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İkinci gün petrol ve gaz arama ile üretiminde  bilişim, bilişim teşvikleri, fiber 
altyapı, siber güvenlik ve mesleki mali sorumluluk sigortası, bilişim STK’ları ve 
parti temsilcileri toplantısı, kültür ve sanatta bilişim, büyük veri ve bulut bilişim, 
bilişimin kötüye kullanılmasına karşı hukuki ve cezai yaptırımlar oturumları 
yapılıp bildiriler sunuldu.

31. Ulusal Bilişim Kurultayı’nın ikinci 
günü (7 Kasım) sabah, “Enerji 
bilişimi”, “Bilişim teşvikleri”  ve 

“Fiber altyapı” paralel oturumları düzenlendi.  
“Enerji bilişimi” çerçevesinde gerçekleştirilen 
panelde, enerji bilişiminde geleceğin nasıl 
yakalanabileceği konuşuldu.  Petrol ve gaz 
aramacılığıyla ilgili geliştirilen ve Kurumsal 
Kaynak Yazılım sistemleriyle entegre çalışabilen 
yazılımların verimliliğe katkısı ele alındı. Yakın 
gelecekte M2M (Machine to Machine) gibi 
teknolojilerle sektörel çözümlerin alabileceği 
boyutlar tartışıldı

değerini anında vermeyi taahhüt ediyor. 
Diğer yandan “Uzaktan Kontrol ve Gözleme 
Sistemleri”nin gelişmesiyle arama, 
üretim ve sondaj cihazlarının birbiriyle 
konuşması/entegre çalışması sağlanarak 
ölçülemezlikten veya insan dikkati nedeniyle 
gözden kaçan pek çok maddi kaybın önüne 
geçebiliyor.

“Bilişim uygulamaları kazaları 
azaltır”

“Enerji Bilişimi” oturumunun açılış 
konuşmasını Enerji Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı, Sefa Sadık Aytekin yaptı. Aytekin, 
enerji sektöründe bilişim uygulamalarının 
kazaların daha az yaşanmasına yol 
açacağının altını çizdi. Dünya enerjisinin 
büyük bir bölümünün hâlâ fosil yakıtlardan 
üretildiğine işaret eden Aytekin, bilişim 
teknolojilerinin bu noktada büyük önem 
arz ettiğini söyledi. Önümüzdeki dönemde 
uzaktan yönetilen sistemlerin yaygın hale 
geleceğine işaret eden Aytekin, hâlâ keşfedilmeyi 
bekleyen petrol ve doğal gaz olduğunu kaydetti. 
Aytekin, teknoloji olmadan sondaj borusunun 
indirilemeyeceğini vurgulayarak, “Verileri 
kullanmadan bu işi başaramazsınız” dedi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 
Başdanışmanı Ferhat Taş, “Hidrokarbon arama 
ve üretimde bilişim” başlıklı sunumunda arama 
ve tespit sondajları verileri üzerinde durdu. Taş, 
hidrokarbon projeleri yaşam döngüsü hakkında 
bilgi verdi. Aramalarda sismik, optik bilgilere 
ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Taş, büyük veri ve 
uzaktan algılama tekniklerini anlattı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) 
Prof. Dr. Serhat Akın’ın yönettiği panelde,  Sam 
Friedman (Oracle), Maher Chebbo (SAP) ve Ninad 
Dhanorkar (Oil&Gas) konuştu. 
“Enerji bilişimi” oturumunun devamında TPAO’dan 
Gazi Gökhan Besler, “Türkiye Petrolleri’nde Mobil 
Uygulamalar”; Techmahindra Türkiye İş Geliştirme 
Direktörü Elçim Sirek, “Akaryakıt ve Gaz Taşıma, 
Depolama, Dağıtım Alanlarındaki Çözümler”; 

Petrol ve gaz aramacılığı keşif olasılığı düşük 
ve maliyeti yüksek bir çalışma alanı. Arazi/deniz 
şartlarına ve sondaj derinliğine göre maliyet 
eşiği birkaç milyon dolardan başlayıp yüz milyon 
dolarlara kadar çıkabiliyor. Petrol aramacılığında 
pek çok yerel yazılım kullanılıyorsa da insan 
emeğinin ve dikkatinin de çok önemli olduğu bir 
alan. Çünkü arama alet ve cihazlarının çalışma 
şekli henüz birbirleriyle entegre değil. Bununla 
birlikte petrol ve gaz aramacılığında sektörel 
çözümlerin sayısı her geçen gün artıyor. Kurumsal 
kaynak yazılımlarıyla entegre sektörel çözüm 
yazılımları bir galon petrolün gerçek maliyet 

Enerji bilişimi, bilişim teşvikleri ve 
siyasi partiler gözüyle sektör

SAP’den Ahmed Rasool, “Petrol ve Gaz Sektöründe 
Kurumsal Kaynak Yazılımı Destekli Bilişim 
Çözümleri”; ve Oracle’dan Sam Friedman, “Petrol 
ve Gaz Sektörü Entegre Bilişim Çözümleri”ni 
anlattı.
 
Bilişimle büyümek…

BT alanındaki teşviklerinin geliştirilmesi ve 
yatırım havuzları ülkemizde alana yeterince 
yayılmamış, proje geliştirme kültürü oluşmamış, 
AB’deki bu konudaki teşviklere yeterince 
erişim sağlanamamış. Özellikle AB alanındaki 
teşviklere, ülkemiz katılım payından oldukça 
az geri dönüş sağlanmış. Diğer yandan yatırım-
risk sermayesi, rekabetçi yeni ürün geliştirme 
açısından teşvikler çok önemli bir araç. Sektörde 
bu alandaki teşviklerden istenildiği düzeyde neden 
yararlanılmadığı, sorunların neler olduğu, ne gibi 
iyileştirmenin yapılması gerektiği konularında 
sektörün kilit oyuncularınca tartışılması ve çözüm 
önerileri üretilmesi hedefleniyor. 

http://www.bilisimdergisi.org/s171

.gün

http://www.bilisimdergisi.org/s171


2 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 1012014 ARALIK100

TUBITAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı ve 
H2020 Ulusal Koordinatörü Hakan Karataş’ın 
davetli konuşmacı olduğu “Bilişim teşvikleri” 
panelinde İzmir kalkınma Ajansı-Bilişim Teşvikleri 
Grubu Üyesi Murat ÇELİK, “Bilişime yönelik bir 
mali destek programı nasıl olmalı”; Pera EEMEA 
Destekler ve Teşvikler Sorumlusu Ebru İmamoğlu, 
“H2020 Programına yönelik desteklerimiz ve 
teşviklerimiz” konulu sunumları aktardılar. Ankara 
Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi’nden 
Süleyman İslamoğlu, KOSGEB Başkan Yardımcısı 
Yusuf Keskin, TBD ve TOBB Yazılım Meclisi üyesi 
Globalnet Genel Müdürü Ertan Barut ve Esra 
Okumuş’un katıldığı panelde bilişim teşvikleriyle 
ilgili bilgilendirme yapıldı. 
Okumuş, “Türk bilişim firmaları kamu destekli 
danışmanlık programları ile büyüme yolculuğunu 
hızlandıracak” vurgusu yaparken rekabette 
farklılaşma, verimli operasyon yönetimi, yeni ürün 
ve servisleri tetikleyici çalışma modeli, inovasyon 
odaklı desteklerin saptanması ve kazanılması, 
inovasyon kültürünün içselleştirilmesi konularında 
değerlendirmelerde bulundu. 
PİKOTEK Mekanik ve Kontrol Sistemleri, Genel 
Müdürü Tolga Bozdağ, işletme bünyesindeki 
enerji tüketimlerinin izlenmesi ve iyileştirilmesini 
sağlayan ürünleri “Dimon”un başarı öyküsünü 
anlattı. Bozdağ, “12 milyar dolar para harcaması 
gereken Türkiye, enerji ihtiyacını kazanması için 
etkin enerji yönetim sistemini kurmalı” dedi. 
Panelde konuşan İslamoğlu, Ankara’nın 
vazgeçilmezlerinden olan bilişim sektörünün 
destek ve teşvikleri arasında yer aldığını 
söyledi. “Bilişim Vadisi”, “Ankara’da yazılım 
sektörünün stratejik önemi” konulu çalışmaları 
tamamladıklarını belirten İslamoğlu, yazılım 
sektöründe birtakım belirsizlikler olduğuna işaret 
etti. İslamoğlu, “Kalkınmada söz edebilmek 
için insan faktörünü çalışmalarımızın odağına 
koyuyoruz. Projelerin insan odaklı, yaşamı ve 
kalkınmayı destekleyici, yaşam kalitesini yükseltici 
olmasına dikkat ediyoruz” diye konuştu. 
Panelin ikinci bölümünde Recep Türkoğlu, “BT 
Teşviklerinin Geliştirilmesi ve Yatırım Havuzları 
Grubu”nun tanıtım sunumunu yaparken “BT 
Teşvikleri Günümüz ve Sektörümüzü 2023 
yılına taşımak” oturumunda, ülkemizdeki BT 

teşviklerinin mevcut durumu, sorunları, 2023 
hedeflerine erişmek için yapılması gerekenler 
kilit sektör temsilcileri ile tartışıldı. Ayrıca sektör 
temsilcileri ve STK’ların, Ar-Ge ve diğer teşvik 
ile ilgili öngörüleri ve beklentileri dile getirildi. 
Oturuma Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Cevahir 
Uzkurt, TÜBİTAK TEYDEB Başkanı Fatih Yülek, 
Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetim 
Birimi’nden Süleyman İslamoğlu, KOSGEB Başkan 
Yardımcısı Yusuf Keskin ve Haberleşme Genel 
Müdürlüğü’nden Gündüz Şengül katıldı.

Fiber altyapı

Mobil genişbant kullanımının artması ile 
birlikte bu trafiği taşıyacak olan altyapı masaya 
yatırılırken mobil ve sabit genişbant altyapı ile ilgili 
düzenlemeler ve bu düzenlemelerin operatörlere 
olan yansımaları ele alındı. 
BTK Sektörel Rekabet Daire Başkanı Bilal Ünver’in 
yönettiği “Fiber Operatörler ve Servis Seçenekleri” 
panelinde ise fiber altyapı ve operatörler için 
mevcut yatırım üzerinden verilebilecek servislerin 

ve yapılması gereken düzenlemeler konuşuldu. 
“Siber güvenlik ve mesleki mali sorumluluk 
sigortası” oturumunun açılış konuşmasını 
Bird&Bird’den Simon Shooter yaparken 
“Siber Güvenlik Sigorta’sı ve Uygulamaları” 
kapsamında AIG’den Demet Öztürkcan, Marsh 
Risk Danışmanlığı’ndan Seçil Öztürk, Marsh 
Finansal & Profesyonel Sigortalar’dan Gözde 
Karatopak firma sunumlarını katılımcılarla 
paylaştılar.
 
“Bilişim Teknolojilerinde Siber Güvenlik 
Sigortalaması: Ne, Nasıl, Neden?” panelini 
BTK’dan Selçuk Korkmazer yönetti. “Siber 
suçlarda Siber Güvenlik Sigortası yeni bir 
yaklaşım olarak neyi çözer? Siber suçlarda 
Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası hizmet 
sağlayıcılar için bir güvence midir?” sorularının 
yanıtının arandığı panele; BTS Avukatlık 
Yöneticisi Yasin Beceni, TUBİSAD Temsilcisi, 
AB Danışmanlık’tan Abdullah Büyükbayram, 
DIFOSE’den Şükrü Durmaz ile Marsh Finansal 
& Profesyonel Sigortalar’dan Gözde Karatopak 
konuşmacı olarak katıldı. 

Bilişim STK’ları, siyasi parti 
temsilcileriyle bir arada

Kurultayın ikinci günü, 32 bilişim STK yöneticisi, 
Türkiye Büyük Millet Meclis’inde (TBMM) grubu 
bulunan 3 partinin temsilcisini ağırladı. Bilişim 
sektörünün geleceği, parti programlarındaki 
önceliklendirme, bilişimle kalkınma ve 
önceliklendirmeler ile ilgili karşılıklı görüş 
alış verişinde bulunulan oturuma, CHP İzmir 
Milletvekili Erdal Aksünger, MHP Eskişehir 
Milletvekilli Ruhsar Demirel ile HDP Genel Başkan 
Yardımcısı Alp Altınöz katıldı. 

TBMM’deki muhalefet milletvekilleri, hükümetin 
BT’ye yapmadığını, güvenlik ve izlemeye yatırım 
yaptığını belirtip Türkiye’de “Güvenli internet”in 
tercihten çıkıp zorunluluk haline getirildiğini 
söylediler. Vekiller, “Toptan gözetim toplumuna 
geçiyoruz” yakınmasını dillendirirken internet 
erişim sınırlamalarının kaldırılması, “gözetim 
ve sansüre” değil “üretime” yatırım yapılmasını 
istediler. “Bilişim Bakanlığı” ile “Bilişim Teşvik 
Ajansı”nın kurulması ve STK’larınyer aldığı 
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“Bilişim Özgürlüğünü İzleme Komitesi”nin 
oluşturulması vekillerin önerileri olarak göze 
çarptı. 
Bilişimin Türkiye’nin gündeminde ciddi bir 
şekilde yer alması için ne yapmaları gerektiği 
sorusuna siyasi parti temsilcileri daha sık bir araya 
gelinmesi yanıtını verdiler. Ayrıca muhalefetten 
bağımsız bir şekilde iktidar ile doğrudan iletişime 
geçilerek sorun, sıkıntı, çözüm ve uyarıların 
yapılması gerektiğinin altı çizildi.
   
Kültür-sanat eserlerinin 
sayısallaştırılması

“Türkiye’deki Kültür ve Sanat Eserlerinin 
Sayısallaştırılması, Toplulaştırılması ve 
Erişilebilirliğinin Sağlanması” çalıştayında TBD 
temsilcisi Milli Kütüphane Bilgi İşlem Müdürü 
Erdal Naneci, sanat eserlerinin sayısallaştırılması 
konusunda değerlendirmelerde bulundu. 
Müze objeleri, görsel işitsel malzemeler, 
arşiv malzemeleri, kütüphane materyalleri 
ile kültür ve sanat eserlerinin sayısal ortama 
aktarılması, depolanması ve hizmete sunulması 
için uygun bilişim altyapıları oluşturulmalı. 
Kültür mirasımız dijitalleştirmeli ve kullanıma 
açılmalı, Europeana’ya uygun olarak metaveri 
standartları ile “Sayısallaştırma Üst Kurulu”  ve 
“Ulusal Veri Merkezi” oluşturulmalı. Mevcut 
mevzuatın iyileştirilmesi ve “Sayısallaştırma 
Standartları Yönergesi” hazırlanmalı. Dijital 
yayınların paylaşımı ile ilgili Telif Hakları Yasası’nın 
düzenlenmesi ve öncelikli olarak öksüz eserlerin 
dijitalleştirilmesine öncelik verilmeli. Avrupa 
Birliği’nin koordine ettiği Horizon 2020’nin finansal 
desteğinden yararlanarak Avrupa ülkelerinden 
paydaşlarla birlikte ortak projeler yapma yolları 
aranmalı. Türkiye olarak, büyüme ve istihdam 
yaratma adına kültür ve sanat endüstrisi 
desteklenmeli (sinema, tiyatro, opera, bale, 
müzik eserleri vb.). Bütün kültürlerin insanlığın 
ortak mirası olduğu ve geleneksel kültürlerin 
gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi ortaya 
konmalı. Avrupa görsel işitsel medya endüstrisinin 
gelişmesi rekabetçiliği arttıracağı gibi kültürel 
çeşitliliği ve kültür mirasının korunmasını da 
destekleyecek.

Türkiye’de öncelikli olarak Osmanlı’dan gelen 
telif hakkı gerektirmeyen öksüz eserlerin 
dijitalleştirilmesinin önerildiğini belirten Naneci, 
“Osmanlı’dan günümüze yazma ve basma eser 
var, bunları hiç okuyamıyoruz çünkü Osmanlıca. 
Dünyada yaşayan dillerinin tümü için dijital 
olarak okunmasını sağlayan OSR (optik character 
recognation) yazılımı geliştirilmiş durumda. 
Arapçanın Farsçanın OSR yazılımı var ama 
Osmanlıcanın yok. Osmanlıca OSR yazılımını yapıp 
uygularsak, o zaman biz ve tüm dünya, büyük tarihi 
ve kültürel mirasımızı tanıyabilecek, araştırma 
yapabilecek. Ülkemizin zengin tarihi ve kültürel 

mirasını tüm dünyaya gururla iletebilmek 
için bu konuda çalışan bir üst kurula 
ihtiyacımız var” diye konuştu.

Geleceğin siber tehditleri

Ali Yazıcı’nın Moderatörlüğü’nü yaptığı 
“Siber Milli Savunma Stratejileri” 
çalıştayında, önümüzdeki on yıl boyunca 
terör, savaş ve çatışmalar açısından 
dünyanın en sıcak bölgesi olacağı 
bugünden belli olan Ortadoğu’ da kritik 
bir konumda yer alan ülkemizin güvenliği 
için çok yönlü stratejik kararlar alınması 
ve çalışmalar yapılması gereğine dikkat 
çekildi. Çalıştay’da “Geleceğin siber 
tehditleri nelerdir? Neler yapmalıyız?” 
sorularının yanıtı arandı. 
Çalıştayda Özlem İribaş, “Sürdürülebilir 
Çevrenin Bil-Tek Yolu var!” başlıklı 
bir sunum yaptı. İribaş, sunumunda 
“Avrupa, ‘Çevre için Bilişim Teknolojileri’ 
konusunda ne düşünüyor, neler yapıyor? 
Sürdürülebilirliğin anahtarı bilişim 
teknolojilerini kullanmaktan mı geçiyor? 
Bıraktığımız her izi takip etmek mümkün 
mü? Bu ne işe yarar? Çevresel ayak izini 
bilmek gerekli mi? Türkiye’de bilişim 
çevre konusunun neresinde, ne kadar 
var? Neler yapılıyor, neler yapılabilir?” 
sorularının yanıtlarını irdeledi.
Ziya Karakaya’nınn yönettiği, 
“Türkiye’deki Sayısal Okuryazarlık 
Düzeyi ve Ülke Kalkınmasında Önemi?” 

çalıştayında ise “Ülkemizde bilgisayar ve cep 
telefonu penetrasyonu oldukça yüksek olmasın 
rağmen sayısal okuryazarlıkta durumumuz nedir? 
Özellikle kadınların sayısal okuryazarlık oranının 
yükseltilmesinin ekonomik, sosyal ve toplumsal 
katkıları ne olacaktır. Yapılması gerekenler, çözüm 
önerileri, tarafların rolleri?” konuşuldu. 
Hakan Demirtel’in yönettiği “Birlikte çalışabilirlik, 
Standartlar ve Bilişim Sistemleri Tedariği” 
çalıştayında, AB mevzuatına göre bilişim hizmet 
ve ürün satın alım yöntemleri; Türkiye mevzuatına 
göre bilişim hizmet ve ürün satın alım yöntemleri 
(DMO, KİK, İstisnalar vb.); yöntemler arasında ki 

farklılıkların, avantaj ve dezavantajları; doğrudan 
yurt dışından satınalma, beraberinde de yurt dışına 
satışı kolaylaştıracak ortak noktalar ve yapılması 
gereken düzenlemeler ile birlikte çalışabilirlik ve 
standartların oluşması konuları ele alındı. 

Büyük veri ve bulut bilişim

“Büyük veri nedir, hangi veri büyüktür ve büyük 
veri nasıl yönetilir” gibi konuların konuşulduğu 
oturum, ilgili firma sunumları ve paneller ile 
desteklendi. 
Aselsan’dan Talip Küçükkılıç, Havelsan Siber 
Teknolojiler Direktörü Muhammed Bahaüddin 
Eymen Şahin, Microsoft’tan Hakan Akan firma 
sunumları yaptılar. 
“Çocuk ve bilişim” panelinde, çocukların bilgisayar 
programcılığı ile tanışması hem zevki ve hem de 
üretime yönelik yepyeni bir macera alanı ele alındı. 
Konuyu Amerika devlet politikası haline getirdi, 
Kore ve Japonya’ da ilkokul eğitiminin bir parçası… 
Ya Türkiye? Türkiye’ de de iyi şeyler olmaya 
başladı. Hep birlikte konuşacağız.
Doç. Dr. Selçuk Özdemir’in yönettiği panelde, 
Microsoft’tan Selçuk Uzun, Garanti Bankası 
Öğretmen Vakfı Kurucu Kayhan Karlı, TBD 2. 
Başkanı İ. İlker Tabak, Türksat Genel Müdür 
Danışmanı Ahmet Kaplan ve Sebit Ar-Ge Yöneticisi  
Ali Türker açıklamalarda bulundular. 
Prof. Dr. Ali Yazıcı’nın yönettiği “Büyük Veride 
Temel Yönelimler” Çalıştayının, “Sosyal Ağlarda 
Büyük Veri” oturumuna Boğaziçi Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Taylan Cemgil, Accelera’dan Tolga Durdu 
ve SYM Bilişim’den Ekrem Aksoy konuşmacı 
olarak katıldı. “Kamuda Büyük Veri Kullanımı” 
oturumuna ise TOBB ETU’dan Doç. Dr. Erdoğan 
Doğu, Atatürk Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. 
Derya Tellan, TÜBİTAK-BİLGEM’den Canan Girgin 
ile Abdulkadir Şan, SYM Bilişim’den Ekrem Aksoy, 
Vardar Yazılım’dan Ümit Vardar ile IBM’den Burak 
İlter katıldı. 
“Finans Sektöründe Büyük Veri” oturumunun 
konuşmacıları SYM Bilişim’den Ekrem Aksoy,  
BİS’ten Hakan Özyenen, FOREKS’ten Umut 
Çelik, Anadolu Araştırma’dan Özgür Dolgun ile 
EGEMSOFT’tan Bahtiyar Karanlık oldu. 
“Veri Madenciliği” oturumunda, Maltepe 
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Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Turgay Tugay Bilgin, Doğuş Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Murat 
Can Ganiz, Havelsan Siber Teknolojiler Direktörü Muhammed Bahaüddin Eymen Şahin ve Anadolu 
Araştırma’dan Özgür Dolgun konuştular. 
“Çevrimiçi Tüketici haklarının Korunması ve Mevzuatı” çalıştayını Seçil Tutkun yönetti. Özellikle internet 
üzerinden yapılan alışverişlerde karşımıza çıkan tüketici hakları konusu, BT teknolojileri üzerinden 
yayılan ve paylaşılan tüm uygulama, fikir, bilgi ve hizmetin yararlılığı konusunda tüketicinin teminat 
altına alınmasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Çalıştayda “Avrupa Birliği bu konuda neler yapıyor, 
biz neler yapmalıyız?” konusu tartışıldı.
 
Prof. Dr. Adil Denizli’nin yönettiği “Mikro ve Nano Teknolojilerde Neredeyiz?” çalıştayında hayatımızın 
her alanında çoğu zaman farkında bile olmadan bize hizmet eden mikro ve nano teknolojilerde 
ülkemizde yapılan çalışmalar irdelendi. Çalıştayda bilgi teknolojilerini de temelden etkileyen bu 
teknolojik alanda ülkemizde yapılması gereken çalışmalar masaya yatırıldı.

TBD Başkanı Turhan Menteş’in moderatörlüğünü üstlendiği  “Kamu verilerinin tekrar kullanılması – Açık 
Veri” çalıştayında, günümüzde verinin çok büyük bir endüstriyel hammadde haline geldiği vurgulandı. 
Çeşitli kurumlar ve otoriteler tarafından üretilen veriler, yeniden değerlendiriciler elinde çok önemli 
bir servet konumunda. “Peki veriler, tozlu disklerde 
saklı mı kalmalı yoksa yeniden değerlendirilip yeni 
servisler için kaynak mı olmalıdır? Ne yapmalıyız? Nasıl 
yapmalıyız?” sorusunun yanıtı bu çalıştayda arandı. 
Recep Türkoğlu’nun yönettiği “Horizon 2020 ve 
Türkiye’ deki Bilişim’e Yönelik Teşvikler” çalıştayında 
da, “Bilişim Sektöründeki destekler ve mali destek 
programları, nasıl olmalıdır? Horizon 2020’nin Türkiye’ 
deki bilişim sektörüne etkileri katkıları neler olacaktır? 
Türkiye’deki teşvik sisteminin sorunları, açmazları ve 
sektör gözüyle olması gerekenler” ele alındı.

Microsoft Dev Camp

Microsoft geliştirici dünyasına hızlı bir adım atılan 
Microsoft Dev Camp etkinliği kapsamında, başarılı 
geliştiriciler bir araya gelip bir günlük etkinlik 
çerçevesinde yazılım geliştirme fırsatı buldular. 
Etkinlik kapsamında katılımcılar tarafından 
oylanan ve beğenilen fikirler etrafında takımlar 
oluşturulup Microsoft çalışan ve uzmanlarının birebir 
danışmanlığıyla fikirler geliştirildi. Birinci olan fikir, 
sürpriz hediyelerle ödüllendirildi.
Microsoft Türkiye Kamu Sektörü Çözümleri Müdürü 
Geray Aktimur’un açılış sunumunu yaptığı etkinlikte 
“Microsoft App Vizyonu ve İyi Uygulama Örnekleri” ve 
“Windows Mobil Developer Dünyası’na Giriş”  sunumları 
da gerçekleştirildi. 
İkinci gün ayrıca 8 bildiri de sunuldu. 
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