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Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) her yıl 
düzenlediği geleneksel etkinliklerinden 
biri olan Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri 
(BİMY) Semineri, 2-5 Nisan 2015 

tarihleri arasında  Gloria Golf Resort Hotel Belek-
Antalya’da yapıldı. Kamu ve özel sektörde çalışan 
üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki gelişimi 
ve dayanışmalarını artırmayı amaçlayan BİMY’nin 
bu yılki ana teması, “Araştırma, Geliştirme ve 
Yenilikçilik” oldu. 

T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve 
Digital Türkiye Platformu tarafından desteklenen 
BİMY’22 seminerine bu yıl, kamu ve özel sektörden 
400’ü aşkın yönetici ve uzman katılıp katkı verdi.

TBD Yönetim Kurulu Başkanı İlker Tabak’ın yanı 
sıra yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu 
seminerin açılış törenine, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı 
Hasan Taçoy, T.C. Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Tayfun Acarer, KKTC 
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) 
Başkanı Kadri Bürüncük ile çok sayıda bürokrat, 
yönetici ve uzman katıldı. 

Havelsan ve Microsoft’un altın sponsorluğunu üstlendiği 
seminerin gümüş sponsorları Cisco, etb, TÜRKSAT oldu. 
Vodafone’un iletişim; Avaya, CBKSoft ve ZEBRA’nın ürün hizmet 
sponsorları olduğu etkinliği; Ankara lojistik, Bilişim, Bilen, 
Endersys, Destek, HP, İntel, JFORSE, NETAŞ, ORACLE, PROFELİS 
ve SoftTech sponsor olarak destekledi. 

aRtım, BiSoft, EG Yazılım, Kale, Logo, Link Plus, İnfopark ve 
TCHEALTH’in katılım sponsorluğunu üstlenirken Faselis çevrimiçi 
basın sponsoru oldu. BİLİŞİM, Biltek haber, BThaber, ICTmedia, 

“Araştırma, Geliştirme ve Yenilikçilik”, TBD’nin bir araya getirdiği 
kamu ve özel bilgi işlem yöneticileri ve uzmanlarca tüm bileşenleriyle 
ayrıntılı bir şekilde ele alındı. 2-5 Nisan 2015’te Antalya’da 
gerçekleştirilen TBD’nin 22. BİMY Semineri’ne, KKTC Bayındırlık ve 
Ulaştırma Bakanı ile üst düzey bürokrat, kamu ve özel sektörden 400’ü 
aşkın yönetici ve uzman katıldı. İnovasyonun bir devlet politikası olarak 
ve desteklenmesi, katılımcıların ortak çağrısı oldu. 

Aslıhan Bozkurt
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Medya Dergisi, Teknolojioku.com ve Turk.
internet.com seminerin medya sponsorları 
olarak semineri desteklediler. 

Tabak: TBD, “doğru ve ölçülebilir 
kriterleri” içeren bir yöntem belirleme 
çalışması başlattı

22. BİMY’nin, 3Nisan’da gerçekleştirilen 
açılış konuşmasını, TBD Yönetim Kurulu 
Başkanı İlker Tabak yaptı. Tabak, 
TBD’nin 22 Nisan 1971’de ülkeyi “Bilişim 
toplumu”na dönüştürme vizyonuyla 
kurulduğu ve bu yolda 44 yıldır çağdaş, 
refah düzeyi yüksek, bilişim kültürünü 
benimsemiş bir Türkiye için büyük bir 
özveriyle çalıştığını anlattı. 

Bugün toplumun her kesiminden 
10 bini aşkın üyesi, 7 şubesi, 12 il 
temsilciliği ve üniversitelerdeki TBD Genç 
örgütlenmesiyle bilişim sektörüne yön 
veren TBD’nin yapısının bireysel üyelik 
olduğu herkes üye olarak katkı verebilme 
fırsatı yakaladığına değinen Tabak,  
“TBD’nin gücü bireylerden gelmektedir. 
Amir – memur, öğretmen – öğrenci, alıcı – 
satıcı hepsi aynı ortamda, TBD çatısı altında 
buluşmaktadır. TBD, bireyden bütüne ulaşan bir 
organizasyondur” ifadesini kullandı.

Küresel bilişim pazarına ilişkin verileri de 
paylaşan Tabak, Türkiye’nin bilgi ve teknoloji 
(BİT) pazarında, yüzde 0,75 oranında pay sahibi 
olduğuna işaret ederek, “Ekonomik büyüklük 
olarak dünyanın 17. ekonomisi olan ülkemizin 
hem nüfusunun hem de ekonomisinin dünya 
genelindeki payı yüzde 1’in üzerinde olmasına 
karşın, küresel bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) 
pazarından aldığı payın yüzde 0,75’te kalıyor 
olması düşündürücüdür” dedi.

2014 yılında bilişimin farklı alanlarına yapılan 
yatırım ve kamu harcamalarının istikrarlı bir 
yapıda devam etmesiyle birlikte sektörün 
büyümeye devam ettiğini bildiren Tabak, 2015 
sonunda, tablet ve akıllı telefonlar gibi mobil 
cihazların kullanımı ile mobil video içeriği 
tüketimindeki yaygınlaşmayla birlikte yıllık 

internet trafiğinde yüzde 92’lik artış olacağının 
tahmin edildiğini söyledi. Tabak, küresel olarak 
2015 itibariyle mobil ağlara kişisel cihazlarla 5,6 
milyar bağlantı ve cihazlar arası (Wi-Fi hariç) 1,5 
milyar bağlantı olacağı varsayıldığından söz etti.

Tabak, bu öngörülerin önümüzdeki günlerde 
ihalesi yapılacak olan 4G platformu ile hızla 
gerçekleşeceği, 3G platformuna geçişte olduğu 
gibi yerli kullanım ve Ar-Ge katkısının artarak 
4G platformunda da yer almasıyla sektörün ve 
dolayısıyla ülkenin hızla büyüyeceğinin altını çizdi.  

Türkiye’de Ar-Ge harcamasının Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla içindeki payının yüzde 0,95 olduğuna 
işaret eden Tabak, Ekonomi Bakanlığı verilerine 
göre, 165 Ar-Ge merkezinin aktif olarak çalışmaya 
başladığını, toplam Ar-Ge personel sayısının 15 
bini aştığı bu işletmeler tarafından yapılan Ar-Ge 
harcaması ise 5 milyar TL’ye dayandığını bildirdi. 
Tabak, giderek büyüyen BT pazarının sürekli yeni 
insan kaynağına gereksinim duyduğunu ancak 

sektörü besleyecek olan arz karşılanamadığı 
için kariyer fırsatlarının değerlendirilemediğini 
aktardı.  

Mevcut durumdaki BT kullanım kapsamını 
önemli şekilde değiştirmediği sürece, Türkiye’nin 
BT alanında sadece bir tüketici ülke olarak yer 
almaya devam edeceğinin öngörüldüğüne dikkat 
çeken Tabak, BT sektörünün yalnız ekonomik 
kalkınmanın değil, sosyal kalkınmanın da motoru 
olduğunun kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

“Türkiye’nin 21. yüzyılda etkin bir dünya gücü 
olarak var olabilmesi, ancak ve ancak, kendi 
teknolojilerini üreterek uluslararası rekabet 
edebilen konumdaki bir bilişim sektörüne sahip 
olmasıyla mümkündür” ifadesini kullanan Tabak, 
bunun için devletin bilişim sektörünü stratejik 
sektör olarak tanımlaması, ölçülebilir hedefleri 
belirlemesi ve yerli bilişim ürünlerinin, yerli 
bilişim markalarının geliştirilmesine ön ayak 
olması gerektiği vurgusu yaptı.

Tabak, konuşmasında özellikle 4G ile 
önümüzdeki dönemde yoğun olarak gündeme 
gelecek olan “yerli bilişim çözümlerinin tespit 
ve tanımlanması” için, “doğru ve ölçülebilir 
kriterleri” içeren bir yöntem belirleme konusunda 
TBD olarak bir çalışma başlattıklarını da duyurdu. 

TBD’nin 47 başlıkta hazırladığı “Bilişim 
Sektörünün Siyasi Partilerden Beklentileri” 
Raporu’nda gündeme ilişkin bazı konuları 
seminerde dile getiren Tabak, konuşmasını 
“Ulaşmak istediğimiz hedef, varmak istediğimiz 
liman bellidir. Maruz kaldığımız ters rüzgârlar ve 
fırtınalı atmosfere rağmen yetenekli, deneyimli 
ve uzman ekiplerle bereketli ve verimli sulara 
istikrarlı ve özgüvenli biçimde ilerlemeyi 
sürdüreceğiz. El birliğiyle, esen her türlü 
rüzgârdan yararlanmayı bilerek, gerekirse kürek 
çekerek, bu gemiyi yüzdüreceğiz... Unutmayalım 
ki, bizler hepimiz aynı geminin yolcusuyuz!” 
diyerek tamamladı. 
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KKTC BTHK Başkanı Bürüncük: Bilişime 
adaptasyon, gelişmede en önemli enstrüman

KKTC Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme 
Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük, bilgi 
teknolojileri ve haberleşme sektöründeki gelişme 
ve değişmelere değindiği konuşmasında, bilişime 
adaptasyonun gelişmede ülkelerin en önemli 
enstrümanı olarak kabul edildiğini belirtti. 

“Bilişim adaptasyonları gelişmiş ülkelerin 
en önemli enstrümanı olarak kabul ediliyor” 
diyen Bürüncük, Uluslararası Telekom Birliği’nin 
(International Telecommunications Union-ITU), 
2020’ye kadar gelişmekte olan ülkelerin yüzde 
50’sinden fazlasının internet erişimine sahip 
olacağını söyledi. Bürüncük, ITU’nun, 2016-19 
arasında sektörün geleceğine ilişkin; büyüme, 
kapsayıcılık, sürdürülebilirlik ve inovasyon olmak 
üzere dört ana konuyu hedefleyen adımlar attığını 

anlattı. ITU’nun yanı sıra 
Avrupa Birliği’nin (AB) sektöre 
yönelik stratejilerine değinen 
Bürüncük, KKTC’de Elektronik 
Haberleşme Yasa Tasarısı’nın 
hazırlandığını anımsatıp “4G 
ihalelerinin arifesindeyiz, 
mevzuat çalışmaları son 
aşamada. TBD’nin benzer 
etkinlikleri KKTC’de 
düzenlemesini temenni 
ediyoruz” dedi.

Acarer: Ar-Ge ve 
yenilikçiliğin, bilişim kadar 
uygulama alanı bulduğu başka 
sektör yok

 

BTK Başkanı Dr. Tayfun 
Acarer, konuşmasında dünyada 
en fazla inovasyon geliştirilen 
ilk üç alandan birinin bilişim 
sektörü olduğuna dikkat 
çekip “İnanıyorum ki, Ar-
Ge ve yenilikçiliğin; bilişim 
sektörü kadar uygulama 
alanı bulunduğu başka 

bir sektör yoktur. Bu haliyle, bilişimi bir 
sektör olmaktan ziyade bir yaşam tarzı olarak 
tanımlamak mümkündür” dedi.

Bilişimin bir sektör olmaktan çok diğer 
sektörlerin üzerinde bulunduğu bir platform 
sektör olarak tanımlanacağını söyleyen 
Acaer, konuşmasında sektörde yaşanan hızlı 
değişikliklere ait örnekler verdi. 

“Abone tanımı bile farklılaştı. Eskiden 
abone insanken, bugün abone oranı hızla 
insandan makinelere doğru değişmeye 
başladı. Deniliyor ki; 2020 yılında dünyada 
abone sayısı 50 milyara ulaşacak. Bunun 8 
milyarı ‘insan’, 42 milyarı ‘makine’ olacak. 
Önceden haberleşme bağlantıları insanlar 
arasında gerçekleşirken, şimdi artık 
nesneler de bağlantılı. Bu yılın sonunda, IoT 
- Nesnelerin İnternetinde bulunan Abone 

Sayısı 2.8 milyara çıkacak. Küresel anlamda IoT 
gelirleri her yıl ortalama yüzde 10-20 oranında 
büyürken, veri ve hizmetler yüzde 40-50 oranında 
büyüyor. IoT pazarı 2014 sonunda 800 milyon 
Dolar büyüklüğe sahip, önümüzdeki 4 yıl içinde 
en kötü tahminle yüzde 500, en iyi tahminle yüzde 
3000 artacak” diye konuştu.

Çok yakında gelecek nesil mikro elektronik, 
dokunmatik cihaz ve bilgisayarlarda silikonun 
yerini çok yakında “grafen”in alacağını ifade eden 
Acarer, grafen tabanlı ilk ürünlerin piyasaya 
çıkacağını, çok ciddi bir değişim dalgasının 
hayatımıza gireceğine dikkat çekti. Acarer, 
ayrıca TBD’nin “yerli bilişim çözümlerinin tespit 
ve tanımlanması” için, “doğru ve ölçülebilir 
kriterleri” içeren bir yöntem belirleme konusunda 
yapacağı çalışmayı çok önemsediğini belirtti.

Günümüzdeki yeniliklerden birinin de 3D 
printerlar olduğunu belirten Acarer, yapılan 
bir araştırmada, 2015’te 220 bin 3D printer 
satılacağı, bunun parasal değerinin de 1,6 milyar 
Dolar olacağının tahmin edildiğini aktardı. 3D 

printerların “yeni endüstri devrimine” yol açacağı 
öngörüldüğünü vurgulayan Acarer, daha sonra 
mobil teknolojilerdeki gelişmelerden söz edip 
bugün dünyada toplam mobil abone sayısı 7.1 
milyara ulaştığı, internet kullanıcı sayısının da 3 
milyarı aştığını bildirdi.

Sadece son 2 yılda insanlık tarihinin tümünden 
daha fazla “veri” üretildiğinin bildirildiğini 
kaydeden Acarer, günümüzde “data”yı “yeni 
petrol”; “fiber kablo”larını da petrol boru 
hatları”na benzetti. Mobil veriye olan talebin 
karşılanabilmesi ve sunulan hizmetlerin daha 
nitelikli hale getirilebilmesi için, 4G lisans 
verme süreci başladığını anlatan Acarer, bu 
yılın ilk yarısında ihalenin yapılması, yılsonuna 
kadar da 4G hizmetinin ülkemizde verilmesinin 
hedeflendiğini açıkladı.

“Ülkemizde yapılacak 4G ihalesi, band genişliği 
açısından Avrupa’da, belki de dünyada yapılan en 
kapsamlı ihale olacak” diyen Acarer, 4G ile birlikte 
bilişim sektöründe ve bu sektörün eko sisteminde 
2015 yılında çok ciddi bir hareketlenme olacağını 

söyledi.

Dünyada Ar-Ge 
faaliyetlerine yüksek oranda 
kaynak ayıran ülkelerin 
gelişmişlik oranlarının 
tartışmasız üst düzeylerde 
bulunduğuna dikkat çeken 
Acarer, Türkiye’nin 2023 
yılı hedeflerine ulaşması ve 
dünyanın ilk 10 ekonomisi 
içinde yer alması vizyonu 
doğrultusunda; daha yoğun 
Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri 
yürütülmesinin zorunlu 
olduğunun altını çizdi.

Bilişim sektörünün büyük 
işletmeci ve tedarikçilerinin 
Ar-Ge merkezleri açması ve 
Ar-Ge personeli istihdamı 
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artırmalarının büyük önem taşıdığını bildiren 
Acarer, BTK’nın gelirlerinin yüzde 20’sinin 
Ar-Ge için ayrılması ile sektör için teşvikler 
çıkarılmasının önemli gelişmeler olduğunu 
anlattı. Türkiye’de Ar-Ge personeli sayısı ve 
özel sektörün Ar-Ge harcamaları içindeki payı 
açısından son yıllarda önemli gelişmeler olduğunu 
kaydeden Acarer, 2006’da 42.6 bin olan Ar-Ge 
personeli sayısının 2018’de 220 bine ulaşmasının 
beklendiğini belirtti. 

Acarer, sözlerini sektörün ve asrın 2 dahi 
insanının ifadeleriyle tamamladı: 

Steve Jobs diyor ki; Müşterinize ne istediğini 
sorup ona göre ürün çıkaramazsınız, çünkü siz 
onların istediğini yaparken onlar başka bir şey 
istiyor olacaktır. Başka bir ifadesinde de buna 
bağlı olarak; “Ben kişilerin beğenilerine uygun 
hareket etmedim, buna uygun ürün geliştirmeyi 
hedeflemedim. Ben, daima kişilerin beğenilerini 
değiştirecek ürünleri üretmeyi hedefledim” 
diyor. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in 
Steve Jobs’un ölümünün arkasından, facebook 
çalışanlarına Steve Jobs’un başarılarını 
anlattıktan sonra söylediği  “yüksek kaliteli ve 
iyi şeyler yapmaya odaklanın” ifadesi, bu genç 
dahinin çalışma felsefesini çok güzel açıklıyor.”

KKTC Bakanı Taçoy: Seminerin inovasyonu 
ve sektörün gelişimini destekleyeceğine şüphem 
yok

BİMY’22 etkinliğinin açılış töreninin son 
konuşmacısı olan KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma 
Bakanı Hasan Taçoy, sözlerine “Son derece 
başarılı geçeceğine inandığım seminerin 
inovasyonu ve dolayısıyla sektörün gelişimini 
destekleyeceğine şüphem yok” diyerek başladı. 

Dünyada özellikle son yirmi yıla damgasını 
vuran gelişmelerin hemen hemen tümünün bilim ve 
teknolojideki, özellikle de bilgi teknolojileri alanındaki 
gelişmelerden kaynaklandığına işaret eden Taçoy,  
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplumlar bilgi çağına ayak uydurmak 
zorunda ve bunu başaran toplumlar çağdaş 
uygarlık seviyesine çıkabilmektedir. Günümüzde 

ülkeler arası kıyaslamalar yapılırken, ülkelerin 
bilişim adaptasyonu ve bilişimden faydalanması 
bir gelişmişlik ölçütü oluyor. Bu aşamada, 
elektronik haberleşme sektörünü düzenleme 
ve denetleme fonksiyonunu üstlenen kuruma 
büyük ihtiyaç doğuyor. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle bu 
sektörde elde ettiği başarı takdire şayandır. 

Anavatanımızın 
ilerlediği bu rota, 
KKTC için de 
büyük bir şans ve 
yol gösterici olup 
büyük bir vizyon 
oluşturuyor.” 

AB  normlarına 
uyumlu Elektronik 
Haberleşme 
Yasası ile 2012’de 
oluşturulan BTHK’nın 
çalışmalarının 
artarak devam 
ettiğini kaydeden 
Taçoy, “Dünyadaki 
sonlandırma 
ücretlerindeki 
düşüşe paralel 
olarak ülkemizde 
de yapılan pazar 
analizleri neticesinde 
arabağlantı ücretleri 
de 1 Ağustos 2014 
itibariyle kademeli 
olarak düşüşe 
geçmiştir” ifadesini 
kullandı.  

KKTC’nin ITU 
üyesi olmadığını 
anımsatan Taçoy,  
KKTC’nin anavatan 
TC’nin şartsız ve 
sonsuz desteğiyle 
emin adımlarla 
büyüyüp ilerlediğini, 
haksız izolasyonlara 
yaşamalarına 

karşın kendilerine çağdaş ülke normlarını hedef 
koyduklarını belirterek şöyle devam etti:

“Kuşkusuz bilgi teknolojilerinin gelişmesi için 
olmazsa olmazların başında genişband internet 
erişimi geliyor. Bu bağlamda sabit operatör 
konumunda olan Telekomünikasyon Dairemizin 
Puplic Private Partnership (devlet özel işbirliği) 

yöntemi ile yeniden yapılandırılması ve FTTX gibi 
projeleri hayata geçirmesi adına hazırlamakta 
olduğumuz ihale dokümanlarını tamamlamak 
üzereyiz. 

Adamızda yenilikçiliği desteklemek ve 
vatandaşlarımıza son teknolojiyi uygun koşullar 
altında sunabilmek üzere çalışmalarımız her 
geçen gün artarak devam ediyor. 2014 senesi 
içerisinde operatörlere verilen izinler kapsamında 
4G testleri başarıyla tamamlandı.”  

Çalışmalarını ITU temaları ile paralel devam 
ettiğine değinip Bakanlıkları koordinasyonunda 
yürütülen e-Devlet projesinde somut ilerlemeler 
kaydedildiğini anlatan Taçoy, e- imza 
çalışmalarının da e-Devlet projesi ile paralel 
olarak sürdürüldüğünü, Maliye, Gümrük ve 
Sigorta Bilgi Sistemi, E-Nüfus, E-Belge, Sağlık gibi 
birçok projenin kapsamlı olarak çalışıldığından 
söz etti. Taçoy, anavatanda başarı ile uygulanan  
kayıp, kaçak ve kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına 
alan Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ni (MCKS), KKTC’de 
de kurmak için ihale çalışmalarının devam ettiğini 
söyledi. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Bilişim 
Suçları Yasa tasarılarının KKTC Cumhuriyet 
Meclisi’ne gönderildiğini bildiren Taçoy, KKTC’nin 
“genç, nitelikli ve teknolojiye yatkın” bir nüfusa sahip 
olduğunu, mobil iletişimde penetrasyon oranının yüzde 
216’nın üzerinde olmasının avantajları olarak öne çıktığını 
açıkladı.

KKTC’de bir “Bilişim adası” yaratmayı 
hedeflediklerini belirten Taçoy, KKTC’nin bir 
bilişim adasına dönüşmesinin vatandaşların 
yaşam standardını yükselteceğini, KKTC halkının 
dünyadaki değişimleri takip etmekle yetinmeyip 
yeri geldiğinde dünyayı değiştirebilecek atılımlar 
yapmasını sağlayacağını vurguladı.
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Çağrılı konuşmacılar, ilgi çeken sunum ve paneller

Açılış konuşmalarının ardından İnovasyon, Yönetim Danışmanı 
ve Eğitimci Yekta Özözer, “İnovasyonun Matematiği ve Yeni 
Trendler” başlıklı sunum gerçekleştirirken Çaycı ile Evebirilazım 
şirketlerinin kurucusu Veysel Berk, çağrılı konuşmacı olarak 
katılımcılara hitap etti. Microsoft Windows cihazları çözüm uzmanı 
Selcen Arslan, inovaktif proje/çalışmalarından söz ederken 
İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü Kurucu Ortağı Berrin Benli, 
“İnovasyon ne değildir?” sorusunun yanıtını irdeleyen bir sunumda 
bulundu.

TBD Üyesi Nihan Tuna’nın başkanlığını yaptığı “Türkiye’de 
İnovasyon Kültürü ve Stratejisi” oturumuna, TÜBİTAK Uluslararası 
İşbirliği Daire Başkan Vekili Hakan Karataş, TÜRKSAT bilişimden 
sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Yeşilçimen, Atılım 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Altan Özkil ile Labris’ten 
Oğuz Yılmaz katıldı. 

İlk günün son paneli olan “Ciddi oyun nedir?” oturumuna 
ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysi İşler, Bilten Genel 
MüdürüSevilay İmre ve HRİKa Çözümler Kreatif Satış ve 
Pazarlama Direktörü Pınar Türker katıldı.

Seminerin ikinci gününün ilk konuşmacı Compos Mentis 
Psikiyatrik Araştırmalar ve Eğitim Merkezi’nden insan zihninin 
analiziyle uğraşan analist- psikoterapist Cumhur Boratav, 
“Yaratıcı Düşünce, Yaratıcı Zekâ” sunumuyla katılımcılarla bir 
araya geldi. Ardından Pınar Kaftancıoğlu, “Sosyal Girişimcilik, 
Sosyal İnovasyon” adı altında Nazilli’de kurduğu “İpek Hanım 
Çiftliği”nin öyküsünü katılımcılarla paylaştı. Özyeğin Üniversitesi 
Girişimcilik Merkezi Direktörü İhsan Elgin, “Kimdir bu kurum içi 
girişimciler ve yöntemleri nelerdir?” sorusunun yanıtını verdi. 

TBD Ankara Şubesi Başkanı Selçuk Kavasoğlu’nun yönettiği 
“Kamuda İnovasyon” konulu panele;  Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz, Kalkınma 
Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Furkan Civelek ile 
Aselsan YK Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kesik katıldı. Daha sonra 
Vodafone’dan Emre Yorgancıoğlu, firmalarının BT yatırım ve 
projeleri ile çalışmalarını aktardı. 

Etkinliğin son oturumunda ise Havelsan’ın “e-Sandık” 
uygulaması tanıtıldı. TBD Başkanı Tabak’ın yönettiği oturumda, 
Havelsan Yargı, Sağlık ve Enerji Program Müdürü 

Eray Kılıç, uygulamaya ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. 

BİMY’22 etkinliği, sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan Alpay’ın muhteşem konseri ile sona erdi...
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