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78 oturum ve 40 bildirinin sunulduğu etkinlik kapsamında ilk günkü 
oturumlarda “4. Nesil Uzun Vadeli Dönüşüm” ile “Kamu Entegre Veri Merkezi” 
konularında güncel trendler konuşuldu. Dünya ve Türkiye’de “Kamusal Hakların 
İşaret Dili İle Kullanımı” ile “Download” Toplumundan “Upload” Toplumuna 
Üreten Nesil, Üreten Çocuklar!” çalıştayı da yapıldı. 

T
ürkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) 31. 
Ulusal Bilişim Kurultayı’nda dört gün 
boyunca, Türkiye’nin 2020 yılına kadar 
izleyeceği strateji, politika ve izlemesi 

gereken yol haritası, yerli ve yabancı uzman, 
bürokrat, iş dünyası temsilcisi, akademisyen ve 
yetkililer tarafından çizildi. Toplam 78 oturum 
ve 40 bildirinin sunulduğu etkinlik kapsamında, 
“Gelecek Nesil İletişim Teknolojileri”, “Fiber 
Altyapı”, “Dünya ve Türkiye’de Kamusal Hakların 
İşaret Dili ile Kullanımı”, “ Sayısal Tek Pazar”, 
Enerji Bilişimi” “ Büyük Veri ve Bulut Bilişim”, 
“M2M (Her şeyin İnterneti), “Güven ve Güvenlik” “ 
Spektrum Yönetimi” “Siber Güvenlik” ve “Çocuk 
ve Bilişim” temaları irdelendi. Dijital sanat ve 
fikri haklar, çocukların çevrimiçi güvenliği, 

Gelecek nesil iletişim teknolojilerinden: 
4G/LTE

4G sayesinde Türkiye’nin zengin bir ülke 
olacağı vurgulanırken, bu teknolojiyi 
geliştirerek farklı ülkelerin insanlarına 
katkı sağlayacağ ifade edildi. 5G’nin ise 
tüm dünyanın fiziki sınırlarını ortadan 
kaldıracağının üzerinde duruldu.

 
İlk gün öğleden sonra düzenlenen “Gelecek Nesil 
İletişim Teknolojileri (4g/LTE)” oturumunda 
Türkiye ve bölgemizde kullanıcıların gereksinimleri 
doğrultusunda ortaya çıkan mobil genişbant 
hız aralıkları ve ilgili regülasyon ihtiyaçları ile 
olası askeri alan uygulamaları tartışıldı. Açılış 
konuşmasını BTK Üyesi Galip Zerey’in yaptığı 
oturumda, “4G/LTE konusunda yapılması 
düşünülen düzenlemeler ve bu düzenlemelerin 
mevcut ya da potansiyel operatörlere yansımaları”, 
dünyadaki 4G beklentileri, Yeni nesil mobil 
teknolojilerin yerli tasarımı ele alındı. 
Haberleşme teknolojilerinde 4G, dördüncü nesil 
kablosuz teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor. Mobil 
elektronik haberleşme sistemindeki gelişmeler ve 
artan veri trafiği doğrultusunda ortaya çıkabilecek 
ihtiyaçları karşılamak için 4. Nesil Uzun Vadeli 
Dönüşüm (Long Term Evolution-LTE) teknolojisi 
gündeme geliyor.

bilişim okur-yazarlığı, kamu verilerinin yeniden 
kullanımı, savunma teknolojileri, kamu teşvikleri, 
bulut bilişim ve büyük veri, 4G ve daha birçok 
başlıklarda uzman, yetkili ve temsilciler, görüş ve 
değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı. 
Siyasi parti temsilcilerinin sektör STK’ları 
temsilcilerinin sorularını yanıtladığı, Türkiye’de 
kamusal hakların işaret diliyle kullanımı ile 
sosyal medyada mizah ve mizahta sosyal medya 
oturumlarının yapıldığı “Bilişim 2014” kapsamında 
TBD 4. Genç Bilişimciler Kurultayı da düzenlendi. 
TBD’nin “Programlama Çocuk Oyuncağı” sloganı 
ile başlattığı “Çocuk ve Bilişim” oturumlarının 
gerçekleştirildiği etkinlik programının güncel hali, 
kare kodlardan erişebilen mobil uygulama ile 
izlenebildi. 

 
Geçtiğimiz yıl (2013) dünyada 60 milyonu geçen 4G 
mobil iletişim abone sayısının 2020 yılına kadar 
hızla artması bekleniyor. Dördüncü neslin diğer 
telekomünikasyon standartları gibi hücresel 
bir ağ sistemi kullanması ve üçüncü nesilde 
ortaya çıkan kapsama alanı sorunu başta olmak 
üzere bazı sorunları çözeceği düşünülüyor.  
2G ve 3G teknolojilerinin devamı niteliğinde 
olan bu teknoloji, diğer GSM standartlarında 

Gelecek nesil iletişim teknolojileri 
ve “Ulusal Veri Merkezi”
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olduğu gibi hücresel ağ sistemini kullanıyor. 3G 
teknolojisindeki kapsama alanı sorunlarını da bu 
dördüncü nesil teknolojinin çözmesi bekleniyor.
 
2015’te Türkiye’ye 4G gelecek

4G sistemi, 2G ve 3G’den daha yüksek veri hızları 
temeline dayanır ve herhangi bir zamanda, 
herhangi bir yerde çoklu kitle iletişimi ile 
kullanıcılara hizmet verebilir. 4G uygulamasının 
2015 yılında yürürlüğe gireceği söylenirken 
2016’da tüm Türkiye’de kullanılır hale geleceği 
belirtiliyor. 4G sistemi, IP tabanlı olarak hizmet 
sağlıyor ve bu hizmeti de IPv6 standartları 
çerçevesinde gerçekleştiriyor. Böylece çok 
sayıda kablosuz cihaz doğrudan adreslenebilir bir 
protokol kullanılarak birbirine bağlanabiliyor. 
4G sisteminin şu anda mevcut olduğu ülkeler 
listesi ise şöyle: Afganistan, Afrika, Avustralya, 
Hollanda, Brezilya, Kanada, Fransa, Hindistan, 
Endonezya, İrlanda, İtalya, Kazakistan, Malta, 
Arabistan, Belçika, Yeni Zelanda, Pakistan, 
Filipinler, Polonya, Romanya, Rusya, Norveç, İsveç, 
İspanya, Güney Kore, İsviçre, İngiltere, Amerika. 
Ulaştırma, Haberleşme ve İletişim Bakanı Lütfi 
Elvan, mobil elektronik haberleşme sistemindeki 
teknolojik gelişmeler ve artan veri trafiği sebebiyle 
ileride ortaya çıkabilecek ihtiyaçları karşılamak 
için 4. nesil mobil elektronik haberleşme 
teknolojisi olarak kabul edilen LTE teknolojisinin 
yetkilendirilmesi konusunda çalışmalara 
başladıklarını ve 2015’te 4G’nin Türkiye’ye 
geleceğini açıkladı. 

2015’te Türkiye’ye 4G’nin geleceğini anımsatan 
Turkcell, artan trafiği karşılamak için bunun olmak 
zorunda olduğunu vurguladı. 4G destekli cihaz 
sayısının giderek arttığına ve dünyada 112 ülkede 
4G teknolojisinin kullanılmaya başladığına dikkati 
çeken Turkcell, 4G teknolojisinin büyük bir hızla 
dünyaya yayıldığını ve 331 LTE şebekesinde 280 
milyon kullanıcının 4G hızından faydalanabildiği 
tespitinde bulunuyor. Turkcell, 4G’ye hazır 
olduğunu sürecin başlamasını beklediğini 
belirtiyor. 

Vodafone Grubu, 4G teknolojisinin global 

düzeyde oluşmasına ve gelişmesine ciddi 
katkılar sağladığını açıklayarak, bugün 14 
ülkede 6,7 milyon 4G müşterisine ulaşıldığını 
ifade ediyor. Vodafone Türkiye de 4G konusunda 
çalışmalarına da hız verdi. Mayıs ayında 
duyurduğu 4G uluslararası dolaşım hizmeti ağının 
kapsamını 28 ülkeye çıkardı. 4G frekanslarında 
operatörlerin şartları eşit olması gerektiğini 
vurgulayan Vodafone, şebeke yatırımları içinde 4G 
hazırlıklarının önemli bir yer tuttuğunu kaydediyor. 
Şebekesinin 4G’ye hazır olduğunu belirten Avea, 
sistemle ilgili test ve demoları tamamladığını 
açıkladı. Avea, 4G teknolojisi konusunda da 
Türkiye’de ilk çalışmaya başlayan operatör 
olduğunu öne sürüyor. 

4G LTE teknolojisine küresel ölçekte artan 
taleple beraber Huawei’nin 4G LTE uyumlu akıllı 
telefonları şirketin büyümesini sağladı. Pazardaki 
en hızlı 4G LTE uyumlu akıllı telefon olan Huawei 
Honor 6, bu yıl Haziran ayındaki tanıtımından bu 
yana Çin’de 2 milyondan fazla satış rakamına 
ulaştı.
 
Ericsson ConsumerLab’ın Türkiye’de yaptığı 
Tüketici Eğilimleri 4G’nin geleceği, kullanıcı 
beklentileri ve 4G ile kullanıcı davranışlarındaki 
değişime odaklandı. Ericsson, 
araştırma sonucunda Türkiye’nin 
4G’yi istediğini açıkladı. 
4G ekipman satışları dünya 
telekomünikasyon şirketlerinden biri 
olan ZTE, kârını arttırırken ASELSAN 
öncülüğünde geliştirilen 4G baz 
istasyonları ile cep telefonlarında 
internet bağlantı hızının 10 katına 
çıkacağı açıklandı.
 
4G ile gerçek anlamda 
işbirlikleri doğacak 

Kurultayın ilk gününde “Açılış 
töreni”nin hemen ardından 2 bölüm 
halinde gerçekleştirilen oturumda, 
5. Nesil (5G) teknolojisi de gözden 
geçirildi. Oturuma, Turkcell, Netaş, 
Aselsan ve Ericsson yetkilileri katıldı. 

Turkcell İletişim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Bostan, 4G/LTE konusunda yapılması 
düşünülen düzenlemeler ve bu düzenlemelerin 
mevcut ya da potansiyel operatörlere yansımaları 
anlattı. Aselsan’dan ULAK Proje Yöneticisi Hakan 
Aksu ve Ericsson Mobil Geniş Band Direktörü 
Turgut Erkul, dünyada 4G beklentilerini aktardı. 
Netaş Ar-Ge Direktörü Ömer Aydın, yeni nesil 
mobil teknolojilerin yerli tasarımı konusunu 
ele aldı. 4G oturumunun devamında “4G/LTE ve 
Türkiye Yansımaları” paneli gerçekleştirildi.  
Türkiye’ye uygun LTE frekansları ve avantajları ile 
LTE lisanslama çeşitleri, Fiyatlama seçenekler, 
Dünya örnekleri, cihaz seçenekleri ve Türkiye’ye 
uygun Ar-Ge projeleri ele alındığı panelin 
yöneticiliğini BTK Başkan Yardımcısı Deniz 
Yanık yaptı. Panelistler,  Aselsan Profesyonel 
Haberleşme Sistemleri Program Direktörü 
Berat Biçen, Turkcell 5G Kıdemli Uzmanı Yüksel 
Yılmaz, Argela İş Geliştirme Direktörü Metin 
Balcı, Ericsson Müşteri Yöneticisi Savaş Arıkan, 
Avea Regülasyon Hukuku ve Rekabet Direktörü 
Cem Akoymak’tan oluştu. Oturumda şunlar 
değerlendirmelerde bulunuldu:
“4G ile birlikte gerçek anlamda işbirlikleri 
doğacak. 4G’nin olduğu her yer pazarlama 
ofisi haline gelecek. Şirket ağlarına her yerden 

ulaşılacak. Mobil ödeme anlamında 4G’nin 
sunacağı önemli olanaklar olacak. Cep telefonları 
cüzdana dönecek. 
2023 hedefi doğrultusunda, 4G sayesinde Türkiye 
zengin bir ülke haline gelecek. Bu teknolojiyi 
geliştirerek farklı ülkelerin insanlarına katkı 
sağlanacak. LTE ile canlı yayıncılık değişecek.
 
Avrupa’dan 5G’ye 700 milyon Avro
 
2020 yılına gelindiğinde ise 5G’yi bekliyor olacağız 
ve 50 milyar cihaz birbirine bağlanacak. Avrupa, 
5G için 700 milyon Avro ayırdı. 5G, enerjiden 
eğlenceye, spordan otomotive kadar altyapıları 
kapsayan büyük bir platform. 5G ile iletişimde 
hız ve işlem gücü hayal edilemeyecek duruma 
gelecek. 
5G’de telem yaklaşım; ortak frekans bandının 
kullanılması. 5G’nin yol haritasının 2014 bitmeden 
başlaması, 2017’de standartların belirlenmesi ve 
2020’de regülasyonların başlaması bekleniyor. 5G 
tüm dünyanın fiziki sınırlarını ortadan kaldıran bir 
miras olacak.”

 “Kamuda akıllı veri merkezleri”…  

Önümüzdeki 5 yılda ortalama bir kurumun 
veri kapasitesinin yüzde 800 büyüyeceği 
bildirilirken UVM’nin güvenlikle ilgili 
sıkıntısının olmaması gerektiği vurgulandı. 

İlk gün öğleden sonraki “Kamu Entegre Veri 
Merkezi: Güncel Trendler ve Deneyimler” 
panelinde, kamunun ulusal veri merkezinden 
beklentileri değerlendirildi. Kamu veri 
merkezlerinin sahip olduğu yapılar, ilgili 
politikalar, süreçler ve atılması gereken adımlar, 
hem kamu, hem de özel kuruluşlardan katılan 
panelistlerce ele alındı.  
16. Kamu-BİB XVI “Ulusal Veri Merkezi ve Kamuda 
Gelecek Öngörüleri” Çalışma Grubu Başkanı 
Mustafa Afyonluoğlu’nun sunum yaptığı panele, 
Fujitsu’den Turgut Haspolat, Microsoft’tan Atilla 
Ergökmen, Veri Teknik Genel Müdürü Cem Karaca, 
Kamu-BİB-ÇG1 Alt Çalışma Grubu Başkanı Aydın 
Demirci, BTK’dan  Salim Ketevanlıoğlu ve Oğuz 
Yılmaz katıldı. 
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Panelde Haspolat, bir kamu kurumu ile 3 yıldır 
sürdürdükleri çalışmanın sonuçlarını paylaşıp veri 
merkezi, problem analizi, iş sürekliliği, referans 
modeli, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve özel 
bulut modelinden söz etti. Gartner’in 2010’da  2015 
yılına kadar kritik hizmetleri etkileyen kesintilerin 
yüzde 80 insan hatalarından kaynaklandığını 
bildirdiğini anımsatan Haspolat, gelecekte 
veri merkezlerinin altyapısını şekillendirecek 
temek trendlere değindi. Önümüzdeki 5 yılda 
ortalama bir kurumun veri kapasitesinin yüzde 
800 büyüyeceğini belirten Haspolat, Ulusal Siber 
Güvenlik Stratejisi’ne göre, iş sürekliliği veri 
yedekleme sistemlerinin kurulması, iş sürekliliği 
plan ve tatbikatlarının bu yıl (2014) sonuna kadar 
yapılmasının öngörüldüğüne işaret etti. 
Teknik değerlendirmelerde bulunan Yılmaz ise, 
Ulusal Veri Merkezi’nin (UVM) güvenlik noktasında 
bir sıkıntısının olmaması gerektiğini vurguladı. 
Güven ve güvenlik, ağ güvenliği, güvenlik 
yönetimi ve devletin siber güvenlik konusundaki 
yaklaşımları ve uluslar arası işbirliklerini anlatan 

Yılmaz, temel standart ve servis zorunluluklarını 
aktardı. Yılmaz, “Kamu veri merkezi, sadece kamu 
tarafından işletilmemeli, özel sektörün bu yapı 
için rekabeti sağlanmalı. Yerli ve milli ürünlerin 
sistemde kullanılması yapı için çok önemli” dedi.
 
Veri merkezlerini bir araya getirme sürecine 
ilişkin açıklamalar yapan Ergökmen,UVM’nin 
açılmasıyla birlikte “ciddi bir kıyamet” kopacağı 
uyarsında bulundu.  Enerji verimliliği konusuna 
değinip UVM’nin devlete önemli miktarda verimlilik 
katacağını söyleyen Karaca ise, veri merkezlerinde 
verimliliği sağlayacak yönergeleri hazırlayıp 
denetim yapılması gerektiği bildirdi. 
 Demirci konuşmasına, kamunun hızlandırılması, 
alışkanlıklarından vazgeçmesi, operasyonel 
süreçlerden vazgeçmesi ve vizyonunu açması 
gerektiğini vurguladı. 

“Kamu BİM’ciler ve yöneticiler koruma anlamında 
oldukça muhafazakâr ve korumacı” diyen 
Ketevanlıoğlu, yakında bir yarışma yaparak 

BTK’nın sunucularını kurumdan çıkarıp 
belli bir merkezde toplatacaklarını duyurdu.
  
İşaret dilinde bilgisayar

İlk gün öğleden sonra düzenlenen 
“Dünyada ve Türkiye’de Kamusal Hakların 
İşaret Dili İle Kullanımı” panelinde “İşitme 
Engelliler Tanıtım Filmleri” gösterildi. 
Ankara Üniversitesi (Dilbilim)/World 
Federation of The Deaf YK Üyesi Uzman 
Hasan Dikyuva, “Sağır Toplumu ve Teknoloji 
(kullanımı)”; Boğaziçi Üniversitesi – Batı 
Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nden Prof. 
Dr. A.Sumru Özsoy, “İşaret Dili ve Bilişsel 
Gelişim”; İstanbul Teknik Üniversitesi 
-Bilgisayar Mühendisliği’nden Yrd. Doç. Dr. 
Hatice Bağcı Köse, “İşaret Dili Eğitiminde 
Bilgisayar Destekli Yöntemler”; İşaret 
Dili Tercümanları Derneği Başkanı Banu 
Türkuğur ise, “Türkiye’de İşaret Dili ve 
Mağdur Sağırlar” konulu sunumları yapıldı.

 Üreten nesil ve çocuklar!

“Çocuklar için Bilişim” Çalışma Gurubu’nun 
gerçekleştirdiği “Download” Toplumundan “Upload” 
Toplumuna Üreten Nesil, Üreten Çocuklar!” çalıştayını 
Doç. Dr. Selçuk Özdemir yönetti. Çalıştay, çocukların 
bilgisayar programcılığı ile tanışması hem zevki ve 
hem de üretime yönelik yepyeni bir macera alanına 
dikkat çekmeyi hedefliyor. Amerika devlet politikası 
haline getirdi, Kore ve Japonya’da ilkokul eğitiminin 
bir parçası… Ya Türkiye? Türkiye’ de de  iyi şeyler 
olmaya başladı.
 
7 Kasım’da Kurultay’ın ikinci günü de devam eden 
Çalıştaya, Bolu Merkez Gazi Paşa Ortaokulu’ndan 
yaşları 9 ila 11 arasında değişen 44 öğrenci katıldı. 
Çocuklarla beraber Scratch ile Programlama, on 
parmak klavye ve Autodesk Tinkercad ile 3D tasarım 
ve 3D yazıcıdan çıktı alma etkinlikleri gerçekleştirildi. 
Çocukların bilişimin üretici yönüyle tanışmasının 
hedeflendiği etkinlikle çocuklar, bilgisayarın bir 
problem çözme aracı ve zenginlik sağladığını gördü. 
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