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Kamu-BİB, “e-Devlet’te 
yeni açılımlar”ı irdeledi

Dünyada başka örneği olmayan, gönüllü ve geniş bir katılımla organize edilen, tüm kamu bilgi 
işlem yöneticilerinin doğal üyesi oldukları platformun 13. toplantısında, modellenecek e-devlet 
üst yapısı, bilişim etiği ve kamu-özel sektör işbirliğinde BT alım yöntemleri ele alındı.

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) her 
yıl düzenlediği geleneksel etkinlik-
lerinden biri olan Kamu Bilgi İşlem 
Merkezleri Yöneticileri Birliği (Kamu-

BİB), Kamu Bilişim Platformu etkinliği, 12-
15 Mayıs 2011’de yapıldı. “E-Devlet’te Yeni 
Açılımlar” ana temasıyla, Antalya Susesi Re-
sort Otel’de gerçekleştirilen etkinlik, TBD 
Ankara Şubesi’nce düzenlendi. BİM yöneti-
cileri, sektör ve uzmanların bir araya gelerek 
hazırladıkları raporların ilgili tüm kesimlerle 
paylaşıldığı etkinliğin sponsorluğunu Ericsson, 
Microsoft ve Turkcell üstlendi. Kamu-BİB’i bu 
yıl, Ulaştırma Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve 

İletişim Kurumu (BTK)  da destekledi.

Etkinliğin açılış konuşmalarını TBD Kamu 
Bilişim Platformu Başkanı Mehmet Yılmazer, 
TBD Ankara Şube Başkanı İlker Tabak,  TBD 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turhan 
Menteş,  Microsoft Türkiye Genel Müdür 
Yardımcısı Cemal Akyel, Ericsson Türkiye Genel 
Müdür Yardımcısı Cenk Alper, Turkcell’den 
Tuğrul Cora ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) Başkanı  Dr. Tayfun Acarer yaptı.
Ülkemizin bilgi toplumuna geçiş çalışmalarında 
kamu bilgi işlem birimleri ve sektörel katılımla; 
BT’nin etkili ve yaygın kullanımı, kamu hizmet-

lerinin etkin ve verimli sunabilmesi için ulusal 
bilişim politikalarının oluşturulmasına katkı 
sağlanması, bilgi paylaşımının artırılması, 
mesleki dayanışmanın geliştirilmesi ve sorun-
lara ortak çözümler oluşturulması konularında 
farkındalık yaratmak ve sinerji oluşturma 
amacıyla 1997’de kurulan TBD Kamu-BİB’in 
13. toplantısında, Açılış Forumu’nun dışında 
bir davetli konuşmacı ile birlikte, bir özel 
olmak üzere toplam 4 oturumda, oturum 
başkanları, konuşmacı ve etkinlik çalışma gru-
bu üyesi 23 kişi, görüş ve değerlendirmelerini 
katılımcılarla paylaştı. Etkinlikte, “E-Devlet Üst 
Yapısı”, “Bilişim Etiği” ve “Kamu Özel Sektör 

İşbirliği Çerçevesinde BT Alım Yöntem-
leri” başlıklı raporlar ele alınıp tartışıldı.

Microsoft Kamu Sektörü E-Devlet 
Uygulamaları Genel Müdürü Rodrigo 
Becerra Mizuno’nun çağrılı konuşmacı 
olduğu toplantıda, “e-Devlet’te yeni 
açılımlar” Forum’unu TBD Başkanı 
Menteş yönetti. “E-Devlet Üst Yapısı” otu-
rumu Dr. Ahmet Sarıcan; “Bilişim Etiği” 
oturumu Prof. Dr. Hasan Kazdağlı ve 
“Kamu Özel Sektör İşbirliği Çerçevesinde 
BT Alım Yöntemleri” oturumu ise Prof. 
Dr. Kürşat Çağıltay başkanlığında yapıldı. 

Etkinliğin ikinci günü sabah Başbakanlık 
Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlülük 
Araştırmaları ve İstatistik Dairesi Başkanı 
Abdülkadir Anaç “Özürlü bireylerin bilgi-
ye erişimi konusunda kamu bilgi işlem 
merkezlerinin yapması gerekenler” 
başlıklı özel oturumda toplumun özür-

lülere bakışını ve yapılması gerekenleri anlattı.
Etkinliğin son gecesi Yeni Türkü beğenilen 
bir konser gerçekleştirirken Terdata etkinlik 
sponsoru; Allied Telesis, Bilsistek, Birikim, 
Biznet, Datasec, Deltoid, EMC, Hayat, HP, IBM, 
İnnova, KoçSistem, Lexmark, Necron, Türkiye 
Noterler Birliğ, Orbim, Probil, Riverbed, SAP, 
Servus, Süperonline, UyumSoft, Vestel ve YD 
yazılım ise yardımcı sponsorlar oldu. Cisco, Ep-
son, HCS, Kale Yazılım, Oracle, Oytek, Profelis 
ve Symantek ise etkinliği destekleyen sponsor-
lar arasında yer aldı.
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Sektörde sinerji yaratan bir oluşum
Etkinliğin açılışını yapan Kamu Bilişim Plat-
formu Başkanı Mehmet Yılmazer, 22 Nisan 
1971’de TBD’nin bu yıl 40’ıncı yılını kutladığını, 
1999’da TBD Kamu-BİB olarak başlatılan Kamu 
Bilişim Platformu’nun 40.’sını yapmanın en 
büyük arzuları olduğunu belirterek “Bilişim 
politikalarının belirlenmesine katkı sağlamak, 
bilişim çalışanlarının sorunlarını tartışmak 
ve sektörde sinerji yaratmak en büyük 
sorumluluklarımız” dedi.
“Her geçen gün sektörde hizmet ve görev-
ler çoğalmakta, yenilikçiliğin bir ürünü olarak 
akla gelmeyen, düşünülmeyen, yeni karmaşık 
ve çeşitli hizmet alanları çığ gibi büyümekte 
ve bu istekler bilişim teknolojisini kullanan 
birimlerde ve dolayısıyla burada çalışan bilişim 
personelinden istenmektedir” diyen Yılmazer, 
sektörde bilişim personeli ihtiyacının arttığını 
söyledi. Yılmazer, Eylül 2010’dan bu yana 
çalışma gruplarının raporların 2 gün boyunca 
etkinlikte tartışılacağını ve TBD İnternet sites-
inde yayınlanacağını duyurdu.

“Bireysel birikimlerin 
kurumsallaştığı bir yapı ”
TBD Ankara Şube’nin 16 Mayıs 2008’de 
kurulduğu anımsatan Şube Başkanı İlker 
Tabak, şunları söyledi:
“Gücünü ve etkisini, bilişimcilerin birey olar-
ak verdiği gönüllü desteklerden alan TBD, 40 
yıllık bireysel birikimlerin kurumsallaştığı bir 
yapıdır. TBD, tüm bilişimcilerin, üyesi olsun 
ya da olmasın, hepsinin meslekî çıkarlarını 
da korumak zorunda olan bir şemsiye 
örgüttür. Unutmayalım ki, TBD, öncelikle 
meslektaşlarımızın örgütüdür. TBD, yalnızca 
bir meslek örgütü değil, aynı zamanda disiplin-
ler arası uğraş alanı nedeniyle ülke sorunlarına 
çözüm üreten biz bilişimcilerin ortak akıl plat-
formudur. Bilişim profesyonellerinin birikim-
lerini paylaştığı bir çatı örgütüdür.” 
TBD’nin bilişim toplumu olma yolunda tüm 
vatandaşların sorunlarına eğilen bir STK 
olduğuna dikkat çeken Tabak, “bir STK olar-
ak, bilişim alanındaki eylem ve söylem-

lerini kamu yararını gözeterek ve iyi niye-
tle gerçekleştirirken,  toplumsal bir kurum 
kimliğinde olduğunu unutmadan, gerektiğinde 
karşı görüşünü, geçmişte olduğu gibi, bugün de 
taviz vermeksizin belirtmekten” çekinmedik-
lerini vurguladı.
Derneğin diğer şubelerinin ilgi alanındaki 24 
il dışında kalan 57 il, başka bir tanımlamayla 
nüfusun yüzde 53,2’sinin Ankara Şubesi’nin 
ilgi alanını oluşturduğunu anlatan Tabak, 
konuşmasını “Katılım ve katkılarıyla tüm 
kamu çalışanlarının da içinde olduğu 
bir ‘Sosyal Dönüşüm’ hamlesi ile ‘e-
Devlet’e, ‘Bilişim Toplumu’na dönüşümü 
başaracağız. Buna inanıyorum! Sizlerin 
de inanmanızı bekliyor ve istiyorum!  Ge-
lin bunu hep beraber başaralım!” diye 
bitirdi.

Menteş: Çekinmeden fikrimizi 
söylemeliyiz
TBD Başkanı Turhan Menteş, 
konuşmasına “Bir efsane olan bu et-
kinlik, tam 13 yıldır, gönüllülük esasıyla 
dışarıdan hiçbir katkı almadan devam 
ediyor. İyi ki varsınız, bu çalışmaları 
yürütüyorsunuz” diye başladı. Gönüllülük 
esasıyla çalışan derneğin gün geçtikçe 
etkinliğini artırdığını belirten Menteş, 
siyasetler üstü çalışan bir sivil toplum 
örgütü olduğunu ve kendi alanındaki 
mesleki dayanışmayı geliştirdiğinin 
altını çizdi. 
Menteş, derneğin kendi gelişimini 
sürdürürken, toplumun da gelişmesine katkı 
sağlamak zorunda olduğuna işaret ederek 
gidemedikleri illere de gitmeleri gerektiğini 
düşündüklerini, ulaşılan il sayısının bu yıla 
10’a çıkarmayı planladıklarını bildirdi. Etkin-
likte iki gün boyunca katılımcılığın güzel bir 
örneğini vereceklerini belirten Menteş, kamu-
nun yapacağı düzenlemelerle ilgili olarak, sivil 
toplum örgütlerinin görüşlerini alarak hareket 

etmesinin daha doğru olacağını işaret ederek 
şunları söyledi: 
“Ülkemizin geleceğiyle ilgili konularda çekin-
meden fikrimizi söylememiz gerekiyor. 
Katılımcılıkla neler yapılabileceğinin pek çok 
kişi farkında değil. Hâlâ katılımcılık konusun-
da bir zemin bulunmuş değil. Kamu-devlet-
vatandaş ilişkilerinde bunu daha kuramadık. 
Devletin her zaman en iyi ben bilirim 
anlayışından, vatandaşın da devlete karşı ben-

zer tutumundan vazgeçilmiş değil. Birçok 
çalışma yapılırken görüşümüz alınmıyor. ‘Ben 
vatandaşım adına düşünür ve karar veririm’ 
deniliyor. Bu yaklaşımı değiştirmemiz gere-
kir. Katılımcılık olmadan bilgi toplumuna geçiş 
olamaz. Sivil inisiyatif olarak katılımcılığa daha 
akılcı yaklaşıp her zaman eksikleri söyledik. 
Son bir aydır olan tartışmaları biliyorsunuz. 
Bizim burada eğriye eğri, doğruya doğru de-
memiz gerekiyor. 
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Hiçbir konuda görüşümüz alınmıyor. Kararlar 
alınırken, STK’ların görüşlerinin alınması ve 
süreçlere katkı vermesinin önünün açılması 
gerekiyor. Bunun yavaş yavaş uygulandığını 
görüyoruz. STK’lar bazen de doğru 
kullanılamayabiliyor. Biz TBD olarak her za-
man siyasetler üstü tavrımızdan vazgeçmedik 
ve fikrimizi açıkça söylemekten vazgeçmedik.”
İlk defa, sistemli bir çalışmayla, tersten mod-
elleyerek e-devlet üst yapısının ne olacağının 
ortaya koymaya çalışılacağına dikkat çeken 
Menteş, Kamu-BİB etkinliğinin, Türkiye’nin 
geleceğinin yönlendirileceği ve kamu 
çalışmalarına yön verilecek bir platform 
olduğunu vurguladı.

Bulut bilişim için mevzuat ve 
politikaları gözden geçirilmeli
Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı 
Cemal Akyel, “Bulut Bilişim ve Coğrafi Bilgi 
Sistemleri” konulu bir sunum yaptı. Bu sis-
temlerin kamuda kullanımının büyük yararlar 
sağlayacağını anlatan Akyel, Avrupa Birliği (AB) 

tarafından desteklenen “Yerküreyi İzleme” (Eye 
on Earth-http://www.eyeonearth.eu) projesin-
den söz etti. Microsoft’un arama motoru hizmeti 
Bing üzerindeki haritalarla su ve hava kirliliğini 
takip etmeyi amaçlayan projenin altyapısında 
bulut servisleri oluşturmayı sağlayan Microsoft 
Azure teknolojisi yer alıyor. Türkiye’nin de üye 
olmaya ve verilerden yararlanmaya çalıştığı 
projede, hava kalitesi ve durumu hakkındaki 
bilgiler ilk elden vatandaşa sunuluyor. AB’nin 
2020’de ulusal rekabet açısından tek bir sınırı 
olmayan sayısal bir pazar öngördüğünü bil-
diren Akyel, bulut bilişim için kamunun yeni iş 
ve iş yapma modelleri, güvenlik ve yazılımla il-
gili mevzuat ile politikalarının yeniden gözden 
geçirilmesi gerektiğine işaret etti. 
Ericsson Türkiye Genel Müdür Yardımcısı 
Cenk Alper, geçmişe kısa bir yolculuk yapıp 
dünyada 120, Türkiye’de 1920’lerden bu yana 
faaliyet gösteren Ericsson’ın, ülkemizdeki bazı 
“ilk”lerine ilişkin bilgi verdi. Türkiye’deki ilk 
sabit iletişim altyapısını ve hâlâ Dolmabahçe 
Sarayı’nda çalışmakta olan ilk telefon hattını 
kurduklarını anlatan Alper, 1925’te İzmir ve 
çevresinde o dönem itibariyle çok büyük ka-
pasiteli kabul edilen, 2416 aboneye hizmet 
verecek ilk telefon santralini hayata geçirdik-
lerini anımsattı. 

Alper, şirketin kurucusu Lars Magnus 
Ericsson’un Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’e el yapımı özel bir tel-
efon hediye ettiğini ve bu telefonun hâlâ Dolma-
bahçe Sarayı’nda sergilendiğini söyledi. 1993’te 
GSM teknolojisini Türkiye’ye getirdiklerini ve ilk 
mobil iletişim altyapısını kurduklarını belirten 
Alper, halen Türkiye’nin 3G konusunda ana te-
darikçisi olarak hizmet verdiklerini vurguladı.
 
Kamu ses hizmeti alımını ihale ile 
yapmalı 
Turkcell’den Tuğrul Cora ise ses dışı gelirlerin 
daha fazla olmaya başladığını belirterek “Mo-
bilde ses işi tali bir iş olma yolunda ilerlerken, 
veri hizmeti ana işimiz olma yolunda ilerliyor” 
dedi. 

Mevcut Telekom fiber altyapısının bir alternati-
fini kurduklarını bildiren Cora, bugün “mobil 

İnternet devrimi” yaşadığımızı söyledi. Mo-
bil İnternet kullanımının büyük ölçüde artış 
gösterdiğini belirten Cora, Türkiye’deki mobil 
operatörlerin yüzde 30’unun İnternet’e akıllı 
cihazlarla bağlandığını, İnternete bağlı cihaz 
sayısında da artış yaşandığına, 3-5 yıl içinde 5 
milyar insan ve 50 milyar nesne ya da cihazın 
makineden makineye İnternet şebekesine 
erişeceğini bildirdi. 

Cora, kamuda ses hizmeti alımının, ihaleye 
çıkılmadan doğrudan alım yoluyla yapıldığını 
anımsatıp bu süreçlerin ihale yoluyla 
yapılmasının da yararlı olacağına dikkat çekti.

 
BTK Başkanı Acarer: Yeni petrolün 
adı veri
Açılış töreninin son konuşmacısı olan BTK 
Başkanı Tayfun Acarer, global krizin en şiddetli 

olduğu dönemde bile, bilişim sektörünün 
hızlı büyüdüğü ve diğer sektörlere de katkı 
verdiğine değinerek “TBD’nin süreçlere 
olumlu bakması sektörün gelişmesinde 
çok önemli” dedi.
Bilişim sektörünün hacminin 35 milyarı 
bulduğunu anımsatan, Türkiye’deki 
İnternet kullanımı ve kullanıcı sayısındaki 
artışının sevindirici olduğunu belirten 
Acarer, bilişim sektöründe önemli 
değişimler yaşandığını vurgulayarak, 
“Her şeyden önce bazı kavramlar ortaya 
çıktı ve değişti. Yeni petrolün adı, ‘veri’dir. 
Önümüzdeki dönemde petrolün yerini 
veri alacak. Petrol hatlarının yerine, veri-
lerin aktığı kanallar ortaya çıkacak” diye 
konuştu.
Yeni ekonomi firmalarının ülkel-
er üzerindeki etkilerinin de önemli 
olduğunu vurgulayan Acarer, teknoloji 
firmalarının ABD’nin gelirine etkisinin 
yüzde 20’yi geçtiğine de dikkat çekti. 
İnternet medyasına da değinen Acarer, 
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konuşmasına şöyle devam etti:
“Şimdi İnternet medyası diye yepyeni bir ka-
vram gelişti. Her şeyin bir arada sunulduğu, 
verinin, içeriğin, sesin tek paket içinde verildiği 
servisler gelişti. Ancak biz Türkçe içerik üre-
temiyoruz. Bu, çok ciddi bir sıkıntı. Türk halkının 
çok hızlı düşünme kabiliyetine baktığımızda, 
niçin Türkçe içerik üretemediğimize bakmamız 
lazım.” 
 “Güvenli İnternet Kullanımı”  tartışmalarına da 
değinen Acarer, şunları söyledi:
“Bir olayın 180 derece nasıl döndüğünü, hay-
ret ve ibretle izliyorum. Bu yeni bir olay değil. 
28 Temmuz 2010’da tüketici hakları örgütleri-
yle ortaklaşa ortaya koyduğumuz şey bu. 
‘Güvenli İnternet hizmeti kullanıcılara ücretsiz 
sunulacaktır’ denildi.
11 ay önceki prensip kararı alınmış, 3 ay önce 
de alınmış kurul kararından bahsediyoruz. Bu 
konu şimdi 3 hafta önce karşımıza bu şekilde 
çıkarıldı. 32 milyon İnternet abonesi, standart 
ya da mevcut profil dediğimiz profilde. Şu anda 
bunlardan isteyenler kendi iradeleriyle ‘güvenli 
İnternet profili’ denilen bir profile isterlerse 
geçerler. İsterlerse de bunda çocuk veya aile 
profilini seçerler, beğenmezlerse geri döner-
ler. Bu ücretsiz sunulacak. İsteyen kullanır ya 
da kullanmaz.
‘Neden devlet bunu yapıyor?’ deniliyor. Mevcut 
servis sağlayıcılar bunu ücretli vermiyor mu? 
Şu anda ne yapıyorsanız, 22 Ağustos’tan sonra 
da aynısına sahipsiniz. Gündüz bir profil, akşam 
bir başka bir porfile geçilebilir. Sunulmuş bir 
haktır bu, isteyen kullanır, istemeyen kullan-
maz.
2010 yılında bununla ilgili çalışmalar yapıldı. 
STK’lardan görüş alma ve ‘web’e koyup askıda 

kalma süresi oldu. İsteğe bağlı bir seçenektir 
bu. İsteyen kullanır istemeyen kullanmaz. 
Kararın alındığı tarihten itibaren de bu ‘web’de 
yayınlanmaktadır. Karar okunsaydı bu kadar 
tartışma olmayacaktı.”
Açılış konuşmalarının ardından sponsorlara 
plaketleri verildi.
 
 “e-Devlet’te yeni açılımlar” Forumu
Açılış konuşmalarından hemen sonra Menteş’in 
yöneticiliğini yaptığı “e-Devlet’te yeni açılımlar” 
başlıklı forum gerçekleştirildi. Foruma , Eric-
sson Kamu Sektörü Satış Yöneticisi Bülent 
Konuk, Terada’dan Cem Kubilay, Turkcell’den 
Aykut Dalyan ve Microsoft’tan Erdem Erkul 
katıldılar. 
Türkiye Platformu hakkında bilgiler veren 
Menteş, e-devlet yapılanma öngörülerinin 
geniş katılımlarla geliştirilmesini gerektiğini 
belirterek “E-devlet yolunda kamu-özel ilişkisi 
ne olmalıdır?” sorusunun yanıtının alınmasının 
zorunluluğuna dikkat çekti.
Konuk, bir vatandaş olarak e-devletten ne 
beklediğinin ortasında verinin yattığını, dev-
letin artık kayıtlarında, “sayısallaştırma” 
dönemine girdiğini söyledi. Veriyi herkesin 
erişimine açabilecek büyük e-devlet projeler-
inin geliştirilmesine devam edilmesini isteyen 
Konuk, kamuda veri merkezi konusunda büyük 
ihtiyaç olduğunu belirtti.
Kubilay, veriye dayalı karar destek sistemler-
inden ve Teradata olarak sundukları hizmetler-
den söz etti. Verilerin işlenmesi, süreçlerin 
geliştirilmesi ve analiz edilmesi gerektiğini an-
latan Kubilay, anlık verilerin hızla geçmiş ver-
ilerle analiz edilmesinin şart olduğunu söyledi. 

Kubilay, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde 
disk teknolojilerinin hızla gelişeceğine 
dikkat çekti.
E-devlet servislerinin mobil 
servislere dönüşmesinin söz konusu 
olduğunu anımsatan Dalyan, e-devlet 
uygulamalarında lokal ve yerel verilerin 
kullanılır hale geleceğini öngördüklerini, 

konum ve lokalin de e-devlet uygulamalarına 
yerleştirilmesi gerektiğine işaret etti.
Erkul, sosyal medya kullanımını e-devlette 
uygulanmasını sağlayacak bir açılım yapılması, 
bu uygulamaların e-devlet ve e-devlet kapısında 
olması gerektirdiğini anlattı. Erkul, yeni 
kavramların içinin doldurulması gerektiğini 
belirterek “kürek tutan devletten dümen tutan 
devlete geçildi” dedi. 

Kamu-BİB eski Başkanlarından Abdullah 
Körnes, oluşturulacak e-kurumlarda, ente-
grasyonun unutulmaması gerektiğini vurguladı 
ve özel sektörden bu çalışmalara öncülük et-

mesini isteyerek “Doğru çalışan projeler ürete-
lim ve bunu toplumla paylaşalım” dedi. 
ÖSYM eski Başkanlarından Prof. Dr. Ünal 
Yarımağan,  20 yıl kadar önce de bu konunun 
gündemde olduğunu anımsatırken Türksel 
Kaya da TODAİ’nin bir çalışma yürüttüğünü 
bildirdi. 
Mizuna: Devletler, Gov 2.0 çalışmalarından 
yararlanmalı
Etkinliğin öğleden sonraki oturumunda Mi-
crosoft Kamu Sektörü E-Devlet Uygulamaları 
Genel Müdürü Rodrigo Becerra Mizuna, Dünya 
Bankası ile bir çalışma yürüttüklerini ve çok 
iyi bir model oluşturduklarını söyleyip çalışma 
hakkında bilgiler verdi. 
Dünyanın tümüyle değiştiğine değinen Mi-
zuna, bilişim konusunda da bazı değişiklikler 
olduğunu söyledi ve yeni trendler konusun-
da konuştu. Bilişim teknolojisinde ülkeler 
arasında rekabet yaşandığını anlatan Mizu-
na, hükümetlerin önceliklerine ilişkin bilg-
iler verdi. Mizuna, bazı hükümetlerin altyapıyı 
iyileştirirken bazılarının da açık hükümeti ter-
cih ettiğini söyledi. 
Sosyal medya ile vatandaşların enformasyon 
ve bilgi üreticisi konumuna geldiklerini be-
lirten Mizuna, bir bilgi duyduğunda bireylerin 
en çok kime güvenecekleri konusunda yapılan 
araştırma sonuçlarıyla ilgili olarak “Bireyler, bir 
bilgi duyduğunda en çok kendilerine benzeyen 
kişilere güveniyor. Daha sonra akademisyenler 
geliyor. Devlet ise, güvenilirlik sıralamasında 
alt sıralarda yer alıyor” diye konuştu.
Sosyal medya (Gov 2.0)  ile devletin vatandaşla 
arkadaş haline geldiğini bildiren Mizuna, bu 
noktada Microsoft’un yaptığı çalışmalardan 
örnekler verdi. Klasik kamu projelerini 
sunuş noktasında, konseptinde değişikliğe 
gidildiğine işaret eden Mizuna, devletlerin Gov 
2.0 çalışmalarından yararlanması, bu konuda 
eğitimler verilmesi ve bazı pilot uygulama-
lara başlanmasını önerirken umutsuzluğa 
kapılmamasını istedi. 
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Yapay zekâya sahip robot: ÇOKİ 

Kamu-BİB etkinliğinde, elektronik atıklardan yapılan yapay zekâya sahip ÇOKİ isimli ro-
bot, bilişimde çevre bilincine dikkat çekti. ÇOKİ, Orman Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube 
Müdürlüğü Sistem ve Network Uzmanları Mehmet Gür, Soner Salınan ve Bahadır Keleş 
tarafından tasarlanan elektronik atıklardan yapılan yapay zekâya sahip.

Halen belli kelimelerle insanlarla konuşan ÇOKİ’nin geliştirilip çocuklara ve çevre bilinci al-
mak isteyenlere yanıt verebilecek bir yapıya dönüştürülmesi hedefleniyor. Elektronik robo-

tun tasarımında 
OGM’deki atık 
elektronik kartları 
kullandıklarını söy-
leyen OGM Sistem 
ve Network Uzmanı 
Bahadır Keleş, 
elektronik atıkların 
bedensel bir kim-
lik kazanmasını ve 
çevre bilincini bu 
kimlikle vermesini 
hedeflediklerini 
söyledi. 

Rekabet Ortamında 
Takım Çalışması 
Uygulamaları 
temaları 
kapsamında; ele-
ktronik atıklardan 
yapılan ÇOKİ ile 
birlikte kablo 
atıklarından yapılan 
Futbolcu, elektronik 
atık ve düşük enerji 
sarfiyatlı LED lam-
balar kullanılarak 
yapılan basketbol 
potası ile bilgisayar 
anakartı üzerinde 
belleklerden (RAM) 
oluşturulan ok ile 
dart yapıldı. 
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