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TBD, bünyesindeki uzmanlık gruplarıyla 
Türkiye’nin geleceğine yön veriyor

İlk defa 10 Bakanlığın desteğini alan Bilişim’2014, akademik çevreler, 
özel sektör ve kamu kurumlarını buluşturdu. Etkinlikte, AB’nin “Sayısal 
Gündem 2020” hedefine uygun olarak Türkiye’nin atması gereken adım, 
rol ve öncelikler, tartışmaya açıldı. 6-9 Kasım’da Ankara’da 3 bin 500 
ziyaretçinin izlediği etkinlikte, 350 konuşmacı 33’ü çalıştay olan 78 
oturum ve 17 panelde konuşup 9 oturumda 40 bildiri sundu. TBD, Türkiye 
bilişim sektöründe hiç konuşulmayan konuları, bünyesinde oluşturduğu 
40 uzmanlık grubundaki bin 500 uzmanla inceleyip Türkiye’nin bilişim 
geleceğinin şekillendirilmesini koordine etmeye çalışacak.

B
ilişime taraf tüm kesimlerin sinerjisiyle, Türkiye bilişim sektörü 
tarihinde her biri bir “kilometre taşı” olan bir Ulusal Bilişim Kurultayı 
daha yapıldı. Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından 1976 yılından 
beri geleneksel olarak düzenlenen 31. Ulusal Bilişim Kurultayı’nı da 

kapsayan “Bilişim 2014” etkinliği, 6-9 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara Ticaret 
Odası (ATO) Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda (Congresium) gerçekleştirildi. 
Bilişim’2014 etkinliğinde ilk kez TBD, Ankara’ya yakışan kapsam ve büyüklükteki 
bir bilişim fuarını gerçekleştirdi. TBD, Serenas Grup bünyesindeki GL Events 
firması ile işbirliğine giderek, CITEX’2014 Ankara Bilişim Fuarı’nı, 31. Ulusal 
Bilişim Kurultayı ile birlikte yaptı. Böylece “Bilişim Etkinliği”, sektörün tüm 
aktörlerinin yer alıp katkı ve sahiplenmesiyle markalaşıp sektörün zirve şenliği 
haline geldi.

Avrupa Birliği’nin (AB) Ağustos 2010’da 
kabul ettiği (Digital Agenda 2020) yedi 
eylem alanını kapsayan  “Sayısal Gündem 
2020” programı, etkinliğin ikinci kez ana 
teması oldu.  Bilişim’2014’te, “Sayısal 
Gündem 2020” programıyla ortaya 
konan strateji ve hedefine uygun olarak 
Türkiye’nin atması gereken adımlar, 
rolü ve öncelikleri tartışmaya açıldı, söz 
konusu strateji, hedef ve yapılanmaların 
benzerinin bir an önce Türkiye için de bir 
an önce belirlemesi gerektiğine dikkat 
çekildi. 

Geçen yıl Dijital Türkiye Platformu’nun, 
AB’nin teknoloji geleceğini belirleyen 
“Sayısal Gündem 2020” stratejilerine 
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paralel olarak başlattığı “Sayısal Gündem 2020” 
ana teması  içerisinde TBD çatısı altında, AB’nin 
yedi ana hedefini kapsayan 40 öncelikli alan 
arasında, Türkiye’de henüz uzmanı bulunmayan 
konularda uzman yetiştirme misyonuyla yaklaşık 
bin 500 yerli ve yabancı uzman, Bilişim 2014’e 
katıldı. Program kapsamındaki 136 eyleme 
uygun olarak TBD çatısı altında 40 farklı konuda 
kurulan çalışma grupları üyeleri akademisyen, 
ilgili uzman ile yetkililer, bürokrat ve iş dünyası 
temsilcilerinden oluşan uzmanlar,  Türkiye’nin 
sayısal gündeme yönelik olarak 2020 yılına kadar 
izleyeceği strateji, politika ve izlemesi gereken yol 
haritasını masaya yatırdı.

Türkiye bilişim sektöründe hiç konuşulmayan 
konuları, bünyesinde oluşturduğu 40 uzmanlık 
grubundaki bin 500’e varan uzmanla inceleyen 
TBD, Türkiye’nin bilişim geleceğini şekillendirip 
denetlenmesini koordine ederken yine bilişimin 
gündemini belirleyip geleceğine yön verecek, 
teknoloji politikalarını izleme ve denetleme 
misyonuyla hareket edecek.

2020 yılına kadar gönüllü olarak çalışacak gruplar, 
“Türkiye’nin Sayısal Gündemi”ni oluşturup nabzını 

tutacak ve ülkemizin geleceğini şekillendirecek. 
Uzmanlık Gruplarının çalıştaylarını da kapsayan 
etkinlikte, Türkiye’nin stratejik rekabet avantajı 
elde edebilmesi için bilgi ekonomisinin önemi ve 
Türkiye’nin sektörde büyük ivmeler kazanmasına 
yardımcı olacak politikaların ele alınacağı bir 
program hazırlandı. 

Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları (STK), 
akademisyen, karar verici ve uzmanları buluşturan 
“Bilişim 2014” etkinliğine ilk kez 10 ayrı bakanlık 
destek verdi. Etkinlik, Aile ve Sosyal Politikalar, 
Avrupa Birliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri; Ekonomi; Enerji 
ve Tabii Kaynaklar; Kalkınma,  Kültür ve Turizm, 
Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
bakanlıkları ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK), Dijital Türkiye Platformu ve Ankara 
Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklendi.

Nitelikli kurultay katılımcısı ve zengin içeriğiyle, 
kamu, özel sektör, akademik dünyadan önde gelen 
ulusal ve uluslararası konuşmacı ve ziyaretçileri 
ağırlayan etkinliğe eşzamanlı düzenlenen fuarda 
ise, bilişim sektörü firmaları, kurum ve kuruluşlar 
ürün ve hizmetlerini sergiledi. 

Dört gün süren, yurtiçi ve yurtdışından konusunda 
uzman konuşmacıların davet edildiği etkinliğe, 
kamu ve özel sektörün yönetici ve çalışanları, 
sanayici ve iş adamları, akademisyenler, 
girişimciler, öğrenciler ve teknolojiyi yoğun 
kullananlar katıldı. 31. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda 
oturumlar, çalıştaylar gerçekleştirilirken 
akademik bildiriler sunuldu, düzenlenen 
yarışmalarda kazananlara ödülleri verildi. 3 bin 
500 ziyaretçinin izlediği etkinlikte, 350 kişi 33’ü 
çalıştay olan 78 oturum ve 17 panelde konuşurken 
9 oturumda 40 bildiri sundu.

31. Ulusal Bilişim Kurultayı’nın açılış töreni, TBD 
yöneticilerinin yanı sıra Bilgi Teknolojileri İletişim 
Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Tayfun Acarer, KKTC 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, 
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı 
Prof. Dr. Kemal Cılız, Dijital Türkiye Platformu 
Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Avrupa Profesyonel 
Bilişim Dernekleri Konseyi (Council of European 
Professional Informatics Societies-CEPİS) Başkanı 
Jorg Ruegg ve geniş bir katılımla gerçekleştirildi. 

Açılış, Kemal Yurtbilir Özel Meslek Lisesi’nde 
öğrenim gören işitme engelli öğrencilerin İstiklal 
Marşı’nı okumalarıyla başladı. 

Tabak: Rotası belli olmayan gemiye hiçbir 
rüzgâr yarar sağlamaz

Etkinliğin açış konuşmasını TBD 2. Başkanı ve 
Etkinlik Yürütme Kurulu (EYK) Başkanı İ. İlker 
Tabak yaptı.  TBD hakkında bilgi veren Tabak, 
derneğin “dün olduğu gibi, bugün de e-dönüşümün 
yönlendiricisi ve takipçisi konumunda” olduğunu 
söyledi. Kalkınma yolundaki engellerin bilişim 
teknolojileriyle aşılabileceğinin altını çizen Tabak, 
etkinliğe ilişkin bazı sayıları paylaştı. “Gelecek 
şekillenirken” birey olarak katkılarını sunan, 
gelecek için sözü olan tüm katılımcılara ve bu 
etkiyi kamuoyuyla paylaşmaya aracılık eden medya 
kuruluşlarına teşekkür eden Tabak, sözlerini 
“Unutmayalım ki, rotası belli olmayan gemiye 
hiçbir rüzgâr yarar sağlamaz” diyerek bitirdi.
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Menteş: Sayısal AB ile entegrasyonu 
kaçırma lüksümüz yok

31. Ulusal Bilişim Kurultayı’nın açılış konuşmasını 
yapan TBD Yönetim Kurulu Başkanı Turhan 
Menteş,  etkinliğe Türkiye’de ilk defa 10 Bakanlığın 
destek verdiği, Başbakan’ın katılacağını bildirdiği 
ancak çeşitli mazeretlerle katılamadıklarını 
anlattı.  Ankara’nın fuar etkinliklerine adını 
koyması gerektiğine inandığını bildiren Menteş, 
“Ankara’ya bir fuar etkinliği kazandırdık. 
Başkent olarak Ankara’nın bugüne kadar bunu 
yapılması gerekiyordu, gecikmiş bir faaliyet 
olarak değerlendiriyorum. Ortak bir çaba ve akıllı 
davranmayı başardığımız takdirde Ankara bilişimin 
de merkezi olacaktır. Umarım gelecek yıllarda bu 
etkinlik büyüyerek devam edecektir” ifadelerini 
kullandı.
Menteş konuşmasında daha sonra Türkiye’nin 
uzun yıllardır daima hedef olarak koyduğu, 
paralel hareket etmeye çalıştığı ama bir türlü 
entegrasyonu sağlayamadığı AB üyeliği sürecine 

değindi.  Türkiye’nin özellikle son 10 yılda 
AB’nin hedef ve politikalarını takip ettiğini 
belirten Menteş, AB’nin sadece inovasyon 
ve Ar-Ge kısmında bir şey yapmadığı, 
2003 yılından beri sürekli güncellediği 
ve büyük bir bilgi birikimi sağladığı bir 
sayısal gündemi olduğuna işaret etti. 
AB’nin bunu sadece inovasyon ve Ar-
Ge’ye destek vermek için değil büyük 
bir ekonomi yaratmak için yaptığından 
söz eden Menteş, “Çok özel alanlarda 
çok büyük miktarları hedefliyor. Sadece 
kamu verilerini tekrar kullanılması, 
açık veri denilen kavramla 2020 yılına 
kadar net 32 milyar Avroluk bir ekonomi 
yaratılması bekleniyor.  Ve Türkiye 
bunun hiçbir tarafında yok.  Dolayısıyla 
bir hedeflerimizi güncelleştirmek ve 
tekrar gözden geçirmek zorundayız. 
Sayısal gündemde konan hedefler bizim 
ülkemizin gündem de hedefleri olması 
gerekir” dedi. 
Bu nedenle beş sektör STK’sından 
oluşan Dijital Türkiye Platformu’nun 
inisiyatifi alarak TBD’nin başkanlığı 
ve koordinatörlüğünde çalışmaları 

başlattığını anlatan Menteş, yapılan çalışmaları 
şöyle değerlendirdi:
“Bu inisiyatif kolay ve sadece STK’ların 
öngörüsüyle devamlılığı sağlanacak bir inisiyatif 
değil. Bunun baştan bilinmesi gerekiyor. Biz 
burada bir tohum ekiyoruz.  Bunun yeşerip 
büyümesi için sulanması gerekiyor. Gönüllülük 
esasıyla gelebildiğimiz noktalar her zaman sınırlı 
kalacaktır. Dolayısıyla burada ülke politikalarının 
çok ciddi olarak gözden geçirilip beraberce ele 
alınması önem taşıyor. Bu konuda çok açık bir 
uyarı yapmak istiyorum. AB’nin hedeflerine 
paralel hedefleri belirleyip yapmak zorundayız. Ne 
yapacaksak şimdi yapmamız gerekiyor.  Biz AB’nin 
koyduğu 136 eylemi TBD ‘Gönüllüler ordusuyla’ 40 
uzmanlık grubuna çektik.  İlk defa bu kurultayda 
40 uzmanlık grubu çalıştayı aynı anda yapılacak ve 
bir yol haritası çıkarmaya çalışacağız. Raporlama 
yapılıp 2015 hedefleri ortaya konulacak. Ve 
yılık hedefler koyarak ilerleyeceğiz. Burada 
yer alan STK, kamu ve özel sektör, akademi ve 

ilgili herkes var. Türkiye’nin geleceğini beraber 
şekillendireceğiz. Bunu yapmak zorundayız. 
Yapmazsak tren kaçacak. Bu kurultaydan sonra bu 
çalışma gruplarının daha fazla farkına varılacak. 
Bu çalışma gruplarına herkesi davet ediyoruz. 
Çalışma gruplarında bu güne kadar sektörümüzde 
konuşulmayan konuları konuşacağız.”
Türkiye’nin sayısal AB’ye entegre olmasının 
ekonomik olarak çok ciddi kazanımlar 
sağlayacağının altını çizen  Menteş, açıklamalarını 
şöyle sürdürdü: 
“AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği kalkabilir, 
ama Türkiye’nin geleceği için sayısal AB ile 
entegrasyonu kaçırma lüksü yok. AB’nin dijital 
ekonomisi gayrisafi yurtiçi hasılaya yüzde 5.7’lik 
bir artış olarak yansıyor. Bu rakam Türkiye 
için göz ardı edilemez bir büyüklük 
anlamına geliyor. Bir sivil insiyatif olarak 
kurduğumuz uzmanlık gruplarında kamu 
ve özel sektörden katılımcıların yer 
almasıyla, Türkiye’nin bilişim geleceğini 
şekillendiren uzmanlar yetiştiriyoruz. 
Dernek çatısı altında çalışacak bu 
uzmanlık grupları, AB Sayısal Tek Pazar 
dahilindeki 136 hedefi takip edecek. 
Türkiye’nin dört bir yanından teknoloji 
ve bilişim politikalarında izleme ve 
denetleme yapabilecek sivil bir inisiyatif 
görevi görecek. Etkinliğimize gönüllü 
olarak katılan bin beş yüz uzmanla, 
Türkiye’nin sivil bilişim ordusunu 
kuruyoruz.”

Türkiye’de geleceği teknoloji ile 
şekillendirmek için sadece kamunun 
değil özellikle yabancı bilişim 
firmalarının da elini taşın altına koyması 
gerektiğini ifade eden Menteş, “Burada 
olmayan firmalara söylüyorum. TBD 
bundan sonra çalıştayları ve uzmanlık 
gruplarıyla Türkiye bilişim tarihini 
değiştiriyor. Türkiye’de faaliyet yapan 
teknoloji firmalarının satış yapmanın 
dışında üretim ve teknoloji transferi 
olarak da sorumluluk almaları gerekiyor. 
Hep beraber Türkiye’yi teknoloji satışı 
için bir bilişim cenneti olmaktan çıkarıp, 

teknoloji üretimi için bölgesel bir bilişim merkezi 
haline getirmeliyiz” çağrısında bulundu.
 
Cılız: Güçlü bir siyasi sahiplenme, 
bütüncül bir yaklaşım isteniyor

Daha sonra kürsüye gelen TÜBİSAD) Başkanı 
Prof. Dr. Cılız, TBD etkinliklerini başından beri 
desteklediklerini ve sektörün sağlıklı büyümesi 
için güçleri birleştirmeye çalıştıklarını belirtti.  
Gelişmiş ülkelerde Ar-Ge’nin payının yüzde 8-9, 
Türkiye’de ise yüzde 3-4 oranında olduğuna işaret 
eden Cılız, bilişim ve teknolojinin kamunun tüm 
hücrelerine nüfus etmesi gerektiğini vurguladı. 
“30 yıldır, güçlü bir siyasi sahiplenme, bütüncül 
bir yaklaşımla konunun ele alınması istendi” 
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diyen Cılız, konuşmasını sektörün beklentilerini 
sıralayarak tamamladı: 
“30-40 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olan 
telekomünikasyon sektöründe regülasyonların 
büyüme odaklı ve altyapının geliştirilmesine 
yönelik olması gerekiyor.  Vergi indirilmeli, 
vergi avantajlarının çarpan etkisi sağlanmalı. 
Ar-Ge teşvikleri devam etmeli. Nitelikli işgücü 
ve ara eleman sorunu bu sektörün en önemli 
problemi. TÜBİSAD olarak ülkenin gelişmesinin, 
bilgi ve iletişimin kaldıraç etkisiyle olabileceğine 
inanıyoruz.”

Eczacıbaşı: Türkiye ve AB, paten 
yarışmasına katılan ortaklara benziyor

Dijital Türkiye Platformu Başkanı Eczacıbaşı ise 
konuşmasına “Ülkemizin, küresel rekabetçilikte 
orta sıralardan üst sıralara doğru yükselmesini 
istiyoruz. Bu, katma değeri yüksek üretimle, ileri 
teknoloji ürünlerini dünya pazarına çıkartarak 
yapılabilir” diyerek başladı.

Türkiye’nin Dünya Ekonomik Forumu Küresel 
Rekabetçilik İndeksi’nde 2008’de 63., 2013’te ise 
44. sıraya yükseldiğine dikkat çeken Eczacıbaşı, 
“Evet, durmuyoruz, koşuyoruz. Ama başkaları daha 
hızlı koşabiliyor” dedi.

Dijital Türkiye Platformu olarak, Türkiye’nin 
büyüme ve kalkınma hedeflerinin, “Avrupa Sayısal 
Gündemi” ile aynı paralelde yürümesini sağlamayı 
misyon edindiklerini kaydeden Eczacıbaşı, AB’nin 
öngördüğü “akıllı, sürdürülebilir ve katılımcı” 
büyümeyi sağlamak amacıyla Türkiye’de yapılması 
gereken çalışmaların planlanması için “Dijital 
Gündeme Uyum Projesi” raporunu hazırladıklarını 
söyledi. 

Avrupa Sayısal Gündemi’ndeki 7 temel dayanağın 
birinci sırasında olan “Sayısal Tek Pazar”ın Türkiye 
açısından “kritik” olduğunu belirten Eczacıbaşı, 
“Çünkü Türkiye için en büyük tehdit, AB pazarından 
dışlanmanın da ötesinde, küreselleşen dünyada 
kendi iç pazarımızda bile rekabet edemez hale 
gelme riski. Bu çerçevede, Türkiye’nin, ulusal 
teknoloji politikasını Avrupa Birliği ile uyumlu hale 

getirmesi gerekiyor. Özel sektörün, AB ile ortak 
Ar-Ge faaliyetinin önemi de burada ortaya çıkıyor. 
TÜBİTAK’a da görev düşüyor. TÜBİTAK, fonlama 
oranını yüzde 100’e çıkartabilir, pazara giriş 
desteklerini artırabilir” diye konuştu. 

Dijital Türkiye Platformu olarak, 7 Türk uzmanla 
bunun nedenlerini ve çözüm önerilerini kapsayan 
135 sayfalık bir rapor hazırladıklarını söyleyen 
Eczacıbaşı, rapordan “sayısal uçurumun ve 
eşitsizliğin azaltılması”; “enerjinin daha verimli 
kullanılması”; “Yeni Ar-Ge yapma biçimleri”; 
“Açık İnovasyon”; “Fikri Mülkiyet Hakları, İnternet 
girişimciliği, Veri güdümlü ekonomi”; “Genişbant”; 
“Güven ve güvenlik”; “Genç nüfus” ile “Devletin 
sayısallaşması” konu başlıklarına ilişkin çözüm 
önerilerini sıraladı. 

Birkaç öneri örneğinin bile konuların giriftliğini 
göstermeye yettiğini ifade eden Eczacıbaşı, 
konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye ve AB, buz pistinde paten yarışmasına 
katılan ortaklara benzer. Birlikte, ahenk içinde 
hareket ederlerse ikisi de kârlı çıkar. Yarışmada, 
partnerler birbirine yakınlaşır, uzaklaşır, ama 
bunu mutlaka ahenk içinde yaparlar. Türkiye, 
bu ahengi sürdürmek istediğini son zamanlarda 
yineledi.

En stratejik çözüm olarak, 
konuşmamda sözünü ettiğim 
tüm konularda UFUK 2020’den 
faydalanmak üzere derhal harekete 
geçmemiz gerekiyor. UFUK 2020 ile 
hem teknoloji sahibi, hem Avrupa’nın 
ve teknolojinin geleceğinde söz sahibi 
olmamız mümkün olabilir. Türkiye 
olarak küresel rekabet avantajımızı 
büyük ölçüde artırabiliriz.

UFUK 2020, Avrupa Komisyonu 
tarafından fonlanan bir program… 
Türkiye, üye ülkelerle eşit koşullarda 
bu programdan yararlanabilir... 52 
milyar Euro fon var. Bu fondan Türkiye 
de yararlanınca teknolojiye sahip olur. 
Dijital Gündem’in uygulanması, ancak 
bu programdan etkin bir biçimde 
yararlanmakla mümkün olacaktır.”

Ruegg: Sektörde 700 bin iş açığı 
olacak

CEPİS Başkanı Ruegg ise 
konuşmasında, eskiye göre daha 
fazla işbirliği istediklerini açıkladı. 
“Güzel projeleriniz var. Ben de 
CEPİS üyeleri de sizinle birlikte 
çalışmaktan mutluluk duyacağız” 
diyen Ruegg, bilişimde yüksek 
standartları geliştirme ve tanıtmaya 
yardımcı olmaya çalıştıklarını, 
şimdilerde geliştirmekle meşgul 
oldukları “Strateji 2014” ile yeni odak 
alanları oluşturacaklarını bildirdi. 
CEPİS’in bilişim profesyonellerinin 
e-becerilerini arttırma, hayat boyu 
öğrenme, yeşil bilişim, AB’de kadın 

bilişimcilerin daha fazla yer almasına yönelik 
çalışmalarına ilişkin bilgiler veren  Ruegg, 
“Avrupa’sa ICT sektöründe 2.7 milyon insan 
çalışıyor ve bunların sadece yüzde 20’si kadın. Öte 
yandan önümüzdeki yıllarda sektörde 700 bin iş 
açığı olacak” diye konuştu.
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BTK Başkanı Acarer: AB “Sayısal Tek 
Pazar” konusunda işbirliğine hazırız

Açılış oturumunun son konuşmacısı olan BTK 
Başkanı Acarer, 2014’ün  ilginç bir yıl olduğunu 
ve bu ilginçliğin TBD raporuna da yansıdığına 
dikkat çekip, bu yılsonunda Çin ekonomisinin 
ABD’yi geçmesi, Hindistan ve Japonya’nın da yer 
değiştirmesinin beklendiğini kaydetti. 
İnternet trafiğinin tahminlerin çok üstünde bir 
hızla arttığı, yüzde 92’lik bir artış yaşandığı, M2M, 
akıllı ve giyilebilir teknolojiler, endüstriyel internet 
gibi kavram ve gelişmelerle sektörde bitmeyen bir 
süreç yaşandığını anlatan Acarer, dünyanın hızla 
sayısallaştığını, sayısallaşmadaki yüzde 10’luk bir 
artışın ekonomileri binde 5-6 arttırdığı, işsizliği 
8.4 azalttığını belirtip inovasyon ve yenilikçiliğin 
ülkeleri 6 basamak öne çıkardığına işaret etti. 

TBD’nin AB Sayısal Tek Pazar 
gündemine dikkat çekmesinin önemli 
olduğunu vurgulayan Acarer, “Bu 
konuda işbirliklerine hazırız. AB’nin 
GSYH’sında Sayısal Tek Pazar’ın yüzde 
1’lik artış sağlaması hedefleniyor” 
dedi.
“Kamuya ait verilerin paylaşılması” 
konusunun AB komisyonunda da 
tartışılan bir konu olduğuna değinen 
Acarer, sözlerine şöyle devam etti:

“Kişisel veriler geleceğin ticareti 
üzerinde etkili olacağı için, bu konu 
üzerinde konuşup belli politikaları 
belirlememiz gerekiyor. Burada büyük 
fırsat var, kaçıracağımızdan endişe 
ediyorum. Kişisel veriler geleceğin 
ticareti üzerinde çok etkili olacaktır. 
Konuya sadece kişisel verilerin 
korunması olarak bakılmaması 
gerektiğini düşünüyorum. Açık 
veri konusunda da kamuya ait 
verilerin paylaşılmasındaki fırsatı 
kaçıracağımızdan endişe ediyorum, 
kaçırıyoruz da.”

2013- 2022 yılları arasında “her şeyin 
interneti”nin toplam 19 trilyon dolarlık katma 
değer sağlanmasının beklendiğini açıklayan 
Acarer, küresel internet yönetişiminin yeniden 
düzenlenmesi ihtiyacının ortaya çıktığını anlattı. 
“E-ticaret”e ve güvenliğine de dikkat çeken Acarer, 
“Türkiye’de e-ticaret hacmi 2012’de 31 milyar 
TL oldu. E-ticaret artış oranı son iki yılda yüzde 
45’lerdeydi bu yılda yüzde 50’nin üzerine çıkabilir. 
E-ticaret’te bilgi güvenliği hususunda uluslararası 
işbirliğinin gerekli olduğunu düşünüyorum” diye 
konuştu.

Özellikle kamuda bilgi güvenliği konusunda 
uluslararası işbirliğinin gerekli ve yasal 
düzenlemelerin zorunlu olduğuna değinen Acarer, 
BT’yi her sektörde iyi kullanan nitelikli iş gücü 
ihtiyacının büyüdüğü, hızla nitelikli ara eleman 
ihtiyacının karşılanması gerektiğini kaydetti. 

Yaşamboyu Hizmet Ödülü, 
Aktepe ve Bilecik’in

Açılış konuşmalarının ardından 
“TBD- TÜBİSAD Yaşamboyu 
Hizmet Ödülü” verildi. 1996’dan 
beri TBD- TÜBİSAD işbirliğiyle 
Türkiye bilişim sektörüne uzun 
yıllar hizmet etmiş, önemli 
katkılar sağlamış kişilere verilen 
“Yaşamboyu Hizmet Ödülü”nü, bu 
yıl TBD eski Başkanı ve TOSYÖV 
Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi 
Aktepe ile İndex Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı Erol Bilecik aldı. 
2014 Yaşam Boyu Hizmet Ödülü, 
Aktepe ve Bilecik’e, BTK Başkanı 
Acarer, TÜBİSAD Başkanı Cılız ve 
TBD Başkanı Menteş tarafından 
verildi. 

Yaşamboyu Hizmet Ödülü, 
bilişim sektöründe en az 20 yıllık 
deneyime sahip olmak, katma 
değer yaratmak ve sektörün 
gelişimine katkıda bulunmuş 
olmak gibi kriterlere göre yapılan 
değerlendirmeler sonucunda 
veriliyor. 

Levin: Siber güvenlikte coğrafyanız, avantaj sağlıyor

Kurultayın ilk günü öğleden sonra çağrılı konuşmacı olarak ABD 
Başkanları Bill Clinton ve Barack Obama yönetimlerinin teknoloji 
lideri Prof. Peter 
L. Levin ile ODTÜ 
Felsefe Bölüm 
Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet İnam 
değerlendirmelerde 
bulundular. 
Levin, siber güvenlik, 
güvenirlilik, 
ulusal alanda 
siber güvenliğin 
sağlanması 
ve devamlılığı, 
sorunlara ilişkin 
çözüm örneklerinden 
söz etti. Büyük veri 
ve bu konulardaki 
yaklaşımların ne 
olduğunu anlatan 
Levin, siber güvenlik 
alanında daha iyi 
araçlara ihtiyaç 
olduğunu söyledi. 
ABD dışında çok 
fazla ülkede bu 
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alanda faaliyet gösteren firma olmadığını belirten 
Levin, “Bu Türkiye için bir fırsat. Siber güvenlik 
konusunda coğrafyanız, size çok avantaj sağlıyor” 
dedi.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde servis ve satıştan 
inovasyona yönelinmesini öneren Levin, büyük 
veri ve GPS ile ilgili örnekler verdi. Levin, siber 
güvenlikle ilgili verilerin bir araya getirilmesi 
gerektiğine işaret etti.   

Prof. İnam: Unutmayalım ki her teknoloji 
bir araçtır

Çağrılı konuşmacı Prof. Dr. İnam ise, felsefik 
bir konuşma yaptı. Teknolojinin hayatımızdaki 
yerini sorgulamadan insanlık olarak gelişmenin 
çok sağlıklı olamayacağını anlatan İnam, 
“Unutmayalım ki her teknoloji bir araçtır” dedi.
“Bilişim” kavramının çok güzel kullanıldığı 
ve Türkiye’de yerleştiğini vurgulayan İnam, 
“Ekonomik gelişmede gönlün yeri nedir? Gönlünü 

unutmuş bir dünya nereye doğru gitmektedir? 
Yaşadığımız sıkıntıların ne kadar ekonomik, ne 
kadarı politik, ne kadarı etnik, ne kadarı gönül ile 
ilgilidir? Duyguların bilgi ve bilimle olan ilişkisi 
nedir?” sorularının yanıtlarını dinleyicilere aktardı.  
Teknoloji, gönül, can ve kalp gibi kavramlar 
konusunda konuşan İnam, bilimin sadece akıldan 
ibaret olduğunu sanmanın yanılgı olduğuna dikkat 
çekti. 
“Gönlünü bulamayan toplumlar ortaya insanlık 
adına kalıcı ürünler bırakamazlar. Bugün 
ortaya konulan düşünceler, üretilen bilimsel 
ürün ve birçok değer, gönlünü bulmuş insan ve 
toplulukların insanlığa hediyeleridir” diye konuşan 
İnam, bir ülkenin kalkınmasının sadece ekonomik, 
askeri yolla sadece siyasi güçle olmayacağına 
değindi. 
İnam, konuşmasını “Elbette makine olan yanımız 
vardır ama biz farklı makineleriz. Makine yapan, 
anlayan, çalıştıran, eleştiren, makine üzerine 
değerler koyan, anlam veren varlıklarız. Dolayısıyla 
bu hayata, bilime, teknolojiye karşı tavrımızdaki 

yanlışlığı, eksikliği giderdiğimiz 
zaman gönül yolculuğumuz 
oluşabilir” diyerek tamamladı. 
Etkinlik kapsamında “Bilişim 
Hizmet”, “16. TBD Bilimkurgu 
Öykü Yarışması”, “21. TBD-
Halıcı Beste Yarışması” ve 
“3. Kristal Piksel Yarışması” 
ödülleri verilirken bu 
yıl ilk olarak TBD Genç 
Kurultayı, Programlama 
Çocuk Oyuncağı ve Oyun 
Yarışması da gerçekleştirildi. 
Bilişim’2014’te, ayrıca ilk 
kez konuk ülke ile B2B 
toplantılarının yapılacağı özel 
oturumlar da düzenlendi. 
TBD Genç Bilişimciler 
Kurultayı’nın yanı sıra Google 
Developer Group (GDG ) Ankara 
tarafından “Mobil Hackathon” 
gerçekleştirildi. Bu etkinlikte 
geliştiriciler, 24 saat içinde 
bir mobil uygulama fikirlerini 
hayata geçirmeye çalıştılar.

Bilişim’2014 etkinliğinin altın sponsorluğunu 
TurkCell; gümüş sponsorluğunu TÜBİTAK ve 
Pardus, bronz sponsorluğunu ise Microsoft ve 
Samsung üstlenirken 4PPS, AIG, Aselsan, ekent, 
Ericsson, Fujitsu,  Havelsan, İGEME, NETAŞ, 
netcad, PTT, sisoft, TNP KEP, Vitel ve vmware 
etkinlik sponsorları oldu. Katılım sponsorları 
artı&artı, Bilten, Bimser Çözüm, daha.net, 
FİGENSoFT, ihs Telekom, İş Yazılım, Labris,  
Küresel, Mobilbil, Mobit, Necron, Oran Teknoloji, 
Sağlık Grafik, Simsoft, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu olurken TBD Bilişim Dergisi, Biltekhaber, 
BTDünyası, BThaber, BTnet.com.tr, Desibel, 
Ekonometri, ictmedia, KobiEfor, Radyoodtü, 
PariteHaber.com, Telepati ve Turk-internet-com 
medya sponsorları arasında yer aldı. 

Etkinliği destekleyen STK’lar ise şunlar: 
Bilgi Güvenliği Derneği, Bilişim Suçlarına Karşı 
Mücadele Derneği, Bilişim Muhabirleri Derneği 
(BMD), Bilgisayar Mühendisleri Odası(BMO), 
biyesam, ECİD, ICOM, İnternet Teknolojileri 
Derneği (İNET-D), KalDer, Müzeciler Derneği 
(MÜZEDER)Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları 
Derneği (MOBİLSİAD), MOBİSAD, Bilişim 
Güvenliği Derneği (TBGD), Türkiye Bilişim Vakfı 
(TBV), TEDER, TELKODER, TESİD, TİD, Türk 
Kütüphaneciler Derneği, TLKD, TMMOB, tmmb, 
TOSYÖV, TTGV,  TÜBİDER, TÜBİFED, TÜBİSAD, 
TÜTED, Türkiye Zekâ Vakfı, Yazılım Sanayicileri 
Derneği (YASAD). 
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