
2013 TEMMUZ134 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 135Gündem: İzmir Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı

Ulusaldan evrensele bilişim hukuku
İzmir Kültürpark;  İzmir Belediye Başkanlığı yapan Behçet Uz öncülüğünde 
1 Ocak 1936 yılında kurulmuş. Kültürpark’ın kurulmasındaki amaç, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün isteği doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer 
devletlerle olan ekonomik bağlantısını sağlamakmış. Bence bu görevi en güzel 
şekilde yerine getiriyor

G üzel İzmir her yıl birçok ulusal ve 
uluslararası fuar ve kongrelere ev 
sahipliği yapıyor.  İzmir Kültür Park’’ın 

hepsi birbirinden anlamlı beş farklı girişi ve 
girişlere verilen isimleri var;  Montrö, Lozan, 
26 Ağustos, 9 Eylül ve Cumhuriyet Kapısı gibi. 
Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı’na 
(UBHK) giriş için kullanılan kapı 9 Eylül 
kapısıydı. 
Girişten itibaren çift taraflı olarak UBHK yazılı 
ve logolu flamalarla süslenmişti. Binaya girip 
kayıt alnından geçtiğiniz anda sağlı sollu 
paralel oturumların düzenlendiği salonlar 
ve karşınızda stand alanları görünüyor.  
Uluslararası bir etkinlik için İzmir çok uygun 
bir şehir, Kültür Park alanı da çok hoş bir 
etkinlik alanı olmuş. İzmir’de 10’un üzerinde 
üniversite bulunmakta ve bunların birçoğunun 
mühendislik fakülteleri var.
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Bilişim boyutu ile sürece dahil edilebilecek 
ciddi bir hedef kitle mevcut. Bu yönde 
İzmir Şube Yönetimi özveriyle çalışmalarını 
sürdürüyor. Bu etkinliğin başarılı geçmesinde 
İzmir Şube Başkanı Fikret Kavzak ile TBD 
Hukuk Çalışma Grubu Başkanı Avukat Mehmet 
Ali Köksal ve ekibinin ne kadar emek verdikleri 
açıkça görülüyor. 

Etkinlik açılışından bitimine kadar katılım 
çok iyiydi. Güncel konuların ve davetli 
konuşmacıların seçimi, etkinliğin iyi 
duyurulmuş olması katılımı olumlu etkilemişti. 
Ayrıca;  36 derece İzmir sıcağına rağmen 
salonları dolduran insanlar, havalandırma 
sistemi çok iyi çalıştığı için bunalmadan 
etkinliği takip edebildiler. İzmir’in bilişim 
firmaları etkinliğe gereken ilgiyi göstermiş ve 
standlarını açmışlardı. Ayrıca TBD, Türkiye 
Noterler Birliği (TNB), Turkcell standları da 
vardı. 

Her etkinliğinde olduğu gibi TBD yeni üye 
kayıtlarını yaypmaya devam etti.

Bu yıl 3.’sü yapılan UBHK’nın içeriğinde 
birçok konu yapılan panel oturumlarında, 
seminerlerde, çalıştylarda ve akademik 
bildiri programları ile  tartışıldı: Uluslararası 
siber güvenlik; İnternet ve hukuku; Yeni 
fikir ve sanat eserleri kanunu taslağı; AB’de 
kişisel verilerin korunması ve Türkiye; 
Elektronik ticarette güven ve mobil ödeme 
sistemleri; Sosyal mühendislik ve hackerlar; 
Oyun ve hukuku; Baz istasyonları; Bilişim 
ve telekomünikasyon sektöründe girişim 
sermayesi; Bilişim Sektörünün gelişmesi: 
Teşfik sistemi ve yüksek vergi sorunu; Arama 
motorlarının hukuki ve cezai sorumlulukları; 
İkinci el yazılım satışı; Elektronik şirket 
kuruluşu ve elektronik genel kurul; Adli 
bilişim ve bilirkişilik; İnternette içerik 
hırsızlığı; Bulut bilişim ve big data; Adli 
yazışmalar ve UYAP; Dijital deliller; E-İmza, 
E-Tebligat ve KEP; 5651 sayılı yasa ve İnternet 
sansürü; İnternet ortamında kişilik haklarının 
ihlali ve korunması gibi daha birçok konu.

Bu etkinlikte; akademisyenler, hukukçular, 
yöneticiler, vatandaşlar, üniversite 
öğrencileri, sektör çalışanları ve firmaları, 
avukatlar, hâkimler, savcılar, TBD üyeleri 
ve uzmanlar vardı. Yargıtay, BTK, Ankara, 
Bahçeşehir, Yaşar, İstanbul, Gazi ve Marmara 
üniversiteleri, Kalkınma Bakanlığı, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı, TİB, BKM, Yandex, 
Turkcell, Adalet Bakanlığı, Avrupa Konseyi 
Veri Koruma Birimi, Almanya Veri Koruması ve 
Veri Güvenliği Derneği, Symantec, Microsoft, 
LKD, Superonline ve IBM gibi birçok kurum ve 
kuruluş uzman ve yöneticileri yer aldı.

Bu etkinliği başarıyla 3. kez yaparak bu 
konuda ne kadar iyi olduklarını ispat eden 
İzmir Şubesi ekibini ve emeği geçenleri 
gönülden kutluyorum. Ne demiş Türk yazar, 
şair ve devlet adamı Ziya Paşa “Ayinesi iştir 
kişinin lafa bakılmaz”. Bu kadar başarılı 
etkinlik düzenleyebilen bir ekip, bu kadar 
güzel bir şehir, bu kadar çok üniversite varken 
bir etkinlik İzmir’e yetmez. Yine uluslararası 
boyutu olan bir konunun seçilerek etkinliğe 
dönüşmesi hem TBD’ye hem de İzmir’e çok 
yakışır. 

Ayrıca; UBHK’nın da yaz döneminden alınarak 
ilkbaharda veya sonbaharda yapılmasının 
daha uygun olacağını düşünüyorum. Tabii ki 
sözünü ettiğim dönemlerde 
diğer etkinliklerimiz var 
ama etkinlik tarihleri 
üzerinde çalışılarak yeni bir 
düzenleme yapılabilir.

Teşekkürler TBD, 
Teşekkürler İzmir
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