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Çağrılı konuşmacılardan 
çarpıcı mesajlar 

ICANN Danışman Kamel,  Türkiye’yi İnternet 
yönetişimi tartışmalarının içinde görmek istediklerini 
bildirirken Brookings Teknoloji Direktörü West, 
bilgiyi paylaşmayı sağlayacak platformların önem 
taşıdığını vurguladı. Gazeteci Özdemir ise, klasik 
televizyonculuğun yerini yepyeni bir dijital sektöre 
bırakmaya başladığına dikkat çekti. 

Yurtiçi ve yurtdışından konusunda uzmanların 
konuşmacı olarak davet edildiği 29. Ulusal 
Bilişim Kurultayı’nın açılış töreni üç çağrılı 
konuşmacının konuşması ile devam etti. 
Açılış töreninin hemen ardından önce Ağustos 
2012’de İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler 
Kurumu (Internet Corporation Tahsisli Sayılar 
ve İsimler- ICANN Başkanı Fadi Chehade’e 
Danışman olarak atanan, küresel İnternet 
yönetişim sorunları uzmanı ve Mısır’da 
“İnternet’in babası” olarak kabul edilen Tarek 
Kamel, kısa bir konuşma yaptı. Türkiye’nin 
çağrı merkezleri konusunda önemli hizmetler 
verdiği, çağrı merkezlerinde büyük fırsatlar 
olduğuna değinen Kamel, ihraç edilmesinin 
önem taşıdığın dikkat çekti. 
İnternet yönetişimi konusunda çeşitli 
sorunların üstesinden gelinmeye çalışıldığını 
anlatan Kamel, özellikle çok dillilik, içerik 
ve erişimde konusunda birtakım sorunlar 
olduğunu belirterek şunları söyledi:
“İnternet, bildiğiniz gibi bütün sınırları aştı. 
ICANN’in daha fazla uluslar arası olması 
gerektiğini söyleyenler bulunuyor. Biz ICANN 
olarak Türkiye’yi bu tartışmaların içinde 
görmek istiyoruz. Bizim, sizin katılımlarınıza 
ihtiyacımız var. ICANN’a Türkiye’nin katılımı 
ve ICANN’ın Türkiye’deki varlığı için buradayız. 
Çalışma planı yapıp sektörün bölgede daha 
güçlü hale gelmesini sağlayabiliriz.”

ABD, her yıl 8 milyar dolar 
teknoloji yatırımı yapıyor

Daha sonra konuşan Brookings Enstitüsü 
Teknoloji Direktörü, Amerikalı yazar ve 
siyaset bilimci Darrell West, teknoloji ve 
e-devletten söz edip kamudaki e-devlet 
uygulamalarına değindi. ABD ve Batı 
Avrupa’nın ekonomik olarak kritik bir 
süreçte olduğuna işaret eden West, 
ABD’deki bazı e-devlet uygulamalarını 
anlattı. ABD’de 1.6 trilyonluk açık olduğunu 
söyleyen West, 120 ülkeyi kapsayan bir 
çalışma yapıldığını anlatıp “Özel sektördeki 
teknoloji inovasyon ve gücünü kamuya nasıl 
yansıtıp kullanabileceğimizi belirlemeye 
çalışıyoruz” dedi. 
ABD Başkanı Barack Obama’nın bir teknoloji 
danışmanı atadığını anımsatan West, 
ABD’nin her yıl 8 milyar dolar teknoloji 
yatırımı yaptığını, teknolojide iletişim 
ve işbirliğinin önem taşıdığını söyledi. 
Devletlerin artık proaktif olmak durumunda 
olduğunu anlatan West, devletlerin kendi 
işlevlerini yerine getirip dönüşebileceğini, 
mobil teknoloji, GIS, veri analizi ve sosyal 
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medyanın bu konuda devlete yardımcı olabileceğini 
kaydetti. West, Obama’nın seçimleri yeniden 
kazanmasında veri analizi ve sosyal medyanın büyük 
katkısı olduğunu belirtti.  
“Tek yönlü iletişimin sonu geldi, devletler artık elindeki 
bilgileri, vatandaşlarla paylaşmalı” diyen West, 
Türkiye’nin on-line hizmet ve yayın konusunda çok iyi 
olduğuna dikkat çekti ve e-devleti geliştirmek için Güney 
Kore’yi örnek almasını önerdi. 
Devletlerin İnternet’i kullanma açısından daha yaratıcı 
ve verici olmaya başladığından söz eden West, bulut 
bilişimin ABD’de hız kandığını ve büyük bir tasarruf 
sağladığını bildirdi. West, konuşmasını “Bilişim 
geleceğin anahtarı. Ama burada bilgiyi paylaşma ve bunu 
sağlayacak platformlar önem taşıyor” diyerek bitirdi.
  

Özcan: Cep telefonları, mikroskoba 
dönüştürülüp performansları 
geliştirilebilir

Açılış törenindeki bir diğer çağrılı konuşmacı ise, Populer Science’ın “Tüm Dünyada 
2012 Yılının En Parlak 10 Bilim Adamı” arasında gösterdiği Prof. Dr. Aydoğan Özcan idi. 
Özcan, Kaliforniya Üniversitesi laboratuarında geliştirdiği kan tahlili yapan cep telefonu 
araştırmasına ilişkin ayrıntılı bilgiler verdi. 
Dünyada 6 milyar insanın cep telefonları aracılığıyla bir network üzerinden birbirleriyle 
konuştuğunu bildiren Özcan, cep telefonlarının yüzde 70’ten fazlasının gelişmekte olan 
insanlar tarafından kullanıldığına dikkat çekti. Özcan, cep telefonları üzerinde geliştirilen 
yeni tıbbi uygulama ve tıbbi teşhisler konusunda ilginç örnekler anlattı. Benzer uygulama 
ve teknolojileri kullanarak cep telefonu ve benzeri teknolojileri mikroskoba dönüştürüp 
performanslarını geliştirmenin mümkün olduğunu vurgulayan Özcan, “5-10 yıl içinde 
mikroskopları cep telefonu ile entegre edebilirsek ‘microinternet’i geliştirmiş oluruz. Böylece 
bir anda cep telefonu kullanıcılarından kişisel mikroskop kullanıcısı oluşturmak söz konusu 
olur. Ucuz, hafif ve taşınabilir sistemler sayesinde kan ve tükürük teşhisleri micro ve nano 
seviyede yapılabilecek” diye konuştu.

Erten: Sosyal medya ile “tekil sosyallik”lerin gündeme geldi

29. Ulusal Bilişim Kurultayı’nın açılış töreninin son çağrılı konuşmacısı Bilgi Üniversitesi MBA 
ve e-MBA programlarında ders veren Levent Erden, insanların neler yaptığı, nerede ve nasıl 
bir dönüşümle karşı karşıya olduğuna dair farklı ve ufuk açıcı bir konuşma yaptı. Medya ve 
kaynakların çeşitlendiği, bilgi patlaması yaşandığı ve alışkanlıkların değiştiğini ilginç ve çekici 
örneklerle anlatan Erden, “İnteraktif hayatta her şey bedava. Hayat artık ekranlarda geçiyor. 
Aynı anda, aynı mekânda farklı hayatlar yaşıyoruz” dedi.  
“Artık insanlar ‘sahip olmak değil ait olmak istiyor” diyen Erden, insanların yalnızlaştığı ve 
ilgi alanı daralması yaşadığının altını çizdi. Sosyal medyanın aslında sosyal olmadığı, “tekil 

sosyallik”lerin gündeme geldiğini işaret 
eden Erden, bilgisayarın karşısında 
birileriyle iletişim halinde olan insanların 
aslında tek başına ve 35 milyon yalnız 
insanla konuşma durumunda olduğunu 
vurguladı.
Yeni bir üst dil (tweet, like, share, 
facebook) kullanıldığı, sosyal bir 
dezentegrasyonun söz konusu olduğuna 
değinen Erten, konuşmasını “İşin her 
yönüne bakmak ve her şeylerden anlayan 
insanlar (Süpermen) olmak lazım. 
20-25 yıllık deneyimlerin hiçbir şey 
yapamayacağı bir dönemdeyiz” sözleriyle 
tamamladı.

Özdemir: Yayıncılık anlayışı 
değişiyor

Dipnot Portalı İmtiyaz Sahibi ve Gazeteci Cüneyt Özdemir ise, yeni yayıncılık trendlerini 
aktardı ve Türkiye’nin ilk iPad portalı Dipnot’un hikâyesini, ilginç deneyimleriyle 
harmanlayarak katılımcılarla paylaştı.Bilkom’un, Kurultayın son günü (23 Kasım 2012) 
ziyaretçilerle buluşturduğu Özdemir , “dijitalleşen dünyanın habercisi” kimliğiyle etkinliğe 
katıldı.
Dijital dünyanın yeni trendlerini aktarırken bazı ilginç anekdotlara da yer veren Özdemir, 
Dipnot’un ilk sayısının 600 MB civarında olduğunu 
Özdemir, İnternet kotası probleminden dolayı birçok 
okurun bu boyutu fazla bulduğu ve bu nedenle dosya 
boyutunu 90 MB’a kadar düşürdüklerini söyledi. Seçim 
zamanı İnternet üzerinden Dipnot TV olarak özel yayın 
yaptıklarını anlatan Özdemir, 5 saat içerisinde 850 bin 
kişi tarafından izlendiklerini ve bu sayının bugün yayın 
yapan ulusal haber kanallarının izlenme oranından fazla 
olduğunu da vurguladı.
Klasik televizyonculuğun yerini yepyeni bir dijital 
sektöre bırakmaya başladığına dikkat çeken Özdemir, 
yurtdışında bilişim ve teknoloji alanında çıkan projelerin 
tamamının üniversitelerden üretildiği ve büyük 
şirketlerin bu durumu teşvik ettiğinin de altını çizdi.
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