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TBD’nin 31. Ulusal Bilişim Kurultayı’nın üçüncü günü yine uzman ve 
yetkililerce bilişimin teknik,  güvenlik, hukuksal, toplumsal ve sosyal 
boyutu ele alındı. Aynı gün TBD Genç Kurultayı, Hackhathon, Bilimkurgu 
Kurgu Öykü Yarışması düzenlendi.

2020’de internete giren cihaz 
sayısının 50 milyar olacağı 
tahmin ediliyor. 2020 

yılında mobil şebekelere bağlı M2M cihaz sayısı 1 
milyar civarında; makineler arası iletişim (Machine 
to Machine-M2M) özellikli araç sayısının da 
yaklaşık 700 milyon civarında olacağı belirtiliyor. 
Bu cihazların internet ortamında  yönetimi, insan 
gücü, makine ve yakıtın düşünüldüğünden çok 
daha verimli kullanılmasına yol açacak. Örneğin 
akıllı şehirler için verilen enerji tasarruf oranı 
yüzde otuzlar civarında.  Şu anda dünyada M2M 
akıllı bina, akıllı şehir, belediye uygulamaları, 
trafik, sağlık, reklam, parakende ve finans 
alanlarında kullanılıyor. 

İnternet ve her şey: 
Güvenlik, gençlik ve spektrum

Kurultayın üçüncü günü düzenlenen “M2M / 
IoT(Internet of Things)” panelinde M2M ile yeni 
açılması olası iş fırsatları, ülkemizde M2M ‘in 
fırsata dönüşmesinin önündeki engeller ortaya 
konuldu.

Açış konuşmasını davetli konuşmacı olarak 
ODTÜ MEMS Başkanı Prof. Dr. Tayfun Akın’ın 
yaptığı panelde Ankaref Bilişim Teknolojileri’nden 
Gökhan Fidan, “Soğuk Zincir Takip ve Stok 
Yönetim Sistemi ile aşı ve antiserumların Türkiye 
Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı 10.000 bölgesel 
depoya  naklinin takibinin sağlanması”; MIKRO-
TASARIM’dan Dr. Selim Eminoglu, “Makine Tabanlı 
Görüntüleme Uygulamaları İçin Yeni Nesil Akıllı 
Entegre Görüntüleme Sensörleri ve İşlemcileri” 

ve MIKROSENS’ten Tamer Öztin, “Ev/Bina/Fabrika 
Kontrol Otomasyon Uygulamaları İçin Düşük 
Maliyetli Termal Görüntüleme Sensörleri” başlıklı 
firma sunumları yaptılar.
 
M2M, ortak iş olanağı sağlayacak

M2M kavramı spesifik olarak herhangi bir 
teknolojiye odaklanmıyor, olası tüm protokolleri 
ve teknolojik metotları kapsayacak şekilde geniş 
bir anlamda kullanılıyor. Şebeke operatörleri, 
donanım üreticileri, roaming (dolaşım) partnerleri, 
sistem entegrasyon uzmanları, içerik sağlayıcılar, 
uygulama geliştiriciler için ortak iş olanağı 
sunabiliyor. Sistemlerin birbirleri ile entegrasyonu 
için teknolojik olanakların ve yeteneklerin 
artmasını sağlıyor.
 Panelin devamında “M2M ile açılacak yeni 
iş fırsatları, olası M2M fırsatlarını kaçırma 
nedenlerimiz (yasal, stratejik, teşvik, entegrasyon, 
mahremiyet, güvenlik), M2M’e ne kadar hazırız?” 
konuları masaya yatırıldı.
Yöneticiliğini ODTÜ MEMS Başkanı Prof. Dr. Tayfun 
Akın’ın yaptığı panele, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) Teknik Düzenlemeler Daire Başkanı 
Ahmet Emin Turgut, Vodafone Türkiye M2M 
Çözüm ve Servisleri Kıdemli Müdürü Halil Teksal, 
Turkcell’den Dündar Özdemir, Microsoft, Azure 
Yazılım Teknolojileri Yöneticisi Mustafa Kasap, 
Vestel, İş Geliştirme Müdürü Yankı Yalçın, Quisma, 
Reklam Operasyon Direktörü Feridun Haluk Akalp 
katıldı.
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M2M, herhangi bir teknolojiye 
odaklanmıyor

BTK Teknik Düzenlemeler Daire Başkanı Ahmet 
Emin Turgut, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü’nün (Organisation for Economic Co-
operation and Development- OECD)  M2M’i 
kablolu ve kablosuz şebekeler üzerinden sürekli 
iletişimde olan ancak bilgisayar sınıfına girmeyen 
cihazlar aracılığıyla genellikle İnternet ve benzeri 
yapılar üzerinden gerçekleştirilen iletişim olarak 
tanımladığını belirtti.

 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin 
(International Telecommunications Union-ITU) 
ise  M2M kavramını iki ya da daha fazla makinenin 
insan ihtiyacı olmadan ya da minimum insan 
ihtiyacıyla birbiriyle haberleşmesi olarak ele 
aldığına dikkati çeken Turgut, 2015 yılında mobil 
şebekelere bağlı M2M cihaz sayısının 290 milyona 
çıkacağını ifade etti.

 Turgut’un verdiği bilgiye göre, 2012-2013 
yıllarında M2M cihaz sayısı 200-300 milyon arası 
iken 6-10 milyar dolar gelir elde edildi. Türkiye’de 
ise 2014 yılı ikinci çeyrek itibariyle yaklaşık 2,3 
milyon M2M abonesi bulunuyor (güvenlik, araç 
takip sistemleri ve POS cihazları). 2012’de M2M 

geliri yaklaşık 64 milyon TL iken 2013 yılında 80 
milyon TL civarında oldu.

Alkan: Türkiye, dünyada en çok siber 
saldırıya uğrayan ilk beş ülke arasında
 
Siber güvenlik ve savunma alanındaki çalıştaya 
başkanlık yapan Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı ve 
Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan, “Güven 
ve Güvenlik” oturumunda “Türkiye’de Siber 
Güvenlik” konulu açılış konuşması yaptı. Alkan 
konuşmasında şu değerlendirmede bulundu:
“Türkiye, dünyada en çok siber saldırıya uğrayan 
ilk beş ülke arasında yer alıyor. Türkiye, siber 
saldırılar konusunda, kişisel ve ulusal anlamda 
ciddi tehlike altında. Geçtiğimiz sene 60’a yakın 
kurumla birlikte siber güvenlik tatbikatları yapıldı. 
Bu kurumların yüzde 90’ı tatbikat sırasında 
başarısız olarak çöktü. Cumhurbaşkanlığı, 
Başbakanlık, Genel Kurmay Başkanlığı, Emniyet, 
İçişleri, TİB gibi kurumların web sayfalarının 
çökertildiğini hepimiz biliyoruz. Çok basit 
saldırılarda bile savunmasız kalan Türkiye’nin 
siber savaş savunma gücü son derece yetersiz.
 
Bu konudaki en önemli sorunumuz ise, farkındalık 
yaratamamak. Türkiye’nin bu alanda bir politika ya 

da stratejisi yok, yasal düzenlemeler yetersiz ve bu 
alanda ciddi bir kurumsal yapılanma ihtiyacı var.”

Daha sonra gerçekleştirilen panelde Aselsan’dan 
Bikem Temurcu, TURKTRUST’tan Tolga Tüfekçi, 
STM’den Mustafa Umut Demirezen, Samsung 
Kurumsal Çözümler Müdürü Mustafa Özçilingir ve 
TÜBİTAK/SGE’den Bahtiyar Bircan firma sunumu 
yapacak.
 
Siber güvenlik ve milli güvenliğe etkileri

“Ulusal siber güvenlik çalışmaları; siber güvenlik 
ve yasal mevzuat; kritik altyapıların güvenliği; 
kamu ağı güvenliği ve veri merkezleri yönetimi; 
sosyal medya ve güvenlik, siber güvenlik ve 
farkındalık” konuları ise başka bir oturumda 
irdelendi.

Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Hamdi Atalay’ın yönettiği panele, Kamu 
Siber güvenlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. İbrahim Soğukpınar; Bilişim Güvenliği 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nazif Ünlü; 
BGA Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Huzeyfe Önal; 
Havelsan Siber Teknolojiler Direktörü Muhammed 
Bahaüddin Eymen Şahin; ISSA Türkiye Başkanı 
Dr. Batuhan Tosun; Microsoft’tan Burak Yavuz ve 

Labris’ten Seçkin Gürler panelist oldular. 

Çalıştaylar…  

Mustafa Afyonluoğlu’nun yönettiği 
“E – Devlet’te neler oluyor?” çalıştayında, vatandaş 
odaklı hizmetlerin geliştirilmesinde ve kamu 
hizmetlerinin bir araya getirilip, insan yaşam 
döngüsünün bütünlüğü içerisinde kusursuz bir 
hizmet paketi haline getirilmesi konusunda son 
yıllarda bir yavaşlama olup olmadığı konuşuldu. 
Çalıştayda, “Hızlı, bütüncül, etkin bir ‘e– devlet’ 
çatısının geliştirilmesi için ‘yeni’ neler yapmalıyız? 
E-kimlik çalışmalarında ne durumdayız. Tek Nokta 
Hizmet merkezlerinin geliştirilmesinde neler 
yapılmalıdır” sorularının yanıtları arandı.
Dr. Nihat Yurt’un yönettiği, “Türkiye’ de sağlık 
alanında yapılan BT yatırımları ve gelecek 
öngörüleri” çalıştayı düzenlendi. Son yıllarda 
sağlık alanında yapılan bilişim yatırımları 
azımsanamayacak derecede olmuş ve ciddi kaynak 
tasarrufu sağlamıştır. Peki, mobil sağlıktan, 
sağlık verilerinin paylaşımına kadar, önleyici 
sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinden, yaşlanan 
nüfusumuza yönelik hizmetlerin geliştirilmesine 
kadar yeni neler yapmalıyız? Avrupa Birliği’nin 
e- sağlık stratejileri ile ülkemiz arasındaki fark 
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nelerdir, fark nasıl kapanmalıdır?
H. Cemal Tura’nın moderatörlüğünü üstlendiği, 
“Akıllı kentler için ne yapmalıyız?” çalıştayda 
bilişim sektörünün her alanda gündeme gelen 
“Akıllı kent” olgusu ele alındı. Akıllı kent, yerel 
yöneticiler tarafından da artık sık sık telaffuz 
edilmeye başladı. “Peki, kim hangi taraftan 
bakıyor, olması gerekeni ne kadar isabetli 
görüyoruz? 2020’ye kadar ülkemizin Akıllı Kent 
stratejileri ve makro projeleri neler olmalıdır?” 
sorularının yanıtı çalıştayda arandı.
Bilişimin kötüye kullanılması

Suçların teknoloji uyumlu olarak şekil 
değiştirdiği ve hukuk düzeninin bu suçlara 
karşı nasıl bir koruma sağladığı ele alınırken 
bilişim suçlarının temel olarak TCK’da 
düzenlendiği belirtildi. 

İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal 
alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin 
dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik 
makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir 
biçimde işlenmesi sağlanır.
Bilgi yok edilir, ifşa edilir, kötüye kullanılır, 
geçersiz kılınır, gizlenir, bozulur ve değiştirilir ve 
bu etkilerden ya bilişim sistemleri olumsuz olarak 
etkilenir ya da doğrudan insan zarar görür. Bilişim 
suçlarıyla bilgiye zarar verilir; bu eylemlere karşı 
ise yasal koruma getirilmeye çalışılır. 
Bilişim suçları temel olarak Türk Ceza Kanunu’nda 
(TCK) düzenlenmiş. Bilişim suçları alanında en 
önemli sorun, bilirkişi sorunudur. 
Sunucu ve networklere belirtilen suçlar 
kapsamında yapılan saldırılara karşı sessiz  
kalınmaması gerekirken, mutlaka suç 
duyurusunda bulunularak, dosya ciddi bir 
şekilde takip altında tutulmalı ve suçluların 
cezalandırılması sağlanmalı.

“Bilişimin kötüye kullanılmasına karşı hukuki 
ve cezai yaptırımlar” konulu panel yöneticiliğini 
İzmir Barosu’ndan Avukat M. Nevhan Akyıldız 
üstlenirken, Akyıldız aynı zamanda fikri ve 
sınai hakların bilişim yoluyla ihlaline karşı ceza 
hukukunun etkin kullanılması başlıklı bir sunum 
gerçekleştirdi. Panelde İstanbul Barosu’ndan 
Avukat Mehmet Ali Köksal, 5651 sayılı yasa 
uygulamaları ve yeni değişikliklerin etkilerini, 
İzmir Barosu’ndan  Avukat Burak Özcü, “Bilişim 

sistemlerinin hukuki yönden” korunmasını, İzmir 
Barosu’ndan Avukat Resul Göksoy “Haberleşme, 
iletişim, özel hayat ve kişisel verilere yönelik 
eylemlere karşı ceza” yaptırımlarını ve İzmir 
Barosu’ndan Avukat Ufuk Kula “Bilişim yoluyla 
haklara tecavüz eylemlerinde” hukuki önlemleri, 
Ankara Barosu’ndan 
Şükrü Durmaz ise “Bilişim suçlarında adli bilişim” 
uygulamalarını aktardı. 

Bilişim sistemlerinin hukuki yönden 
korunması

Özcü, bilişim sistemlerinin hukuki yönden 
korunmasını, sistemi engelleme, bozma, verileri 
yok etme veya değiştirme, banka veya kredi 
kartlarının kötüye kullanılmasını aktardı. Bir 
bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, 
hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya 
devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya 
adli para cezası verildiğini anlatan Özcü, “Bu fiil 
nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya 
değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur” diye konuştu. Özcü, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Düzenlemede korunması amaçlanan hukuki 
yarar, doğrudan bilişim sisteminin güvenliğidir. 
Ancak anlık girişlerin suç olmaması, hukuki yararı 
zedeler. Zira sistemin güvenliği zaten kırılmıştır. 
Burada sistemde yer alanların farklı türlerden 
çıkarları korunmaktadır. Kişisel veriler, özel 
hayat vs. dolayısıyla burada sistemin güvenliği 
konusundaki kanı yok edilmiş olur. Düzenlemede 
fiilin sonucu dikkate alınmamıştır. Kısaca 
belirtmek gerekirse, bu eylemler sonucunda 
zarar olup olmaması önemli değildir. Sadece 
sisteme haksız olarak girilip, söz konusu sistemin 
bütünlüğü ve gizliliği tehdit altına girmiş olur.”

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok 
etme veya değiştirme
 
Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya 
bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. Bu bilişim sistemine yapılacak 
bir saldırının doğrudan yaptırıma bağlanmasıdır. 
Burada bilişim sisteminin fiziki varlığı, yazılımlar 
ve bunların işlemesini sağlayan diğer tüm 
unsurları,  suçun bizzat konusunu oluşturur. 
Korunan şey bilişim sisteminin fiziki yapısıdır 
Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok 

eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme 
veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere 
gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. Bu fıkrada  sistemin fiziki 
yapısından ziyade, sistemin içerisinde barındırdığı 
bilgilerin (fikri mülkiyet hakları, ticari sırlar vs) 
korunması amaçlanmıştır. Bu fiillerin bir banka 
veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya 
kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi 
halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
İlk iki fıkranın nitelikli bir hali söz konusudur. 
Özel kredi kuruluşları ile kamu kurumlarına ait 
sistemlere yapılacak saldırılarda yaptırım yarı 
oranında artırılacaktır. Örneğin SPK veya BTK’ya 
yapılacak bir DOS saldırısı bu fıkra kapsamında ele 
alınacaktır.
 
Banka veya kredi kartlarının kötüye 
kullanılması

Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her 
ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde 
bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın 
kendisine verilmesi gereken kişinin rızası 
olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak 
kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan 
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altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para 
cezası ile cezalandırılır.

Başkalarına ait banka hesaplarıyla 
ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı 
üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul 
eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve on bin 
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan 
bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle 
kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, 
fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç 
oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar 
hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile 
cezalandırılır.

TBD Genç Bilişimciler Kurultayı

“Bilişim 2014” kapsamında TBD 4. Genç 
Bilişimciler Kurultayı da düzenlendi. 
TBD Yönetim Kurulu Üyesi Levent Karadağ ile TBD 
Genç Başkanı Erdem Lafcı’nın moderatörlüğünü 

üstlendiği etkinlikte, bilişim alanındaki birçok 
meslekte bulunmuş kişiler, yol haritasını anlattı. 
OECD’nin 200 ülkede yaptığı araştırmada en 
değerli 2. meslek seçilen bilişim mesleği geniş 
bir yelpazeden oluşturuyor. Her biri uzmanlık 
gerektiren ve uzun süre emek verilmesi gerekiyor. 
Mesleklerin çoğunluğu kapsayan bilgilerin yüzde 
70’i, üniversitelerde verilemiyor. Öğrencilerin 
çoğunluğu hangi alana gideceğini bilmiyor, bilse 
de nereden başlayacağını bilmiyor. Bazen bir 
alanı seçtiklerinde de bir süre sonra mutsuz olup, 
kariyer yolunda büyük bir darbe alıyorlar.

Yapay zekâ ve robot teknolojileri

Yrd. Doç. Dr Cengiz Acartürk ve Yrd. Doç. Dr. 
Sinan Kalkan’ın yönettiği, “Yapay zekâ ve robot 
teknolojilerinde mevcut eğilimler, Türkiye’deki 
durum” çalıştayına, Prof. Dr. Levent Akın, Yrd. Doç. 
Dr. Kutluk Bilge Arıkan, Alper Erdener, Doç. Dr. 
Uluç Saranlı, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yazıcı konuşması 
olarak katıldı.

Yapay zekâ ve 
robot teknolojileri 
alanlarında dünyada, 
Avrupa ülkelerinde ve 
Türkiye’deki eğilimler, 
araştırma altyapıları, 
güncel projelerde işlenen 
konuları kapsayan 
bu çalıştayda mevcut 
durum değerlendirmesi 
yapıldı. Türkiye’nin 
2020 yılına kadar 
hedefleyebilecekleri ve 
bu hedeflere ulaşabilmek 
için gerçekleştirilmesi 
gerekli adımlar tartışıldı.

Spektrum yönetimi

Mevcut ve gelecek 
teknolojilerde frekans 
spektrumunun 
verimli kullanımı için 
mevcut durumun ilgili 
paydaşlarca irdelenmesi 
ve gelecek için plan 
önerileri düzenlenen 
panelde tartışıldı. 
Ericsson Türkiye 

Teknoloji Direktörü Eyüp Dilaverler, “LTE 
teknolojisine genel bakış ve gelecek öngörüleri ile 
birlikte başarı hikâyeleri”ni anlattı. 
“Spektrum yönetimi ve frekans paylaşımı” 
panelinde ise sayısal yayıncılığa geçiş çalışmaları 
tamamlandıktan sonra boşa çıkan frekansların 
kullanım şekilleri ve bu frekans dilimlerinin 
mobil genişbantta açacağı ufuklar irdelendi. 
Panelde, “RTÜK açısından sayısal yayıncılık ile 
birlikte ortaya çıkan teknolojik gelişmeler”, “Mobil 
genişbant için kullanılabilecek frekans aralığı ile 
ilgili düzenlemeler” ile “Askeri açıdan frekans 
yönetiminin sivil haberleşmeye etkileri” ele alındı. 
RTÜK Daire Başkanı Muhsin Kılıç’ın yönettiği 
panele, CALIX Bölge Satış Müdürü Yücel Bağrıaçık,  
BTK Daire Başkanı Erdinç Tekbaş, Ericsson 
Türkiye Teknoloji Direktörü Eyüp Dilaverler ile 
TURKCELL’den Kıvanç Urgancıoğlu katıldı. 
Sosyal medyada mizah, mizahta sosyal medya
Karikatürist-Obur Mizah Dergisi Kurucu Editörü 
Emre Yılmaz, sosyal medya ve mizah ilişkisi 

üzerine görsel örneklerle desteklenen bir oturum 
gerçekleştirdi. 
Karikatüristlerin önceden kendilerini dergi ve 
gazeteler aracılığıyla kendilerini ifade ettiklerine 
değinen Yılmaz, şimdi Facebook’un karikatüristler 
için çok önemli ve oldukça etkili bir alan olduğuna 
değindi. Yılmaz, Facebook’un mizah sanatına 
çok katkısı olduğunu söyledi. Karikatürün sosyal 
medyada izleyicilere saniyeler içinde aktarıldığını 
dile getiren Yılmaz, 300 sayfalık bir kitabın bir-iki 
karikatürde anlatıldığını kaydetti. Sosyal medyada 
mizahın nefes aldığını söyleyen Yılmaz, teknikten 
ziyade fikirlerin olması ve tekniğin fikirlerle 
buluşmasının mizah çalışmalarının olmazsa 
olmazı olduğunu ifade etti. Yılmaz, oturumun 
2. bölümünde ise sosyal medya paylaşımları ve 
sosyal medya konulu karikatür örnekleri üzerinden 
görsel örneklerle aktarım gerçekleştirdi. 
Sosyolog, Koç Üniversitesi’nden Emrah Göker, 
“Bilimkurgudan günümüze verinin ekonomi-
politiği – Cyberpunk’un neresindeyiz?” konusunu 
değerlendirdi.
Bir yandan kişisel verilerin metalaşması ve 
mahremiyet gözetilmeden ticari dolaşıma girmesi; 
diğer yandan Wikileaks, Assange, Snowden vs. 
ifşaatlar çerçevesinde haberdar olduğumuz 
kitle algısı yönetimi, gözetleme toplumları, 
istihbarat devletleri artık günlük yaşamımızın bir 
parçası.  Ancak bu gerçekler  tema/konu olarak 
aynen Cyberpunk’ta da işleniyor: W.Gibson, 
N.Stephenson gibi yazarların yapıtları, Johnny 
Mnemonic ve Matrix gibi filmler bunların 
örnekleri. Sonuçta Cyberpunk kısa ömürlü bir 
akım oldu ama bugünün IT’si ve siyasi ortamında 
deneyimlediğimiz durumları öngörebildi mi yoksa 
hangi noktalarda neyi gözden kaçırdı? 
Sağlık bakım hizmetlerinin iyileştirilmesinde sağlık 
bilişimi

Sağlık bilişiminin, özellikle sağlık bakım 
hizmetlerinin iyileştirilmesinde sağladığı ve 
sağlayabileceği katkılar tartışıldığı panelin 
açılış konuşmasını Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi 
Sistemleri Genel Müdürü Dr. M. Mahir Ulgu 
yaptı. Panele Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, 
Erişkin Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Arzu Topeli 
İskit, HIMSS Türkiye Direktörü Dr. Korhan An, 
Simeks’ten Bahar Sunman, Sisoft Ömer Siso 
katıldı. 
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Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi 
Başhekimi Doç. Dr. Murat Tutanç’ın başarı öyküsü 
anlatmasının ardından Bakan Danışmanı Dr. Sinan 
Korukluoğlu’nun yönettiği “Kamu Özel Ortaklığı 
Hastane Projeleri’nde Sağlık Enformasyon 
Teknolojileri” paneline Sağlık Bakanlığı Sağlık 
Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. M. Mahir Ulgu, 
IHE Türkiye Başkanı, IHE Avrupa Yürütme Kurulu 
Üyesi, Tıp Bilişimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Utku 
Şenol, HIMSS Türkiye Direktörü Dr. Korhan An, 
Hakan Adanalı ve Altuğ Özdamar görüşlerini 
katılımcılarla paylaştılar. 

Bilişimle engelleri kaldırıyoruz

Prof. Dr. Gonca Telli Yamamato ve Mustafa Özhan 
Kalaç’ın yönettiği Çalıştayın ilk bölümünde Digital 
Europe kapsamında planlanan engelliler ve bilişim 
konulu çalışmalar, Türkiye’de 
mevcut uygulamalar ve sorunlar, 
başarılı uygulama örnekleri gibi 
konularda sunumlardan oluşacak 
oturumlar yapıldı. İkinci bölümde 
ise Türkiye’de engellilere yönelik 
bilişim teknoloji ve hizmetlerinin 
geliştirilmesi ve AB Sayısal 
Gündem 2020 çerçevesinde 
yol haritasının belirlenmesi 
için katılımcılarla görüş alış 
verişinde bulunuldu. Çalıştaya 
kamu kurum temsilcileri, engelli 
ve bilişim alanlarında faaliyet 
gösteren STK’ lar, özel sektör 
temsilcileri ve akademisyenler 
katıldı.

Prof. Dr. Yiğit Gündüç’ün yönettiği 
“Yüksek Performanslı BT 
Merkezleri” çalıştayında, “Yüksek 
performansı bilgisayarlara sahip 
olma ve bunlardan yararlanma 
konusunda dünyadaki, 
AB’de ve ülkemizdeki durum 
nedir? Yüksek performanslı 
bilgisayarlara sahip olmanın ülke  
bilim ve endüstrisi açısından 
kritik öneminin farkında 
mıyız? Kamu, özel sektör ve 
üniversitelerin bir araya gelerek 
kuracakları yüksek performanslı 

bilgisayar merkezinin koşulları neler olmalıdır?” 
sorularına yanıt arandı.
Prof. Dr. Betül Ulukol ve Mehmet Ali İnceefe’nin 
yönettiği “Çocukların Çevrimiçi Güvenliği” 
çalıştayında, çocukların çevrimiçi güvenliğini 
sağlamaya yönelik olarak, “Mevcut mevzuatın 
tespiti”; “Uluslararası mevzuatın incelenmesi 
ve başarılı ülke uygulamalarının belirlenmesi”; 
“Bu alanda yapılan çalışmaların belirlenmesi 
ve incelenmesi”; “Kurumların ve sivil toplum 
kuruluşlarının (STK) sorumluluklarının 
belirlenmesi”; “Tarafların (Kamu kurum ve 
kuruluşları, STK’lar, eğitimciler, ebeveynler ve 
çocuklar) farkındalığını artıracak çalışmaların 
belirlenmesi ve bilişim okuryazarlığının 
yaygınlaştırılması” ile “Uluslararası eşgüdüm ve 
işbirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar” ele 
alındı.

Hakan Büyüktopçu’nun yönettiği “Türkiye’de 
Genişbant Hizmetleri ve Gelecek Öngörüleri” 
çalıştayında, Türkiye’de genişbant hizmetlerinin 
yaygınlaşması ile birlikte söz konusu bu 
hizmetlerin düzenlenmesi ihtiyacı her geçen gün 
daha da arttığına dikkat çekildi. AB ülkelerindeki 
durum, Türkiye’ deki yasal durum ve ihtiyaçlar, 
şeffaflık ve rekabetin sağlanması için yapılması 
gerekenler irdelendi. 

TBD Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Taşçı’nın yönettiği 
“Yolcu ve Yük taşımacılığında Geleceğin Akıllı 
Teknoloji Trendleri” çalıştayında ise şu soruların 
yanıtları arandı: 
Türkiye’de havayolu, karayolu, demiryolu ve 
denizyolu taşımacılığının kendi karakteristik 
avantajlarından hareketle birbirleriyle en optimize 
şekilde entegre edilmesi için teknolojik imkanlar 

nelerdir? Ulaştırma modlarındaki trafik yönetim 
sistemlerinde BT temelli yeni uygulamalar hangi 
kolaylıkları sağlayacaktır? Trafik izleme, kazaları 
önleme ve güvenlik alanında hangi teknolojiler 
gelişmektedir? Geleceğin akıllı şehirleri akıllı 
ulaşım ağları ile donatılırken, birbirleri ile en 
verimli şekilde nasıl bağlanacaktır? Avrupa Birliği 
ile kıyasla Türkiye’de mevcut durum nedir ve akıllı 
ulaşım sistemlerinin kurulması için Türkiye’nin 
2020 vizyonu ne olmalıdır?
Kurultayın üçüncü günü 16 bildiri sunuldu. 

http://www.bilisimdergisi.org/s171

.gün

http://www.bilisimdergisi.org/s171

