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Bakan Yıldırım: Bilişim Ar-Ge faaliyetlerine destek yönetmeliği hazır

FATİH Projesi’ne, 7-8 milyar lira kaynak ayrıldığını açıklayan 
Bakan Yıldırım, bilişime yönelik Ar-Ge faaliyetlerini 
desteklemek üzere hazırlanan yönetmelikle, kurumsal ve 
kişisel düzeyde projelere 100 bin lira ila 3 milyon lira arasında 
değişecek oranlarda destek verilecek. 

BİMY’19 Semineri’nin kapanış 
oturumu, 31 Mart 2012’de yapıldı. 
Oturumun sabah düzenlenen 
bölümünde TBD Başkanı Prof. Dr. 
Menteş, Alcatel-Lucent Teletaş 
Türkiye-Azerbaycan Başkanı Murat 
Cenk Kıvılcım ile Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım’ın protokol konuşmalarını 
gerçekleştirdiler. Öğleden 
sonranın kapanış konuşmalarını 
ise Uluslararası Telekomünikasyon 
Birliği (International 
Telecommunication Union-ITU) Genel 
Sekreteri Dr. Hamadoun Toure ile 
BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer yaptı. 
Konuşmasında “bilişimin kritik 
ve öncelikli bir sektör” olduğunu 
uzun zamandır dile getirdiklerini 
anımsatan TBD Başkanı Menteş, 
sektör STK’ları arasında, büyümede 
sıçramanın tek anahtarının bilişim 
olduğu, başka hiçbir sektörde yüzde 
8.5’lik büyümenin yakalanamayacağı 
konusunda görüş birliği sağlandığının 
altını çizdi. Menteş, “Bilişim, 
büyümeyi tetikleyici, üretimi teşvik 
edici bir sektördür” dedi. 
Seminerin ana sponsoru olan 
Alcatel-Lucent Teletaş Türkiye-
Azerbaycan Başkanı Kıvılcım ise 

son 13 yıldır yurtdışında yaşadığını 
bildirip Türkiye’deki bilgi ve iletişim 
teknolojileri (Information and 
communication technologies-
ICT) sektörünün gelişime ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. 
1990’larda bilgi teknolojileri ve 
haberleşme olmak üzere iki farklı 
sektör olduğunu anımsatan Kıvılcım, 
bilişim ve haberleşmenin artık ICT 
olarak tamamen bütünleştiğini belirtti. 
Türkiye’nin ICT alanında “inanılmaz” 
gelişme sağladığı ve çok önemli 
projeleri gündemine aldığına değinen 
Kıvılcım, Fatih Projesi’nin önümüzdeki 
yılların projesi olduğuna işaret ederek 
şöyle konuştu:
“E-devlet projelerinde çok ilerdeyiz 
ama son noktaya varamadık. Daha 
yapılacak şeyler var. Fatih gibi önemli 
projelerin yazılım gelişiminde çok yol 
alabilmek için iyi rolleri üstlenmeliyiz. 
Akıl terimizle ihracatımızı artırabiliriz. 
Bilişim ve haberleşme sektörü, 
inanılmaz bir şekilde kabuk 
değiştiriyor. ICT’yi artık her alanda 
görüyoruz ve bu durumda hepimizin 
omuzlarına ağır yükler biniyor. Çok 
çalışmak zorundayız.”

http://www.bilisimdergisi.org/s142
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FATİH Projesi’ne, 7-8 milyar lira 
kaynak 
19. Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri 
Semineri’nin TBD’nin bir klasiği haline 
geldiği ve her seferinde farklı konuların 
ele alındığını söyleyerek konuşmasına 
başlayan Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Yıldırım, bilişim 
sektörünün çok dinamik olduğuna 
dikkat çekip İnternet’in “hiç kimsenin 
inkâr edemeyeceği çok önemli ve 
stratejik bir güç” haline geldiğini 
belirtti. İnternet’in insanların yaşam 
destek aracı haline geldiğine işaret 
eden Yıldırım, buna rağmen İnternet’in 
yaratabileceği tahribatın savaşta 
yaşanacak tahribattan daha fazla 
olabileceğini vurguladı. 

Bilişim sektörünün ciro ve hacminin 
sürekli büyüdüğüne değinen Bakan 
Yıldırım, şunları söyledi:
“Türkiye,  2023 hedeflerini 
tutturabilmek için mutlaka lokomotif 
sektör olarak bilişimi seçmeli. Bilişim, 
sadece kendi başına kalmıyor tüm 
sektörleri etkiliyor. Bizim sektörün 
önünü açmak gibi bir görev ve 
sorumluluğumuz var. Bilişim ağırlıklı 
büyüme stratejisini benimsersek cari 
açık ve diğer sıkıntıları daha rahat 
aşarız.”
Türk insanının haftada ortalama 33 
saatini İnternet’te geçirdiğine değinen 
Yıldırım, İnternet’te geçirilen ortalama 
zaman bakımından da Türkiye’nin 

Avrupa’da ilk sırada yer aldığını 
belirtti. İnternet’te dünyada 6’ıncı 
sürümün devreye girdiği, bu 
sürecin hazırlıklarına 2008’de 
başlandığını anlatan Bakan Yıldırım, 
yeni IP sürümünün göz önünde 
bulundurulmasını tüm kurumlara 
Başbakanlık genelgesiyle 
duyurulduğunu, Resmi Gazete’de 
de yayınlandığını anımsattı. Yıldırım, 
İnternet yönetiminin Birleşmiş 
Milletler (BM) bir yapıda olmasını da 
önerdi. 
Bilişim sektörünün desteklenmesi 
gereken öncelikli sektörler arasında 
gördüklerini, yeni teşvik sisteminde 
bu konunun ele alınacağını duyuran 
Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu kararın alınmasındaki en 
önemli etken, FATİH Projesi’dir. 
Bu proje, eğitim- bilişimde bir 
eğitim projesi olmaktan çok 
ötedir. 4 yıl içinde bu alana 7-8 
milyar lira kaynak aktarılacak. 
Bu kaynağın olabildiğince yerli 
katkı ile kullanılması ve bu alanda 
büyük-küçük yerli bireysel kurumsal 
firmalarımızın yer almasını istiyoruz. 
Bilişimle ilgili doğrusu yeni bir döneme 
giriyoruz. Bilişim, 2012 ve sonraki 
yıllarda Türkiye’nin gündeminde çok 
daha fazla yer alacak. 

Bilişime yönelik Ar-Ge faaliyetlerini 
desteklemek üzere bir yönetmelik 

hazırladık. Yönetmelik bir-iki ay 
içerisinde uygulamaya geçirilecek. 
Kurumsal ve kişisel düzeyde projeler 
desteklenecek. 100 bin lira ile 3 
milyon lira arasında değişecek. Bir 
kişi veya kurum yılda en fazla iki proje 
sunabilecek. Bu şekilde daha çok 
insan ve kurumun faydalanmasını 
hedefliyoruz.”

Sözlerini, “Siz, sadece bir sektör değil, 
tüm sektörlerin imdadına yetişen, 
hayatı kolaylaştıran, rekabet gücünü 
arttıran bir sektörsünüz. Size çok iyi 
bakmamız lazım” diyerek bitiren Bakan 
Yıldırım’a TBD Başkanı Menteş, plaket 
sundu. Yıldırım, “Plaketini alırken 
plaketleri sanal olarak verelim” dedi. 

http://www.bilisimdergisi.org/s142
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ITU Genel Sekreteri: Türk 
hükümeti İnternet ve genişbant 
kullanımında çok aktif
2007’de Antalya’da düzenlenen Genel 
Kurul’da ITU Genel Sekreteri seçilen Dr. 
Hamadoun Toure, yeniden Antalya’da 
bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi. 
Mobil telefonun gelecek olduğunu, 
iletişimin geliştirilmesi gerektiğini 

bildiren Toure, İnternet ve güvenliğin 
önemine değinerek “Bilgi güvenliği, 
saydamlık ve özel yaşamın aynı anda 
İnternet’te bulunması gerekiyor” dedi.
 
Türkiye’nin genişbant kullanımı 
konusunda kilit rolü olduğuna 
vurgulayan Toure, “Türk hükümeti 
İnternet ve genişbant kullanımı 

hususlarında çok aktif. Hükümet, 
devlet ve özel sektörün birlikte 
çalışması önem taşıyor. Ayrıca, e-devlet 
hizmetleri de talep ediliyor. Bu konuda 
Türkiye, iyi bir konumdadır” diye 
konuştu.

Daha sonra sadece BİMY’ye özel,  
“5N 1Hack (!)”  konulu bir gösteri 
gerçekleştirildi. Gösteride, ne kadar 
kolay bilişim suçu işlenebileceği 
doğaçlama olarak sahneden izleyicilere 
aktarıldı. İkinci gün öğleden sonra 
“Yeni çözümler” panelinde Vodafone 
Kurumsal Satış ve Çözümler Direktörü 
Önder Güler, Vodafone Servis Yönetimi 
Müdürü Berna Kulaksız ile Adalet 
Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı 
Mesut Küçükiba konuştu. 

Seminerin son paneli “Turizm 
merkezinde iletişim altyapısı” oldu. 
TBD Antalya Şube Yöneticisi, Akdeniz 
Üniversitesi Tıp Bilişimi Öğretim Üyesi 
Osman Saka’nın yönettiği panele, 
konuşmacı olarak Ümit Aydın, Geylani 
Gani, Serkan Kıvılcım, Türk Telekom 
Antalya Bölge Müdürlüğü’nden 
Selvet Bahadır, Ramazan Toksöz 
katıldı. Antalya’nın turizm sektörü 
ile ilgili iletişim sorunları ve iletişim 
firmalarının öngördükleri çözüm 
önerilerinin tartışıldığı panelde, cep 
telefonlarının yakın bir gelecekte mobil 

cüzdan olacağını, otellere cep telefonu 
ile giriş yapılabileceği öngörüsünde 
bulunulurken “turizm bilişimcisi” 
olması gerektiğine dikkat çekildi. 
BİMY semineri, her devrin dev ismi 
Alpay’ın muhteşem konseriyle 
tamamlandı. 
Seminer kapsamında Alcatel-Lucent 
Enterprise Teknik Satış Müdürü Adil 
Can, “Veri merkezlerinde uygulama 
bilinçli ağ mimarisi”; Alcatel-Lucent 
Enterprise Satış Müdürü Yunus Salık 
“Akıllı bina teknolojilerinde iletişim 
cihazlarının gücü”; IBM Güvenlik 
Sistemleri CEE Bölge Yöneticisi Hakan 
Turgut ve Çözüm Yöneticisi Müjdat 
Timurçin, “IBM güvenlik ve bulut 
çözümlerine genel bakış”; Huawei 
Enterprise Satış Direktörü Serdar 
Yokuş ve Huawei Enterprise Çözüm 
Müdürü Güray Alaaddinoğlu, “Kamu 
için yeni ve rekabetçi bir yaklaşım ve 
uçtan uca Huawei çözümleri”; Oracle 
Kıdemli Satış Danışmanı Burçin Öksüz 
, “Kamuda süreç ve mevzuat yönetimi” 
konusunda bilgi verirken NETAŞ 
Operatörler ve Kurumsal Teknoloji 
Direktörü Ömer Tekin ile Riverbed 
Technology Türkiye Satış Yöneticisi 
Serdar Yalçın firma sunumları 
yaptılar.
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