yönettiği  “Sosyal paylaşım ağlarının gücü ve yeni 
iş modelleri” oturumunda, İnternet strateji uzmanı Atıf Ünaldı, 
Turkcell Sosyal Ağ Servisleri Ürün Yöneticisi Sertaç Pıçakçı 
ve TBD Hukuk çalışma grubu başkanı Mehmet Ali Köksal 
görüşlerini aktardı. Bu panelde, sosyal paylaşım ağlarının 
gelişimiyle ortaya çıkan çeşitli riskler, kazanımlar tartışıldı ve 
sosyal paylaşım ağlarıyla etkinliği artırılan İnternet’teki yeni 
iş modelleri incelendi.
2011’de 50, 2015’te ise 242 milyon tablet 
bilgisayar satılacak
İkinci gün sabah,  konuk konuşmacı mSolve Partners LLC’den  
Dr. Mehmet Ünsoy, “Mobil teknolojisindeki son gelişmeler ve 
bilişim yöneticilerine etkileri” adlı sunumunu gerçekleştirdi. 
Ünsoy, CEO’lar için mobil endüstrideki son gelişmeleri 
aktarırken çıkarımlarda bulundu. Günümüzde IT sektöründe 
wireless ve mobil teknolojilerin büyük etkisi olduğunu belirten 
Ünsoy, girişimciler için anahtar trent ve çıkarımları,  5 başlık 
altında şöyle sıraladı:
1-Clouds mimari: Mobil genişband büyüyor, cihazlar 
küçülüyor, gecikmeler azalıyor. Mobil bulut mimarisi daha 
verimli ve ekonomik hale geliyor. Basın, STK ve enstitüler, 
mobil bulut mimarisini kullanıyor.
2-Akıllı telefonlar: Gün geçtikçe yeni özelliklerle pek 
çok akıllı telefon piyasa çıkıyor, kamera çözünürlüğü, 
işlemci hızı artıyor, görüntülerde üç boyutluluk söz konusu 
oluyor.   Ve akıllı telefonlarla sosyal medya sitelerine daha 
kolay ulaşılıyor.  Ayrıca bu telefonların işletim sistemlerinde 

çeşitlilikler (Linux, Android vb.) görünüyor, boyutlar küçülüyor, telefon fiyatları düşüyor.
3-Tablet bilgisayarlar: 2011’de 50 milyon, 2015’te ise, 242.3 milyon tablet bilgisayar 
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satılacağı öngörülüyor. 64 üretici, 100’ün 
üstünde yeni model anons etti. 2010’da 
9 ayda, 15 milyonun üstünde iPad 
satıldı. iPad sahiplerinin kullanacakları 
uygulamaların sayısı 60 bin civarında. 
Android işletim sistemi, ilk kez Motorola 
Xoom’da tablet bilgisayarda kullanıldı. 
Pazarda ayrıca Blackberry Playbook, HP 
Touchpad, Samsung Galaxy Tabs 7, 8.9, 
10.1, LG G-Slate (İlk üç boyutlu gösteren 
tablet)... Bu yıl satılan PC’lerin 525’i 
tablet bilgisayar olacak. Bu yıl 5 milyon 
tablet bilgisayar parakende ve sağlık 
sektöründe kullanılmaya başlanacak. 
Deloitte’nin tahminine göre 2011’de 
390 milyon PC, laptop ve netbook; 375 
milyon akıllı telefon, 55 milyon tablet 
PC satılacak. PC satışlarında tablet PC 
lehine yüzde 20-30 arasında azalma 
bekleniyor. Dahası SAP ve Oracle gibi 
devler, yazılımlarını tablet PC’ler ve 
akıllı telefonlarda çalışacak biçimde 
geliştiriyorlar.
4-Sosyal network: Mobil dünyada 
sosyal ağların payı gittikçe artıyor, 
2014’te 170 milyon kişinin sosyal ağlarda 
(Twitter, facebook Linkedin) olması 
bekleniyor. 
5- Mobil uygulama programları 
(Apps): 2010’da, 6.2 milyar dolar olan 
pazarda, 4.5 milyar uygulama programı cep telefonlarına indirildi.  Mobil operatörler, para 
yerine kullanılacak mobil ödeme seçenekleri geliştiriyor. Akıllı telefonlarda banka uygulama 
yazılımları var ve bunlar artık kullanılıyor. 2040’da mobil ödeme miktarının 72 trilyon olacağı 
öngörülüyor.

Ünsoy, sektörlerdeki diğer gelişmeler konusunda da şu değerlendirmelerde bulundu:
-Bankacılık: Mobil para transferinde havale ücretlerini azalacak.  Gelişmiş ülkelerde hala 
banka hesabı olmayan önemli bir toplum kesimi mobil bankacılıkla birlikte bankacılık sistemine 
girecek.

-Sağlık: Mobil cihazlarla yapılabilen tahlillerin sayısı artacak ve bu tahlil sonuçları mobil 

cihazlar yardımıyla ilgili hasta veri tabanlarına işlenecek... Mobil cihazlarla kontrol edilebilir 
robotlar, Bluetooth un daha yaygınlaşması, mobil cihazlarla ilaç takipleri, yaşlıların/bebeklerin 
kontrolü, konuşma ve dinleme özürlülere mobil assitanlık hizmetleri, kişiye özel ilaç hazırlama 
gibi pek çok araştırma geliştirme çalışması yapılıyor...

-Makineden makineye (Machine to Machine- M2M ) iletişim: Ericsson CEO’su Hans 
Vestberg, 2020 yılında 50 milyar cihazın İnternet üstünden (sağlık, enerji, tüketim cihazlar, 
ulaşım, devlet, kişi vs...) birbirleriyle konuşacağını söylüyor.

Mobil endüstri için de Ünsoy, şu öngörüleri dile getirdi: 

a. Tabletler, 2012-13’te laptop’ları sayı olarak geçecek.

b. Akıllı telefonlar 100 doların altına düşecek.

c. Coğrafi bilgi sistemleri pek çok alanda kullanılmaya başlayacak.

d. HD standartlarında video görüntüleri, mobil cihaz ve tabletlerde de görülecek.

e. Şirketler sosyal medyaya 

yayılacak.

f. Mantıklı olan her şey İnternet 

üstünden haberleşecek.

g. Yazılım ve donanımda tek 

şirket devri bitecek.

“IPv6 geçişine ne kadar hazırız?” 
konulu paneli, BTK Başkan 
Yardımcısı Mustafa Alkan yönetti. 
Panele BTK Daire Başkanı (IPv6 
Projesi Eş Başkanı) Mustafa Ünver, 
ULAKBİM Müdür Yardımcısı 
Serkan Orcan, ODTÜ Ağ Yöneticisi 
Hüsnü Demir ve Turkcell Altyapı 
Operasyon Planlama Bölüm 
Başkanı Eyüp Dilaverler katıldı. 
Panelde kamu ve özel sektörün 
IPv6’ya geçişinin hangi noktada 
olduğu bilgisi paylaşıldı.

http://www.bilisimdergisi.org/s132



2011 MAYIS48 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 49

 “Mesleğinizi ayakta tutan şey yazılım”
Öğleden sonra ise davetli konuşmacı Said Nurhan, “Türkiye küresel pazarda pay alabilecek mi? 
Yazılım mühendisliğinde en son gelişmeler” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Nurhan, sunumunda 
ABD’nin önde gelen düşünce havuzlarından biri olan Carnegie Mellon Üniversitesi’nde geliştirilen 
ve günümüzde en başarılı yazılım yöntemleri olarak ortaya çıkan “Garantili Yazılım Çağı”nı 
başlatan konuları anlattı.
 
Bilişimcileri “Türkiye’nin yarınlarını çizen kişiler” şeklinde tanımlayan Nurhan, konuşmasının 
başında Bilişim Dergisi’nin Ocak sayısında kapak yazıları olarak yayınlanan 2011 öngörülerinde 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın şu açıklamasına yer verdi:
“Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan Türkiye’nin, dünyanın sayılı yazılım şirketlerine sahip 
olması hiç de uzak bir ihtimal değil.  Halen yurtdışı pazarlarda da aranan Türk yazılım şirketleri 
var. Bunların artması, yurt içinde de desteklenmeleri ile yakından ilgilidir. İdare olarak bu konuda 
her türlü teşvik ve desteği veriyoruz.
Ancak, Türkiye’de bilişim sektörü, hâlâ ağırlıklı olarak donanım işi olarak görülüyor. Oysa birçok 
şirket 100 liralık donanımının 20 liralık kısmını kullanabiliyor. Bu nedenle, yazılım konusu çok 
önemli. Öncelikli olarak bilişim ekibinin eğitilmiş olması gerekiyor. ”
“Mesleğinizi ayakta tutan şey yazılım ve yazılım şu anda dünyada korkunç bir durumda” diyen 
Nurhan, Blanco Trevino’nun geliştirdiği “hatasız yazılım”dan söz etti. 1927’de kurulan ve 1980’lere 
değin dünyanın pek çok yöresini kapsayan bir havayolu ağına sahip ABD merkezli eski havayolu 
şirketi Pan American World Airways (kısa adı Pan Am)  örneğini veren Nurhan, 20. yüzyılın kültür 
ikonlarından biri olan PanAm’ın binasının şimdi Metlife ait olduğuna dikkat çekti. Nurhan, daha 
sonra 1982’de kurulan ve halen 30 ofisiyle 6 binden fazla ortağıyla BT odaklı çözümler geliştiren 
global sağlayıcı olan Softtek örneğine değindi.

“Türkiye olarak fırsat elden kaçmadan devlet ve üniversiteler işbirliği yaparak hatasız yazılım 
geliştirelim” diyen Nurhan, Türkiye’de şirket büyümelerinin yeni olduğunu, büyüme ile birlikte 
bürokrasinin iyi oturtulması, bürokrasi ve inovasyonu birleştiren organizasyonlara ihtiyaç 
olduğunun altını çizdi.
Bugünkü sistemlerin çok kompleks, hatta yazılım mühendisliğinin yeni yeni açılmaya başladığına 
işaret eden Nurhan, Team Software Process (TSP) projelerden söz etti. Dünyanın her yerinde 
TPS’ye çok büyük bir ilgi gösterildiğini anlatan Nurhan, bu tür bir üretimde çok yüksek kaliteli 
ürünler geliştirildiğini, verimliliğin eğitimle arttığına dikkat çekti.
Seminerin son etkinliği olan “İzleyin, ölçün, düzeltin, yükselin: Standartlar” panelini TPAO Bilgi 
Teknolojileri Daire Başkanı Levent Özkaban yönetti. Panelde Savunma Sanayi Dış İlişkiler Daire 
Başkanı Lütfi Varoğlu, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) İhtisas Komisyonu Başkanı Gökhan 
Şengül, TBD Yönetim Kurulu Üyesi ve Key Danışmanlık Genel Müdürü Serdar Bilecen, Bilgi 
Teknolojileri Hizmet Yönetişim Derneği (btHYD) Başkanı Yalçın Gerek ve Miron Yazılım Proje 
Yöneticisi Mehmet Çakır konuştu. 
Bu son panel ile, standartların gelişmesi için TSE’nin geliştirme ve uyumlulaştırma çalışmaları 
içinde yer almak gerektiği ve başarılı projeler üretebilmek için standartları bilmek ve kullanmanın 
vazgeçilmez olduğu üzerinde duruldu.

BİMY’18 semineri katılımcı ve sponsorlara plaket verildiği Gala yemeği ile sona erdi.

http://www.bilisimdergisi.org/s132


