
400’ü aşkın kamu bilişim 
yöneticisi, 2023 ve ötesinin 
yenilikçi yaklaşımlarını irdeledi

17. Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği (TBD Kamu-BİB)  Kamu 
Bilişim Platformu, 15-18 Ekim’de KKTC, Girne’de düzenlendi. “2023 
ve Ötesi: Kamu Hizmetlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar” temalı etkinlikte; 
“Siber Güvenlik”,“e-Ticaret Güvenliği”, “e-Devlet Hizmetleri” ile “Bilgi 
Toplumu Üst Yapısı” konularında hazırlanan raporlar irdelenip kamuoyu ve 
tartışmaya açıldı. Teknoloji sunan, yöneten ve kullanan 400’ü aşkın kişinin 
katıldığı etkinlikte, çalışma gruplarının sürekli olarak devam etmesi istendi.

Aslıhan Bozkurt

Fotoğraflar: Kutlay Yeğen

Gücünü ve etkisini, bilişimcilerin birey olarak verdiği gönüllü desteklerden alan Türkiye Bilişim Derneği 

(TBD), kamu yararına düzenlediği faaliyetlerle Türkiye’nin bilişim toplumu olma sürecine katkı vermeyi 

sürdürüyor. TBD’nin her yıl düzenlediği geleneksel etkinliklerinden biri olan Kamu Bilişim Merkezleri 

Yöneticileri Birliği (TBD Kamu-BİB)  Kamu Bilişim Platformu Etkinliğini, 15-18 Ekim 2015 tarihleri 

arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne Acapulco Resort Otel ve Kongre Merkezi’nde 

gerçekleştirildi. Kamu Bilişim Platformu etkinliği başlamadan bir gün önce (15 Ekim 2015), KKTC 

Ulaştırma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TBD heyetini kabul etti. 

KKTC Başbakanı Ömer Soyer Kalyoncu ve 
Ulaştırma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun da 
katıldığı etkinlikte çağrılı konuşmacı Ekonomist, 
Akademisyen Prof. Dr. Emre Alkin, “21. yy’da 
‘Para’ mı yoksa ‘Veri’ mi daha değerli?” 
sorusunun yanıtlarını katılımcılarla paylaştı. 
Gazeteci Şeref Oğuz ise, “Yeni ”Savaş Konsepti” 
kapsamında “Siber Kuvvetler” konusunu ele aldı. 
Etkinlikte, teknoloji destekli sektörel stratejilerin 
güncellenmesi, 2013 ve sonrasına ilişkin 
izlenecek politika ve stratejilerin ileriye taşınması, 
sürdürülebilirliğinin sağlanması için sosyal, 
ekonomik ve yasal zeminde atılması gereken 
adımlar konuşuldu.

Dünyada başka örneği bulunmayan, tüm kamu 
bilgi işlem yöneticilerinin doğal üyesi oldukları 
TBD Kamu-BİB’in, “2023 ve ötesi: Kamu 
hizmetlerinde yenilikçi yaklaşımlar” ana temasıyla 
KKTC’de düzenlenen 17. toplantısına, 400’ü aşkın 
Türkiye ve KKTC’nin bilişim konusundaki önemli 
karar vericiler, kamu bilgi işlem yöneticileri ve özel 
sektör temsilcileri katıldı. Kamu-BİB’de gelecek 
şekillenirken birey olarak katkılarını sunan ve 
gelecek için sözü olanlar, “Siber Güvenlik”, 
“e-Ticaret Güvenliği”, “e-Devlet Hizmetleri” ile 
“Bilgi Toplumu Üst Yapısı” konularında hazırlanan 
raporları irdeleyip tartışmaya açtılar. 

Açılışta konuşmalarını; TBD Kamu-BİB Yürütme 
Kurulu Başkanı Selçuk Kavasoğlu, TBD Yönetim 
Kurulu Başkanı İ. İlker Tabak, KKTC Bilgi 
Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) 
Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük, Ulaştırma 
Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti 
Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve Başbakan 
Ömer Soyer Kalyoncu gerçekleştirirken, Microsoft 
Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Onur Koç, 

G
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Turkcell Direktörü Murat Küçük Özdemir, Turksat 
Genel Müdür Yardımcısı Halil Yeşilçimen ve BTK 
Üyesi Hidayet Yıldız da açılışta birer konuşma 
yaptılar. Açılışta, KKTC Demokrat Parti  (DP) 
Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Avrupa Konseyi 
Parlamentosu Türkiye Delegasyon Başkanı ve 
Avrupa Konseyi Parlamentosu Başkan Yardımcısı 
Reha Denemeç, CHP İzmir eski Milletvekili Erdal 
Aksünger, MHP Samsun Milletvekili Hüseyin Edis, 
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Esat 
Çıplak ile çok sayıda bilişim sektörü temsilcileri 
hazır bulundu.

TBD Kamu-BİB Yürütme Kurulu Başkanı 
Kavasoğlu: Toplumsal dönüşüm, teknolojik 
gelişimin etkin ve doğru olarak hayata 
yansıtılması ile mümkün

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TBD Kamu-
BİB Yürütme Kurulu Başkanı Kavasoğlu, bilişim 
teknolojisindeki gelişmelerin insanları hızlı 
bir değişim içerisine ittiğini belirterek, bunun 
sonucunda insanların birbirleriyle ilişkisi, 
iletişimi, alış-verişi ve dünya ile iletişiminin bilişim 
teknolojilerinin sunduğu olanaklar çerçevesinde 
yeniden şekillendiğini söyledi. 
Ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanda yeni 
bir yaşam biçimiyle karşı karşıya olduğunu ifade 
eden Kavasoğlu, bilgi toplumunun neden olduğu 
bu değişim ve gelişmelerden uzak kalmanın 
mümkün olmadığı, gelecek yıllarda bu değişimi 
yaşantımızda daha da etkin hissedeceğimizi 
kaydetti.

Hükümetlerin uygulamaya koydukları politika ve 
stratejilerin bu değişimde belirleyici rol oynadığına 
işaret eden Kavasoğlu, 1980’lere kadar kişi başına 
düşen Gayri Safi Milli Hasıla ve Ar-Ge faaliyetlerine 
yapılan harcamalar açısından Türkiye’nin altında 
yer alan Güney Kore’nin 1980’lerde ortaya koyduğu 
politikalarla bunu tamamen tersine çevirmeyi 
başardığını, kayda değer bir büyümenin yanı sıra, 
teknolojik açıdan da önemli bir gelişim kaydettiğini 
anlattı. 

“Türkiye’nin, sürdürülebilir bir kalkınma ivmesi 
yaratması, ekonomik ve sosyal mekanizmalar ile 
kültürü entegre eden, bilgi ekonomisine ve bilgi 
toplumuna geçişi hedefleyen ulusal politikalar 
geliştirilmesine bağlıdır” diyen Kavasoğlu, 

ekonomik büyüme ve toplumsal dönüşümün 
başarısının ise teknolojik gelişimin etkin ve doğru 
olarak hayata yansıtılması ile mümkün olduğunu 
belirtti. Kavasoğlu, Türkiye’de bilgi toplumuna 
geçiş çalışmalarının sorumlu kurumlarının hâlâ 
şekillenme aşamasında, gelecek politikalarının ise 

dediğimiz yazılım sektöründen geçmektedir. 
Yüksek okur-yazar oranına sahip genç nüfusu ile 
desteklenen etkin bir dönüşüm programı, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bilişim üssü olmasına 
olanak sağlayacaktır” diyerek bitirdi.
 
TBD Başkanı Tabak: Daha gönençli biçimde 
yaşamak için bildiğimiz işimizi, bilişimi yapmayı 
sürdüreceğiz

Sözlerine toplantıyı KKTC’de gerçekleştirmekten 
duyduğu memnuniyeti belirterek başlayan TBD 
Yönetim Kurulu Başkanı Tabak, kendilerine bu 
olanağı sağlayan KKTC Başbakanı Kalyoncu, 
bakanlar ve diğer üst düzey yöneticilere teşekkür 
etti.
Toplantıda, sadece Türkiye’nin bilişim 
gündemindeki konuları ele almak için 
gelmediklerini; KKTC yetkilileriyle de “bilişmek” 
için geldiklerine işaret eden Tabak, derneğin 
1971’de Türkiye’yi “Bilişim toplumu”na 
dönüştürme vizyonuyla kurulduğunu, 44 yıldır 
çağdaş, refah düzeyi yüksek, bilişim kültürünü 
benimsemiş bir Türkiye için büyük bir özveriyle 
çalıştığını vurguladı.
TBD’nin bugün toplumun her kesiminden 12 
bine yakın üyesi, 7 şubesi, 12 il temsilciliği ve 
üniversitelerdeki TBD Genç örgütlenmesiyle 
bilişim sektörüne yön verdiğine değinen Tabak, 
gönüllü çalışan binlerce üyesiyle TBD’nin bilişim 
alanında Türkiye’nin en köklü, en büyük ve en 
güçlü sivil toplum hareketi olduğunu belirtti. 
10 Ekim 2o15’te Ankara’da barış için bir araya 
gelmen insanlara karşı yapılan saldırıda yaşamını 
yitirenleri anan Tabak, “Geleceğe daha güçlü 
tutunmak için, yapacak çok işimiz olduğu için 
buradayız. Yitirdiklerimizi unutmadan, anılarını 
yaşatmak adına, birlik ve beraberlik içinde, barış 
ve huzur dolu günlerde, daha gönençli biçimde 
yaşamak için bildiğimiz işimizi, bilişimi yapmayı 
sürdüreceğiz. Nasıl mı yapacağız? Bilerek, 
öğrenerek, bilişerek yapacağız!” diye konuştu. 

2023 ve ötesinde, özellikle kamu hizmetlerinde 
nerede olacağız, nasıl bir yaklaşım sergilemek 
gerekiyor sorularının yanıtlarını, öngörülen 
yenilikçi yaklaşımların ışığında birlikte 
değerlendirileceğini ifade eden Tabak, önümüzdeki 
dönemdeki ekonomi ve bilişim pazarına yönelik 
öngörülerden söz etti. 

yayımlanan Bilgi Toplumu Stratejisi (BTS) ve eylem 
planıyla kısmi olarak belirginleştiğini ifade etti.  

Etkinliğin içeriği ve Kamu Bilişim Platformu 
hakkında da bilgi veren Kavasoğlu, sözlerini “Bu 
pazarda en kolay yer almanın yolu dumansız sektör 
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Mevcut durumdaki BT kullanım kapsamını önemli 
şekilde değiştirmediği sürece, Türkiye’nin BT 
alanında sadece bir tüketici ülke olarak yer almaya 
devam edeceğine işaret eden Tabak, bu nedenle 
BT sektörünün yalnız ekonomik kalkınmanın değil, 
sosyal kalkınmanın da motoru olduğunun kabul 
edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.
 
“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” diyen Tabak, bunun için 
devletin bilişim sektörünü stratejik sektör olarak 
tanımlaması, ölçülebilir hedefleri belirlemesi ve 
yerli bilişim ürünlerinin, yerli bilişim markalarının 
geliştirilmesine ön ayak olması gerektiğinin altını 
çizdi. 

Bu tespitlerin Türkiye için olduğu kadar KKTC 
için de geçerli olduğunu söyleyen Tabak, 
“Özellikle, KKTC’de yürütülmekte olan e-devlet 
çalışmalarının sonuçlanıp sürdürülebilir bir 
yapıya kavuşması için KKTC’de ‘Bilişimle 
Dönüşüm Seferberliği’nin başlatılması gerektiği 
de ortadadır. Biz TBD olarak, bu seferberlikte 
siz kardeşlerimizle birlikte hareket etmek üzere 
her zaman yanınızda, yakınınızda olacağız” 
açıklamasında bulundu.
Temel çözümün parçalarından birinin insan 
olması gerektiğinin altını çizen Tabak, “Gelecek 
nesiller bilişimle ayakta kalacak” dedi. 

Microsoft CTO’su Koç: Kaliteli eğitim için 
internet yeterli olacak

Microsoft Bilgi Sistemleri Grubu Başkanı (Chief 
Information Officer –CTO) Onur Koç, teknolojinin 
dünyayı nasıl değiştirip dönüştürdüğüne değinip 
Microsoft olarak kamuda verilen hizmetleri 
nasıl iyileştirdikleri ve hayata geçirdikleri 
servisleri örnekleriyle anlattı. 
İletişimin değişip dönüştüğüne değinen Koç, 
yakında dünyada başka bir dille konuşarak 
iletişim kurmada sıkıntı yaşanmayacağını 
belirtti. İnternet aracılığıyla eğitimin uzaktan 
verilmesinin mümkün olacağını söyleyen Koç, 
“Bulutta okul inşa ediliyor.  Yakında kaliteli 
eğitim için sadece internet bağlantınızın olması 
yeterli olacak” ifadesini kullandı. 

Türkiye’de kamunun teknoloji 
ile değişim yaşadığı ve hayatı 
etkileyen örnek uygulamaları 
yürüttüğünü aktaran Koç, 
Microsoft olarak yetenekli 
işgücünün oluşturulmasına 
önemli projelerle katkı vermeye 
çalıştıklarını söyledi.  

Turkcell Direktörü 
Küçüközdemir: Ankara’da veri 
merkezi kurma kararı aldık

Mobil, gerçek zamanlı ve sıfır 
altyapılı işletmelerden söz 
eden  Turkcell Direktörü Murat 
Küçüközdemir, önümüzdeki 
dönemde hangi vizyonla, neleri 
tanıtacakları ve hangi alanlarda 
yatırım yapacaklarına ilişkin 
bilgiler verdi. 9 büyüklüğündeki 
depreme dayanıklı olarak inşa 
edilen “Gebze veri merkezi” ve 

yaptıkları çalışmaları aktaran Küçüközdemir, 
Ankara’da da veri merkezi kurma kararı 
aldıklarını açıkladı. Küçüközdemir, 4.5G ile 
hayatımızda nelerin değişeceğini, verilecek 
servis ve hizmetlerle vatandaşa yönelik yararlar 
ile altyapılarına ilişkin değerlendirmelerde de 
bulundu.
 
Türksat Genel Müdür Yardımcısı Yeşilçimen: 
e-dönüşüm çalışmaları, BT üzerinde verilmeli

Teknolojinin insan hayatına getirdiği kolaylıklar 
sonucunda toplum olarak yaşam alışkanlıkları ve 
beklentilerinin değiştiğine değinen Türksat Genel 
Müdür Yardımcısı Halil Yeşilçimen, temel olarak 
faaliyet gösterdikleri alanlar konusunda bilgi 
verip e-Devlet Kapısı kapsamında sürdürdükleri 
çalışmalardan söz etti. e-Devlet Kapısı başta 
olmak üzere tasarımlarda kullanışlılığa çok dikkat 
ettiklerini dile getiren Yeşilçimen, sundukları 
hizmetin, kullanıcı dostu olması kadar kesintisiz 
ve güvenlik gereksinimlerini karşılar nitelikte 
olmasını da çok önemsediklerini kaydetti.

“Türksat olarak Kıbrıs’ta büyük bir 
e-devlet projesi gerçekleştiriyoruz” 
diyen Yeşilçimen, 2023 vizyonu 
ve e-dönüşüm çalışmalarının 
temellerinin bilişim teknolojileri 
üzerinde verilmesi gerektiğini 
söyledi.
“Gelecekte vatandaşın yönetimde 
pay alacağı, katılımcı olacağını 
göreceğiz”  öngörüsünde bulunan  
Yeşilçimen,  e-devlet hizmetlerinin 
de vatandaş odaklı ve katılımcı 
bir modelde olacağını belirtti. 
Yeni gelişen teknolojilerle birlikte 
yeni alanlar açılacağını bildiren 
Yeşilçimen, gelecekte üzerinde 
çalışılacak konulardan birinin “açık 
veri” olacağına dikkat çekti. 
Teknolojiye erişimdeki “eşitsizliğin” 
ortadan kaldırılması gerektiğini 
belirten Yeşilçimen, millileşmiş 
çözümlerin önem kazanacağını, 
şeffaflığın ise büyük veri ve veri 
üzerinden yapılan analizlerle 
sağlanacağının altını çizdi.
Yeşilçimen, “Artık 
yatırımlar, hizmetler üzerine 
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gerçekleştirilecek. Bunun temeli de yazılımlar 
üzerinde atılacak. Burada ülkemize ciddi bir fırsat 
söz konusu” öngörüsünde bulundu. 
Standartların, ticaretin uluslararası dili olarak 
görüldüğünü ifade eden Yeşilçimen, Türksat 
olarak sundukları ürün ve hizmetlerde bilişim 
standartlarına dayalı çözümler geliştirdiklerini 
bildirdi. Türkiye’de standartlara uyum ve 
standartların gelişimi konularında herkese ciddi 
görevler düştüğüne dikkati çeken Yeşilçimen, etkin 
bir görev dağılımıyla ortak hareket edilmesi ve 
aşamalı olarak standartlara uyumun zorunlu hale 
getirilmesi gerektiğini söyledi. 
 
Türkiye’de bilişim ürün kalitesini artırma ve dünya 
markaları çıkarabilmesi için standartlardaki 
olgunluğu artırmaktan başka çarenin olmadığını 
vurgulayan Yeşilçimen, bu anlamda her türlü iş 
birliğine açık olduklarını sözlerine ekledi.

BTK Kurul Üyesi Yıldız: STK’lar ve sektörle 
sektörün önünü açmaya çalışıyoruz

Sektörde düzenleyici bir kurum olarak yaptıkları 
çalışmalar ve sundukları hizmetlerde ilişkin kısa 
bir bilgilendirmede bulunan T.C. Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
Kurul Üyesi Hidayet Yıldız, sivil toplum 
kuruluşları (STK) ve sektörle birlikte 
sektörün önünü açmak ve destek 
vermeye çalıştıklarını bildirdi.

KKTC BTHK Başkanı Doç. Dr. 
Bürüncük: Bilişim, ekonominin yeni ve 
önemli parçası

KKTC Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme 
Kurumu (BTHK) Başkanı Doç. Dr. 
Kadri Bürüncük, etkinlikte Türkiye 
Cumhuriyeti’nin elde ettiği bilgi, 
deneyim ve yeni hedeflerini öğrenmeye 
çalışacaklarını, Türkiye’nin e-dönüşüm 
çalışmalarının Kıbrıs’a enerji, destek ve 
yol gösterici olacağına inandığını belirtti. 
Bürüncük, “Bilişimin ülkemiz 
ekonomisinin lokomotif sektörleri 
olan turizm ve eğitime eklenerek 
sacayağının en yeni ve önemli parçasını 
oluşturacağına inanıyoruz” ifadesini 
kullandı. 

KKTC Ulaştırma Bakanı Ertuğruloğlu: Amacımız 
bilgi toplumu oluşturmaya destek olmak

KKTC Ulaştırma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 
açılıştaki konuşmasında bilişim sektörünün 
gelişimine önemli katkılar sağlayan ve sektörün 
sorunlarına çözüm arayan TBD ile Kamu Bilişim 
Platformu’nun faaliyetlerini yakından izlediğini 
belirterek, düzenlenen etkinliğin kamunun bilişim 
alanındaki farkındalığını artırdığını kaydetti
İnsan merkezli bir teknoloji olan bilişimin; bilginin 
derlenmesi, sınıflandırılması, depolanması, 
işlenmesi ve etkin şekilde kullanılması olduğunu 
ifade eden Ertuğruloğlu, bilişim toplumunun 
önemine işaret etti. 
“Bilgi toplumu, sadece ürünleri değil, başta 
eğitim olmak üzere ülkemizin her sisteminde 
köklü değişiklikleri zorunlu kılmaktadır” 
diyen Ertuğruloğlu, amaçlarının; tarafların 
hak ve menfaatlerinin korunduğu, etkin ve 
sürdürülebilir bir rekabet zemini oluşturup her 
yerden ulaşılabilen kaliteli hizmetler sağlama, 
bunun yanında hem ulusal hem de uluslararası 
yatımcıları teşvik ederek bilgi toplumu 
oluşturmaya destek olmak olduğunu vurguladı.

Ulaştırma Bakanlığı’nın koordinasyonluğunda başlatılan ve 
bugün Başbakanlık bünyesinde devam eden e-devlet projesinde 
somut ilerlemeler kaydedildiğini anlatan Ertuğruloğlu, 
e-imza çalışmalarının e-devlet projesiyle birlikte sürdüğünü, 
Teknoparklar Yasa Tasarısı’nın tamamlandığını söyledi. Bunlara 
ek olarak maliye bilgi sistemi, gümrük bilgi sistemi, e-nüfus, 
sigorta bilgi sistemi ve benzeri birçok projenin kapsamlı olarak 
eş zamanlı çalışıldığını bildiren Ertuğruloğlu, kayıp, kaçak ve 
kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alan mobil cihaz kayıt sistemini; 
BTHK’nın yıl sonunda devreye gireceğini belirtti.

KKTC olarak dışa açık ve araştırmacı olmak zorunda 
olduklarını belirten Ertuğruloğlu, “Bilişimin ekonomiye 
sağlayacağı katkıya ek olarak bireysel ve toplumsal yaşamda 
sağlayacağı gelişmelerle vatandaşımızın yaşam standardını da 
yükseltecektir” diye konuştu. 

Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay: KKTC’ye desteğimiz kaynak 
sıkıntısı olmadan devam edecek

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ise 
konuşmasında, kamuda bilişim al yapısının kurulması ve büyük 
projelerin başlatılıp sonuçlandırılmasında sadece teknik eleman/
bilişimcilere değil, devlet yöneticileri, yasama organı ve devletin 

diğer asli kurumlarına da önemli görev düştüğünü 
söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca 
yürütülen e-devlet, e-konsolosluk ve e-vize 
çalışmaları hakkında bilgi veren Büyükelçi Kanbay, 
e-konsolosluk projesinin, yurtdışında yaşayan 6 
milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının daha hızlı 
ve güvenli hizmet almasını sağlayarak yaşamlarını 
kolaylaştırdığını belirtti. 

 “Bu tür çalışmaların amacı; insan, toplum, özel 
sektör ve kamu teşkilatına bir fayda sağlaması, bir 
hizmet götürülmesidir” diyen Kanbay, Türkiye’de 
bu yönde hayata geçirilen projelerle gurur 
duyduklarını dile getirdi.

KKTC devletinin en iyi şekilde faaliyet 
gösterebilmesi için, ana yapısı, tüm hizmet ve 
teşkilatlarının e-devlet yapısının güçlenmesinin 
büyük önem taşıdığına işaret eden Kanbay, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin KKTC’ye desteğinin devam edeceği 
ve e-devlet çalışmalarına da hiçbir kaynak sıkıntısı 
olmadan katkı sağlamaya devam edeceklerini 
vurguladı.
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KKTC Başbakanı Kalyoncu: E-devlet projesini çok 
daha ileri boyuta taşımayı hedefliyoruz 

Etkinliğe katılan KKTC Başbakanı Ömer Soyer 
Kalyoncu ise yaptığı konuşmada, “Kendini bir reform 
hükümeti olarak konumlandıran hükümetimiz 
geçmişte başlatılan e- devlet projesini çok daha ileri 
boyuta taşımayı hedeflemektedir” dedi. 
Bilişimin bugünkü dünyanın en önemli alanlarından 
biri olduğunu ifade eden Kalyoncu, başlıca 
amaçlarının; Kıbrıs Türk halkının bir bilişim toplumu 
olma yönünde değişim geçirmesi, ileri teknolojik 
bilgi ve hizmetlere ulaşmasını sağlamak olduğunu 
kaydetti. Küçük bir ülke olan Kuzey Kıbrıs’ta kendini 
bilişim teknolojilerine adapte etmiş birçok birey 
ve kurum olduğunu belirten Kalyoncu, “Bunu 
teşvik etme, Kuzey Kıbrıs’ı bir bilişim adası haline 
getirme, ekonomiden eğitime, şeffaf ve verimli devlet 
yönetiminden uluslararası entegrasyona kadar birçok 
alanda rahatlama yaratacaktır” açıklaması yaptı.
Bilişimin, akademik, teknik kurumlar, bireyler, bilgiyi 
üreten donanımları, hizmet alan firmaları kapsayan 
geniş bir alan olduğuna işaret eden Başbakan 
Kalyoncu, KKTC’nin, bilişimle ilgisi olan tüm tarafları 
biraraya getiren bir organizasyon olan Kamu Bilişim 
Platformu’ndan öğrenecek çok şeyi olduğunu söyledi.
Kalyoncu,  e-devlet’in sağlayacağı olanakların 
vatandaşların tüm devlet hizmetlerine erişimini 
kolaylaştırması açısından şeffaflık ilkesi ve 

vatandaşların katılımcılığının sağlanması 
açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı. 
Kalyoncu konuşmasının sonunda toplantının 
verimli geçmesini dileyerek, katılımcıların 
Kuzey Kıbrıs’ı yakından tanımalarını da istedi.
Açılış konuşmalarının ardından etkinliği 
destekleyen kurum ve kuruluşlara plaket 
verildi. Daha sonra gerçekleştirilen “2023 
ve Ötesi: Kamu Hizmetlerinde Yenilikçi 
Yaklaşımlar” forumunu TBD Yönetim Kurulu 
Başkanı Tabak yönetti. Oturumda tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de artan sayısal nüfusun 
kaliteli ve etkin hizmet talebine karşılık 
verecek e-devlet hizmetleri yenilikçi gözle 
değerlendirildi. 
İlk gün öğleden sonra çağrılı konuşmacı 
Ekonomist, Akademisyen Prof. Dr. Emre 
Alkin,“21. yy’da ‘Para’ mı yoksa ‘Veri’ mi daha 
değerli?” başlıklı sunumuyla katılımcılara hitap 
etti.
Alkin’in konuşmasından sonra “Parlamenter 
gözüyle bilişim toplumu” oturumu yapıldı. 
Oturuma AK Parti Ankara eski Milletvekili Reha 
Denemeç, CHP İzmir eski Milletvekili Erdal 
Aksünger ve MHP Samsun Milletvekili Hüseyin 
Edis katıldı. Oturumda konuşan Edis, Evrensel 
Hizmet Fonu’nda biriken 1 Milyar Liraya yakın 
parayı kullanamayıp sektöre aktaramadıkları 
için Hazine’ye kaptırdıklarını açıkladı. 

KKTC yargıç ve avukatlarına “siber güvenlik ve 
farkındalık” semineri

Etkinlikte “Parlamenter gözüyle bilişim toplumu” 
oturumuna paralel olarak bir başka salonda 
KKTC yargıç ve avukatlarına “siber güvenlik ve 
farkındalık” semineri de verildi. Bilişim hukuku 
ile ilgili “bilirkişi” anlayışının serbest bilirkişilikte 
resmi bilirkişiliğe dönüştüğünün anlatıldığı 
seminerde bu görevin çok fazla bilinmeyen, 
tanınmayan kişilerce yapıldığı dile getirildi. 
Seminerde Türkiye ve KKTC’de bilişim suçları ile 
ilgili direk bir yasa olmadığına dikkat çekildi

Birinci gün son olarak “e-Devlet Hizmetleri ve 
Yenilikçi Yaklaşımlar” oturumu yapılıp Çalışma 
Grubu’nun hazırladığı rapor sunuldu. Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Ahmet Sarıcan’ın 
yönettiği oturumda, Birleşmiş Milletler (BM) 
tarafından Kamu Hizmetleri” ödülüne layık 
görülen Azerbaycan’ın Azerbaycan Servis ve 
Değerlendirme Ağı (Azerbaijan Service and 
Assessment Network- ASAN) Projesi katılımcılara 
anlatıldı.

Etkinliğin ikinci günü sabah, ODTÜ Enformatik 
Enstitüsü’nden Dr. Ali Arifoğlu’nun yönettiği  
“e-Ticaret ve Yenilikçi Yaklaşımlar” oturumu 
düzenlendi. Oturumu”nun açılış konuşmacısı, 
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
Atıf Ünaldı oldu. Deneyim ve çalışmalarını aktaran, 
geçen yıl 61 milyar dolar kâr getiren AMAZON 
CEO’su Jeff Bezos ile Paypal’ın kurucu ortağı Peter 
Thiel’den söz eden Ünaldı, “e-ticarette, ticaretin 
farklı yönlerini kullanmak gerekiyor” dedi. 

“10 yıl önce e-ticaret dediğimiz artık sadece 
ticaret” diyen Ünaldı, dünyadaki şirketlerin büyük 
bir kısmının 10 yıl içinde büyük bir ihtimalle 
olmayacağını iddia etti. Kurtuluş yolunun 
buluşçuluk-inovasyon olduğunun altını çizen 
Ünaldı, dünyadaki global dijital verilerle ilgili bazı 
bilgileri katılımcılarla paylaştı. Yeni, görülmemiş 
proje/platformları (örneğin instagram üzerinden 
e-ticaret projeleri) hayata geçirmek gerektiğine 
işaret eden Ünaldı, akıllı pazarlamanın en önemli 
parçasının “sosyal CRM” olduğunu belirtti.  

 

Oturumdan sonra, “e-Ticaret Güvenlik Sertifikasyonu ve Düzenlemeler” Çalışma Grubu sunum yaptı.  

 “Bilgi Toplumu ve Yenilikçi Yaklaşımlar” konusunda oturumlar gerçekleştirilecek.

Daha sonra Gazi Üniversitesi, Bilgi Güvenliği Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Alkan’ın yönettiği, “Siber Güvenlik ve Yenilikçi Yaklaşımlar” oturumunu gerçekleştirildi. Oturumun açılış 
konuşmasını ise Siber Güvenlik Uzmanı Murat Hüseyin Candan yaptı. Candan’ın konuşmasından sonra 
da “Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Güvenliği” Çalışma Grubu, sunumunu gerçekleştirdi.
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İkinci gün öğleden sonra bilgi ekonomisi, yeni 
ekonomi ve değişim yönetimi üzerine araştırmaları 
olan Gazeteci Şeref Oğuz, “Yeni Savaş Konsepti” 
kapsamında “Siber kuvvetler” konusunu 
ele aldı. Savaş ve ekonominin tarihin akışını 
şekillendirdiğini aktaran Oğuz, “düşük yoğunluklu 
bir dünya savaşı” içinde olduğumuzu belirtti.
Etkinliğin son oturumu olan“Bilgi Toplumu ve 
Yenilikçi Yaklaşımlar” oturumunu, TBD Yüksek 
İstişare Kurulu Başkanı Rahmi Aktepe yönetti. 

Oturumun açılış konuşmasını, Yakın Doğu 
Üniversitesi, Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Sağsan yaptı. 
Ardından son çalışma grubu, “Bilişim Toplumu Üst 
Yapısı Çalışma Grubu”nun raporu ele alındı.
17. Kamu-BİB, yapılan genel değerlendirmenin 
ardından, KKTC Beyarmudu Kasabası halkından 
oluşan ve Beyarmudu Belediyesi tarafından 
desteklenen Halk Oyunları Ekibi’nin gösterisiyle 
sona erdi. TBD Kıbrıs Gönül Elçilerimiz Doç. Dr. 
Fahriye ve Doç. Dr. Zehra Altınay’ın destekleri 
ve Beyarmudu Belediye Başkanı İlker EDİP’ in 
görevlendirmesiyle Halk Oyunları Ekibi, etkinlikte 
Kıbrıs Halk Kültüründen güzel bir seçki sundu. 

Siber Güvenlik Sözlüğü’nün oluşturulmasında 
TBD yetki almalı 

“2023 ve Ötesi: Kamu Hizmetlerinde Yenilikçi 
Yaklaşımlar” ana temasıyla bir araya gelen 
bilişimciler, etkinlik boyunca birçok konuyu 
irdeleyip tartışma ve çözüm sunma olanağı buldu. 

Gerçekleştirilen oturumlarda,  devletin 
de davranış değişimine gitmesi ve 
buyurgan tavrını bırakması istendi. 
Kurumların entegrasyon ve iletişim 
sorunlarının çözülmesi gerektiği 
vurgulanırken etkinliğe katılanlarca şu 
mesaj ve öneriler dile getirildi:
Devlet, bilgi toplumunda her zaman 
geride kalıyor. Bire beş veren 
tek sektör BT. Çalışma grupları 
da sürekli olarak devam etmeli; 
yeni düzenlemeler kamuoyuyla 
paylaşılmalı. e-Devlet hizmetlerinde 
yerel yönetimler, akıllı kente 
dönüşmek ve tüm kamu kurumlarıyla 
entegre hizmet sunumu yapmalı. 
İlköğretimde kodlama dersi konulmalı. 
Dünya ile rekabet edecek yerli yazılım 
firmaları çıkarmalıyız. Nesnelerin 
internetiyle birlikte siber ortam, 
kontrol edilemez bir hızla ilerliyor.
Ortalama her gün yaklaşık 230 bin yeni 
zararlı yazılım ortaya çıkıyor.

Türkiye, siber saldırılara en çok maruz 
kalan ülkeler arasında bulunuyor. 
“Siber tehdit” istihbaratı büyük önem 
taşıyor. Sistemimize hırsız girdiğini 
220 gün sonra fark ediyorsak yenilikçi 
şeyler konuşmamız lazım! 5 yıl 
içinde dünya çapında siber güvenlik 
personel ihtiyacı 1,5 milyon olacak. 
Siber Güvenlik Operasyon Merkezi 

kurulmalı. Siber güvenlik için bütüncül 
bir yaklaşım sunulmalı ve bu devlet 
tarafından desteklenmeli.
Siber güvenlikte farkındalık yaratmak 
çok önemli. Siber Güvenlik Sözlüğü’nün 
oluşturulmasında TBD yetki almalı. 
Siber güvenlik ekosisteminin 
oluşturulması ve uluslararası iş 
birlikleri büyük önem taşıyor. “Siber 
güvenilir kullanıcı” kavramının 
üzerinde durulmalı. 
Üst yapılanma için siyasilerden önce 
sektördeki aktörler birbirini ikna 
etmeli. Yazılımı; tüm Türkiye, tüm 
vatandaşlar savunmalı. 

Etkinliğin “ana” sponsorluğunu  Microsoft, TURKCELL 

ve TÜRKSAT üstlenirken; Avaya, Bilge, Havelsan, Hitachi 

Data Systems ve HP “etkinlik” sponsoru oldu. Aruba, 

Datamarket, Double-Take, Teslakom, Veeam, Vmware 

ile Vodafone “yardımcı” sponsor olurken 6a Bilişim, 

Sryek, İntel ve Ricoh etkinliği “destekleyen” sponsorlar 

arasında yer aldı. Ruckus’un  “kültür gezisi” sponsorluğunu 

üstlendiği etkinliğin “ürün ve hizmet”  sponsorları arasında 

Andromedya, Bilişim, Canon, Extreme, Fujitsu, Globalnet, 

Profelis, Trend Micro ile Veriyum bulunuyor. Etkinliğin 

“basın” sponsorları ise şöyle: Bilişim Dergisi, Biltekhaber, 

BTDÜNYASI, BThaber, IT Advisor ve Telekom Dünyası. 
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