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Çağdaş, refah düzeyi yüksek bir Türkiye özleminin 
gerçekleşmesi yolunda 40 yıldır yılmadan ve 
büyük bir özveriyle çalışan Türkiye Bilişim 
Derneği  (TBD), bilişime taraf tüm kesimlerin 
yer aldığı Bilişim 2011 etkinliğini, 26-29 Ekim 
2011 tarihlerinde Ankara JW Marriott Hotel’de 
gerçekleştirdi. Gelişen ve değişen dünyada, 
insanı anlamak ve insan etkileşiminin farkında 
olmak amacıyla TBD tarafından organizasyonu 
yapılan Bilişim 2011, Dijital Türkiye Platformu 
işbirliği ve sinerjisiyle düzenlendi.  “Bilişim 
2011” etkinliği kapsamında 28. “Ulusal Bilişim 
Kurultayı” toplanırken 14. Bilişim Teknolojileri 
Işığında Eğitim (BTIE) Konferansı, 5. Özürlüler 
ve Bilişim ile Spor ve Bilişim kongrelerine 124 
konuşmacı katıldı. TBD Bilişim 2010 Hizmet 
Ödülleri,  13. Bilimkurgu Öykü Yarışması ile 
Erişebilirlilik Şampiyonları’nın ödüllerini aldığı 
etkinliği yaklaşık 8 bin kişi izledi. 
Ulaştırma Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) ile birçok sivil toplum 
kuruluşu (STK) tarafından desteklenen Bilişim 
2011 etkinliği, 26 Ekim 2011’de başladı. 
Etkinliğin açılışını TBD Yönetim Kurulu Başkanı 
Turhan Menteş, Microsoft Türkiye Genel 
Müdürü Tamer Özmen, Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım, TBD Onursal Başkanı Aydın Köksal, 
Dijital Türkiye Platformu Başkanı Faruk 
Eczacıbaşı ve BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer 
yaptı. Bilişim 2011’e, üst düzey bürokratlar, 
STK başkanları, akademisyenler, kamu ve özel 
sektörün yönetici ve çalışanları, sanayici ve iş 
adamları, girişimciler, öğrenciler ve teknolojiyi 
yoğun kullananlar katkı verdi.

Teknoloj i ,  B i l iş im 2011’de  insana odaklandı
TBD, 40. yılında bilişimcileri, “daha hoşgörülü, özgür ve demokratik bir 
dünya için”  bir araya getirdi. 26-29 Ekim 2011’de gerçekleştirilen  “Bilişim 
2011” etkinliğinde, kurultay, konferans ve kongrelerde toplam 124 
konuşmacı uzmanlıklarına ilişkin bilgiyi yaklaşık 8 bin kişiyle paylaştı.
Aslıhan Bozkurt

Etkinliğin açılışını yapan TBD Başkanı Menteş, 
Van depremi sonrasında veri tabanına bağlı 
simülasyon teknolojileri kullanılarak tahmini 
ölü ve yaralı, yıkılan ve hasarlı ev sayısının 
saptanıp çabuk müdahalenin gerçekleştiğine 
dikkat çekti. Bunun bilişim teknolojilerinin 
doğru kullanılmasıyla sağlandığının altını çizen 
Menteş, “Doğal afetleri engelleyemiyoruz ama 
hiç olmazsa afet sonrasında hasar ve zararları 
kapatma ve acil müdahale gücünü bilişim 
teknolojileriyle hızlandırmamız mümkündür” 
dedi.
Deprem nedeniyle TBD olarak bir kampanya 
başlattıklarını bildiren Menteş, öncelikle Van’da 
bir okulda bilgisayar teknolojileri sınıfının tüm 
altyapısını kurma kararı aldıklarını açıkladı. 
Türkiye’de gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) 
içinde yaklaşık binde 8 olan araştırma 
geliştirmenin (Ar-Ge) payının yüzde 2’lere 
çıkarılması gerektiğini vurgulayan Menteş, 
rekabetçi, yenilikçi ve yaratıcılığa dayanmayan 
gelecek yapılanmalarıyla Türkiye’nin uluslar 
arası arenada geride kalacağına işaret 
etti. Menteş, “Ar-Ge önceliğimizin çok iyi 
tanımlanması, sektörel olarak bir yön verilmesi 
gerekiyor. Burada sektör olarak öncü rol 
üstlenmeliyiz. Ar-Ge’lerin özellikle şu anda 
dünyada rekabet edebildiğimiz alanlarda 
kullanılması gerektiği görüşündeyiz. Örneğin 
elektronik ve otomotiv yan sanayimiz dünyada 
büyük paya sahip olduğumuz alanlar. Ar-Ge 
politikalarının tümden gözden geçirilip her 
alanda Ar-Ge yerine ‘önceliklendirilmiş Ar-Ge’ 
kavramının Türkiye’de yerleştirmemiz gerektiği 
düşüncesindeyiz” diye konuştu.

Van depreminde birçok hayatın mobil 
iletişim sayesinde yerlerinin belirlenip 
kurtarıldığını anımsatan Menteş, baz 
istasyonlarının şehir dışına çıkarılması ile 
ilgili talepleri anımsattı.  Menteş, Dünya 
Sağlık Örgütü’nün “baz istasyonlarından 
ve kablosuz ağlardan gelen zayıf RF 
(radyofrekans) sinyallerinin insan sağlığını 
olumsuz yönde etkilediğine dair herhangi 
bir bilimsel kanıta ulaşılamamıştır” 
şeklindeki son açıklamaları nedeniyle 
konunun hukuksal boyutunun bilimsel 
veriler ışığında yeniden değerlendirilmesi 
gerektiğini belirtti. 
Microsoft Türkiye Genel Müdürü Özmen ise 
şirketin Türkiye’deki ve 2023 vizyonundaki 
yeri hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin bilgi 
toplumuna yönelik Ar-Ge harcamalarının 
azlığına değinen Özmen, rekabet için 2023 
vizyonu kapsamında Ar-Ge harcamalarının 
yüzde 3 düzeyine çıkarılması gerektiğini 
söyledi. 
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Microsoft olarak Türkiye’ye özgü bir 
“sağlık kasası” uygulaması başlattıklarını 
belirten Özmen, istihdam yaratmak ve 
verimliliği artırmak için 5 ana konuda proje 
geliştirdiklerini anlatıp önümüzdeki 3 yıl içinde 
Türk ekonomisine 4 milyar dolarlık katkıda 
bulunmayı hedeflediklerini bildirdi.
Açılışta konuşan Ulaştırma Bakanı Yıldırım, 
Van’da yaşanan depremde Türkiye’nin bilişim 
altyapısının ne kadar geliştiğini bir kez daha 
ortaya koyduğunu belirterek depremin olduğu 
ilk andan itibaren bölgede haberleşme 
altyapısında hiçbir sorun yaşanmadığını 
söyledi. Bütün yoğunluğun o bölgede olmasına 
rağmen iletişim akışının seyyar istasyonlarla 
birlikte birkaç saat içinde sağlandığına dikkat 
çeken Yıldırım, birçok insanın da başvurdukları 
iletişim araçları sayesinde enkaz altından sağ 
çıkarıldığını anımsattı. 
İnsanın olmadığı hiçbir eylem, sistem ve 
işlemin başarı şansının olmadığını belirten 
Yıldırım, bilişimin insan hayatına girmesiyle çok 
şeyin değiştiğini, teknoloji alanında yaşanan 
bu dönüşümün bazı sorunları da beraberinde 
getirdiğinin altını çizdi. Yıldırım, sorunların 
fazla olmasını normal karşıladığını ve bilişimle 
ilgili her türlü gelişmenin ülkelerin değişimi ve 
gelişimine olumlu katkı sağladığını vurguladı. 
“Bilişimin gelişmesi devletle 
vatandaş arasındaki kavgayı 
bitirecek” diyen Yıldırım, 
bilişimle sürekli yaşamanın 
insanı yalnızlaştırdığını da 
bildirdi.
TBD’nin yaptığı bu yıllık 
toplantıların bir yıl içinde 
bilişim alanında yapılanların 
bir değerlendirmesini 
içerdiğini ve önümüzdeki 
dönemler için bir yol haritası 
oluşturduğunu ifade eden 
Yıldırım, bilişimin çok hızlı 
gelişen bir alan olması 
açısından da bu toplantıların 
önemine işaret etti.  
Bilişim için gelişmiş bir 

altyapının kaçınılmaz olduğuna dikkat eden 
Yıldırım, iletişim altyapısının mutlaka gelişmesi 
ve fibere geçilmesinin şart olduğunu bildirdi. 
Evden eve fiber erişimin yapılması gerektiği 
belirten Yıldırım, Türkiye’nin 2023 Vizyonu 
doğrultusunda evlere fiber erişimin en az 
100 megabit olması gerektiğini söyledi. Kablo 
altyapısının İnternet Servis Sağlayıcılara 
açılacağını, Geçiş Hakkı’nı yürürlüğe 
koyacaklarını bildiren Yıldırım, Ar-Ge’nin 
Türkiye’de kamu ağırlıklı olarak yürütülmesinin 
yanlış olduğunu,  Ar-Ge’de özel sektörün 
payının artırılacağını dile getirdi.

Fatih Projesi’nin bütçesi, 8.5 milyar 
Bilişimde sosyal sorumluluk projelerinin 
artırılması gerektiğini belirten Yıldırım, 
Ulaştırma Bakanlığı olarak “Ben de 
varım” projesiyle 300 engelli gence evden 
çalışabileceği iş bulduklarını ve “Gören göz” 
projesini de bitirme aşamasına getirdiklerini 
söyledi. Fatih Projesi’ne (Fırsatları Artırma ve 
Teknolojiyi İyileştirme Hareketi)  de değinip 
projeye 8,5 milyar Lira ayrıldığını kaydeden 
Yıldırım, projeyle, okullarda sınıfların bilgisayar 
etkileşimli tahta ile donatılacağını, çocuklara 
tablet bilgisayar dağıtılacağını, iletişim 
altyapısının gelişeceğini anlattı. 

Yaşam Boyu Hizmet Ödülü Adalı’nın
Etkinliğin açılışında, 1996’dan 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 Hizmet Ödülü”nü, İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar Mühendisliği 
Bölüm Başkanı ve Bilişim Enstitüsü Bilgi 
Teknolojileri Programı Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Eşref Adalı aldı. 
Tüm eğitim hayatını İstanbul’da geçiren 
Adalı, İTÜ Elektrik Fakültesi’nde eğitime 
başladı ve zayıf akım kolundan Yüksek 
Mühendis olarak mezun oldu. Case 
Western Reserve University’de (ABD) 
konuk araştırmacı; Carleton University’de 
(Kanada) konuk öğretim üyesi ve Akron 
University’de konuk araştırıcı öğretim 
üyesi olarak görev yapan Adalı, Tübitak 
Marmara Araştırma Merkezi’nde İnformatik 
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Grubu’nun kurulması çalışmalarını yürüttü 
ve merkezin başkan yardımcılığı görevinde 
bulundu. İTÜ Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü’nün kurulmasında öncü rolü üstlenen 
Adalı, bölümün ilk başkanı olurken Bilgisayar 
ve Bilişim Fakültesi’nin kuruluşuna da öncülük 
edip fakültenin ilk dekanı oldu. 
Açılış konuşmaları TBD Onursal Başkanı Köksal 
ve TBV Başkanı Eczacıbaşı’nın konuşmalarıyla 
devam etti. 40 yıl önceki düşlerin çoğunun 
gerçekleştiğini, şimdi elde edilenlerle 
yetinmeden yeni amaçlara yönelinmesi 
gerektiğini belirten Köksal, “Türkiye kendi 
öz değerleri, bilişim ve yazılım deneyimi ile 
yeryüzünün en gönençli ülkesi olacak birikime 
sahiptir” dedi. 
“Devletimizin geleceğimizle çok daha fazla 

ilgilenmesini beklemek hakkımızdır” diyen 
Köksal, birçok olumlu çalışma yapıldığına 
değindi. Köksal, özellikle yazılım alımlarının 
desteklenmesi ve yerli ürünlerin teşvik 
edilmesini istedi. TBV Başkanı Eczacıbaşı 
ise Digital Türkiye Platformuna ilişkin bilgi 
verdi.

“Sosyal medya, her türlü amaca 
hizmet edebilir durumda”
Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen 
“Sosyal Hareketler” panelini; Dünya 
Ekonomik Forumu ve ABD Ulusal e-devlet 
Merkezi Direktörü Prof. Dr. Jane Fountain 
yönetti. Meksika Devlet Başkanının Kamu 
Politikaları Ofisi Başkanı Lorena Becerra 
Mizuno, Sayısal Hikâye Anlatım Merkezi 
Kurucu ve Yöneticisi Joe Lambert konuşmacı 
olarak katıldığı panele, İngiltere Başbakanı 
şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda 
Başdanışman Tim Kelsey ise video 
konferansla katkı verdi. E-devlet, sosyal 
medya ve topluma etkilerinden söz edilip 
örnek projeleri anlatan Kelsey, açık veri, 
açıklık, hükümetlerin bilginin açık kullanımı 
konularında bilgi verirken, Türkiye’nin de 
bunun bir parçası olmayı istediğini belirtti. 
İngiltere’deki e-devlet projelerine değinen 
Kelsey, projelerle sağlanması hedeflenen 6 
kilit hedefi şöyle sıraladı: “Hesap verebilirlik, 
seçme özgürlüğü, verimlilik, kaliteli kamu 

hizmeti, sosyal inovasyon ve şeffaflık.” 
Panel yöneticisi Fountain, Türkiye’nin 
digitalleşme adına geliştirdiği stratejik 
planlamasını çok beğendiğini söyledi. 
Dünyadaki ekonomik krizler sonucunda 
artık hükümetlerin zayıfladığı, STK’ların ise 
güçlendiğinden söz edildiğine değinen Fountain, 
STK’ların modernleşmesi gerektiğine işaret 
etti. Sosyal medyanın her türlü amaca hizmet 
edebilir duruma geldiğini bildiren Fountain, 
ABD Başkanı Barack Hussein Obama’nın 
kampanya sürecinde kullandığı sosyal 
medya argümanlarına ilişkin bilgiler verdi. 
Fountain, bilginin açıklığını sağlama adına 
kamu-üniversite ve özel sektör işbirliğinin 
önemini vurgulayan, sosyal medya araçlarının 

artık sosyal hareketleri düzenlemek ve 
göstermek adına kullanıldığını belirterek 
sözlerini şöyle tamamladı:
“Devletler de artık sosyal medyayı aktif 
bir şekilde kullanıyor. Yaşanan ilerleme 
ve devrimler teknolojiye eşit gitmeli. Artık 
devletler, sosyal medyayı sansürlemeyi 
düşünmemeli. Çünkü kişiler kendi 
sansürlerini kendileri yapabilirler. Kişiye 
özel filtreleme artık daha çok kullanılır 
olacak. Sosyal medyanın ‘Arap baharı’nda 
önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Ve 
sosyal medyanın yeni devletlerin enforme 
edilmesi ve yapılanmalarında bir rolünün 
olup olmayacağını da merak ediyoruz. 
Devlet politikalarımız ve kurumlarımızı 
daha anlamlı hale getirmede sosyal 
medyayı kullanmalıyız.” 
Panelde 20 yıldır bir on-line platform 
yönettiklerini ve digital medyayı 
toplumların bir ifade aracı olarak 
kullanması için çalıştıklarını anlatan 
Lambert, “Yaşadığımız 21. Yüzyıl sosyal 
uyum çağı” dedi. Mizuno ise, Meksika 
deneyimlerinden söz etti. 

Açılış töreninde Gani Müjde, bilişim 
teknolojilerinin yarattığı değişimleri 
kendine has üslubuyla ve “Gülmesini 
bilmeyen bilişimci olmasın” başlıklı 
sunumuyla katılımcılarla paylaştı. 

Aynı gün Besteci ve Orkestra Şefi Musa Göçmen, 
18. TBD Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması’nda 
yarışacak 16 finalist açıkladı. Ardından TBD 
Bilişim 2011 Hizmet Ödülleri Töreni yapıldı.
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