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2023’e Doğru: Atılım İçin Bilişim Konferansı 

Bilişim, bir sektör değil bir yaşam alanıdır

TÜBİSAD’ın Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 9 Ekim 
2013’te Ankara’da gerçekleştirdiği “2023’e Doğru: 
Atılım İçin Bilişim Konferansı”na, ulusal ve uluslararası 
düzeyde bilişim sektörüne yön veren temsilci, bürokrat 
ve uzmanlardan oluşan 400’e yakın kişi katıldı. 
Konferansta konuşmacılar, Türkiye’nin 2023 hedeflerine 
ulaşmasında bilişimin önemini ve sektörün gelişimi için 
yapılması gerekenleri tartıştı.

T ürkiye Bilişim Sanayicileri Derneği 
(TÜBİSAD), 9 Ekim 2013’te “2023’e 
Doğru: Atılım İçin Bilişim Konferansı”nı 

gerçekleştirdi. T.C. Cumhurbaşkanlığı 
himayelerinde, Intel ve Cisco ana 
sponsorluğunda Ankara’da JW Marriott 
Otel’de düzenlenen konferansta, bilişim 
sektörünün ülke ekonomisi için stratejik 
önemi ve ülkelerin rekabet gücüne olan 
etkisi hem yerel, hem de uluslararası boyutta 
tartışıldı. Türkiye’yi geleceğe taşıyacak 
formüller masaya yatırıldığı konferansta, 
yaratıcılık (inovasyon) ve düşünceyi 
aktarabilmenin verimlilik üzerindeki etkileri 
vurgulanırken kullanıcı olmaktan daha çok 
yaratıcılığın, ithal eden değil, ihraç eden 
olmanın gerekliliği üzerinde duruldu.

Konferansta Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
Başkanı Dr. Tayfun Acarer, TÜBİSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal 
Cılız, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye 
Koordinatörü Kamal Malhotra, Küresel 
İnovasyon Endeksi yaratıcısı ve hazırlayıcısı 
Prof. Dr. Soumitra Dutta, Digitaleurope 
Direktörü John Higgins, Kore Internet ve 
Güvenlik Ajansı Başkan Yardımcısı Kyungo 
Chung, Rusya e-Geliştirme Ortaklığı Başkanı 
Tatiana V. Ershova gibi bilişim sektörünün 
önde gelen isimleri konuştu.  “Uluslararası 
Rekabetçilik”, “Büyüme Politikaları”, 
“İnovasyon”, “Verimlilik” gibi başlıkların 
ele alındığı konferansta teknoloji ve global 
inovasyonun ülkeler için önemini ile katma 
değerli ürünlerin ekonomik büyümeye 
katkıları örnek uygulamalarla anlatıldı.
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Cılız: Sektörün gelişmesi Türkiye’nin büyüme hedefinin 
gerçekleştirilmesini de mümkün kılacak
Konferansının açılışı konuşması yapan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Cılız, temsil ettikleri bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün (BİTS), 
Türkiye’nin geleceği için ne denli stratejik bir öneme sahip olduğunu birlikte 
değerlendirebilmek amacıyla bu konferansı düzenlediklerini bildirdi. BİTS’in 
ülke ekonomilerine sağladığı stratejik önem nedeniyle konunun sektörel 
bazda değil, ülke ekonomileri boyutunda ele alınması gerektiğine değinen 
Cılız, şunları söyledi:
“Bizler, biliyoruz ki sektörün gelişmesi Türkiye’nin büyüme hedefinin 
gerçekleştirilmesini de mümkün kılacak. Çünkü BİTS, gerek şirketlere 
sağladığı verimlilik artışı, gerekse, katma değer üretme konusundaki 
kaldıraç etkisi ile sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak özelliklere sahip. 
Finanstan turizme, lojistikten sağlığa çok sayıda sektör üzerinde BİTS’in 

önemli bir kaldıraç etkisi mevcut. Avrupa 
Birliği karşısında ABD’nin büyüme 
hızının daha yüksek olmasının arka 
planında da BİTS yatıyor. Son 10-20 
yılda dünyada fark yaratan ülkelerin 
başarı hikâyelerinde BİTS’in rolü açıkça 
görülebiliyor.” 
BİTS’in ülkelerin kalkınmasında, 
ekonominin büyümesi ve istihdam 
yaratılmasında önemine işaret eden 
Cılız, sektörün ekonomi üzerindeki 
çarpan etkisine vurgu yaptı. 
Önümüzdeki 10 yıl içinde dünyanın 
en büyük 10 ekonomisinden olmayı 
planlıyorsak bunun bilişimsiz 
başarmanın olanaksız olduğunun altını 
çizdi. Dünya ticaretinde yüzde 14 olan 
BİTS payının Türkiye’de yaklaşık yüzde 
3 olduğunu anımsatan Cılız, devletin 
bu konuda önderlik ve rehberlik rolü 
üstlenmesi gerektiğini dile getirdi. 
Cılız, “Bilişimin sektör meselesi 
değil memleket meselesi olduğuna 
inanıyoruz. Bilişimsiz 2023 hedeflerine 
ulaşmak olanaksız. Ülke olarak bilişime 
verilen önemin artırılması, güçlü bir 
siyasi sahiplenme ile sektörümüz 
stratejik bir sektör olarak algılanmalı” 
diye konuştu. 
Türkiye’nin yapması gereken 
politika önerilerini de yineleyen Cılız, 
özgün şartlar göz önüne alınarak 
stratejik öncelik ve önemin ortaya 

konulması, sektör üzerindeki vergi yüklerinin 
gözden geçirilmesi,  uzmanlaşma, güçlü bir siyasi 
sahiplenme, kamu-özel sektör rekabeti yerine Ar-Ge 
ve girişimciliğin desteklenmesi, şeffaf ve rekabetçi 
piyasa şartlarının geliştirilmesini istedi.

İddialı ancak başarılabilecek hedefler 
Cılız’ın ardından söz alan ve konferansın bir diğer 
destekçisi olan BM Türkiye Koordinatörü Malhotra, 
2006’dan beri yürütülen e-dönüşüm çalışmaları 
ve UNDP-Türkiye arasındaki işbirliklerinden söz 
etti. Kalkınma Planı’nda da yer alan BİT’in Türkiye 
için önemine değinen Malhotra, Türkiye’nin 2023 
için ortaya iddialı ancak başarılabilecek hedefler 
koyduğunu vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunun 100. yılına denk gelen 2023’ün anlamına 
dikkat çeken Malhotra, “Geçmişte bir tarım ülkesi 
olan Türkiye, önemli gelişmeler kaydederek bir 
sanayi toplumuna dönüştü, şimdi ise bilgi toplumuna 
dönüşme hamlesini gerçekleştirmek istiyor” dedi. 
Türkiye’nin GSMH’sını önümüzdeki on yıl içinde 
iki katına çıkartmasının bilgi teknolojilerini 
geliştirmeden yapamayacağına işaret eden 
Malhotra, BM’nin de BİT’ten elde edilen yararların 
yaygınlaştırılmasını hedeflediğini belirtti. 
Bilişim sektörü için internet kullanımının önemine 
dikkat çeken Malhotra, önümüzdeki kısa süre içinde 
7 milyarı aşan dünya nüfusunun 2.6 milyarının 
İnternet kullanacağını ve bunun dünya nüfusunun 
yüzde 39’u anlamına geldiğini bildirip Türkiye’de bu 
oranın bugün yüzde 40, gelişmiş ülkelerde ise yüzde 
70 olduğunu söyledi. 
 

Dutta:  Çok şeyler başarmışsınız neden 
tekrar başarmayasınız?
Konferansın ana konuşmacısı olan Prof. Dr. 
Dutta, “global inovasyonun ülkeler için önemi” ile 
“inovasyonun katma değerli ürünler üretme ve 
ekonomik büyümeye katkıları”nı anlattı. 
“Türkiye eğer 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi 
arasına girmek istiyorsa başka şansı yok. Bilgi 
teknolojilerini kalkınmasının merkezine almalıdır” 
diyen Dutta, tüm ekonominin itici gücünün artık bilgi teknolojileri olduğu gerçeğinin 
altını çizdi. Dutta, “Türkiye kendi Bill Gates’lerinin ve Mark Zuckerberg’lerinin kim 
olduğu sorusunu kendine sormalı ve bu soruya bir cevap vermelidir” dedi.
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Hindistan’ın inovasyon ile büyümeyi sağladığını 
ve Singapur örneğini anlatan Dutta, büyüme ve 
rekabet gücünün artması için BİTS’de ilerlemenin 
şart olduğunu vurguladı. Dutta, Küresel İnovasyon 
Endeksi’nde Türkiye’nin 68. sırada yer aldığını, diğer 
ülkelerin inovasyon anlamında Türkiye’den daha hızlı 
ilerlediklerini belirtip yapılması gerekenlere ilişkin şu 
değerlendirmelerde bulundu:
“Türkiye, inovasyon anlamında güçlü olduğu noktaları 
belirleyip daha ileriye götürmeli. Adım adım ilerleme 
lüksünüz yok. Diğerleri hızla ilerlerken yavaş 
olursanız dünyayı yakalayamazsınız. Büyük düşünmeli 
ve yıldırım/ışık hızıyla ilerlemelisiniz. Türkiye’de 
insan kalitesi çok iyi ama bu yeteneği bir üst seviyeye 
taşınmalı, genç nüfusa yönelmelisiniz. Coğrafi konum 
iyi değerlendirilerek bölgesel bir strateji uygulanmalı, 
inovasyonu teşvik eden politikalar hazırlanmalı. 
İnovasyon ya çaresizlikten ya da ilhamdan 
kaynaklanır. Buna odaklanılmalı, gençlere 
ilham kazandırılmalı. İş ve insanların hayatını 
kolaylaştıracak konulara ağırlık verilmeli. Türkiye, 
iyi bir marka oluşturmalı. Tarih, Türkiye’nin başarılı 
olduğunu gösteriyor. Neden tekrar başaramayasınız 
ki?” 
Türkiye’de teknoloji yatırımlarında belli sorunlar 
olduğunu bildiren Dutta, müfredatın değiştirilmesi, 
öğretmen ve velinin de desteklenmesi gerektiğini 
söyledi.  
  

STK’lar ve üniversitelere büyük görevler 
ancak onlar sessiz 
BTK Başkanı Dr. Acarer ise, ekonomik kalkınmada 
bilişim sektörünün önemine ve data trafiğindeki hızlı 
artışa değindi.  Data trafiğinin her yıl bir önceki yılı 
2’ye katladığını anlatan Acarer, datadaki artışın gelir dengesi açısından da çok 
önemli olduğunu belirtti.
Mobil ve sabit altyapıda tıkanık yaşanmasını güncel sorun olarak gösteren Acarer, 
Malhotra’nın gelişmişlik göstergesi olarak kullandığı İnternet abonelik rakamları 
ve özellikle bilişimle ilgili istatistiklerin çok verimli olmadığı, yanıltıcılığına vurgu 
yapıp BTK’nın 3 ayda bir yayınladığı istatistiklerin dikkate alınmasını istedi. 
Bazı göstergelerin yanlış yorumlandığına işaret eden Acarer, Türkiye’nin altyapı 
ve geniş bant kullanım aboneliği açısından birçok gelişmiş ülkeden daha iyi 
durumda olduğunu söyledi. Acarer, mobil telefon penetrasyonunun bir gelişmişlik 
göstergesi olarak ele alındığını, oysa haberleşme oranının daha önemli olduğunu 
belirtti.  
Konuşmasında Türkiye’de anolog TV yayınlarını izleyen kitle oranının yüzde 6-7 

civarında olduğunu, sayısal yayına geçince de bu 
oranın çok fazla artmayacağına dikkat çeken Acarer, 
analogdan sayısala geçiş aşamasında olunduğu 
belirtip sayısal yayıncılığa geçince geri dönüşün 
imkânsızlığının farkına varılması gerektiğinin altını 
çizdi.  Acarer, Türkiye’de akıllı telefon kullanımının 
hızla artığına dikkat çekerken, geniş bant abone 
sayısının akıllı telefon kullanıcıları ile birlikte 34 
milyona vardığını bildirdi. 
Bilişim sektörünün gelişmesi için altyapının da 
gelişmesi gerektiğini belirten Acarer, “Üniversiteler 
ve sivil toplum kuruluşları, altyapının fibere 
dönüşmesi sırasında firmaların karşılaştıkları 
sorunlara karşı sessiz kalıyor. Oysa sektörün bu 
konularda bazı bilimsel çalışmalar yapıp karar 
vericileri yönlendirmesi gerekiyor. Sivil toplum 
kuruluşları ve üniversitelere büyük görevler ancak 
onlar sessiz kalıyor, bu nedenle büyük veballeri var. 
Daha cesur olmak gerekiyor. Susmak çözüm değil...” 
Dünyada mobil kapsama alanı en yüksek ülke 
olduğumuzu anımsatan Acarer, önümüzdeki yıl 
onuna kadar nüfusun yaşadığı her yere mobil 
kapsama getiren tek ülke olacağımızı duyurdu.

Yıldırım: Böyle devam ederlerse 
teknoparkların üniversitelerle 
ilişkilendirilmesine son vereceğiz
Açılışın son konuşmacısı olan Bakan Yıldırım, 
sözlerine “Bilişime sadece bir sektör diyemeyiz. 
Bilişim sadece bir sektör değil, bir yaşama alanıdır” 
diyerek başladı. 
Bakan Yıldırım, “Nerede yaşarsanız, ne işi yaparsanız 
yapın, bilişimsiz olmuyor, bilişime muhtaçsınız. 
Çağımız bilgi çağı. Bilgi artık ülkelerin kalkınması 

için en büyük itici güç haline geldi. TÜBİSAD’ın düzenlediği Konferans’ın isminde de 
belirtildiği gibi, atılım yapmak istiyorsanız bilişim şart” dedi. 
Ekonomik kalkınmada sahip olunan değerler ve ülke konumunun önemine dikkat 
çeken Yıldırım, bilgi teknolojilerinin ekonomik kalkınmadaki çarpan etkisini 
vurguladı. Türkiye olarak sorunun algıdan kaynaklandığına değinen Yıldırım, 
algının üretimin gerisinde kaldığını söyleyerek, “Sektörün talihsizliği görünür 
olmaması. Bilgi teknolojilerinde üretim şaşaalı ve depdebeli değil, tırlara yükleyip 
götüremiyorsunuz ve bu nedenle gözden uzak kalabiliyor. Biz devlet olarak bilişime 
verilen önemi artıracak şeyler yapmalıyız, yani bu işin önemi konusunda algıyı 
geliştirmeliyiz” diye konuştu. 
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Geçen 10 yıllık süreçle ilgili 
övünmediklerini bundan sonra 
önümüze koyduğumuz on yıllık 
süreç için çabaladıklarını anlatan 
Yıldırım, sözlerine şöyle devam 
etti:
“Bugün gelinen noktada 
ülkemizde ICT alanındaki 
algıyı kesinlikle değiştirmemiz 
gerekiyor. Bu değişim ve 
dönüşüm kolay olmayacak 
elbette. Türkiye yeni bir 
atılımın tam da arefesinde. Bu 
konuda altyapı çalışmalarımızı 
tamamladık. Amacımız bundan 
sonraki süreçte yetişmiş insan 
kaynağına daha fazla yatırım 
yapmak. Bunun yanı sıra Ar-Ge 
konusunda da çalışmalarımız süratle devam ediyor. Zihinsel bir dönüşüm 
işi olan Ar-Ge işi için verdiğimiz desteklerin gerçek araştırmacı ve ürün 
geliştiricilere verilmesini sağlamamız gerekiyor. Geçmişte olduğu gibi hak 
etmeyen kurum ve kuruluşlara verilen desteklerin ülkemize faydası olmadığı 
herkes tarafında bilinmektedir. Üniversiteler, 7 yıldızlı otel gibi arsa, oda 
satmaya başladılar. Üniversite bunu yaparsa, 15 avrodan, 22 avrodan yer 
satarsa bu iş Ar-Ge olmaz, bu iş ticaret olur. Üniversitenin işi ticaret değil, 
iş geliştirmedir, araştırmadır. Bırakın ticareti sokaktaki tüccar yapsın. Sizin 
ne ihtiyacınız var? Devlet veriyor bütçenizi, ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Döner 
sermaye oluşturalım, buradan seyahatler yapalım, maaşlara ilaveler yapalım. 
Eğer böyle devam ederlerse teknoparkların üniversitelerle ilişkilendirilmesine 
son vereceğiz.”

BİT’in kaldıraç etkisi 
Mustafa Çağan moderatörlüğünde düzenlenen “BİT’in Kaldıraç Etkisi: 
Uluslararası Örnekler” başlıklı panelinde konuşan yabancı konuklardan 
Digitaleurope Direktörü Higgins, Avrupa’da bugün BİT  sektöründe 700 
binden fazla kişinin uygulama geliştirme alanında çalıştığını söyledi. 7 milyon 
kişinin dijital ekonominin bir parçası olduğunu belirten Higgins, bilişim 
sektörünün gelişmesi için tüm ülkelere hazır reçetelerin olamayacağına, her 
ülkenin kendi özgün ve kültürel şartlarını göz önüne alarak davranmasının 
önemini vurguladı. Kore gibi 20, 30 yıllık planların Britanya için uygulanabilir 
olmadığına dikkat çeken Higgins, Türkiye’nin kendi özgün şartlarını ve 
kaynaklarını dikkate alarak bilişim sektörünün geliştirmeyi ele alması 
gerektiğini söyledi. Dijital insan gücü açığı ile karşı karşıya olunduğu ve 
eğitimde BİT kullanımına odaklandıklarına değinen Higgins, kamunun reforme 
edilmesinin önem taşıdığına işaret etti.

Kore Internet ve Güvenlik 
Ajansı Başkan Yardımcısı 
Chung, 1980’li yılların 
başında Ar-Ge’yi odak 
sektör olarak benimseyerek 
inovasyon alanında 
büyük bir ekonomik 
patlama yaşayan Kore’nin 
deneyimlerini aktardı. 
“Bilişim teknolojileri 
Kore’nin itici gücü oldu” 
diyen Chung, bilişim 
denince tüm dünyada 
Güney Kore’nin akla 
gelmesinin ardında uzun 
yıllara dayanan devlet, özel 
sektör ve toplumun diğer 
kesimlerinin paylaştığı ortak 

vizyon olduğunu anlattı. Chung, altyapıya ağırlık verdiklerini, talebi artırdıklarını, 5 
yılda 10 milyon insanı eğittiklerini açıkladı. 

Rusya e Geliştirme Ortaklığı Başkanı Ershova ise Rusya’daki durumu anlattı. 
“Rusya’da ICT’yi kalkınmanın itici gücü olarak gören bir karar kâğıt üzerinde verilmiş 
durumda. Altyapıya yeterli yatırım yapılıyor” diyen Ershova, bilişimin sadece teknik 
bir gelişme olarak değil, toplumsal kurgunun en önemli parçası olarak ele alınması 
gerektiğini söyledi.  Ershova, Rusya’nın ICT pazarında en hızlı büyüyen ülkelerden biri 
olduğunu bildirdi. 
Panelde konuşan Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Daire Başkanı Emin Sadık Aydın, 
yeni hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejisi (BTS) ve Eylem Planı hakkında bilgiler verdi. 
Çalışmaların sahiplenilmesi, bilişim sektörü ve STK’ların desteğini beklediklerini 
bildiren Aydın, “Bilgi toplumuna dönüşümü çok daha büyük bir gündem maddesi 
haline getirmeliyiz” dedi.

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Balcı: Devlet açısından 
bilişim teknolojilerinin önemi açık
TBD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turhan Menteş moderatörlüğünde düzenlenen 
“2023’e Doğru Türkiye” panelinde ise, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. 
Mürteza Balcı, TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Ahmet Kaplan, Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Asım Balcı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı 
Daire Başkanı Mete Arslan gibi bilgi ve iletişim teknolojileri alanında söz sahibi kamu 
konuşmacıları, kamu alanında Türkiye’nin bilişim alanındaki geleceğini tartıştılar. 
TBD Başkanı Menteş, 2023’e doğru Türkiye konusunu bilişim sivil toplum kuruluşları 
olarak sürekli Türkiye’nin gündeminde tutmaya çalıştıklarının altını çizdi.
Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Balcı, sanayi devriminden sonra devletin 
görevlerinin artığına işaret ederek, bunun için ulaşım ve iletişim teknolojilerinin 
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önünün açılması gerektiğine işaret etti. Her yeniliğin iletişim teknolojileri 
vasıtasıyla topluma ulaştığını anlatan Balcı, devletin kendini yenilemesinin çok 
önemli olduğunu vurgulayarak, bilişim teknolojileri ile ilgili devletin iki görevi 
olduğunu söyledi. Bu görevlerin teknolojiyi kamu kurumlarında hayata geçirmek 
ve kamu hizmetlerine ulaşımın sağlanması ile gerekli desteği sağlayarak özel 
sektörün rekabet edebilirliğini sağlamak olduğunu belirten Balcı, “Devlet 
açısından bilişim teknolojilerinin önemi açıktır” dedi. 
e-devlete geçişin kamu hizmetlerinin elektronik ortama taşınmasıyla mümkün 
olmayacağının üzerinde durarak, devletin sunduğu hizmetlerin yeniden 
tanımlanması gerektiğini vurgulayan Balcı, sadece kurumu dönüştürmenin yeterli 
olmadığını, zihinsel dönüşümü de gerçekleştirmek gerektiğini bildirdi. Balcı, 
Hizmet Envanteri Veri Tabanı uygulamasıyla devletin sunduğu hizmetlerinin 
sayısının bilinmiş olacağını belirtti. 
 

MEB Müsteşar Yardımcısı Balcı: 21. yüzyıl becerileri konusu 
tüm dünyada tartışılıyor
MEB Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Balcı, atılım için bilişim dendiğinde 
önemli başlıklardan birinin de eğitim olduğunu ifade etti. Balcı, ABD Çalışma 
Bakanlığı’nın hazırladığı bir rapora göre gelecekte çocukların yüzde 65’nin 
bilinmeyen mesleklerde çalışacaklarını ortaya koyduğunu söyledi. Balcı, 
İngiltere’de yapılan bir araştırmanın da robotik sorunlar avukatlığı, elektronik 
gazetecilik, sanal polis, vücut parçası mühendisliği gibi alanlarda 18 yaş 
gurubunun çalışacağını ve iki yılda bir meslek değiştireceklerini ortaya 
koyduğunu anlattı. Türkiye’de eğitim sisteminin bu yeniliğe hazır halde olmadığı 
özeleştirisinde bulunan Balcı, “21. yüzyıl becerileri konusu tüm dünyada 
tartışılıyor. Eğitim sisteminde önemli başlıklar ve reformlar olmalı” dedi.
FATİH Projesi ile gelişmiş ülkelerle aramızdaki farkı kaldırabileceğimizin üzerinde 
duran Balcı, projeyle her çocuğun tüm dünyaya erişme imkânına kavuşacağına 
ve içeriklerin çok daha gelişmesinin sağlanacağına değinerek, projede önemli 
adımlar atıldığını söyledi. Balcı, proje kapsamında 120 bin öğretmenin eğitime tabi 
tutulduğunu, 10 milyon 100 bir adet bilgisayar alımı için sürecin devam ettiğini ve 
62 bin tabletin dağıtıldığını kaydetti. 
 

“Kritik altyapılar, bilişim teknolojileri kullanılarak 
yönetilmektedir”
Savunma Sanayi Müsteşarlığı Daire Başkanı Arslan ise, savunma sanayi 
teknolojilerinin bilişim teknolojilerinin lokomotifi olduğuna işaret ederek, daha 
sonra bilişim sanayindeki gelişmelerin savunma sanayindeki gelişmelerin önüne 
geçtiğini kaydetti. Ar-Ge yatırımlarına destekle ithal ikamesini gerçekleştirmiş 
olacağımızı dile getiren Arslan, son yıllarda iletişim altyapısına yapılan yatırımların 
yüksek hızlı İnternet erişimine olanak sağladığını belirtti. Arslan bilişim 
alanındaki projelerin ivmelenerek arttığına dikkat çekerek, bu çerçevede bilginin 
depolanmasına sayısallaştırılmasına olanak sağlandığını anlattı. Ülkemizin 
geleceği için 10 yıl içerisindeki en büyük katkının bilişim sektörünce yapılacağına 
işaret eden Arslan, Savunma Sanayi Müsteşarlığı olarak bilişim teknolojilerindeki 
gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı. Arslan, iş süreçlerinin büyük bir 

bölümünün elektronik ortamda yapılması için çalışma başlattıklarını ifade ederek, 
“Kritik altyapılar, bilişim teknolojileri kullanılarak yönetilmektedir” dedi.  
Ülkelerin kritik sistemlerine yapılan siber saldırıların fizik saldırılardan daha 
çok önem kazandığını dile getiren Arslan, siber ortamın 5. Savunma ortamı 
olarak belirlendiğinin altını çizdi. Arslan, Siber Savunma Merkez Komutanlığı’nın 
kurulduğuna işaret ederek, siber sistemlerinin güvenliğinin siber savunma ile 
sağlanacağını kaydetti.   20 Kasım 2013’te düzenlenecek bir konferans ile yeni nesil 
siber atakların ve gelinen son noktanın ele alınacağını belirten Arslan, 2023 hedefleri 
doğrultusunda siber savunma çalışmalarına devam edileceğini kaydetti. 
 

TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Kaplan: Yetişmiş insan kaynağında büyük 
sıkıntımız var
TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Dr. Ahmet Kaplan da FATİH Projesi’nde hedeflerin 
geniş spektrum da tutulması gerektiğini vurguladı. Proje kapsamında 12 firma ile 
yönetim sistemleri konusunda çalışma yaptıklarını dile getiren Kaplan, yoğun olarak 
açık kaynaklı sistemler üzerinde çalışma yürüttüklerini anlattı. Kaplan, mümkün 
olduğunca açık kaynaklı yazılımlarla ilgili geleceği algılayarak çalışma yapılması 
gerektiğinin altını çizerek, “Yetişmiş insan kaynağında büyük sıkıntımız var” dedi. 
 “2023’e Doğru Türkiye: Özel Sektör Pespektifi” panelinde ise, Intel Türkiye Genel 
Müdürü Burak Aydın, Cisco Türkiye Genel Müdürü Ümit Cinali, Vodafone İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Hürriyet Medya Grubu Pazarlama Direktörü ve İcra 
Kurulu Üyesi Birim Gönülşen, Türk Hava Yolları CIO’su Adnan Metin ve McKinsey 
Danışmanlık Ortağı Özgür Tanrıkulu, özel sektör bakış açısıyla 2023 hedefleri ve 
beklentileri ele alındı. 
Konferansta sektör dışından isimler de yer aldı. Hürriyet Gazetesi yazarlarından 
İsmet Berkan, karikatürist ve yönetmen Gani Müjde’nin konuşmacı olarak katıldığı 
‘Bilişimde Başarı, Başarıda Bilişim’ bölümünde bilişim sektörünün başarı hikâyeleri 
ile başarıda bilişimin rolü anlatıldı.
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