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14. Kamu BİB’te, “bilişimle sürdürülebilirlik” ele alındı
“Kamuda Bulut Bilişim”,  “İş Sürekliliği Yönetimi” ve “Kamuda Bilişim Projeleri Nasıl Hazırlanmalı” başlıklı raporların irdelendiği 14. 
Kamu Bilişim Platformu’nda TBD Başkanı Menteş, Türkiye’de ilk “sanal plaket”i, ekranda Bakan Yıldırım’a sundu. Etkinlikte TBD Başkanı 
Menteş, “Teknolojik ihtiyaçlar karşılanırken yerli tercihi olmalı” derken, Bakan Yıldırım, “bulut bilişim” alanında tüm tarafların bir araya 
gelip yol haritası oluşturulması gerektiğini söyledi. 

Aslıhan Bozkurt-Fatma Ağaç

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) her yıl düzenlediği 
geleneksel etkinliklerinden biri Kamu Bilgi İşlem 
Merkezleri Yöneticileri Birliği (Kamu-BİB), Kamu 

Bilişim Platformu, 10-13 Mayıs 2012 tarihleri arasında 
Gloria Golf Otel Antalya’da gerçekleştirildi. Gücünü 
ve etkisini, bilişimcilerin birey olarak verdiği gönüllü 
desteklerden alan, yıllardır kamu yararına düzenlediği 
faaliyetlerle Türkiye’nin bilgi toplumu olma sürecine 
katkı veren TBD, bir yıl boyunca yüzlerce kişinin gönüllü 
katkısı ve katılımıyla ortaya çıkardığı raporlarına son 
biçimini vermek üzere tüm bilişimcileri, 14. Kamu 
Bilişim Platformu etkinliğinde bir araya getirdi.  
Ülke sorunlarına çözüm üreten bilişimcilerin 
birikimlerini paylaştığı, ortak akıl platformu olan 
TBD Kamu-BİB, bu yıl “Bilişimle Sürdürülebilirlik” 
ana temasıyla düzenlendi. Etkinlikte BİM yöneticileri, 
sektör ve uzmanları, bir araya gelerek hazırladıkları 
raporları ilgili tüm kesimlerle paylaştı. TBD Kamu-
BİB’in 14. toplantısında, “Kamuda Bulut Bilişim”,  “İş 
Sürekliliği Yönetimi” ve “Kamuda Bilişim Projeleri Nasıl 
Hazırlanmalı” başlıklı raporlar ele alınıp tartışıldı. 
Etkinliğin açılışında konuşan TBD Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Turhan Menteş,  “Teknolojik ihtiyaçlar 
karşılanırken yerli tercihi olmalı” derken, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, “bulut 
bilişim” alanında politika, strateji ve düzenlemeler için 
tüm tarafların bir araya gelip yol haritası oluşturulması 
gerektiğini söyledi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) Başkanı Dr. Tayfun Acarer ise, siber güvenlik 
tatbikatlarını önemsediklerini belirterek, bu yıl için 2 
siber güvenlik tatbikatı planladıklarını bildirdi.
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Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş 
çalışmalarında kamu bilgi işlem 
birimleri ve özel sektörün katılımıyla; 
bilgi teknolojilerinin etkili ve yaygın 
kullanımı, kamu hizmetlerinin etkin 
ve verimli sunabilmesi, ulusal bilişim 
politikalarının oluşturulmasına katkı 
sağlanması, bilgi paylaşımının artırılması, 
mesleki dayanışma ve sorunlara ortak 
çözümler geliştirilmesi amacıyla TBD 
Kamu-BİB, 1997’de kuruldu. Dünyada 
başka örneği bulunmayan, tüm kamu bilgi 
işlem yöneticilerinin doğal üyesi oldukları 
platformun 14. toplantısını Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile 
Bilgi Teknolojileri ve BTK ile Digital 
Türkiye Platformu da destekledi. 
Kamu hizmetlerinin kesintisiz ve 
sürekli hizmet verme sürecinde 
bilişim teknolojilerinin kullanımının 
yaygınlaştırılması, diğer bir deyişle 

“bilişimle sürdürülebilirlik”, katılımcılığı 
sağlamanın en önemli araçlarından biri 
olarak biliniyor. 1980’lerin sonlarına 
doğru önem kazanmaya başlayan bir 
kavram olan “sürdürülebilirlik”, en basit 
tanımıyla, bir toplumun ya da sürekliliği 
olan herhangi bir sistemin işlerini; 
sistemin hayati bağı olan ana kaynakları 
bozmadan, tüketmeden ve o kaynaklara 
aşırı yüklenmeden devam ettirebilmesi 
yeteneği olarak tanımlanıyor. Günümüzde 
ülkelerin kalkınma ve büyümesinin 
temel unsurlarından birini oluşturuyor. 
Sürdürülebilir büyüme stratejileri 
açısından bilişim, tartışılmaz bir öneme 
sahip.
TBD Kamu-BİB’in açılış konuşmalarını 
TBD Kamu-BİB Yürütme Kurulu Başkanı 
Mehmet Yılmazer, TBD Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Menteş,  Datateknik 
Pazarlama ve İş Geliştirme’den Sorumlu 
İcra Kurulu Üyesi Uğur Terzioğlu, Alcatel-
Lucent  Enterprice Ülke Direktörü 
Çağlayan Nur, Turkcell  Kurumsal 
Müşteriler Bölüm Başkanı Tuğrul Cora ile 
BTK Başkanı  Dr. Acarer yaptı. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım 
da 14. Kamu-BİB’in açılışına video 
konferansla katıldı.

Bilişimcilere yapılan haksızlık 
Etkinliğin açış konuşmasını yapan Kamu 
Bilişim Platformu Yürütme Kurulu Başkanı 
Mehmet Yılmazer, “Büyük bir öngörüyle” 
kurulan ve 41 yıllık bir geçmişe sahip olan 
TBD’nin görevleri arasında, ulusal bilişim 
politikalarının sağlıklı olarak oluşturulmasına 
katkı sağlamanın bulunduğunu söyledi. Bu 
yıl 14’üncüsü düzenlenen Kamu Bilişim 
Platformu’nun (Kamu-BİB), kamunun 
teknolojiyle ilgili gereksinim ve sıkıntılarına 
çözüm geliştirilmesi için çalıştığını anımsatan 
Yılmazer, kamuda birçok önemli bilişim projesi 
geliştirildiğini belirtti. İki gün boyunca Ekim 
2011’den beri özverili çabalarla oluşturulan 3 

çalışma grubu raporunun tartışılacağını, değerlendirilip yayına hazır hale getirileceğini 
kaydeden Yılmazer, raporların başta kurumlar olmak üzere ihtiyaç duyacağı düşünülen 
tüm kesimlerle TBD Kamu-BİB web sayfasında yayımlanarak paylaşılacağını bildirdi. 
Kamuda yürütülen ve tüm dünyaya örnek oluşturan büyük bilişim projelerin başarısında 
kalifiye “bilişim personeli”nin çalışıyor olmasının en önemli etkenlerden biri olduğuna 
işaret eden Yılmazer, kamudaki programcı ve çözümleyicilerden oluşan kalifiye bilişim 
personelinin, zaman mevhumu olmadan, her an stresli bir çalışma ortamında, riskli ve 
sorumluluk gerektiren işler yaptıklarını anlattı. Yılmazer, “Yaptıkları iş teknik olmasına 
rağmen genel idari hizmetler sınıfında olmaları, bunun yanında folklor araştırmacısı, 
müze araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanlı kadroların 
teknik hizmetler sınıfında olması biz bilişimcilere yapılan bir haksızlık olduğunu 
düşünüyoruz” dedi.
Konu ile ilgili Kamu-BİB olarak çalışma yaptıklarını, rapor oluşturup ilgili yerlere 
ulaştırdıklarını bildiren Yılmazer, 14 yıl boyunca zor süreçler yaşadıklarını söyledi.

Menteş: Kamu tarafından tetiklenen bir sektör olmalıyız
TBD Başkanı Turhan Menteş, öncelikle 41.yılını kutlayan dernek ile durumdan vazife 
çıkaran özveri ve sadece gönüllülük esasıyla çalışan TBD Kamu-BİB’in çalışmalarından 
söz ederek sözlerine başladı. Türkiye’nin 16. büyük ekonomi ve 7. büyük pazar 
olduğunu anımsatan Menteş, hükümetin 2023’te dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına 
girme, “Türkiye’de 160 milyar dolar sektör büyüklüğü, 30 milyar dolar ileri teknoloji, bir 
milyon nitelikli bilişim istihdamı” şeklindeki hedefinin gerçekleşmesinin, yüzde 8.5’lik 
büyüme ile sağlanabileceğine işaret etti. 
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“Son 10 yılda yüzde 4.5 büyüyen Türkiye, 
yüzde 6.5’lik büyüme ile mevcut durumunu 
sergileyecektir. İlk 10’a büyüme girebilmek 
için yüzde 8.5 büyüme sağlanmalı. Bu 
büyüme, klasik ekonomik aktörlerin hiçbiri ile 
sağlanamaz. Sadece bilişim teknolojilerinin 
etkin ve verimli kullanımıyla olanaklı Bu 
sadece bilişimdeki ataklarla geliştirilebilir” 
diyen Menteş, Türkiye’nin öncelikle yol 
haritası çıkarması gerektiğinin altını çizdi. 
Menteş, sektör STK’larından oluşan Digital 
Türkiye Platformu olarak söz konusu 
hedefi yakalamak için neler yapılabileceği 
konusunda çalıştıklarını, uzmanlar aracılığıyla 
hazırladıkları senaryonun “Atılım içim Bilişim” 
adıyla önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını 
duyurdu.
Türkiye’de son 30 yılda bilişim sektöründe 
yüzde 50’lik yatırımla önemli kamu güzel, 
dünyaya örnek gösterilen uygulama ve 
bilgi işlem projeleri geliştirildiğini ancak 
bunların dünyaya pazarlanamadığını 
anlatan Menteş, söz konusu büyük kamu 
projelerini değerlendirip yaygınlaştırmaya, 
ülkeye katma değer sağlayabilecek noktaya 
getirilebileceğini kaydetti. Günümüzde büyük 
BT projelerinin hazırlanamaz hale geldiğine 
dikkat çeken Menteş, bunu sağlayacak 
sistem entegratörlerine ihtiyaç duyulduğunu 
vurgulayarak şunları söyledi:
“Kamu, özel sektör ile büyük projeler 
geliştirmeli ve kamu eliyle proje yapma 
kolaycılığından kaçınmalı. Geliştirilen ve 
geliştirilecek büyük projelerden oluşan 
pazarımızı kendimize açmadan büyüyemeyiz. 
Kamu bilgi işlem yöneticileri yerli teknolojik 
ürünleri tercih etmeli, teknolojik ihtiyaçlar 
karşılanırken yerli tercih edilmeli, kamu 
tarafından tetiklenen bir sektör olmalıyız. 
Kamu bilişim projeleri sadece satın alma 
projeleri değildir. Aynı zamanda hizmet satın 
alma projeleridir. Türkiye’de BT’de hizmet 
oranı şu anda yüzde 16. Oysa dünyadaki güçlü 
ekonomilerde bu oran yüzde 50’nin üzerinde. 
Bizimde BT hizmet alımını yüzde 50’nin 
üzerine çıkarmamız gerekiyor.”

Şartnamelerdeki, 
“kurum tarafından 
talep edilecek diğer 
işlerin yapılması” 
şeklindeki maddelerin 
kaldırılmasını öneren 
Menteş, projelerde 
“danışmanlık” ve 
müşavir kullanımının 
yaygınlaştırılması ve 
bunun bir kültür haline 
gelmesi gerektiğini 
vurguladı.
Menteş, geçtiğimiz 
günlerde TÜBİTAK’ta 40 
farklı kurum yetkilisinin 
katılımıyla 5 yıllık 
öncelikli hedeflerin 
belirlenmesine yönelik 
bir toplantı yapıldığını 
anımsattı. Söz konusu toplantıda TÜBİTAK’ın 
araştırma ve geliştirme desteklerinin 
ele alındığını kaydeden Menteş, bilgi ve 
iletişim teknolojileri alanlarındaki projelerin 
desteklenmesinin gündeme geldiğini, 
gömülü sistemler, makineler arası iletişim, 
bulut bilişim, bilgi güvenliği ve kriptoloji 
gibi alanlara yönelik teknolojik ürünler 
geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Açılışta konuşan Datateknik Pazarlama ve 
İş Geliştirme’den Sorumlu İcra Kurulu Üyesi 
Uğur Terzioğlu, kurulduğu 1989’dan bu 
yana sürekli büyüyen ve bilişim sektörünün 
önde gelen sistem entegratörlerinden biri 
olan DataTeknik’in, özellikle sağlık, eğitim, 
savunma, güvenlik ve telekomünikasyon 
alanlarında Türkiye’nin 2023 yılı vizyonuna 
katkı sağlayacak önemli proje ve başarılara 
imza attıklarını anlattı. Bunu sağlamak üzere 
2011’den itibaren inovasyona verdikleri önemi 
arttırdıklarını bildiren Terzioğlu, küresel 
pazardaki söz sahibi firmaların, Türkiye’deki 
yetkin iş ortağı olarak o firmaların ürettiği 
güncel teknolojileri; yüksek entegrasyon, 
proje yönetimi ve operasyonel yetkinlikleri ile 
birleştirerek, müşterilerine anahtar teslim 

çözümler sunduklarını söyledi. Türkiye çapında 300’den fazla noktada 
yüksek hizmet kalitesi sunduklarını, ISO 9000, 14000, 20000 ve 27001 
sertifikalarına sahip olduklarını bildiren Terzioğlu, Interpromedya’nın 
Bilişim 500 araştırmasına göre, son 3 yıldır “Sistem Bütünleştirme 
Projeleri Yönetimi” alanında lider durumda yer aldıklarına işaret etti. 
Terzioğlu, “Yıllık ciromuzun yüzde 2’sini Ar-Ge çalışmalarına ayırmış 
bulunmakta; bilişim üssü vizyonuna uygun olarak da ulusal e-dönüşüm 
projeleri kapsamında yerli üretim ve Ar-Ge fırsatlarını hayata 
geçirebilmek için global teknoloji üreticileri ile ortak girişimler üzerinde 
yoğun bir mesai harcamaktayız” diye konuştu.

Yıldırım: Bulut Bilişim için tüm taraflar bir araya gelip yol haritası 
oluşturulmalı
Kamu Bilişim Platformu etkinliğinin açılışına video konferans ile 
katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, son 
yıllarda bilgi ve iletişim sektörünün en önemli gündem maddelerinden 
birinin “Bulut bilişim” olduğunu belirtti. “Bulut bilişim” alanında uzun 
vadeli politika, strateji ve düzenlemelerin gerçekleştirilebilmesi için 
tüm tarafların bir araya gelerek yeni bir yol haritası oluşturulması 
gerektiğinin altını çizen Yıldırım, “Bulut bilişimle ilgili BTK düzenleme 
konusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Özellikle bizim kamu bilişim 
yöneticilerine tavsiyemiz, kaynak israfının önüne geçilmesi bakımından 
bulut bilişime önem vermeleridir” dedi. 
“Bulut bilişim”i, kısaca bilişim kaynak ve altyapılarının en etkin bir 
şekilde paylaşılması olarak tanımlayan Yıldırım, bulut bilişime önem 
verdiklerini, kaynak israfını önleyecek her projeye kapılarının açık 
olduğunu bildirdi. 
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BTK ve bakanlığın, sektörle birlikte bilgi 
ve iletişim olanaklarının kapasite ve hızını 
artırmak hedefiyle önemli çalışmalar 
gerçekleştirdiğini kaydeden Yıldırım, 
“Sektörümüzle ilgili politikaları belirlerken, 
daima paylaşımcı olmaya gayret gösterdik. 
Sivil toplum kuruluşları, sektörde faaliyet 
gösteren paydaşlarla iletişim içinde olduk. 
Bilgi ve iletişim teknolojileri, çok hızlı gelişen, 
yaşam tarzına dönüşen bir sektör. TBD’nin 
yaptığı bütün çalışmaların, özel sektör ve 
kamuna bilişim teknolojilerinin gelişmesine 
fayda sağladığını özellikle vurgulamak 
istiyorum” diye konuştu. 
Hizmet sektörlerinin kullandığı veri 
tabanlarının devasa büyüklüklere ulaştığından 
söz eden Yıldırım, bu veri tabanlarının kişilere 
ait çok sayıda kişisel veriyi içerdiğini, bu 
verilerin güvenlikleri ve güvenilirliklerinin 
de önem kazandığını belirtti. “Kamuda Ar-
Ge fırsatları ve işbirliğine öncelik verecek 
bir düşünce yapısındayız” diyen Yıldırım, BT 
iletişim altyapısı olarak güçlü ülkeler arasında 

yer aldığımızı ancak veri akışının yeterli 
düzeyde olmadığını açıkladı.
Bakanın konuşması bitince TBD Başkanı 
Menteş, Türkiye’nin ilk sanal plaketini ekranda 
Bakan Yıldırım’a sundu. 
Alcatel-Lucent  Enterprice Ülke Direktörü 
Nur, geleceğin Türkiyesi için atılan olumlu 
adımların hep birlikte yaşandığını belirtip 
“Özellikle bilişim sektöründe birçok ülkeyi 
yakaladık ve neredeyse geçiyoruz. Türkiye 
olarak uzakları aydınlatan birçok projeye imza 
attık. Gelişmeleri takip ederken bize büyük 
sorumluluk düşüyor” diye konuştu.
Bilişim sektöründe bir sonraki kırılmanın 
yaklaşık iki ay içinde yakalayacağını 
düşündüğünü bildiren Nur, 1 Temmuz 2012 
itibariyle ticaret hayatının değişeceği ve 
bilişimin öneminin ortaya çıkacağını söyledi.
Turkcell  Kurumsal Müşteriler Bölüm Başkanı 
Cora ise, TBD’nin büyük bir tutarlılık ve 
devamlılıkla yaptığı Kamu-BİB etkinliğinde, 
sabit ve mobil yakınsama ile telekomünikasyon 
ve bilişimin iç içe girmesi gibi 2 önemli trend 

olduğuna işaret etti. Türkiye’de son 
yıllarda en büyük yatırımın 3G ve 
fiber optik erişime yapıldığını aktaran 
Cora, konuşmasında Türkiye ve 
dünyada mobil iletişim ve teknolojiye 
ilişkin bilgiler verip Turkcell’in mobil 
teknoloji ve İnternet yatırımlarını 
anlattı.

Acarer: Birçok şirket, ‘Çocuk 
Profili’ni kullanmaya başladı 
BTK Başkanı Acarer, halen, 39 kamu 
kuruluşunda 311 iş ve işleminin 
elektronik ortamda (e-devlet 
hizmeti) gerçekleştirildiği anlatıp 
Bankalararası Kart Merkezi’nin 
verilerine göre, İnternet üzerinden 
yapılan e-ticaret işlemlerinin 
tutarının 2011’de yaklaşık 23 milyar 
Lira’ya ulaştığını kaydetti. Acarer, 
2023’te toplam ticaretin yüzde 90’ının 
e-ticaret olarak yapılacağını bildirdi.

Konuşmasında Türkiye’nin 
2023 yılı hedeflerine de 
değinen Acarer, Türkiye’de 
bilgi ve iletişim teknolojileri 
(Internet Comunication 
Technologies- ICT) 
sektörünün yılda ortalama 
yüzde 10 büyüdüğünün altını 
çizerek, “Yani biz sektör 
olarak Türkiye’nin bu hedefi 
için üstümüze düşen görevi 
yapıyoruz” dedi. 
Türkiye’de bilişim sektöründe 
Ar-Ge alanında çalışanların 
oranının yüzde 5.5 gibi dünya 
ortalamasının bile üzerinde 
bir rakam olduğunu belirten 
Acarer, Türkiye’nin internet 
kullanıcı yoğunluğu açısından 
Avrupa Birliği ortalamasını 
aştığını söyledi. 2011 yılını 
Güvenli İnternet Hizmeti’nin 
zorunlu olmadığını 
anlatmaya harcadıklarını 
kaydeden Acarer, “Hiç kimse 
zorunlusunuz demedi. 1.1 
milyon internet kullanıcısı 
bunu tercih etti. Bizim bunu 
daha fazla artırma hedefimiz 
de yok. İsteyen kullanır, 
isteyen kullanmaz. Birçok 
şirket, ‘Çocuk Profili’ni 
kullanmaya başladı. Özellikle 
finansal şirketler. Çünkü bu 
profilde, sisteminizin ‘botnet’ 
(zararlı yazılım bulaştırılmış 
bilgisayarlar üzerinden saldırı) 
haline getirilmesi mümkün 
değil. 
Bu nedenle finansal şirketler 
olta saldırılarına takılma 
ihtimali olmadığı için tercih 
ediyorlar” şeklinde konuştu.
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Güvenliğe 118 milyar dolar
Dünya genelinde siber suçlarla mücadelenin 
maliyetinin yıllık 118 milyar doları bulduğuna 
değinen Acarer, Türkiye’nin en önemli iki 
gündem maddesinin siber güvenlik ve içerik 
güvenliği olduğunu vurguladı. Siber güvenlik 
tatbikatlarını çok önemsediklerini bildiren 
Acarer,  sözlerine şöyle devam etti:
“Bu yıl iki tane siber güvenlik tatbikatı 
yapıyoruz. İlki salı günü (8 Mayıs) başladı 
27 Mayıs’ta sona erecek ve İnternet servis 
sağlayıcılarla (İSS) birlikte yapılıyor. Bütün 
gün boyunca İSS’ler tatbikatlara katılıyor 
ve güvenliklerini test ediyorlar. Asıl büyük 
tatbikatı da TÜBİTAK, kamu ve özel sektör 
kuruluşlarıyla birlikte bu yılın sonunda 
yapacağız. Burada amacımız, kuruluşlar 
bünyesinde farkındalığın artırılması ve 
CIO’ların bu konudaki çabalarına destek 
olmak.”
Siber güvenlik ve İnternet’in içeriğinin 
güvenliğinin kendileri için önemli gündem 
maddelerinden olduğunu belirten Acarer, 
DDOS (Dağıtık Servis Dışı Bırakma) ve 
“botnet”in (zararlı yazılım bulaştırılmış 
bilgisayarlar üzerinden saldırı), çok az bilgiyle 
yapılabilir hale geldiğinin altını çizdi. Siber 
saldırıların yüzde 93, dolandırıcılığa yönelik 
“spam” (istenmeyen e-posta) gönderiminin 
iki kat attığına işaret eden Acarer, geçen yıl 
İnternet kullanıcılarının yüzde 47’si güvenlik 
sorunu yaşadığını kullanıcıların yüzde 
30’unun güvenlik nedeniyle İnternet’ten 
alışveriş yapmak istemediğini söyledi. Kamu 
sektörünün, BT güvenliği ve uygulamalarındaki 
etkinliğinin çok önemli olduğunu belirten 
Acarer, “yararlanıcı” değil, “paydaş” modelinin 
düşünülmesini önerdi.

Özgürel: Devlet çarkımız değişmemek üzere 
kurulmuş
Açılışın hemen ardından yapılan “Bilişimle 
Sürdürülebilirlik” konulu forumu TBD Yönetim 
Kurulu Üyesi Lütfi Varoğlu yönetti. Etkinliğin 
öğleden sonraki bölümünde Gazeteci Avni 
Özgürel çağrılı konuşmacı olarak katılımcılara 
hitap etti. Etkinlikte sohbet etme fırsatı 

bulduğu yetkililerden Türkiye’nin ne kadar 
sağlam, güçlü bir altyapıya sahip olduğu 
izlenimi edindiğine değinen Özgürel, “BT’nin 
öneminin kavranacağı bir dönem yaşanacağını 
umuyoruz. Ancak bilgiden, bilişimden habersiz 
kurumlar olduğunu da biliyorum” dedi. 
“Devlet çarkımız değişmemek üzere 
kurulmuş. Değişim bize hiç uymayan bir 
şey” diyen Özgürel, değişimin son derece 
önemli bir kavram olduğuna vurguladı. 
Büyük Selçuklu Devleti döneminde yazılan 
Nizamülmülk (Mülkün Nizamı yani, Devletin 
Düzeni), soğuk savaş dönemi, Takrir-i Sükûn 
Kanunu (Huzurun Sağlanması Yasası), tek 
ve çok partili dönemlerdeki bilgi, bilginin 
paylaşılması ve yasaklanmasına ilişkin tarihi 
ve ilginç bilgiler aktaran Özgürel,  Türkiye’nin 
uluslar arası sisteme entegre olmasının tek 
aracının bilgi olduğunu belirtti. Özgürel, “Siz 
bilgiye dayalı bir ağın temsilcilerisiniz. Ama 
henüz size ilişkin yeterince farkındalık yok, 
önemsenmiyorsunuz. Başbakan, Ar-Ge’ye ne 
kadar önem verdiklerini, kaynakları artırmayı 
istediklerini bildiriyor. İnşallah, yeterince 
kaynak ayrıldığı bir dönem yaşarsınız” diye 
sözlerini bitirdi.

  
Özgürel’den sonra Dr. Cevat 
Şener’in Başkanlığındaki  
“Kamuda Bulut Bilişim” 
oturumunda Çalışma Grubu 
Başkanı Doç. Dr. Oğuz Ergin, 
hazırladıkları raporu sundu. İkinci 
gün ise, Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, 
“Türkiye’deki Kamu Web Siteleri 
Ne Kadar Vatandaş Odaklı” 
konulu oturumda bilgilendirmede 
bulundu. “İş Sürekliliği Yönetimi” 
konulu oturumu Dr. Ahmet 
Sarıcan yönetti ve Çalışma 
Grubu Başkanı Erman Taşkın, 
grubun çalışmalarını aktardı. 
ÖSYM eski Başkanı Prof. Dr. 
Ünal Yarımağan’ın yönettiği  
“Kamuda Bilişim Projeleri Nasıl 
Hazırlanmalı?” konulu oturumda 
ise Çalışma Grubu Başkanı Dr. 

Altan Özkil, grup olarak hazırladıkları 
raporu açıkladı.
 
Etkinliğin “ana” sponsorluğunu  
Alcatel-Lucent, Datateknik ve Turkcell 
Superoline üstlenirken Polycom, Raritan 
ve SAP “etkinlik” sponsoru oldu. Akfa 
Holding, Allied Telesis, Cardtek, ca 
Technologies, HP, LST, Microsoft, 
NetApp, Netaş, OKİ, Samsung, Vestel 
ve  ZyXEL “yardımcı” sponsor olurken 
BİLSİSTEK, Cisco, Epson, İnfoNet, 
Kale Yazılım, Karel ve Profelis etkinliği 
“destekleyen” sponsorlar arasında yer 
aldı. 

“Rekabet ortamında takım çalışması 
uygulamaları” temaları kapsamında 
Sosyal Etkinlik Çalışma Grubu’nun 
koordinasyonunda voleybol, basketbol ve 
futbol karşılaşmaları yapılan 14.Kamu-
BİB etkinliği Anadolu Ateşi’nin muhteşem 
gösterisi ile sona erdi. 
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