
Yı l  4 4  : :  S a y ı  1 8 3  : :  O c a k  2 0 16

AY L I K  B İ L İ Ş İ M  K Ü LT Ü R Ü  D E R G İ S İ

T Ü R K İ Y E  B İ L İ Ş İ M  D E R N E Ğ İ

MUTLU YILLAR!
Kalkınma yolundaki engelleri bilişim ile tek tek aşarak düşlerimizin 
gerçeğe, gerçeğin güce dönüşeceği birlik, beraberlik ve barış içinde 

yaşayacağımız sağlıklı ve mutlu günler diler,

T Ü R K İ Y E  B İ L İ Ş İ M  D E R N E Ğ İ

yen i  y ı l ın ız ı  i ç t en l ik l e  kut lar ız

T ü r k i y e ,  n a s ı l  “ b i l i ş i m  t o p l u m u ”  o l u r  v e  t e k n o l o j i  ü r e t i r ?  
Y a z ı l ı m  e ğ i t i m i n e  k ü ç ü k  y a ş t a n  b a ş l a n m a l ı 

6 4 .  H ü k ü m e t  P r o g r a m ı ’ n d a  b i l i ş i m 
T ü r k i y e ’ n i n  i l k  i n s a n s ı  r o b o t  f a b r i k a s ı 

“ 2 0 1 6 ,  m i l l i  v e  y e r l i  p r o j e l e r i n  ç ı k t ı l a r ı n ı  s a h a d a  g ö r e c e ğ i z ”

3-5 Aralık 

2015 
TBD Ulusal 

Bilişim Kurultay’ı  

Özel Sayısı



> TBD YÖNETİM KURULU 

İ. İlker Tabak, Koray Özer, Vural Rıza İbrişim, Ahmet Pekel, Erhan Yalçın, Ersin Taşçı, Ertan Barut, Levent Karadağ, 

Nihan Tuna, Salih Özçiftçi, Üveyiz Ünal Zaim.

> TÜRKİYE BİLİŞİM DERGİSİ ADINA 

İ. İlker Tabak Eser ve İmtiyaz Sahibi ve Sorumlusu, Müdür

> YAYIN YÖNETMENİ 

Nihan Tuna

> YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 

Aslıhan Bozkurt

> YAZI KURULU 

Arzu Kılıç, Koray Özer, Fatma Ağaç, Nezih Kuleyin, Eylem Cülcüloğlu,  Ersin Taşçı, Prof.Dr. Tuncer Ören, Ebru 

Altınok, Dilek Genç, Yiğit Ergin, Makbule Çubuk.

> GÖRSEL TASARIM 

Mehmet Pektaş

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ 
Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA 
Tel: +90 (312) 473 8215 (pbx) Faks: +90 (312) 473 8216 
e-posta: tbd-merkez@tbd.org.tr

BİLİŞİM DERGİSİ’NDE YAYINLANAN YAZILARDAN YAZARLARI SORUMLUDUR. YAYINLANAN YAZILAR KAYNAK 

GÖSTERİLMEKSİZİN BAŞKA BİR YERDE YAYINLANAMAZ.
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Yayın Yönetmeninden - Nihan Tuna
64. Hükümet Programı’nda bilişim
Anayasa Mahkemesi’nden İnternet Yasası’nın bazı hükümlerine iptal
Endüstriden haberler - DDOS karşısında diz çökmek kader değildir! - Eylem Cülcüloğlu
Tersine mühendislik - Türkiye’de ne var ne yok? - Koray Özer
Ufkun Ötesi - Necdet Bulut, Erdoğan Yücel, Güney Gönenç - Nezih Kuleyin
FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi ilk kez düzenlendi
20. INET-TR, İstanbul’da yapıldı
TBD’den haberler -TBD Başkanlarından Bulut’u, öldürülüşünün 37. yılında andık
Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikasının temeli atıldı
TBD’den haberler – TBD Antalya’dan “Turizm Teknolojileri Günü”
Kitap tanıtımı - Modelleme ve Benzetim için Kavram ve Yöntem Bilimler: Tuncer Ören’e Övgü

GÜNDEM: BİLİŞİM 2015 Etkinliği

TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı yapıldı- Türkiye, nasıl “bilişim toplumu” olur ve teknoloji 
üretir? - Aslıhan Bozkurt, Fatma Ağaç
Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ: Bilginin kullanımı ve paylaşılması, 
baş döndürücü boyuta ulaşan iki kavram
İkinci gün: Bilişimle sağlık, medya, nesnelerin interneti, engelliler ve çevreci bilişim
Üçüncü gün: Siber güvenlik, KOBİ, ailede bilişim ve dijital oyunlar
TOBB Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin: Teknolojiyi daha fazla, etkin ve katma değer 
üretir hale getirmek gerekiyor
Açık Oturum- Teknoloji üreten Türkiye için iklimi nasıl değiştirmeliyiz? 
Panel- Regülasyon 2.0-  “Temel sorun, ‘ne olur, ne olmaz’ regülasyonu”
Panel- Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi: Yazılım eğitimine küçük yaştan başlanmalı
Panel- Ulaşım ve Kent Yaşamında Akıllı Sistemlerin Geleceği
Panel- Medya Bakışı ile Yeni Teknolojilerin Yaşama Etkisi: Medya, kamu, STK, üniversite 
ve özel sektörle işbirliği yapmalı

Panel- Iot Nesnelerin İnterneti / Giyilebilir Teknolojiler ve 3D Yazıcıların Geleceği
 3D yazılılarda işin boyutu,  insan yaratılmasına kadar gidecek
Panel- Sağlıkta Fütüristik ve Yenilikçi Yaklaşımlar: “Kalbi neden 3 D yazıcıda yapmayalım?”
Panel- Sağlıkta Küresel Yaklaşımlar: e-Nabız uygulaması Dünya Sağlık Örgütü’ne örnek oldu
Panel- Çevreci Bilişim: Yaşanabilir bir dünya için bilişimde çevreci yaklaşımlar
Panel- KOBİ, Teknoloji, Rekabet Edilebilirlik: G20 TURKEY 2015: Gelecek 10 yılı KOBİ’ler 
taşıyacak, bilişim sektörü bu vizyona odaklanmalı
Panel -“Kadın, Çocuk ve Aile Yaşamında Bilişim: Sayısal okur-yazarlık normal müfredat kadar önemli
Açık Oturum- Siber Güvenli Yaşam: Siber Güvenlikte ‘yerli sektör’ envanter çalışması yapılıyor
Panel- Kamu ve KOBİ’lerde Bulut Bilişim
Panel- Dijital oyunlarla dünya yeniden şekilleniyor
Bildiri- Belediyelerde Akıllı Mobil Uygulamalar: Türkiye ve Dünya- Ali Arifoğlu, 
Murathan Kurfalı ve Yudum Paçin
Bildiri- Ciddi Oyunlar, Türleri ve Askeri Uygulamaları- Altan Özkil, Ali Emrah Yıldız

Söyleşi - SSM Sanayi Hizmetleri Müsteşar Yardımcısı Dr. Tüfekçi: 2016, milli ve yerli
projelerin çıktılarını sahada göreceğimiz bir yıl olacak - Aslıhan Bozkurt
Söyleşi - Kıbrıslı genç girişimci Necati Özkan: Yerel çalışarak küresel bir marka ve 
girişim yaratmak için ilerliyoruz – Aslıhan Bozkurt
AİHM: “Toplu Dijital Gözetim” insan hakları ihlali 
NATO’dan “Siber Kalkan” uyarısı!
“Bilişim ve iletişim pazarı 2016’da yüzde 2 büyüyecek”
“Türk yazılım sektörü dünya ortalamasından hızlı büyüyor”
Derya Özkaya Matraş, Facebook’a yeni Türkiye Direktörü oldu
Üç Soru Üç Cevap - Aynebilim Aşevi, Ha İstanbul’da ha Kamboçya’da… - Arzu Kılıç
e-Devlet için ortak akılla birlikte çalışılmalı
Bebek hırsızlığına karşı “çipli bilek bandı” 

İ Ç İ N D E K İ L E R



Nihan Tuna

ntuna@emt.com.tr

Motivasyon kuramı alanında 
bilimsel araştırmalarını 
sürdüren Tayfun 
Topaloğlu’nun motivasyon 

zekası hakkında kaleme aldığı önemli 
bir çalışmayı sizlerle paylaşıyoruz. 
Motivasyon Zekası (MotiQ) konusunda 
bilgi sahibi olmayı ve bu zekasını 
geliştirmek için hangi adımları atması 
gerektiğini öğrenmek isteyen herkesin 
bu öncü çalışmayı mutlaka okumasını 
öneriyoruz.

Motivasyon Zekası (Motivasyonel  Zeka-
MotiQ), “kişinin kendisini bir hedef 
doğrultusunda eyleme geçirebilme 
ve bu hedef doğrultusunda çabasını 
kararlılıkla sürdürerek sonuç alıncaya 
kadar motivasyonunu etkin şekilde 
yönetebilme becerisiyle ilgili zihinsel 
ve davranışsal kapasitesi“  ni ifade 
etmektedir. Bazı insanlar hızlıca 
eyleme geçerler; fakat bunu kararlılıkla 
sürdüremezler. Bazıları ise, başlamakta 
ve eyleme geçmekte zorlanırlar; ama 
bir yola kesin karar verirlerse kesinlikle 
o yoldan dönmezler. Diğer bir insan 
grubu da, başladıkları bir işin sonunu 
getirmekte zorlanırlar. Bunun iki farklı 
nedeni olabilir: Ya başarı korkusu 
nedeniyle gereken son adımı bir 
türlü atamazlar. Ya da kaynaklarını ve 
enerjilerini tükettikleri için sonunu 
getiremeden vazgeçmek zorunda 
kalırlar.

Motivasyon zekası öncelikle 
“kişisel motivasyon süreci”yle ilgili 
bir durumdur. Yani kişinin kendi 
motivasyon sürecini yönetebilmesiyle 
ilgili bir özelliktir. Ancak motivasyon 
zekası yüksek olan bireyler başkalarını 

hedefler koyabilmesi de mümkün hale 
gelir. Yeteneklerinin farkındadırlar ve 
hedeflerine yönelik hangi becerileri 
geliştirmeleri gerektiğine dair fikirleri 
vardır.
• Kendini Eyleme Geçirebilme: 
Kişinin kendini amaçları doğrultusunda 
hızlıca eyleme geçirebilmesini ve yüksek 
bir enerji düzeyiyle harekete geçmesini 
ifade eder. Kişinin “iyimser” bir 
yapısının olmasıyla yakından ilişkilidir. 
Başlama motivasyonunu ifade eder.
• Kararlılık Gösterme: Kişinin 
hedefi doğrultusunda kararlılık 
gösterebilmesini, yılmamasını, ısrarcı 
olmasını ve zorluklara karşı dayanıklı 
kalmasını ifade eder. Kararlılık, umutlu 
bir kişilik yapısıyla da yakından ilişkilidir. 
Sürdürme motivasyonunu ifade eder.

2016 yılının bu ilk sayısında ele alacağımız konu 

M o t i v a s y o n  Z e k a s ı  ( M o t i Q )
Bu konuda yazılarını takip ettiğim; 

insanları motive etme bilimi ve sanatıyla uğraşan 
Tayfun Topaloğlu’nun kaleme aldığı yazıyı sizlerle 

paylaşmayı istedim.

harekete geçiren faktörleri 
de hemen fark ederler. 
Dolayısıyla bu kişilerin 

başkalarını da motive 
etme konusunda da önemli 

bir beceriye sahip oldukları 
söylenebilir.

Yüksek bir MotiQ düzeyine sahip 
bireyler: (1) Zor durumlarda kalsalar 
bile hedefleri doğrultusunda kendilerini 
harekete geçirmeyi başarırlar ve bu 
doğrultuda kararlılıkla çaba gösterirler. 
Sonuçta eylemlerinden mutlaka sonuç 
alırlar. (2) Değerlerinin ve amaçlarının 
farkındadırlar. (3) İyimser ve pozitif bir 
kişilik yapısına sahiptirler. (4) Bir üzüntü 
ya da tehlike durumuyla pozitif bir 
şekilde başa çıkma becerisi gösterirler. 
(5) Hedef yönelimli hareket etmekte ve 
bu hedeflere ulaşmaya yönelik planlar 
yapmakta etkindirler. (6) Bir hedefi 
başarma konusunda yeteneklerine 
güven duyarlar.
Motivasyon Zekası da diğer zeka 
türlerinin çoğunda olduğu gibi 
“geliştirilebilir” bir özelliğe sahiptir. 
Her insan doğuştan getirdiği temel bir 
Motivasyon Zekası düzeyine sahiptir. 
Aslında insanlar kendini motive 
eden faktörleri, farkında olsalar da 
olmasalar da bilirler. Ancak bu zekasını 
geliştirmezler ve buna gerektiği önemi 
vermezler ise zaman içinde zekaları 
yerinde sayar ya da körelmeye yüz 
tutar. Sonuçta da zamanla bu insanlar 
özel ve iş yaşamlarında motivasyon 
problemleriyle karşılaşırlar ya da 
motivasyonlarını iyi yönetemedikleri 
için performanslarını üst seviyeye 
çıkarmakta zorlanırlar. Nihayetinde 
potansiyellerinin çok altında kalarak 
hak ettiklerinden çok daha azına 
mahkum bir hayat sürdürebilirler.
Son olarak şunu belirtmek gerekir ki, 
motivasyon zekasının yüksekliği, kişisel 
performansı doğrudan etkileyen bir 
özelliğe sahip olsa da her girişilen işten 
olumlu sonuç alınmasını ya da başarı 
kazanılmasını garanti edemez. Çünkü 

sonuç almak, bugünün dünyasında 
bireysel çabanın dışında pek çok farklı 
faktörü de içine alan karmaşık bir 
süreçtir.
 Motivasyon Zekası’nın Temel Boyutları
      Motivasyon Zekası’nın dört temel 
boyutu vardır. Motivasyon Zekası’nın 
yüksekliğinden bahsedebilmek için tüm 
bu boyutlarda etkin olmak gereklidir. 
Çünkü her biri çarpımsal bir özellik  
gösterir. Örneğin bir boyutun düşük 
düzeyde olması diğer boyutlar yüksek 
olsa da genel zeka seviyesini olumsuz 
yönde etkileyebilmektedir.
• Öz-farkındalık: Bu boyut, 
kişinin değerlerinin farkında olmasını 
ve kişinin kendi güçlü ve zayıf 
yanlarını açıkça görebilmesini ifade 
eder. Böylece kişinin kendisine doğru 

• Motivasyonu Yönetebilme: 
Bu boyut diğer boyutlara göre daha 
kapsayıcı bir özellik taşımaktadır. 
Motivasyonu yönetebilmek, kişinin 
motivasyonunu dengeli ve yüksek bir 
düzeyde tutabilme becerisiyle ilgilidir. 
Bu boyut kişinin daha çok motivasyon 
tekniklerini etkin kullanabilme ve 
motivasyonunu yönetebilme becerisini 
ifade etmektedir.
‘Motivasyon Zekası’nı Geliştirmek 
İçin Adımlar Motivasyon Zekası; 
kişisel farkındalığı, kendini eyleme 
geçirebilmeyi, bu eylemini kararlılıkla 
sürdürebilmeyi ve motivasyonunu 
etkin şekilde yönetebilmeyi içeren 
çok boyutlu bir zeka türünü ifade 
etmektedir. Motivasyon Zekası 
Kuramı’nın klasik zeka kuramlarında 
öne sürüldüğü gibi insanı sınırlayan 
ve yargılayan bir tarafı olmadığı gibi, 
herkesin yeterli bir motivasyon zekasına 
sahip olduğunu ve gerekli ortamı 
sağladığı taktirde daha üst seviyeye 
rahatlıkla çıkarabileceğini ifade eden 
oldukça humanist bir öngörüyü ifade 
ettiğinin altını çizmek gereklidir. 
Dolayısıyla herkes, içindeki Motivasyon 
Dahisi’ni ortaya çıkarabilecek içsel 
kaynaklara sahiptir. Önemli olan, bu 
kaynaklara ulaşmak için istek duymak 
ve kararlılık göstermektir. Motivasyon 
Zekası’nı daha da geliştirmek isteyen 
her bireyin aşağıdaki uygulamalara 
yeterli zamanı ayırması halinde bu 
konuda önemli ilerlemeler sağlayacağı 
öngörülmektedir.
• Öncelikli olarak, kişisel 
motivasyon zekanız hakkında bilgi 
sahibi olmak için Motivasyon Zekası-
MotiQ Testi’ni yapabilirsiniz. Bu sayede, 
motivasyon zekanız hakkında farkındalık 
geliştirerek hangi kısımlarda sorun 
yaşadığınızı görebilirsiniz. 
• Görsel beyninizi çalıştırın. 
Sürekli şekilde gelecek hayalleri 
kurun, imajinasyonlar yapın. Üç beyin 
sisteminden birisi olan görsel beyin, 
bizim gelecek planları yapmamızı ve 
gelecek görüntüsü oluşturmamızı 

sağlar. Bu sayede hedefimize yönelik 
motivasyon görüntüleri yaratabilme 
becerimizi artırırken ihtiyaç 
duyduğumuzda kendimizi motive 
etmeyi kolayca başarabiliriz.
• İyimser düşünme becerinizi 
geliştirin. Buradaki iyimserlik gerçekleri  
gözardı eden saf bir iyimserlik 
anlamında değildir. M. Seligman’ın 
ifade ettiği gibi “gerçekçi” bir iyimserlik 
geliştirmek, kötümser kişilerin tersine 
daha aktif olmamızı ve daha etkin 
sonuçlar alabilmemizi sağlayacaktır. 
İyimser insanlar olumsuz durumlardan 
daha kolaylıkla sıyrılırken, hedeflerine 
kararlılıkla ilerlemekte daha fazla 
potansiyele sahiptirler.
• Hayatınıza yön veren 
Değerler Profili’nizi keşfedin. Değerler 
Profili’nizi oluşturan başlıca değerleri 
fark ettiğinizde, bazı şeyleri neden 
istediğinizi daha iyi anlamış olursunuz. 
Bunun için kendinize yaşamımda önemli 
olan şeyler nelerdir ve bunlar benim 
için neden önemli diye sorabilirsiniz. 
Örneğin, “benim için kariyer sahibi 
olmak çok önemli” dediğinizde, bunun 
altındaki değeri ortaya çıkarmak için, 
kariyer sahibi olmak benim için neden 
önemli diye sorabilirsiniz? (Olası 
yanıtlar, “saygı görmek” veya “başarılı 
olmak” gibi daha soyut ve değerleri 
ifade eden şekilde olmalıdır.  
• Motivasyon tekniklerini 
öğrenin. 
• Motivasyon Profili’nizi ortaya 
çıkarın. Sizin motivasyon yapınızı 
etkileyen belirli faktörleri ortaya 
çıkarmak amacıyla tasarlanmış size özgü 
kişisel bir göstergedir. Buradaki bilgileri 
dikkate alarak kendi motivasyon yapınız 
hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Umarım sizler için faydalı 
olmuştur.

Sevg i l e r iml e…
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64. Hükümet Programı’nda 
b i l i ş i m
156 sayfalık programın altı ayrı başlığından biri olan “Bilim, 
Teknoloji ve Yenilikçi Üretim” başlığında “Bilgi toplumuna 
dönüşüm”e ilişkin 60 vaat sıralandı.

64’üncü Hükümet 
programı 21 Kasım 
2015’te açıklandı. 
Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun 
kurmaylarıyla hazırladığı 
156 sayfadan oluşan 
hükümet programında, 
altı ayrı başlık yer 
aldı. Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun kurduğu 
hükümet programı, 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nden (TBMM) 30 
Kasım 2015’te güvenoyu 
aldı. Program, 10 dakika 
süren ve elektronik 
ortamda gerçekleştirilen 
açık oylamada 315 
kabul, 194 ret oyu çıktı.

“Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümde önemli bir yere sahip olan, 
büyüme ve istihdam odaklı hazırladığımız 2015-2018 dönemini kapsayan 
yeni Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nı hayata geçireceğiz. Bu Strateji 
ve Eylem Planı çerçevesinde bilgi toplumuna dönüşüm alanındaki yatırımlara 
daha da ağırlık vereceğiz. Kamunun e-dönüşümünü (e-Devlet) büyük oranda 
tamamlayacağız” denilen programda, elektronik haberleşme sektöründe, 
düzenleyici çerçevenin gözden geçirilip bölgesel bazda düzenleme 
yaklaşımına geçileceği bildirildi.

Programda, Ulusal Genişbant Stratejisi, yazılım firmaları için yatırım 
yerinden bağımsız destekler ile e-İhracat Stratejisi’nin hazırlanacağı; 
internet değişim noktalarının kurulumu, Türkçe sayısal içeriğin gelişimi, 
yerel yönetimlerde kamu bilişim merkezleri kurulmasının destekleneceği; 
fiber erişim destekleme programı, Oyun Sektörü Stratejisi, yazılım firmaları 
için yatırım yerinden bağımsız desteklerin oluşturulacağı, bilgi teknolojileri 
sektörüne yönelik veri altyapısının güçlendirileceği, bilişim suçları ihtisas 
mahkemelerinin kurulacağı ve akıllı kentler programının geliştireceği gibi 
önemli başlıklar vurgulandı.

“Bilim, Teknoloji ve Yenilikçi Üretim” başlığı altında yer verilen “Bilgi toplumuna 
dönüşüm”e ilişkin sıralanan 60 vaat şunlar:

1- Türkiye’yi yenilik alanında bir üst lige taşıyacak olan Bilişim Vadisi’ni 
kurmaktayız.

2- Bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkili bir araç olarak faydalanarak bilgi 
tabanlı ekonomiye dönüşümü ve nitelikli istihdamı geliştirmeyi hedefliyoruz. 

3- Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümde önemli bir yere sahip olan, 
büyüme ve istihdam odaklı hazırladığımız 2015-2018 dönemini kapsayan yeni 
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nı hayata geçireceğiz. Bu Strateji ve Eylem 
Planı çerçevesinde bilgi toplumuna dönüşüm alanındaki yatırımlara daha da ağırlık 
vereceğiz. Kamunun e-dönüşümünü (e-Devlet) büyük oranda tamamlayacağız.

4- Yerel yönetim hizmetlerinin elektronik ortamda, ortak norm ve 
stan¬dartlarda sunulmasını sağlayacak ve e-Devlet Kapısına entegre edilen yerel 
yönetim hizmetlerinin sayısını artıracağız.

5- e-Devlet hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan temel bilgi sistemleri ile 
ortak altyapılardan Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Ulusal Coğ¬rafi Bilgi 
Sistemi Altyapısı, Kamu Güvenli Ağı, Kamu Entegre Veri Mer¬kezi projelerini 
gerçekleştirileceğiz.

6- Yerel yönetimler de dâhil olmak üzere kamu kurumlarının, e-devlet 
hiz¬metleri sunumu amacıyla bilişim stratejilerini hazırlamalarını sağlaya¬cağız.

7- Yeni girişimlerin oluşması, şeffaf kamu yönetimi anlayışına katkı 
sağlan¬ması ve daha fazla bilimsel çalışma yapılmasına imkân tanınması ama¬cıyla, 
kamu kurum ve kuruluşlarının topladıkları ve ürettikleri verilerin, bilgi güvenliği 
tedbirlerini almak suretiyle, paylaşımını sağlayacağız.

8- e-Devlet uygulama ve hizmetlerinin geliştirilmesine ve e-Devlet Kapı¬sına 
taşınmasına devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarına 
başvurmalarını mümkün olduğunca e-devlet üzerinden gerçekleştirmelerini 
sağlayacağız.
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9- Türkiye Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planım 
hazırlayacağız.

10- T.C. Kimlik Kartının tüm vatandaşlarımıza dağıtımını 
tamamlayacak ve e-devlet hizmetlerinde yaygın kullanımını 
sağlayacağız.

11- e-Devlet çalışmalarının kurumlar üstü ve kurum¬lar 
arası düzeyde güçlü ve etkin bir koordinasyon içerisinde 
yürütülme¬sini sağlayacak yönetim ve organizasyon yapısını 
oluşturacağız.

12- Bilgi Toplumu Stratejimiz çerçeve¬sinde, e-Devlet 
Stratejisi ve Eylem Planını hazırlayarak, uygulamanın 
izlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli mekanizmayı 
oluşturacağız.

13- 4,5 G mobil elektronik haberleşme hizmetlerinin 
yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. 4,5 G mobil elektronik 
haberleşme altyapısına yönelik Ar-Ge çalışmalarını ve 
ekipmanlarının yurt içinde üretilmesini teşvik edeceğiz. 
5 G mobil elektronik haberleşme altyapısına ilişkin Ar-
Ge çalışmalarını destekleyeceğiz. Elektronik haberleşme 
sektöründe, düzenleyici çerçeveyi gözden geçirecek ve 
bölgesel bazda düzenleme yaklaşımına geçeceğiz.

14- Yerli cep telefonu üretilmesini sağlayacağız. 

15- Ulusal Genişbant Stratejisi hazırlayacağız. Spektrum 
kaynaklarının kullanımında etkinlik sağlayacağız.

16- Ülkemizde internet değişim noktalarının kurulumunu 
destekleyeceğiz. Sabit ve mobil haberleşme altyapısı olmayan 
yerleşim yerlerinde altyapı kurulumu çalışmalarına devam 
edeceğiz. Fiber erişim destekleme programı oluşturacağız. 
Fiber altyapı yatırımlarının artırılmasına önem verecek, hızlı 
ve kaliteli genişbant erişim yaygınlığını sağlayacağız.

17- FATİH Projesi kapsamında alınacak olan tablet 
bilgisayarların ihale sürecini, kritik görülen teknolojilerin 
yerlileştirilmesine yönelik tasarlayacak, projenin bir bütün 
olarak yazılım, hizmetler, uygulama ve sayısal içerik pazarının 
büyümesine imkân tanımasını sağlayacağız.

18- Eğitim Müfredatı bilgi teknolojileri destekli öğretime 
uygun hale getirerek, eğitsel e-içeriklerin genişletilmesi ve 
daha da geliştirilmesini sağlayacağız.

19- Oyun tabanlı öğrenmeyi etkin hale getireceğiz. 
Mobil öğrenme sistemlerini geliştirecek; sosyal medyanın 
öğrenme aracı olarak daha etkin biçimde kullanılmasını 
sağlayacağız.

20- Bilgi teknolojileri sektörüne yönelik veri altyapısını 
güçlendireceğiz. Bilgi teknolojileri firmalarının küresel 
pazarlara açılımını teşvik edeceğiz.

21- Oyun Sektörü Stratejisi’ni oluşturacağız.

22- Bilgi ve İletişim Teknolojilerine yönelik Ar-Ge, 
yenilikçilik ve ihracat teşviklerinin, belirlenecek öncelikli 
alanlarda, etkileri ölçülebilir bir yapıda uygulanmasını 
sağlayacağız. 

23- Bilgi ve iletişim teknolojileri destekli yenilikçi 
çözümlerin yaygınlaşmasında elektronik sektörünün üretici 
olarak yer almasını destekleyeceğiz.

24- Yazılım firmaları için yatırım yerinden bağımsız 
destekler oluşturacağız.

25- Başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin iş 
verimliliğinin artırılmasında bilgi teknolojilerinden daha fazla 
yararlanacağız. 

26- Bulut bilişim hizmetlerinin gelişebilmesi ve 
yaygınlaşması için gerekli yasal ve idari düzenlemeleri 
yapacağız. Kamunun, KOBİ’lere farkındalık eğitimleri ile 
danışmanlık ve aracılık hizmetlerinin verilmesini ya da 
desteklenmesini içerecek şekilde bulut bilişim hizmetlerinin 
yaygınlaşması sürecini kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesini 
sağlayacağız.

27- Kişisel verilerin korunması ve siber güvenliğe ilişkin 
yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Siber Suçla Mücadele 
Stratejisi ve Eylem Planı hazırlayacağız. Bilişim suçları ihtisas 
mahkemelerini kuracağız.

28- Yargı, gümrük ve kolluk hizmetleri başta olmak 
üzere, kamuda fikri hakların korunması ve denetlenmesiyle 
ilgili birimlerde yeterli beşeri ve kurumsal kapasite 
oluşturacağız. İşletmelerin fikri haklar sisteminden ve 
desteklerinden daha etkin yararlanmalarını sağlamak üzere, 
teknoloji transfer ve yenilik merkezlerinde hizmet kapasitesini 
geliştireceğiz.

29- Akıllı kentler programını geliştireceğiz. Yeşil bilişim 
programını geliştirilecek ve hayata geçireceğiz.

30- Meslek lisesi ve üniversitelerdeki Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri eğitim müfredatını güncelleyecek, bu alanda 
özel sektör ve eğitim kurumları arasında işbirliği programları 
geliştireceğiz.

31- İnternet erişiminin yaygınlaştırılması amacıyla 
gerekli çalışmaları yapacağız. Bu kapsamda Türkçe sayısal 
içeriğin gelişimini destekleyeceğiz.

32- Gençlerimize ücretsiz internet erişimi imkânı 
getireceğiz.

33- Yerel yönetimlerde kamu bilişim merkezleri 
kurulmasını destekleyeceğiz.

34- e-Ticaretin gelişimini teşvik edecek ve e-Ticaret 
siteleri için güven damgası sistemini hayata geçireceğiz. 
e-İhracat Stratejisi hazırlayacağız.

35- Coğrafi nitelikli mekânsal bilgi üreten ve kullanan 
kuruluşlar arasında birlikte çalışabilirlik esaslarını hayata 
geçirecek ve ulusal coğrafi bilgi sistemi altyapısını kuracağız.

36- Bulut Belediye Projesi ile elektronik ortamda 
sunulacak belediye hizmetlerini standartlaştırarak merkezi bir 
altyapıya kavuşturacağız

37- Su Bilgi Sistemi kuracağız ve böylece su ile ilgili 
bütün verilere tek merkezden erişilmesini sağlayacağız.

38- Bilgi üreten ve bilgiyi nitelikli bir biçimde kullanarak 
ticari değere dönüştüren, etkin işleyen bir Ar-Ge ve yenilik 
ekosistemini oluşturacağız.

39- Uygulamanın etkinliği için koordinasyon ve izleme 
mekanizmaları kuracağız. Temel amacımız tarihte olduğu 
gibi ülkemizi geniş coğrafyaların nitelikli beyinleri için bir 
cazibe merkezine dönüştürmektir. ‘Nitelikli İnsan Gücü 
İçin Çekim Merkezi Öncelik Dönüşüm Programı’mızla, 
başta yurtdışındaki vatandaşlarımız olmak üzere yerli ve 
yabancı nitelikli insan gücü için ülkemizi cazibe merkezi 
haline getireceğiz. Program kapsamında dünyadaki 
konumumuzu üst noktalara taşıma mücadelesinde beyin 
göçünü engellerken, başlattığımız tersine beyin göçünü 
hızlandırmayı hedefliyoruz. İş piyasasında, üniversitelerde ve 
kamu ve özel Ar-Ge merkezlerinde yurtdışından nitelikli insan 
gücüne ihtiyaç duyulan alanları belirleyeceğiz. İş, yatırım, 
çalışma, eğitim ve kültür ortamının yurtdışında tanıtımına 
yönelik faaliyetleri artıracak, yurtdışında bilim ve teknoloji 
müşavirleri görevlendireceğiz.

40- Kamunun iş dünyasına elektronik ortamda sunduğu 
hizmetlerin birbirleri ile entegrasyonunu sağlayacak ve 
elektronik ortamda daha fazla hizmet sunacağız.

41- Uydu Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezimizde 
yerli uydumuzun (Türksat 6A) üretimini tamamlayacağız. 
Türksat 5A uydusunun yapımına başlayacağız.

42- Bilgi ve İletişim Teknolojileri destekli entegre uzaktan 
sağlık ve bakım uygulamalarını yaygınlaştıracağız.

43- Yoksul ailelere belirli ölçütlerle internet erişimi 
imkânı sağlayacağız.

44- Engellilere özel Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
yazılım ve donanımlarının yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. 
Engellilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim imkânlarını 
artıracağız.

45- Şehirlerimizin, kültür ve sanat varlıklarımızın ve 
toplum kesimlerinin zaman içindeki değişimlerini izleyecek 
şekilde Dijital Fotoğraf Arşivleri oluşturacağız. Böylece 
medeniyet birikimimizin gelecek nesillere aktarılmasına 
katkıda bulunmuş olacağız.

46- Milli arşivimizin bütün belgeleriyle düzenlenerek 
elektronik ortamda araştırmacıların hizmetine sunulmasını 
sağlayacağız. Kültür kaynaklarımızın tıpkıbasım, sadeleştirme 
ve dijitalleştirme çalışmaları sonucunda modern teknolojinin 
imkânlarıyla gelecek kuşaklara ulaştırılmasına yönelik 
çalışmalarımızı hızlandıracağız.

47- Girişimcilerin yurtdışı pazarlara açılması amacıyla 
elektronik ticaret hizmetlerinin geliştirilmesini sağlayacağız. 
Elektronik ticaretin geliştirilmesi amacıyla mevzuat 
çalışmalarını tamamlayacağız.

48- Kamunun en kapsamlı dört temel veri tabanından 
biri olan MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) ile ticari 

işletmeler ile şirketlerin tüm kuruluş ve değişiklik işlemlerini 
elektronik ortama taşıdık. Önümüzdeki dönemde ülkemizdeki 
tüm ekonomik birimleri sisteme dâhil edeceğiz.

49- e-TIR pilot projelerini hayata geçiriyoruz. şu anda 
İran ile Ortak e-TIR Pilot Projesi yürütmekte, Gürcistan ile de 
pilot proje üzerine görüşmeler gerçekleştirmekteyiz.

50- Tarım ürünleri ticaretine yeni bir boyut kazandıran 
“Hal Kayıt Sistemi” ve “Lisanslı Depoculuk Uygulamasını” 
önümüzdeki dönemde yaygınlaştırmaya devam ederek, 
tarladan sofraya ticarette güveni tesis edeceğiz.

51- Başta UYAP olmak üzere, yargıda bilişim 
hizmetlerinin daha da etkinleştirilmesini sağlayacağız. Bu 
alanda ileri bir adım olarak başlattığımız Sesli ve Görüntülü 
Bilişim Sistemini (SEGBİS) ülke geneline yaygınlaştıracağız.

52- Mal bildirimlerinin şeffaf olmasını sağlayacağız. 
Mal bildirimlerinin elektronik ortamda verilmesini ve 
kıyaslanmasını sağlayacak bilişim altyapıları kuracağız.

53- Finans piyasalarında gereksinim duyulan bilişim 
teknolojileri ürünlerini geliştirmek üzere “Teknoloji Geliştirme 
Merkezi” kuracağız.

54- AB’nin kamu alımları direktiflerine uygun olarak 
kamu ihale sistemini reforme edeceğiz. Bu çerçevede istisna 
hükümlerinin daraltılması; yeni ihale yöntemlerinin sisteme 
dâhil edilmesi; elektrik, gaz, su ve telekomünikasyon gibi 
alanlara özgü sektörler ihale kanununun çıkarılması; e-ihale, 
e-şikâyet, e-tebligat, ürün sayısallaştırılması, sertifikasyon 
sistemlerinin kurulması sağlanacaktır.

55- İş geliştirme, kuluçka ve hızlandırıcı gibi merkezlerin 
sayı ve etkinliğini artıracağız. Bu bağlamda, finansman 
eksiğinin en çok hissedildiği erken aşama girişimciliğe yönelik, 
üst fon kurulması için çalışmalarımızı sür¬dürmekteyiz.

56- Çocuklar ve gençler başta olmak üzere, daha 
güvenli ve bilinçli internet kullanımı ve kullanıcı güvenliğini 
artıracağız.

57- Kadınların bireysel ve toplumsal olarak daha da 
güçlenmeleri, daha kaliteli eğitim olanaklarına sahip olmaları, 
karar alma mekanizmalarındaki etkinliklerinin artırılması, 
işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılarak istihdamlarının 
artırılması, sosyal güven¬celerinin sağlanması ve kadın 
girişimci sayısının artırılması temel he¬deflerimizdir.

58- Kamu idaresini vatandaşlarımızın ihtiyacı olan 
hizmetlere odaklı, dış çevreye açık, rekabetin ve bilgi 
toplumunun gereklerine uygun hale ge¬tireceğiz. 

59- Dijital Türkiye Projesi’ni hayata geçirerek, 
vatandaşlarımızın kamu ku¬rum ve kuruluşlarına gitmeden 
tüm iş ve işlemlerini internet ortamında sonuçlandırmasını 
sağlayacağız.

60- Güven ve istikrar içerisinde büyüyecek olan 
ekonomimizin temelini ni¬telikli, girişimci ve yenilikçi 
insanımız; bilgi ve teknoloji ile katma değe¬ri yükselten 
işletmelerimiz oluşturacaktır.
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Anayasa Mahkemesi (AYM), İnternet Yasası›nda da değişiklik yapan 6518 sayılı Kanun›un bazı hükümlerini 
iptal etti. 8 Aralık 2015’te AYM, CHP’nin, 6 Şubat 2014 tarihli 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptali istemiyle açtığı davayı, esastan 

sonuçlandırdı.

CHP’nin yaklaşık 1.5 yıl önce yaptığı başvuruyu görüşen AYM, 5651 sayılı kanuna torba yasa ile gelen genişletmeleri yani 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) “Millî güvenlik”, “kamu düzeninin korunması” ve “suç işlenmesinin önlenmesi” 
gibi nedenlerle ve gecikmesinde sakıncalı bulunan hallerde bir internet sitesini 4 saat içinde kapatma yetkisini Anayasa’ya 
aykırı gördü ve iptal etti. Mahkeme, Kanun’un, TİB’e internet ortamında yapılan yayın içeriğini durdurma yetkisi veren 
hükümlerin iptal istemlerini ise reddetti.

 “Bu madde kapsamında hâkimin verdiği erişimin engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayının veya 
aynı mahiyetteki yayınların başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda ilgili kişi tarafından Birliğe müracaat 
edilmesi halinde mevcut karar bu adresler için de uygulanır” hükmündeki, “veya aynı mahiyetteki” ibaresi iptal edildi.

Kanun’un ile 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 4. maddesine eklenen “İçerik sağlayıcı, Başkanlığın bu Kanun ve diğer kanunlarla 
verilen görevlerinin ifası kapsamında, talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim eder ve Başkanlıkça bildirilen 
tedbirleri alır” hükmü iptal edildi.  5661 sayılı Kanun’un 5. maddesine eklenen 3, 4, 5. ve 6. fıkraların da iptaline karar verildi. 
Kanun’a eklenen 3. fıkra, “Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini 1 yıldan az ve 2 yıldan fazla olmamak 
üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla 
yükümlüdür”, 4. fıkra, “Yer sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yaptıkları işin niteliğine göre 
sınıflandırılabilir ve hak ve yükümlülükleri itibarıyla farklılaştırılabilirler” hükmünü içeriyordu.

Anayasa Mahkemesi’nden 
İnternet Yasası’nın bazı 
hükümlerine i p t a l
İnternet yasasındaki bazı hükümleri iptal kararı 
alan Mahkeme, TİB yayın durdurma yetkisine 
onay verdi.  Kararda, “İnternet haberciliği 
‘sansür’ anlamına gelen müdahalelerle 
engellenemez” denildi. 

Kanun’na eklenen 5. fıkra, “Yer sağlayıcı, Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim 
etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla yükümlüdür”, 6. fıkra ise “Yer sağlayıcılık bildiriminde 
bulunmayan veya bu Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı 
hakkında Başkanlık tarafından 10 bin Türk Lirasından 100 bin Türk Lirası’na 
kadar idari para cezası verilir” hükümlerini içeriyordu. 

“Erişim sağlayıcının yükümlülükleri” başlıklı 6. maddeye eklenen 
“Erişimi engelleme kararı verilen yayınlarla ilgili olarak alternatif 

erişim yollarını engelleyici tedbirleri almakla” ve ”Başkanlığın talep 
ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle 

ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla, yükümlüdür” 
hükümleri de iptal edildi. 

İptal hükümleri, kararın gerekçesi Resmi 
Gazete’de yayımlandıktan 1 yıl sonra 

yürürlüğe girecek.
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Eylem CÜLCÜLOĞLU
eylemc@gmail.com

DDOS karşısında diz çökmek 

k a d e r  d e ğ i l d i r !
Türkiye’ye yapılan saldırının çok daha büyüğü 2013 yılında 
engellenmişti. Kaderciliği bırakıp siber savaş politikamızı 
oluşturmak zorundayız.

Bundan 8 ay önce, 175. Sayımızda “Kritik Altyapılar Tehdit Altında” başlığıyla siber savaş tehlikesini 
kaleme almıştım. O zamanlar ne Rusya ile gerginliğimiz vardı ne de DDOS saldırıları (Dağıtık Servis 
Kesintisi Saldırısı)  gündemdeydi. Görünen o ki yazı gerekli çevreler tarafından önemsenmedi. Aralık 
ayında Türkiye, tarihinde görülmemiş bir DDOS saldırısına hedef oldu. Nic.TR çöktü. Com.tr uzantılı 

sitelere uzun bir süre erişim sağlanamadı. Bu saldırının hemen ardından bankalar hedef alındı ve Türkiye’nin 
önde gelen bankalarının internet siteleri saatlerce hizmet veremedi. 

Nic.TR’nin yönetimini elinde tutan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), yaptığı basın duyurusunda saldırının 
boyutunu şu cümlelerle açıkladı: “Birden fazla 40 Gbps kapasiteli iletişim hattında taşmalara yol açan, 
bazılarında zaman zaman 200+ Gbps yoğunluklarına erişen bant genişliği saldırıları gözlenmiştir. Bu toplu 
saldırının, bugüne değin dünya üzerinde yaşanmış en yoğun saldırılardan biri olduğu bilinmektedir.”

ODTÜ, Türk internetinin gelişiminde büyük rol oynamış değerli bir üniversitemizdir. Yaptıkları açıklama da 
kısmen doğrudur. Evet, bu saldırı çok büyük ölçekli olmuştur. Söyledikleri gibi 200 Gbps üzerinde bir hıza 
ulaşmıştır. Ama bu, Nic.TR’nin dolayısı ile Türk internetinin çökmesinin bahanesi olamaz. Gerekli teknolojik 
yatırımla ve düzgün planlama ile bu tür saldırılar engellenebilir.

300Gbps’lik dev saldırı

18 Mart 2013’te Türkiye’ye yapılan saldırının çok daha büyük ölçeklisi Spamhaus’a karşı yapılmıştı. Saldırının 
boyutu 85Gbps seviyelerindeyken, Spamhaus, DDOS önleme konusunda dünyanın en iyi firmalarından birisi 
olan Cloudflare’e başvurmuştu. Cloudflare, duruma el koyduğunda saldırının boyutu 300 Gbps seviyelerine 
ulaşmıştı. İnternetin ana omurgaları bile böyle bir saldırıyı taşıyacak güçte değildi ve dünya interneti çökme 
noktasına gelmişti. Cloudflare, trafiği dünya genelindeki farklı veri merkezlerine taşıyan Anycast teknolojisi ile 
bu saldırıyı bertaraf etti. Spamhaus çökmedi. Dünya interneti ayakta kaldı. 18 Mart 2013, tarihe en büyük DDOS 
saldırısı olarak geçti. Cloudflare firması da bu saldırıyı bertaraf eden firma olarak adını altın harflerle tarihe 
yazdırdı.

Eğer Nic.TR de Anycast benzeri bir teknolojiye sahip olsaydı veya bu teknolojiyi kullanan bir firma ile çalışıyor 
olsaydı Türk interneti çökmeyecekti. Hükümetin bu saldırıyı fırsat bilip, siyasi nedenlerle, Nic.TR yönetimini 
ODTÜ’den alıp Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) vermek istemesini doğru bulmuyorum. Nic.TR bu 
saldırıdan ders alıp, gerekli teknolojik yatırımları yapabilir ve bir sonraki saldırıyı engelleyebilir. Burada değişmesi 
gereken kurumlar değil, zihniyettir. “Bize bir şey olmaz” zihniyeti Türkiye’nin genel zihniyetidir. Yılbaşı akşamı 
Milli Piyango’nun sitesinin çökmesi, sınav sonuçları açıklandığı gün ÖSYM’nin sitesinin açılmaması, olağan 
karşılanmaktadır. Oysa bunlar olağan değildir. İnternet siteleri gerekli teknolojiler kullanılarak, ne kadar büyük 
trafik gelirse gelsin ayakta tutulabilir. DDOS saldırıları karşısında diz çökmek kader değildir. Bize yapılandan daha 
büyük ölçekteki DDOS saldırıları engellenebilmiştir. 

Bu daha başlangıç

Türkiye olarak bölgesel bir lider olmak istiyorsak, savunma sanayimize ve askeri gücümüze ne kadar önem 
veriyorsak, internet altyapılarımıza da o kadar önem vermeliyiz. Geleceğin savaşları topla tüfekle değil, siber 
saldırılarla olacaktır. DDOS, siber saldırı türlerinin en basit ve en kolay yöntemidir. Bu savaşın daha başlangıcıdır. 
Eğer gerekli önlemleri almaz ve siber güvenlik konusunda genel stratejimizi belirlemezsek, daha başımız çok 
ağrır. 

Sağlık, sevgi, barış, mutluluk dolu ve siber saldırısız bir 2016 dileğiyle…
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Türkiye’de ne var ne yok?

Büyük bir insan gücü var ama bu güç çoğunlukla ne iş olsa yapar; yani iyi bildiği bir iş yok. Genç nüfus var. 
Artık Avrupa’ya oranla genç diyebiliriz… Kamu kurum ve kuruluşları var ama tarafgir görev dağılımları ve 
kayırmacılık yüzünden bu kuruluşlar birikim ve girişim yapamıyor, yerinde sayıyor. İyi kötü bir sermaye 

birikimi var ama birikim sahipleri Cumhuriyet’ten bu yana kendilerini birikim sahibi olarak görmediler ve bu 
konudaki inisiyatifi ve sorumluluğu yüklenmediler, belki de düşünüldüğü kadar birikim yok. İhracat ve ithalat var 
ama üretim artmadığı ve çeşitlenmediği için ihracat artmıyor. Ürün var ama marka yok. Petrol ve doğalgaz rezervi 
var ama onda bir oranında gereksinimlerimizi karşılıyor. Medya var ama çoktan inandırıcılığını kaybetti. 
Eğitim sistemi var ve her yıl değiştiriliyor ve “ahlaklılaştırılıyor”. 

Büyük bir insan gücü var. Genç nüfus var. Kamu kurum ve kuruluşları var. Sermaye 

birikimi var. Elle tutulur bir ihracat ve karşılığında elle tutulur bir ithalat var. 

Ürün var. Petrol ve doğalgaz rezervi var. Medya var. Eğitim sistemi var. 190 küsur 

üniversite var. Yatırım için çeşitli destekler var. KOBİ’ler var. Teknokentler var. Ar-Ge 

var. Borsa var. Tartışılsa da hukuk var. Bilgi var. Yeni fikir var. 

Ammaaaa

190 küsur üniversite var ama ilk 500’de ya bir ya iki üniversitemiz var. Yatırım destekleri 
var ama destekten hala bir marka çıkmadı.  Ar-Ge var ama dünya çapındaki 

şirketlerde ve büyük ülkelerdeki harcamaların çok gerisindeyiz. Hukuk var ama 
yasalar herkese eşit uygulanmıyor (en azından buna güvenen yok). KOBİ, 

teknokent ve borsa var ama çoğu kumunda oynuyor. Bilgi var ama değeri 
yok. Arsa alıp beklemek, ev yıkıp yapıp satmak, araba alıp satmak hala 

çok kazandırıyor. 

Kurumlar, olgular ve şeyler göründüğü gibi olmayınca güven 
duygusu olmuyor. Güven duygusu olmayınca insanlar bir araya 
gelemiyor. Gelemeyince uzun vadede kar yapılacak şekilde 
yatırımlarını planlayamıyorlar.  Bu da yatırımcıyı küçük 
esnaf gibi davranmaya itiyor. Bu durumda uzun vadede 

kazandıracak fikirlere kimse dönüp bakmıyor. 

Bir fikir ancak yarın yeni bir pazara yaratacaksa 
devrimcidir veya büyüktür. Yarının pazarı da ancak kısa 
dönem karı düşünmeyenler tarafından yaratılabilir… 
Ülkemizden böyle fikirlerin zaman zaman çıktığını 

düşünüyorum. 
Amma… Güven atmosferi oluşturulamadığından 
bunları görebilen veya görüp de bu riskin altına 
girebilen yatırımcılarımızın henüz olduğunu 
sanmıyorum. 
Umarım kısa süre içinde bu değişir ve ben de 

görüşümü güncellerim… 

TERSİNE MÜHENDİSLİK

Koray Özer
koray.ozer@tbd.org.tr
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Nezih KULEYIN
nezih@semor.com.tr

Necdet Bulut, 
            Erdoğan Yücel, 
                          Güney Gönenç

Mezarın başından 
ayrılıp Sami 
Ağabey’in 
mezarına doğru 

yola alırken kaybettiğimiz iki eski 
başkanımızın anılarına dalınca 
mezarlıkta kaybolma ihtimali ile 
karşı karşıya olduğumuzu fark 
ettim. Çok güçlü anılar vardı 
kaybettiğimiz diğer iki Genel 
Başkanımızdan da bizlere kalan.

Erdoğan Yücel benim hayatta 
tanıdığım en pozitif ve en 
mücadeleci insanlardan bir 
tanesiydi. Kendisi devlet memuru 
olmasına rağmen dernekler 
ve sendikalar açısından en zor 
olan dönemde 12 Eylül 1980 
döneminde Genel Başkanlığımızı 
yaptı. Derneği, geçmişle olan 
bağlarını kopartmadan onunla 
birlikte sürdürmeyi başardık. 

Erdoğan Ağabey zorluklar karşısında nasıl 
davranmamız gerektiğini bize öğreten iyi 
bir liderdi. Ben onun derneğin en parasız 
dönemlerinde bile moralinin bozulduğunu hiç 
görmedim.

Arabada giderken eşim Nurten’e şöyle dedim “Aslında 
ahde vefa duygumuz zayıf biliyor musun? Erdoğan 
Ağabey öldükten sonra ailesini ziyarete sadece bir kez 
gittik bunu yeniden yapmamız gerekiyor”. 

Güney Gönenç ise gerçekten çok renkli bir kişilikti. 
Dışarıdan bakıldığı zaman teknik bölümlerin en 
zorlarından birisi olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) Elektrik Fakültesi’nde öğretim üyesiydi ama ben 
onun gençliğinde tiyatro eğitimi aldığını biliyordum.

Bir gün eşim Nurten ile beni evine tambur ile klasik 
Türk Sanat Müziği parçaları çalmak için çağırdığında, 
oldukça fazla parça çalmıştı bize. Sonra dönüp bize “Ben 
aslında ilk kez gözaltına müzik parçalarına olan merakım 
yüzünden alındım” demiş, hikâyeyi anlatmıştı. İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) okurken müzik dinlemek 
amacıyla kendisine bir radyo yapıyor. Dinlerken polis 
basıp kendisini casusluk hazırlığı yapmaktan gözaltına 
alıyorlar. Serbest kaldıktan sonra hem birkaç yıl 
radyo spikerliği yapmış hem de sonradan çok ünlü 
tiyatroculardan birisi olan Yılmaz Onay ile birlikte İTÜ 
Tiyatro Kulübü’nü kurmuşlardı.

Mezarlıktan ayrılırken çok derin bir duygusallıkla geçmiş 
başkanlarımızı anımsadığımı fark ettim. Böyle bir 
nedenle de olsa onları anımsamak güzeldi.

Zaman, zaman aksatsak 
da bu yıl yine her zamanki 
sayılarda bir gurup 
arkadaşımızla birlikte 
yaşamını kaybettiği gün 
olan 8 Kasım günü eski 
başkanlarımızdan Necdet 
Bulut’un mezarının 
başındaydık. 

Mezarının başında 
konuşurken onunla olan 
ilk anımdan söz ettim. Yıl 
1975 yılıydı ben Hacettepe 
Üniversitesi Ekonomi 
Bölümü ikinci sınıfında 
öğrenciydim ama onlar 
hummalı bir faaliyetle 
ilk Bilişim Kurultayı’nın 
hazırlıklarını yapıyorlardı. 
Oysa ben o günlerde 
bilişimin ne demek olduğunu 
bile bilmiyordum. Şartlar beni sürükleyip on dört yıl Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) 
merkez yöneticiliğine ve Genel Başkanlığı’na getirdiğini anlattıktan sonra vurulduğu 
akşamı ve Trabzon’dan getirilişini anlatırken göz yaşlarımın boşalmaması için çok 
zorlandım. Necdet Bulut’u onunla birlikte adına düzenlediğimiz genç bilişimciler 
ödüllerini anımsadık. 

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 23

B
İL

İŞ
İM

 ::
 2

01
6 

:: 
 O

C
A

K

22 UFKUN ÖTESİ



Ankara’da 5 Kasım’da düzenlenen zirvede, projeye ilişkin fikir ve 
tecrübelerinin paylaşılması amaçlandı. Zirvenin açılışında konuşan Bakan 
Avcı, eğitim süreçleri ve eğitim ortamlarının, sürekli bir güncelleme ve 
yenilenmenin neredeyse otomatiğe bağlandığı bir dinamizme kavuşturmak 
gerektiğini vurguladı. 

FATİH Projesi Eğitim 
Teknolojileri Zirvesi 
ilk kez düzenlendi

Zirvede “Kodlama ve Kod Eğitimi”, “Genç Yazılımcılar”, 
“Geleceğin Teknoloji Sınıfları”, “e-İçerik Oluşturma/e-
İçerik Oluşturma Araçları”, “Üç Boyutlu Teknolojiler”, 
“Oyun Tabanlı Öğrenme”, “Eğitsel Oyun”, “Eğitimde Mobil 
Öğrenme” “Sosyal Medya ve Bloglar”, “Eğitimde Bilinçli ve 
Güvenli İnternet Kullanımı”, “Eğitimde Etkin ET (Etkileşimli 
Tahta) Kullanımı”, “Eğitimde Engelsiz Bilişim” ile “Öğrenci 
Merkezli Eğitimde Teknoloji Destekli Başarılı Uygulamalar” 
konularının aralarında bulunduğu yeni nesil eğitim 
teknolojileri ele alındı. 

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 
Müdürü Dinçer Ateş, FATİH projesinin plan olmaktan çıkarak 
hayat bulduğunu, adına yakışır şekilde bir eğitim hareketine, 
teknolojide bir kalkınma hamlesine dönüştüğünü ifade 
etti. Ateş, FATİH´in Türkiye’de yerli bilişim sektörünü teşvik 
eden, sektörde çok önemli bir istihdamın oluşmasını 
sağlayan, küresel bilişim sektörünün dikkatini ülkeye çeken, 
Türkiye’nin kısa ve orta vadede eğitim donanımı, eğitim 
içeriği ve eğitim yazılımları ihraç eden konuma ulaşmasına 
önayak olacak bir hacme sahip olduğunu kaydetti. 

Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı, FATİH projesi kapsamında 
ilki düzenlenen Eğitim Teknolojileri Zirvesi´nin açılışında 
yaptığı konuşmada, eğitimin dünyanın tüm ülkelerinde 
artık daha karmaşık ve daha meşakkatli bir görev haline 
geldiğini söyledi. Eğitimin öğretmen-öğrenci ilişkisi üzerine 

inşa edilen bir başka özelliğinin bulunduğuna değinen Bakan 
Avcı, “Eğitim süreçlerini ve eğitim ortamlarını, esas cevheri, 
ana özü koruyarak sürekli bir güncellemenin ve yenilenmenin 
neredeyse otomatiğe bağlandığı bir dinamizme kavuşturmak 
gerekiyor” dedi. 

İnsanlığın 20. yüzyılın sonlarında büyük bir dönüşüm 
yaşadığı, dijital devrimin, çalışma biçimleri ve iletişim 
becerilerini değiştirdiğini, sosyalleşmenin, bir toplum içinde 
yaşama ihtiyacının da şekil ve yön değiştirdiğini anlatan 
Bakan Avcı, şehirlerin, mahallelerin, okulların tesis ettiği 
ilişki biçimlerinin, büyük oranda artık dijital veriler üzerinde 
yükselen sanal dünyaya kaydığını belirtti. Bakan Avcı, bu 
değişimin bir sonucu olarak okul dışı bilgi merkezlerinin 
çoğaldığını, okulların bilgi ve enformasyon aktarımında merkez 
olma özelliklerini kaybettiğini dile getirdi.

Türkiye´nin FATİH projesi ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 
ile eğitim teknolojilerinde önemli bir konuma yükseldiğini 
bildiren Bakan Avcı, Bakanlığın teknolojideki yenilikleri 
eğitime yansıtma çalışmalarını sadece cihaz temin etme ya da 
tablet dağıtma düzeyinde bırakmadığını, donanım imkanlarını 
müfredatla ve yeni eğitim mimarisiyle birleştirme konusunda 
da çok önemli ve ciddi çalışmalar yaptığını belirtti.

Öğrenci, öğretmen, akademisyen, eğitim 
teknologları, teknoloji sağlayıcılarının, özel 
okulların, fikir ve tecrübelerinin paylaşılması 

amacıyla, 5 Kasım 2015 tarihinde Ankara Rixos Grand 
Otel’de Eğitimde Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme 
Hareketi (FATİH) Projesi’ne ilişkin bir zirve düzenlendi.  Milli 
Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü tarafından ilk kez düzenlenen  FATİH Projesi Eğitim 
Teknolojileri Zirvesi’nde, FATİH Projesi’nin  

bütün paydaşları bir araya getirildi. Türkiye ve dünyadan 
öğretmenler, akademisyenler ve sektör temsilcileri, 
son geliştirdikleri teknolojilerin sergilendi. Öğretmen 
gereksinimleri, öğrenci motivasyonu, teknolojinin geldiği 
nokta ve FATİH Projesi’nin ihtiyaçları, farklı yöntem ve araçların 
değerlendirildiği zirvede, yurtdışı ve yurtiçinden üniversiteler, 
özel ve devlet okulları, Bakanlık uzmanları, yazılım firma, 
bilgisayar firma temsilcileri, illerden Fatih Projesi uzmanları,bazı 
milli eğitim müdürleri ve bazı özel sektör temsilcileri katıldı. 
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Türkiye İnterneti emekleme, yurtdışı bağlantısı 
64K ve yurt içi bağlantılar 19K iken, bir 
grup internet gönüllüsünün başlattığı 
Türkiye’de İnternet Konferansı (INET-TR) bu 
yıl 20. defa gerçekleştirildi. INET-TR’2015, 

1-3 Aralık 2015tarihlerinde İstanbul Üniversitesi, Beyazıt 
Kampusu’nda CRESGA organizasyonun desteğiyle yapıldı. 

İnternetle ilgilenen herkese açık olan işin teknik 
boyutundan çok sosyal boyutlarının tartışıldığı bir 
konferans olan INET-TR’de, bu yıl Türkiye’de internet 
üzerinden iş yapan (ürün, hizmet ve çözüm satan) firmalar 
ve yöneticilerinin başarı hikâyeleri öne çıkarıldı. Türkiye 
İnterneti’nin resminin çekildiği, ana sorunların tartışıldığı, 
çözümler için ortak aklın arandığı INET-TR ziyaretçileri 
arasında çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmaların 
yöneticileri ve uzman personellerin olmasını hedeflendi. 
Bu kapsamda Argela, IBM, Bimeks, ebebek, mediaclick ve 
n11 firmaları sunumlarda bulundu. Türkiye’deki İnternetin 
tartışıldığı INET-TR’de, tüm ilgili grupları bir araya getirerek 
İnternet’i tüm boyutlarıyla tartışmak, İnternet teknolojileri 
aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun 
dikkatini olabildiğince bu yöne çekmeyi amaçlıyor. 

3 gün 5 salonda süren konferans açılış konuşmasını, 

20. I N E T - T R , 
İstanbul’da yapıldı

İstanbul Üniversitesi’nde, 1-3 Aralık 2015 tarihleri arasında 
Türkiye’de İnternet Konferansı’nın 20.si, düzenlendi. 

“Türkiye’de Internet ve sivil Hareketler”  başlığıyla, Gazeteci/
Yazar Mehveş Evin yaptı. Paneller, davetli konuşmacılar, 
başarı öyküleri, teknoloji sunumları, akademik bildiriler ve 
eğitim seminerlerinin düzenlendiği Konferansta, “Internet 
çağında gazeteciliğin geleceği ve gazetelerin geleceği”, 
“Altyapı Yeterli mi?” panelleri, “Sosyal Ağlarda Kendinizi Nasıl 
Korursunuz” ve “Siber Güvenlik” seminerlerinde kurumsal 
ve bireysel güvenliğe yönelik bildiriler sunuldu ve konu ele 
alındı.  “4-13 yaşındaki Gençlere Teknoloji Eğitimi”nin yanı 
sıra oturumlarda hukuk tartışmaları öne çıktı. Konferansta, 
“İnternet Ekonomisi” tartışılırken “Kadın Bilişim Paneli”nde 
de çeşitli sektörlerden genç kadın bilişimciler, konunun çeşitli 
boyutlarını irdeledi.

Konferansta toplam 44 oturumda 7 Panel/Forum, 
18 seminer ve yaklaşık 10 bildiri ile 10 kadar firma başarı 
öyküsü oturumu oldu. Seminerler, geniş bir yelpazede 
profesyonellere, öğrencilere ve sıradan kullanıcılara yönelik 
ve özgür yazılım temalı gerçekleştirildi. Sosyal ağlardan,  
e-öğrenmeye akademik bildirilerin yanında, “Anadolu Rock” 
projesinden, Kültür, Sağlık Bakanlıkları ve Gelirler İdaresinin 
“Yeni ödeme sistemleri” ile kendi kullanımı için geliştirdiği 
Özgür İşletim sistemi GİBUX’un anlatıldığı e-devlet oturumu 
dikkat çekti. 
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TBD Başkanlarımızdan 
Bulut’u öldürülüşünün 
3 7 .  y ı l ı n d a  a n d ı k

Eski başkanlarımızdan 
Dr. Necdet Bulut, 
8 Aralık 1978’de 

Trabzon’da 
katledilişinin 

yıldönümünde 
Karşıyaka’daki mezarı 

başında, ailesi ile 
birlikte saygıyla anıldı.

Türkiye’nin bilgisayar alanında doktora yapan ilk bilim insanı, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı, 
öğretim üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)  bilgisayar 
merkezleri ile Tüm Öğretim Üyeleri Derneği (TÜMÖD) ve Tüm Teknik Elemanlar Derneği’nin (TÜTED) 
kurucularından Dr. Necdet Bulut’un katledilişinin üzerinden 37 yıl geçti. 
1978’de Trabzon’da uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen Dr. Bulut’u anmak için, 8 Aralık 2015’te TBD 

yöneticileri ve ailesi, Ankara Karşıyaka’daki mezarı başında bir araya geldi. TBD Başkanı İ. İlker Tabak ve TBD eski 
Başkanlarından Nezih Kuleyin’in konuşmalarının ardından konuşan merhum Bulut’un eşi Neşe Erdilek Bulut, 
bir belgesel hazırlamak istediklerini ancak o döneme ait fazla görüntü bulamadıklarını belirtti. Ayrıca Necdet 
Bulut’un yazıları ve kendisiyle yapılan röportajların yanında arkadaşlarının anılarından oluşan bir kitap çıkarmayı 
planladıklarını söyleyen Erdilek Bulut, fotoğraflarını da CD haline getirmeyi düşündüklerini bildirip bu konuda 
yardım ve katkı beklediklerini açıkladı. Aynı gün TBD Genel Merkezi’ndeki bir toplantı salonuna, “Dr. Necdet 
Bulut “ adı verildi, levhası asıldı.

1938’de Sivas’ta doğan Necdet Bulut, 1960’ta İstanbul Üniversitesi 
(İÜ) Fen Fakültesi Jeofizik Bölümü’nden mezun oldu. 1963-1969 yılları 
arasında IBM Türk Şirketi’nde sistem mühendisi olarak çalıştı. 1969’da 
ODTÜ Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü’ne programcı olarak girdi. 
Aynı yılın kasımında öğretim görevliliğine atandı.1970’te ABD’de Purdue 
Üniversitesi’nde lisansüstü çalışmalarına başladı. 1972’de Bilgisayar 
Bilimleri dalında yüksek lisans, ertesi yıl da yine aynı dalda doktora 
derecesi aldı. Üzerinde çalıştığı konu, “Yazılım Fiziği” idi. Doktora Hocası 
M. H. Halstead’le birlikte bu konuyu bilim dünyasına ilk kez sunanlardan 
biri oldu. Purdue Üniversitesi’nde bir yıl yardımcı profesör olarak çalışan 
Bulut, 1974’te ODTÜ’ye döndü ve ertesi yıl ODTÜ Bilgisayar Merkezi 
Yönetmenliği’ne getirildi. 1975’te TBD Genel Başkanlığı’na seçildi. 
Ayrıca TÜMÖD kurucusu ve Genel Yazmanı olan Bulut, TÜTED kurucusu 
olarak yönetim kurulu üyeliği yaptı.  ODTÜ’nün en yüksek akademik 
organı olan Üniversite Konseyi’nde yardımcı profesörlerin temsilci 
üyesi olarak görev yapan Bulut, 1977 Genel Seçimleri’nde Türkiye İşçi 
Partisi’nin (TİP) İzmir Milletvekili adayı oldu.
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde (TODAİE) “Bilgi İşlem 
Sistemleri”, KTÜ’de “Doğrusal Programlama” dersleri de veren Bulut, 
1978 Temmuzu’nda ODTÜ’den izinli olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi 
(KTÜ) Elektronik Hesap Merkezi Yönetmenliği’ne getirildi. Bulut, KTÜ’de 
bilgisayar merkezinin kurulması için çok yoğun bir çalışma içine girdi ve 
KTÜ Bilgisayar Merkezi’ni kısa bir sürede adeta yoktan var etti. 
Bulut Trabzon’a gelişinden 4 ay sonra (26 Kasım 1978) ailesiyle eve 
dönerlerken, arabası ülkücü tetikçilerce çapraz ateşe tutuldu. Oğlu ve 
eşi hafif yaralandı. Ağır yaralanan Bulut, Genelkurmay Başkanlığı’nın 
gönderdiği özel uçakla Ankara’ya getirildi. Böbreği parçalanan Bulut, 
olaydan 12 gün sonra (8 Aralık) Hacettepe Hastanesi’nde hayata 
gözlerini yumdu. 
KTÜ Senatosu, üniversite bilgisayar merkezini “Dr. Necdet Bulut 
Bilgisayar Merkezi” olarak adlandırdı. ODTÜ’de “üçlü amfi” olarak 
bilinen binaya  “Dr. Necdet Bulut Amfisi” adı verildi, binanın giriş 
kapısına bu adı belirten bir mermer levha konuldu. Sonraki yıllarda 
KTÜ’deki merkezin adından Necdet Bulut adı silindi, ODTÜ’deki mermer 
levha da söktürüldü.
TBD ise, Necdet Bulut’un anısına, Dr. Necdet Bulut Bilişim Ödülü’nü 
kurdu ve ölümünün 20. yıldönümünde Bolu dolaylarında oluşturduğu 
bir ormana “Dr. Necdet Bulut Bilişim Ormanı” adını verdi. Ayrıca, ODTÜ 
Rektörlüğü’ne başvurarak Necdet Bulut’un üçlü amfiden silinen adının 
yeniden konulması dileğini iletti. 
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Yazılım şirketi Akınsoft, Türkiye’nin ilk insansı robot üretim fabrikasının 
temelini 26 Aralık’ta Konya’da attı. 2016’nın sonunda faaliyete geçip seri 
üretimi gerçekleşen robotların satışa sunulacağı, hostes ya da garson 
olarak görev yapacağı açıklandı.

Türkiye’nin ilk 
insansı robot 
fabrikasının 
t e m e l i  a t ı l d ı

Bu yılın ilk aylarında Konya’nın Meram 
ilçesindeki Cadde Meram Kafe ve Robotik 
Uygulama Merkezi’nde yalnızca robot garsonları 
çalıştıran Akınsoft, 26 Aralık 2015’te Türkiye’nin 
ilk insansı robotların üretimini yapacak 
fabrikanın temellerini attı. Konya-Adana Yolu 10. 
kilometrede gerçekleşen temel atma törenine 
Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın, 
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı İlker 
Tabak, Ankara Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü 
Vehbi Konarılı ile Konya Bilişim Derneği Başkanı 
Ahmet Öztürk çok sayıda davetli katıldı. Projeye 
ilk olarak 20 milyon TL yatırımla başlayan 
Akınsoft, bir yıl içerisinde tamamlayıp üretim 
faaliyetlerine başlayacak olan fabrikada “Ada” 
ve “Akıncı” adını verdiği robotların yanına 
yenilerini ekleyecek. 

Temel atma töreninde konuşan Akınsoft 
Başkanı Akın, 1995 yılında kurulan şirketlerinin 
robotik teknolojiler konusundaki araştırma ve 
geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarına büyük önem 
verdiğini, bu doğrultuda 2009’da robotik 
laboratuarı kurduklarını 2011’de “Akıncı”, 
2013’te bunların daha gelişmiş modeli olan 
”Ada” ismini verdikleri insansı robotları 
ürettiklerini anlattı.

İnsansı robotların insanlığa en iyi hizmet 
etmek için insan anatomisine uygun şekilde 
geliştirildiğini belirten Akın, bilim ve teknolojiyle 
insanlığa hizmet etmek için Ar-Ge yapılmasını 
öneminin altını çizerek “Yüksek teknolojiye 
gereken özeni göstermeyen milletler, kendi 
topraklarında özgür olduklarını sanarak köle 
olmaya mahkûmdur” dedi.

Akınsoft’un 20 yıldır yazılım teknolojileri 
konusunda yüksek teknoloji, 6 yıldır da robotik 
teknolojilerde ileri teknoloji ürettiğine işaret 
eden Akın, hedeflerinin 2023. Cumhuriyetimizin 
100. yılı için uzay teknolojileri konusunda Ar-Ge 
faaliyetlerini başlatmak olduğunu söyledi. 

TBD YK Başkanı Tabak ise yaptığı konuşmada, 
tarihe tanıklık etme fırsatı verdikleri için teşekkür 
ederek başladığı konuşmasında, öncelikle TBD 
hakkında bilgi verdi. Türkiye’deki bilişim sektörü 
ve gelecek öngörülerine ilişkin bilgileri paylaşan 
Tabak, derneğin Şubat 2015’te açıkladığı “Bilişim 
Sektörünün Siyasi Partilerden Beklentiler 
Raporu”nda yer alan birçok konunun 64. Hükümet 
Programı ve eylem planlarında yer almasının 
sevindirici olduğunu söyledi. Tabak, bilişim 
alanının tüm diğer sektörlerdeki iyileştirici ve 
geliştirici etkisi göz önünde bulundurulduğunda 
öncelikle atılması kaçınılmaz olan adımları 
sıraladı. 

ilk defa Karel Capek’in 1920’de yazdığı 
bilimkurgu romanında geçen “Robot” kavramının 
daha sonra birçok bilimkurgu öyküsüne ilham 
verdiğini anımsatan Tabak, TBD’nin bu yıl 17.sini 
düzenlediği Bilimkurgu Öykü yarışmalarında 
bugüne kadar katılan 3 bini aşkın eser içinde 
de en çok bu konunun işlendiğinin gözlendiğini 
bildirdi. 

“Robotların insanlığı ve kendini korumak üzere 
tanımlanmış kurallar ile varlıklarını sürdürmeye 
programlandığı dünyamızda, insanların 
birbirlerine yapmakta olduğu her türlü saldırıyı, 
şiddeti, terörü ve yıkıcı eylemi görünce, duygu 
ve ruhtan yoksun robotlar karşısındaki insanlık 
duruşumuzu yeniden sorgulamamız gerektiği 
ortaya çıkmaktadır” diyen Tabak, sözlerini “Bir 
robot kadar insancıl olamayacaksak kalkınsak 
ne olur, kalkınmasak ne olur? Unutmayalım ki, 
barışın, huzurun ve kardeşliğin olmadığı yerde 
kalkınma da olmaz, gelişme de…” diyerek bitirdi.

Konuşmaların ardından Türkiye’nin ilk 
insansı robot üretim fabrikasının temeli katılanlar 
tarafından butona basılarak atıldı. Temeli atılan 
fabrikanın 2016 yılı sonunda faaliyete geçeceği, 
seri üretimi gerçekleşen robotların fiyat kriterleri 
oluşturulduktan sonra satışa sunulacağı, hostes 
ya da garson olarak görev yapacakları bildirildi.
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T B D  A n t a l y a ’ d a n 
“Turizm Teknolojileri Günü”
12 Aralık’ta gerçekleştirilen etkinliğe 250’yi aşkın kişi katıldı, 26 
teknoloji firması turizm teknolojileriyle ilgili ürünlerini tanıttı.

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) 2008 yılında kurulan 
Antalya Şubesi tarafından organizasyonu yapılan 
ve bilişime taraf tüm kesimlerin yer aldığı “Turizm 

Teknolojileri Günü”, 12 Aralık 2015’te Antalya Hotel Su’da 
düzenlendi.

250’yi aşkın kişinin katıldığı organizasyonda TBD Antalya 
Şubesi Başkanı Mehmet Akyelli, 1971 yılında yola çıkan 
kurucularının ortaya koyduğu “bilişim teknik bilimini, ulusal 
bir kalkınma aracı olarak kullanacağız” ilkesini her zaman 
rehber edindiklerini ifade etti. 

Tüm gün süren ve 26 teknoloji firmasının turizm teknolojileriyle ilgili teknolojik ürünlerinin 
tanıtıldığı etkinlikte, gelecek şekillenirken birey olarak katkılarını sunan ve gelecek için sözü 
olan konuk konuşmacılar da katılımcılarla bir araya geldi.

Etkinliğe katılan Hakan Uzuner, “Kurumsal Kimlik Güvenliği ve Tehditleri” sunumuyla turizm 
sektörü firmalarının kurumsal kimliklerine yönelik tehlike 
ve alabilecekleri önlemlerden söz etti. 2012 yılından beri 
100’den fazla üniversitede ve kuruluşta 30 binden fazla 
insana anlattığı “Sat Kendini” sunumuyla Özel Oytun 
Türkoğlu, insanın hayatının her evresinde kendini nasıl 

satabileceğinin sırlarını sunarak 
satış ve pazarlama stratejilerinin 
belirlenmesinde önemli ipuçlarını 
verdi.

Ethical Hacker Uzmanı olan 
Mert Sarıca ise ülkemizi uzun bir 
süredir hedef alan ve bulaştığı 
sistemlerdeki verileri şifreleyip, 
şifrelenmiş verileri çözmek için 
kullanıcılardan fidye isteyen 
“Crypt0l0cker” zararlı yazılımına 
ve salgına dair bilgilere ve 
korunma önlemlere dikkat çekti. 
Ayrıca Zebra Teknolojiden Can 
Tolu, Hotel Chck’ten Devrim Köse, 
ND Teknolojiden Ahmet Akdağ ve 
Amonra Yazılımdan Hamdullah 
Turgut sektörel çözümler ile ilgili 
sunum yaptılar

TBD Antalya Şubesi’nin bu 
etkinliğinin her yıl tekrarlanacağı 
açıklanırken etkinlik katılımcılara 
verilen hediyelerle son buldu.

Çağdaş, bilişim kültürünü benimsemiş bir Antalya için büyük 
bir özveriyle çalıştıklarını belirten Akyelli, Antalya’nın bilişim 
teknolojileri alanında sadece bir tüketici değil, üretici şehir 
olarak yer almasını, sektörün büyümesi ve kalkınması için 
zorunlu olarak gösterdi. Bu kapsamda Akyelli, özellikle 
yazılım üretiminin Antalya’ya çekilmesi, alınan hizmetlerin 
Antalya kaynaklarından karşılanabilir hale getirilmesi, bilişim 
çalışanlarının bilgi ve sosyal seviyelerinin arttırılması için 
çabalarının devam edeceğini vurguladı. Akyelli, “Antalya’nın 
etkin bir güç olarak var olabilmesi, ancak bir arada barış 
içinde olmak ve kendi teknolojilerini üreterek ulusal düzeyde 
rekabet edebilen konumdaki bir bilişim sektörüne sahip 
olmasıyla mümkündür” dedi. 
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Modelleme ve Benzetim için Kavram 
ve Yöntem Bilimler: 

Tuncer Ören’e Övgü
Çoklu modelleme ve etmen-tabanlı modelleme ve benzetim 
alanlarının öncüsü olarak ilham verici çalışmalar yapan Ören, 
modelleme ve benzetimin, geleceğin bilim ve mühendisliğinin 
gerekli yapı taşı olduğu görüşünü taşıyor. 

Benzetim konusunda dünyanın 
bir numaralarından biri olan, 
Bilgisayar Bilimi Emeritüs 
Profesörü  Tuncer Ören hakkında 
meslektaşları bir kitap çıkarıp 

(2015) ona adadılar. Kitabın editoru Türk Levent 
Yılmaz. Modelleme ve Benzetim için Kavram ve 
Yöntem Bilimler: Tuncer Ören’e Övgü (Concepts 
and Methodologies for Modeling and Simulation: 
A Tribute to Tuncer Ören). http://link.springer.
com/book/10.1007%2F978-3-319-15096-3. 
Kitap, “Dr. Tuncer Ören’in modelleme ve 
benzetim alanındaki öncü ve ilham verici 
çalışmalarına bir övgü niteliği taşıyor.

Kanada’nın başkentindeki Ottawa 
Üniversitesi’nde Emeritüs profesör olarak 
araştırmalarını sürdüren Ören, dil konusundaki 
ve özellikle Türkçe’nin  bilim dili olup olmadığına 
ilişkin çalışmaları da tanınıyor. 

Ören, “Dilimize özen, benliğimize 
duyduğumuz saygının bir göstergesidir. 21. 
yüzyılın ilk çeyreğinde bilişim dilimizin zengin 
bir Türkçe olmasını istiyorsak, şimdiden 
özenli bir Türkçe kullanmaya başlamalıyız. 
Bilişimci olabilecek kadar yetenekli olan kişilerin 
bu özeni gösterebileceklerine inanıyorum” 
ifadesini kullanmıştı. 

Prof. Tuncer Ören’in 80. yaşı ve benzetim 
konusundaki 50. yılı anısına Nisan 2015’te sekiz 
ülkeden, pek çoğu konusunun uzmanı, otuz 
dört yazarın katkılarıyla 15 bölümlük bir kitap 
yayımlandı. (ABD’den 14, Çin’den 10, Fransa’dan 
3, GüneyKore’den 2, Türkiye’den 2, İngiltere, 
Kanada ve Yunanistan’dan birer yazar.)

Kitabın “Giriş bölümü: Tanıtım yazısı, 
önsöz ve içindekiler

Benzetim bilimi, mühendisliği ve teknolojisi 
ile devingen modellerle deney yapmak veya 

deneyim kazandırmak amacıyla yüzlerce uygulama alanına altyapı 
sağlar. Google’da “simulation” arandığında yaklaşık 180 milyon belge 
verilmekte.“Modelleme ve benzetimin tipik rönesans insanı olan Tuncer 
Ören’in çalışmaları, modelleme ve benzetimin, geleceğin bilim ve 
mühendisliğinin gerekli yapı taşı olma görüşünü de kapsar. Ören’in görüşü 
modelleme ve benzetimin bilgi varlığından, yöntem bilimine, uygulamasına 
ve etiğine kadar tümünü kapsar.” 

“Benzetim yöntem bilimi” bölümünden bazı alıntılar:

 “Benzetim ve yapay zekânın birbirlerine katkıları kavramı, Profesör 
Ören’in 1970’lerdeki çalışmalarına dayanır.” (s. 3)

“Benzetim etkinliklerinin temeli modeldir (Ören ve diğerleri) (s. 19) … 
Ören, daha 1973’te bile modelleme ve benzetimin yöntem biliminin olması 
gereken yönleri hakkında görüşlerini yazmaktaydı. (s. 20)

“Profesör Tuncer Ören gerek Çin’deki benzetim topluluğu gerek benim 
için çok saygı duyulan dost ve ortaklardandır. Benzetim teknolojisinde 
yıllarca iletişimimiz ve işbirliğimiz süregeldi. Profesör Tuncer Ören’in pek 
çok fikir ve kavramı çalışmalarımıza, özellikle karmaşık sistemler için yüksek 
başarımlı modelleme ve benzetim çalışmalarımıza esin kaynağı olmuştur.” 
(s. 46)

“Modelleme ve benzetimde verinin önemi Tuncer 
Ören’in pek çok çalışmasında (1977, 2001) ele alınmıştır. 
… Ören ayrıca benzetimin iki tür kullanılmasına da dikkat 
çekmiştir. … Benzetimin çevrim iç ikullanılarak gerçek 
zamanda karar vermede kullanılmasını önemli bir uygulama 
olarak saptamıştır. (s. 67)

“Modelleme yöntem bilimi” bölümünden bazı 
alıntılar:

“Burada kullanılan (benzetim) öbekleri Tuncer Ören’in, 
2009’da modelleme ve benzetimin mühendislik eğitiminde 
kullanılması amacıyla derlenmiş olan bir ders kitabı için 
yazmış olduğu çığır açıcı bölümünden esinlenmiştir. … Ören’in 
belirtiği gibi benzetim uygulamalarında iki görüş önemlidir: 
deney ve deneyim“(s. 94)

“Diğer bir deyişle, modelleme ve benzetimi biz, Tuncer 
Ören’in kapsamlı ve tümleştirici görüşünde (2009’a) önceden 
bildirmiş olduğu gibi kuram geliştirme için de kullanıyoruz.” 
(s. 96)

“Tuncer Ören, alanında bir dev olarak, üç temel soruna 
da soru, fikir ve yanıtla (Ören ve diğerleri, 2002, Ören ve 
Yılmaz, 2013) katkıda bulunmuştur.” (s. 104)

“Ören ve Zeigler, ileri benzetim yöntem bilimi tasarımı ve 
uygulaması için kavramları 1979’da öngörmüşlerdi.” (s. 135)

“Ören, ‘model-tabanlı benzetim’ kavramını önce 1984’te 
sonra da 2009’da savunmuştu.” (s. 135)

“Profesör Ören çoklu modelleme ve etmen-tabanlı 
modelleme ve benzetim alanlarının bir öncüsüdür. … Profesör 
Ören’in etmen-tabanlı benzetim alanındaki çalışmaları geniş 
kapsamlıdır.” (s. 175)

Nitelik güvencesi ve benzetim çalışmalarında güvenilirlik 
bölümünden bazı alıntılar:

“Dr. Ören’in dil bilimsel yeteneğini havsalam almaz. 
Benim tanıdıklarım arasında yalnız o, çok teknik konuda 
Türkçe bir konuşmayı, bir tek İngilizce sözcük kullanmadan 
yapabilir!” (s. 199)

“Bu bölümde, Tuncer Ören ve meslektaşlarının bazı 

önemli yazılarını ve Ören’in bazı eski çalışmalarının etkilerini 
gözden geçirip özetleyeceğiz.” (s. 217)

“Geçerlemenin güçlü bir sorun olmasının üç nedeni 
olduğunu savunur: felsefi, tanımsal ve kuramsal nedenler. …”  
(s. 243)

“Ören (1984) bir (model) tanımlama dili olan GEST’le, 
tanımlama dillerininin kullanıcılara model kurmayı nasıl 
kolaylaştırdıklarını kanıtlamıştır.” (s. 258)

Bilişsel, duygusal ve sosyal benzetim bölümünden bazı 
alıntılar:

“Tuncer Ören’in çalışmalarına tanıklık eden bu kitaba 
bir bölüm yazma fırsatından dolayı mutluydum … Ne 
yazacağımı düşünürken, geçen yıl (2013) bir meslektaşımla 
yazmış olduğumuz bir yazıyı anımsadım, ki o yazı kısmen 
de olsa Tuncer Ören’den yaklaşık 30 yıl önce dinlediğim bir 
konuşmasından esinlenmişti.” (s. 275)

“Dr. Tuncer Ören, insan karar verme süreci ile bilgisayar 
benzetimi arasında ilişki kurmada özgünlük, kapsam ve yöntem 
hakkında felsefi görüşleri olan araştırıcıların ilklerindendir.”  (s. 
291) 

… “Ören insanların karmaşık durumlarda etkili olabilmek 
için bilişsel karmaşıklıklarının artması gerektiği konusunu 
işlemiştir.” (s. 292)

Modelleme ve benzetimin bilgi varlığı bölümünden bazı 
alıntılar:

“Ören’in (modelleme ve benzetimin bilgi varlığı 
konusundaki) çalışmaları bu çalışma için esin kaynağı oldu.” (s. 
326)

*Modelleme ve Benzetimin Sivil ve Askeri Alanlarda Artan 
Önemi. Bilişim: Türkiye Bilişim Derneği’nin Dergisi, yıl 41, sayı 156, 
Temmuz 2013, s. 148-156. (pdf).

(Çağrılı açılış konuşması: USMOS 2013 – 5. Ulusal Savunma 
Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı, Haziran 11-12, 
2013, Ankara. (sunu 7.5MB)
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TBD, 32. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda “bilişimle yaşam” için gerekenleri taraflarla 
ele aldı. 200’den fazla konuşmacının katkı verdiği “Bilişimle yaşam” temalı Ulusal 
Bilişim Kurultayı ve Ankara Bilişim Fuarı’nı içeren BİLİŞİM 2015 etkinliğinde, 2 
açık oturum, 17 panel ve bir Forum yapıldı, 30 bildiri sunuldu. Kurultayda, 
10 bin kadar kişinin katkısıyla yine Türkiye’nin bilişim ve e-dönüşüm rotası 
şekillendirilmeye çalışıldı, eğitimden sağlığa, güvenlikten oyuna kadar yaşamın 
içindeki bilişim konuşuldu. Bilgisayar ve yazılım konusunda ilkokul seviyesinde 
eğitim verilmesi gerektiğinin altı çizilen etkinlikte, “TBD- TÜBİSAD Yaşamboyu 
Hizmet” ve “Bilişim Hizmet” ödülleri sahiplerini bulurken 17. Bilimkurgu Öykü 
Yarışması’nın kazananları da ödüllerini aldı.

Aslıhan Bozkurt-Fatma Ağaç

Türkiye, nasıl 
“bilişim toplumu” 
olur ve 
teknoloji üretir?
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Bilişim sektörünün en önemli temsilcisi 
konumundaki Türkiye Bilişim Derneği (TBD), 
her biri bir “kilometre taşı” niteliği taşıyan ve 
Türkiye bilişim sektörünün en büyük bilişim 

aktivitelerinden biri haline gelen Ulusal Bilişim Kurultayı’nın 
birini daha tamamladı. TBD’nin 1976 yılından beri geleneksel 
olarak düzenlediği Ulusal Bilişim Kurultayları’nın bu yıl 
otuz ikincisi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi Ankara Bilişim Fuarı 
(CITEX’2015) ile birlikte gerçekleştirildi. 32. Ulusal Bilişim 
Kurultayı ile CITEX 2015’i (2.Ankara Bilişim Fuarı) kapsayan 
Bilişim’2015 etkinliği, 3-5 Aralık 2015 tarihlerinde Ankara 
Ticaret Odası (ATO) Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
(Congresium), yine GL EVENTS şirketinin organizasyonuyla 
yapıldı. 

Sektörün tüm aktörlerinin yer alıp katkısıyla markalaşarak 
“sektörün zirve şenliği” haline gelen Bilişim 2015 etkinliğinin 
ana teması “Bilişimle ve Yaşam” olarak belirlendi. Etkinlikte, 
özellikle son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte “İnsan, 
doğa ve tüm canlıların” yaşamında kaçınılmaz bir etki alanı 
oluşturan ve yaşamın önemli bir parametresi haline gelen 
“Bilişim”deki son gelişmeler, yenilikler, yeni vizyonlar, fırsatlar, 
risk ve tehditler, alanında uzmanların katkılarıyla ele alındı. 
TBD, kurultayda bilişim sektörünün geleceğini ilgilendiren 
birbirinden önemli konuları uzmanlarla irdeleyip Türkiye’nin 
bilişim geleceğinin rotasını şekillendirmeye katkı verdi. Siyasi 
parti temsilcileri, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarının 
üst düzey yöneticilerinin katıldığı etkinlikte sektörün sorunları, 
ülkemizin bilişim vizyonu, gelecek beklentileri ve hedefler 
en üst düzeyde dile getirildi. Etkinlikte, Çocuklar için Bilişim 
Atölye Çalışması’nın yanı sıra ayrıca “STK’lar ve Siyasi Partiler 
Buluşması” düzenlendi. 

Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Gazi 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber ile TOBB 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Şahin olmak üzere her gün 
bir üniversite rektörünün çağrılı konuşmacı olduğu Kurultay’da, 
2 açık oturum, 17 panel, 1 forum düzenlendi, 30 bildiri 
sunuldu. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarındaki 
(STK) profesyonel ve uzmanlar ile akademisyen ve karar 
vericileri buluşturan “Bilişim 2015” etkinliğini 10 bin kadar 
kişi izledi, 200’ü aşkın konuşmacı, açık oturum ve panellerde 
görüş ve bilgilerini paylaştı. Üç gün süren etkinliğe, kamu ve 
özel sektörün yönetici ve çalışanları, sanayici ve iş adamları, 
akademisyenler, girişimciler, öğrenciler ve teknolojiyi 
yoğun kullananlar katıldı. Nitelikli katılımcı ve zengin içerikli 
kurultayda 5 ayrı salonda, bilişimle kalkınan ve bilişim toplumu 
hedefine koşan Türkiye vizyonuna ulaşmak için güncel ve 
geleceğe yönelik konular açık oturum ve panellerde tartışıldı, 
akademik bildiriler sunuldu, düzenlenen yarışmalarda 
kazananlara ödülleri verildi. 1500 m2 alanda kurulan fuarda 
(CITEX 2015) ise, bilişim sektörü firmaları, kamu kuruluşları, 
üniversiteler ile STK’lar birbirinden ilginç ve yenilikçi teknolojik 
ürün, hizmet, proje, fikir ve çalışmalarını sergiledi.  

Ayrıca kurultayda bu yıl da Avrupa Birliği’nin (AB), Ağustos 
2010’da kabul ettiği yedi eylem alanını kapsayan “Sayısal 
Gündem 2020” programıyla ortaya konan strateji ve hedefler, 
tartışılıp değerlendirildi. 

Kurultayın açılış töreni, TBD yöneticilerinin yanı sıra Türk 
Telekom (TT) Grup Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Dr. 
Ramazan Demir, Türksat A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Ensar 
Gül ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. 
Ömer Fatih Sayan, milletvekilleri, bürokratlar ve uzmanlardan 
oluşan geniş bir katılımla gerçekleştirildi. 
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 Taşçı: BT, yaşamımızın her alanına giren yaşamsal bir 
ihtiyaç

32. Ulusal Bilişim Kurultayı, İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından Etkinlik Yürütme Kurulu Başkanı Ersin Taşçı’nın açılış 
konuşmasıyla başladı. Taşçı, “Bilişim teknolojileri artık yaşamımızın 
her alanında ayrılmaz, vazgeçilemez ve yokluğuna katlanılamaz şekilde 
yer alıyor. Gelecekte bu durumun; ‘vazgeçilemezliğin ve yokluğuna 
katlanılamazlığın’ çok daha ileri seviyelerde olacağı açık. Bu nedenle; 
bilişim teknolojilerinin ‘Yaşamımızın her alanına giren yaşamsal bir 
ihtiyaç’ haline geldiğine vurgu yapmak amacıyla bu seneki etkinliğimizin 
temasını ‘Bilişim ve Yaşam’ olarak belirledik” açıklamasında bulundu.

Etkinlik programı konusunda ayrıntılı bilgi veren Taşçı, siber 
güvenlik, sağlık, KOBİ’ler, giyilebilir teknolojiler, nesnelerin iletişimi 
ve 3D yazıcıların öne çıktığını, çevre, ulaşım, gençler, inovasyon, 
kadın-aile-çocuk ilişkisi, engelliler, girişimcilik ve dijital oyunlar olmak 
üzere yaşamın değişik kesitlerinin yer aldığı panel ve oturumlar 
gerçekleştirileceğini bildirdi. 

Taşçı, “Devletimizin ve hükümetimizin 2023 vizyonu olan, 
‘Dünyanın Kalkınmış ilk 10 ülkesi arasında olma’ ideali ancak ve ancak 
bilişim teknolojileri yardımıyla mümkün olabilecektir. Artık yaşamın her 
alanında ‘iyi bir şey’ bilişim teknolojileri sayesinde mümkün olacak! Ve 
korkarım ki; ‘kötü şeyler’ de bilişim teknolojileri kullanılarak hayatımızı 
zindan edecek!” diye konuştu. 

Tabak: Yazılım üretimi için ilkokul düzeyinde 
programlama eğitimleri verilmeli

“Bizler toplum yararına olan, doğru yapılan her şeyin 
arkasındayız. Görevimiz yalnızca eleştirmek değil, çözüm 
önerilerini de sunmaktır” diyen TBD Başkanı İlker Tabak, TBD’nin 
kuruluş amacına değindi. Ankara’da Ekim ayında yapılan hain 
saldırıda yaşamını yitiren İdil Güneyi ve Ali Kitapçı’yı 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, BİLİŞİMİ yapmayı 
sürdüreceğiz. Nasıl mı yapacağız? Bilerek, öğrenerek, bilişerek 
yapacağız!” diye konuştu. 

Büyümede en önemli faktörlerin Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) 
yatırımları, yenilikçilik ve kamu alımları olduğunu anımsatan Tabak, 
2015-2018 Türkiye Bilgi Toplumu Stratejisi (BTS) ve Eylem Planı’na 
değindi. 2023 yılı için hedeflenen 2 trilyon Dolarlık Gayri Safi Yurt 
İçi Hasıla (GSYİH) içinde BİT payının hedeflenen yüzde 8 oranına 
ulaşması durumunda sektörün sadece toplam verimlilik artışı yoluyla 
sağlayacağı katkının 71 milyar Dolar düzeyinde olacağı tahmin edildiği 
belirten Tabak, G20 ülkelerinin 2016’da dijital ekonomiden 4.2 trilyon 
dolar pay alacağına işaret etti.

Dünyada bilişim sektörünün geleceğini “Büyük Veri”, “Kurumsal 
Sosyal Ağlar”, “Mobil Çözümler”, “Güvenlik” ve  “Bulut”’un 
belirleyeceğini anlatan Tabak, 2020’de 24 milyara ulaşacak internete 
bağlı cihazın 4.5 trilyon Dolar katma değer, nesnelerin İnternetinin 

Tabak, “Türkiye’nin bilişim toplumuna dönüşebilmesi, 
ancak ve ancak, toplumun geniş kesimlerinin BT 
sektöründeki ürün ve hizmetlerden yararlanmasıyla 
mümkündür. Bunun en önemli koşulu ise, devlet 
eliyle gerçekleştirilen işlemlerde BT araçlarının yaygın 
ve elverişli bir şekilde kullanılmasıdır” saptamasında 
bulundu.

Bilişimin “iyileştirici” ve “geliştirici” etkisi 

Türkiye’nin bilişim altyapısını daha da geliştirmek 
için bilişim sektöründe sürdürülebilir yatırım ortamının 
sağlanması gerektiğine dikkat çeken Tabak, bu kapsamda 
adımı atılan 4.5G teknolojisi ile, büyük veri, bulut bilişim, 
M2M ve veri merkezleri altyapılarına ilişkin yatırımların 
2016 yılında da sürmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade 
etti. 

Bilişim teknolojilerinin birey, kurum ve ülkelerin 
kalkınmasında bir araç olduğunu vurgulayan Tabak, 
“Bilişim teknolojilerini kullanarak yurttaşın kişisel 
kalkınmasını sağlayabilirsek toplumda ülkede 
kendiliğinden kalkınır. Akıllı telefonlar, akıllı şehirler, akıllı 
uygulamalar vs. derken akıllı insanı da öne çıkarmalıyız. 
İnsanlarımızı da daha verimli iş yapabilmesini 
sağlamanın önünü açmalıyız” önerisi getirdi. 

“4.5G, 2016’da ülkemizin büyümesine kaldıraç 
etkisi yaratacak ve ülkemizin orta gelir tuzağından 
çıkmasına katkı sağlayacaktır” diyen Tabak, 4.5G gibi 
yeni nesil iletişim altyapısının Türkiye’nin kalkınmasında 
hızlandırıcı rolü olduğunu, Ar-Ge ve patent sayısında 
artışa neden olacağını, ayrıca 5G için de hazırlıklar 
yapılması gerektiğini ifade etti.  
 
Bilişim alanının tüm diğer sektörlerdeki iyileştirici ve 
geliştirici etkisi bulunduğuna işaret eden Tabak, öncelikli 
olarak atılması gereken adımları şöyle sıraladı:

“Yerli yazılım endüstrisi kalkınma için kritik alan ilan 
edilmelidir. Yazılım ihracatçısı teşvik ve desteklerden 
en yüksek düzeyde yararlandırılmalıdır. Kamu ihale 
mevzuatında bilişim alanına özel iyileştirmeler yapılması 
kaçınılmazdır.Türkiye’de uygulanan vergilendirme rejimi 
nedeniyle uluslararası pazarda rekabet gücünü yitiren 
mobil uygulama sektörü, içinde bulunduğu bu haksız 
rekabet ortamından kurtarılmalıdır. Bilişim güvenliğinin 
ihmal edilmemesi de gereklidir.Yalnızca teknik 
önlemlerin yeterli olmadığı yaşanan kötü örneklerle 
anlaşılmıştır. Bundan dolayı insana yatırım yapılması 
kaçınılmazdır. “Siber Güvenilir Kullanıcı” kavramının 
toplumda yerleşmesi sağlanmalıdır. İlkokuldan 
başlayarak herkesin bilgisayar programlama öğrenmesi 
için gerekli adımlar atılmalıdır.”

Teknoloji ile neler yapılabileceğini topluma öğretmek 
gerektiğinin altını çizen Tabak, sözlerine şöyle devam etti:

“Toplum için bilişim merkezleri diye bir projeyi gündeme 
getirdik TBD olarak, nasıl aile hekimliği merkezleri varsa birinci 
basamak sağlık hizmeti olarak başınız ağrıdığında gidebiliyorsanız 
bilişim açısından da bilgisayarınız bozulduğunda, virüs gibi 
konularda vatandaşların temas kurabileceği bir nokta projeyi 
ilerleyen dönemlerde hayata geçirmeyi hedefliyoruz.” 

ise farklı sektörlerde 4 – 11 trilyon Dolar arasında 
pazar yaratmasının beklendiğini, 2015’te bulut 
bilişimin dünyada 14 milyon yeni iş fırsatı 
yaratacağı, 1.1 trilyon Dolara yakın bir gelir 
sağlayacağını bildirdi. 

Türkiye’nin, BİT ürün ve hizmetleri açısından 
net ithalatçı pozisyonunda bulunduğunu söyleyen 

Demir: ”Sürdürülebilir yatırım ortamı sağlayacak 
bir düzenleme anlayışına ihtiyaç duyuyoruz”

Türk Telekom Grup Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı 
Dr. Ramazan Demir, dijitalleşen dünya ve hızla gelişen 
teknolojinin yaşantımıza etkileri hakkında önemli mesajlar 
verdi. Konuşmasında aynı zamanda değişen pazar yapısı ve 
tüketici trendlerinden söz eden Demir, bilişimin ve iletişimin 
“katalizör” ve “itici güç” olduğunu, Türkiye’de güçlü bir genişbant 
altyapısı bulunduğunu belirtti. “İnsana yatırım bizim üzerimizde 
bir görev” diyen Demir, Türk Telekom olarak bu konuda 
çalışmalar yaptıklarını anlattı. Yeni dijital dünyanın ihtiyaçlarının 
karşılanabilmesi için önümüzdeki dönemde daha fazla yatırım 
yapılması gerektiğinden söz eden, “Değişen pazar yapısı ile 
uyumlu, sürdürülebilir yatırım ortamı sağlayacak bir düzenleme 
anlay ışına ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

“Gelişen teknoloji ve değişen tüketici alışkanlıkları ile 
şekillenen, içerisinde yeni oyuncular da barındıran dijital bir 
ekosistem oluşuyor. Bu dijital ekosistem, katma değerli ekonomi 
açısından itici bir güç olarak ortaya çıkıyor” diyen Demir, bilişimin 
yaşam döngüsünün ilk anından itibaren hayatımızı etkilediğini 
ve yaşamın her alanına nüfuz ettiğini, yeni teknolojilerin tüketici 
açısından hayatı kolaylaştırdığını, iş dünyası için de verimliği 
artırdığını söyledi.
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Tüketici tercihlerinin değişimine değinen Demir, TT olarak Türkiye’nin dijital dönüşümü için çalışmalarını hızla sürdürdüklerini 
anlattı. Bölgesel düzenleme modellerinin değerlendirilmesini önerip “Yeni dijital ekosistem, esnek düzenlemelere ihtiyaç 
duyuyor” diyen Demir, genişbant altyapısıyla bölgeler arasındaki açığın kapatılabileceğine inandıklarını vurguladı. 

Türksat  Genel Müdürü Prof. Dr. Gül: e-Devlet Kapısı kullanıcısı 25 milyonu geçti

Türksat A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Gül de 
açılışta yaptığı konuşmada, internetin icadıyla telefon 
görüşmesi, video ve televizyon izleme ile makineler 
arasında iletişimin bir yerde toplandığını anlattı. 
Uydu fırlatılarak milyonlarca kişiye ulaşıldığını, 
Türksat’ın uydu üzerinden 550’nin üzerine yayınının 
bulunduğuna değinen Prof. Dr. Gül,  e-devlet 
çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Prof. Dr. Gül, 
2008’de başlatılan e-Devlet Kapısı’nda Ekim 2015 
itibariyle 25 milyon 234 bin 554 kullanıcının 206 
kuruma ait bin 359 hizmeti aldığını bildirdi. Söz 
konusu hizmetlerin sayısının her geçen gün arttığına 
dikkati çeken Gül, 25 milyon kullanıcı sayısının az 
olmadığını, ancak amaçlarının herkesin bu sistemi 
kullanması olduğunu kaydetti.

BTK Sayan: 5G aday frekansları belirlendi, 2019’da netleşecek

Açılışta konuşan BTK Başkanı Sayan ise, bilgi teknolojilerinin ve iletişimin 
ekonomik büyüme ile kalkınmada oynadığı rolün farkına varıldığını, insan 
hayatının her anının bilişimle iç içe geçtiğine dikkat çekti. Bilgi teknolojilerinin 
ve iletişimin ekonomik büyüme ile kalkınmada oynadığı rolün farkına 
varıldığını söyleyen Sayan, 1 Nisan 2016’da hizmete girecek 4,5G ile mobil 
internette hızın 10 kat artmasını beklediklerini bildirdi. İnsan hayatının her 
anının bilişimle iç içe geçtiğine işaret eden Sayan, “İnternette sadece 1 dakika 
içinde 47 bin uygulama indirilmekte, 547 bin yeni tweet atılmakta, Google’da 
2,4 milyon arama sorgusu yapılmakta, Youtube’da 2,78 milyon video 
görüntülenmekte, 104 bin 300 Skype araması gerçekleştirilmekte ve 293 bin 
Facebook kullanıcısı güncelleme yapmaktadır” bilgisini katılıcılarla paylaştı. 

Türkiye’nin 5G hizmetini sunan ilk ülkelerden biri olma noktasında irade 
sergilendiğinin altını çizen Sayan, haberleşme ve yayıncılık başta olmak 
üzere küresel boyutta spektrum yönetimine ilişkin konuların ele alındığı 
Cenevre’de yapılan Dünya Radyokomünikasyon Konferansı’nda 5G’de 
kullanılacak frekansların planlandığını bildirdi. Söz konusu konferansta, 
frekansların habercilik, yayıncılık, savunma sistemleri, uzay sistemleri gibi 
birçok alanda tüm ülkeler tarafından ortak olarak kullanılması dolayısıyla 
koordinasyon ve planlamasının yapıldığına dikkat çeken Sayan, ”5G ile 
daha hızlı, daha çok çeşitli, daha kaliteli hizmet sunacağı için daha geniş 
banda ihtiyaç duyulmakta. Bu nedenle daha geniş bant sunma imkanı olan 
6 GHz ile 100 GHz arasındaki farklı frekans aralıkları değerlendirilerek 5G’ye 
tahsis edilecek aday frekanslar burada belirlendi ve bunlar 2019’da yapılacak 
Dünya Radyokomünikasyon Konferansı’nda netleşecek. Bu frekansların 24-
27, 31-33, 37-40, 45-47, 50-52, daha da yukarıda 66-76 ve 81-86. 5G de bu 
tahsisi yapılacak frekanslarda artık Ghz’ler seviyesinde olacak. Bunların ön 
planlamasını geçtiğimiz ay yaptık ve imzaladık” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından eski BTK Başkanı Dr. Tayfun 
Acarer ve eski Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği Başkanı 
Turgut Gürsoy’a “TBD-TÜBİSAD Yaşam Boyu Hizmet Ödülü” 
verildi.

BİLİŞİM 2015’te, 1996’dan beri TBD-TÜBİSAD işbirliğiyle 
Türkiye bilişim sektörüne uzun yıllar hizmet etmiş, önemli 
katkılar sağlamış kişilere verilen “TBD- TÜBİSAD Yaşamboyu 
Hizmet” , “Bilişim Hizmet” Ödülleri ve “17. TBD Bilimkurgu 
Öykü Yarışması”nı kazananların ödülleri sahiplerini buldu.

Açılışın çağrılı konuşmacısı olan Atılım Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, bilgi, bilişim, iletişim ve bilgi işleme 
araçlarının tarihsel gelişimi, bilginin paylaşılmasındaki önemli 
kilometre taşlarını anlattı. 

İlk gün “Teknoloji Üreten Türkiye için İklimi Nasıl 
Değiştirmeliyiz?” açık oturumu ile “Regülasyon 2.0” , 
“Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi Eylem Planı ve Yerli Yazılım 
Endüstrisinin Geleceği”, “Ulaşım ve Kent Yaşamında Akıllı 
Sistemlerin Geleceği” , “Bilişim Toplumunda Yaşamak için e – 
Dönüşümün Neresindeyiz?” panelleri gerçekleştirildi. 

Üç gün süren kurultay kapsamında, “Teknoloji Üreten 
Türkiye için İklimi Nasıl Değiştirmeliyiz?” ve “Siber Güvenli 
Yaşam: Siber Güvenliğin Teknik ve Hukuki boyutunda 
son gelişmeler” açık oturumlarının yanı sıra şu paneller 
düzenlendi: “Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi Eylem Planı 
ve Yerli Yazılım Endüstrisinin Geleceği”, “Ulaşım ve Kent 
Yaşa mında Akıllı Sistemlerin Geleceği”, “Bilişim Toplumunda 
Yaşamak için e-Dönüşümün Neresindeyiz?”, “Medya Bakışı ile 
Yeni Teknolojilerin Yaşama Etkisi”, “IoT – Bireysel ve Toplumsal 
Yaşam Paradigmasında Değişim: Nesnelerin İnterneti / 
Giyilebilir Teknolojiler ve 3D Yazıcıların Geleceği”, “Engellilerin 
Yaşam Kalitesinin Arttırılmasında Bilişim Teknolojileri”, “Sosyal 
Medya ve Yaşam”, “Bilgi Toplumu Olma Yolunda Türkiye İçin 
bir Sivil İnisiyatif: Dijital Türkiye Platformu ve Avrupa Sayısal 
Gündemi”, “Sağlıkta Fütüristik ve Yenilikçi Yaklaşımlar: 
Bilişimle Sağlıklı Yaşam”, “Sağlıkta Küresel Yaklaşımlar”, 
“Çevreci Bilişim: Yaşanabilir bir Dünya için Bilişimde Çevreci 
Yaklaşımlar”, “TBD Sayısal Gündem Türkiye: Türkiye’nin Bilgi 
Toplumuna Dönüşüm Aksiyonu ve Kamu Strateji Belgelerinin 
Analizi”, “KOBİ, Teknoloji, Rekabet Edilebilirlik”, “Kadın, Çocuk 
ve Aile Yaşamında Bilişim”, “Tedarik Yöntemleri, Verimlilik, 
Özlük Hakları ve Kamu-BİB”, “Gençlerin Girişimcilik Yol Haritası 
ve Başarı Öyküleri”, “Kamu ve KOBİ’lerde Bulut Bilişim” ve 
“Dijital Oyunlar ile Dünya Yeniden Şekilleniyor”. 

TBD-TÜBİSAD Yaşam Boyu Hizmet Ödülü Dr. Acarer ile Gürsoy’un
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TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda sunulan bildiriler ise şöyle sıralanıyor: 

Oturum Başkanı: Y. Doç. Dr. Altan ÖZKİL 
- Ciddi Oyunlar, Türleri ve Askeri Uygulamaları – Ali Emrah YILDIZ, Altan 
ÖZKİL 
- Uyarlanabilir Öğrenme Tekniklerinin Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar 
Dersine Yönelik Tutumlarina Etkisi – Meltem ERYILMAZ 
- Belediyelerde Akıllı Mobil Uygulamalar: Türkiye ve Dünya – Murathan 
KURFALI, Yudum PAÇİN, Ali ARİFOĞLU 
- İnternet Haber Sistelerinde İçerik Sağlayıcı Sorunu – Ali Haydar DOĞU

Oturum Başkanı: Y. Doç. Dr. Çiğdem TURHAN 
- Siber Güvenlik Standartları ve Belgelendirmeleri – Mariye Umay AKKAYA 
- Türkiye’deki Bankaların 2015 Ekim Ayı Şifreleme Paketlerinin İncelenmesi, 
Özge YENİ, Mirsat YEŞİLTEPE, Muhammet KURULAY – Beyza YILMAZ 
- Türk Standardları Enstitüsü Siber Güvenlik Eğitimleri, Belgelendirmesi ve 
Sızma Testi Uzmanlığı -Ferhat IŞIK 
4. Adli Bilişim Uzmanlığının Kurumsallaşması – Mustafa DEMİRCİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ziya AKTAŞ 
- Tuş Vuruş Dinamiklerinde Tek-Sınıf Sınıflandırıcı Kullanılarak Kimlik 
Doğrulaması için Bir Güvenlik Modeli Önerisi – Zeki ÖZEN, Sevinç GÜLSEÇEN 
- K-Ortalamalar Algoritmasıyla Ülkelerin Bilişim Alanında Kümelenmesi – 
Erdal BALABAN, Elif KARTAL 
- Yönetim Bilişim Sistemleri Alanında Metin Madenciliği ile Bilgi Haritalama – 
Ufuk ÇELİK, Deniz HERAND, Melih ENGİN, Eyüp AKÇETİN, Abdulkadir YALDIR, 
Şebnem ÖZDEMİR 
- Hitit Çivi yazılı Metinlerin Okunmasında Uzman Sistem Uygulaması – Beste 
YEŞİLTEPE, A. Ziya AKTAŞ

Oturum Başkanı: Y. Doç. Dr. Gül TOKDEMİR 
- Akıllı Telefonlarda Güvenlik ve Farkındalık – Halil İbrahim YALIN, Harun 
BAHADIR, Onur CERAN 
- Telekomünikasyon Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetim (MIY) Projelerinin 
Başarı Faktörleri ve Başarısızlık Nedenleri – Ali Yüksel ÇAĞLAYAN, Ali 
ARİFOĞLU 
- Cloud Solution and Virtualization for an Enterprise Server – Onur MİLLİ, 
Ziya AKTAŞ 
- Bulut Bilişim: Altyapı, Depolama ve Sayısal Potansiyel – Derya TELLAN

Oturum Başkanı: Dr. Ali ARİFOĞLU 
- Bulut Servis Sağlayıcıları Arasında Güven Ölçeği – Deniz Koray İNCELER, 
Atila BOSTAN 
- KOBİ ve Kamu`da Bulut Bilişim ile Verimliliğin Artırılması – Dr. Ziya 
KARAKAYA, Prof. Dr. Ali YAZICI 
- Taşınabilir Uygulamalarda Devlet Hizmetlerinin Yeri – İhsan Tolga MEDENİ 
- E-Devlet Uygulamalarında Kadın Perspektifini Geliştirmek – Kemal ÖKTEM, 
Kamil DEMİRHAN

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim AKMAN 
- Sağlık Alanında Mobil Uygulama Geliştirme Çalışması: Muayene Sırası 
Bilgilendirme – Erokan CANBAZOĞLU, Özcan ASİLKAN, Zeynep ÜNAL 
- Sağlık Sektöründe Mobil Teknoloji Uygulamaları – Güler KALEM, Çiğdem 
TURHAN 
- Sibernetiğin Öncüsü Ebul İzz El-Cezeri’nin Osilatörü – Tunay ALKAN

Bilişim toplumunda yaşamak

Bilgi toplumuna dönüşüm için 
ortaya konulan politika ve stratejiler 
Türkiye’nin gelişimi açısından büyük bir 
önem taşıyor. 2000’li yıllarda başlayan ve 
Acil Eylem Planı’nda yer alan e-Dönüşüm 
Türkiye Projesi’nden günümüze kadar 
geçen süre içinde devlet ve kurumlar 
tarafından bu kapsamda birçok 
çalışma yapıldı. İlk gün düzenlenen 
“Bilişim Toplumunda Yaşamak için e – 
Dönüşümün Neresindeyiz?” panelinde, 
gerçekleştirilen projeler ve gelecek 
hedeflerinin değerlendirildiği, Avrupa 
Birliği (AB) ile Türkiye tarafından 
yürütülen çalışmalar ve ülkemize 
etkisinin, dönüşüme etki eden 
yeni teknolojik gelişimin ve yapılan 
çalışmaların vatandaşa ve kurumlara 
olan yansıması ele alındı.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü 
yöneticisi Dr. Ali Arifoğlu’nun yönettiği, 
TBD Ankara Şube Bşk.     Selçuk 
Kavasoğlu’nun raportör olduğu 
panele, Türksat Genel Müdür Yard. 

Halil Yeşilçimen, AB Bakanlığı Sosyal, 
Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanı 
Kayhan Özüm, Kalkınma Bakanlığı Bilgi 
Toplumu Dairesi Uzmanı Murat İnce, 
Türkiye Noterler Birliği’nden (TNB) 
Necati Etlacakuş, Oracle’dan Utku 
Kaya ve Microsoft’tan Murat Akbar 
konuşmacı olarak katıldı. 

Oturum yöneticisi Dr. Ali Arifoğlu 
tarafından katılımcılar izleyicilere 
tanıtıldıktan sonra panel içeriği 
çerçevesinde izlenecek yol belirtildi. 
Panelde, Türkiye’de bilgi toplumu 
stratejisi ve eylem planı kapsamında 
yapılacak ve geçmiş yıllarda ortaya 
konan e-dönüşüm ve e-devlet 
çalışmaları hakkında bilgi verildi. AB 
tarafından yapılan çalışmalar, değişen 
mevzuat ve AB sayısal gündem 2020 
değerlendirildi. Ülkemizde teknolojik 
yönelim ve e-devlet kapısının 
durumu ortaya kondu. Noterler Birliği 
e-dönüşüm projesinin gelişimi anlatıldı.

Kapanış kokteyli, verilen ödül ve katılımcılara plaket 

Etkinliğin son günü düzenlenen kapanış kokteylinde kurultayı destekleyen 
sponsor firmalara plaket verildiği tören gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Teknoloji Ana 
Sponsoru Türk Telekom A.Ş., Altın Sponsor Microsoft, Gümüş Sponsor NETAS, Bronz 
Sponsor 6a Bilişim, Etkinlik İletişim Sponsoru TÜRKSAT,  Teknopark (Kahve sponsoru); 
Bilişim LTD., Bilten, BTPRO, EGO, Etgi Grup, Filiz Eser Danışmanlık, Horizon, İNNOVERA, 
LANDE, MENTİON AJANS, ORAN TEKNOLOJİ, Siberest, Technopc, TNBKEP, TRİNOKS, 
TÜRKKEP, VECTOR ve ZTE (Katılım sponsorları); ARUBA, EGA, FOKUS AKADEMİ, 
GLOBALNET, ISIS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ, KAYSPERSKY, MİNYATİP, ORACLE, PROFELİS, 
RICOH ve VERİYUM (Ürün Ve Hizmet sponsorları); BT HABER (Teknoloji ana medya 
sponsoru);  BİLİŞİM Dergisi, BİLTEK HABER, BT DÜNYASI, BTNET, EKONOMETRİ, 
İCTMEDYA, KOBİEFOR, RADYOODTÜ, RADYO VİZYON, TELEKOM Dünyası, TELEPATİ, 
TV6 ve TURKİNTERNET.COM, (Medya sponsorları) olarak plaketlerini aldı. 

Kapanış töreninde daha sonra TBD’nin bu yıl 17.’sini düzenlediği Bilimkurgu Öykü 
Yarışması’nın kazananlarına ödülleri verildi. Birincilik ödülünün sahibi, “Eşçip” adlı 
öyküsüyle Burçin Tetik oldu. İkincilik ödülünü Tevfik Uyar aldı, üçüncülükse Özgür 
Tırpan, “Tarak” adlı öyküsüne gitti. Emel Altay’ın “Laleli’den dünyaya… Laleli’den 
dünyaya…” ve Akın Çokuğurluel’in “Ütopya” adlı öykülerine mansiyon ödülü 
verilirken bu yılın en genç finalisti olan Ruken Asya Çiftçi, “Durdu” adlı öyküsüyle 
jüri özel ödülünü aldı. 

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 45

B
İL

İŞ
İM

 ::
 2

01
6 

:: 
 O

C
A

K

44 GÜNDEM   B İ L İ Ş İ M  2 0 1 5



“Bilişimde Yıldönümü Yaşayanlar ve Yaşatanlar 2015” 
ödüllerinin sahipleri ise şu kuruluşlar oldu:

-Türk Telekom, kuruluşunun 175. yılı;

-Koç sistem, 70. yıl;

-Bilişim Ltd., 30 yıl;

-Cybersoft, 20. yıl; 

-Türkiye Bilişim Vakfı, 20. yıl.

Bilişim 2015 Hizmet Ödülleri Kategorileri:

-  Bilişim ve Yaşam Yılın Projesi (Kamu): Sağlık 
Bakanlığı “e-Nabız Projesi”

- Yılın Projesi (Özel):  Havelsan “e-Sandık” Projesi

-Kamu Mobil Uygulama:  YÖK  “E-Kayıt” Uygulaması 

-Bilişim ve Yaşam Mobil Uygulama Projesi: Mobil 
Haber Uygulaması: “Bundle”

 -Eğitim Projeleri: Microsoft Açık Akdemi

-Büyük Veri Projesi: TTNET

-Yenilikçi Projeler Ödülü: Ekin Teknoloji –“Mobil 
Patrol”, Comodo, Tesla Teknik “3 boyutlu yazıcı”, 

Dördüncü Nesil (4G) Haberleşme Teknolojisi 
Geliştirme (ULAK) Projesi; Aselsan, Netaş, Argele ve 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı.
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Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Üçtuğ: 
Bilginin kullanımı ve 
paylaşılması, baş döndürücü 
boyuta ulaşan iki kavram

Teknoloji ve bilişimin kaçınılmaz döngüsü ve paradigma değişikliğine 
sanırım en çok bizim nesil tanıklık etti. Peki, daha mutlu bir nesil mi olduk 
veya gelecek nesillerin daha mutlu olacaklarından emin miyiz?

TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda açılış töreninin ardından çağrılı konuşmacı olan 
Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, bilgi, bilişim, iletişim ve bilgi işleme 
araçlarının tarihsel gelişimi, bilginin paylaşılmasındaki önemli kilometre taşları ve 
kendisinin tanıklıklarını anlattı. Üçtuğ’un konuşması şöyle:
 

Bilgi, bilişim, iletişim… 21. yüzyılı belki de simgeleyen 
sözcükler. Her biri artık yaşamımızın ayrılmaz birer 
parçası ve her biri insanlık tarihinde hiç olmadığı 

ölçüde öne çıkmış durumda. Bilgi, 
insanlık tarihi sürecinde kümülatif 
olarak ama eksponansiyel hızda 
artan bir kavram. Merak denilen ve 
insan beynini sürekli bilinmeyeni 
keşfe yönelten niteliğin ortaya 
çıkardığı kaçınılmaz olgu. 
Sanıyorum tarihini insanlığın 
tarihiyle özdeşleştirmek yanlış 
olmaz.
Ancak, bilginin kullanımı ve 
paylaşılması, işte bunlar çok daha 
sonradan oluşan ve günümüzde 
baş döndürücü boyuta ulaşan 
iki kavram. Herhalde bilginin 
paylaşılmasındaki en önemli 
kilometre taşının, yazının keşfi 
olduğunu söylersek büyük bir 
yanlış yapmamış oluruz. İlk insanın 
ortaya çıkışının M.Ö. 200,000 ile 
500,000 yıl öncesindeki tarihlere 
dayandığını kabul edersek yazının 
keşfi olan M.Ö. 2500 yıllarını çok gecikmiş bir 
zaman olarak algılayabiliriz. Afrika dışındaki 
ilk uygarlıkların ortaya çıktığı bu dönemlerde 
demek ki o zamana kadar oluşan bilginin o 
çağların ve gelecekteki çağların insanlarıyla 
paylaşılması gereksinimi ortaya çıkmış ki 
insanoğlu, beyin hücrelerinde yok olmaya 
mahkûm olan bilgiyi kalıcı hale getirmeye 
karar vermiş. Mevcut koşullarda da bunu tek 
kopya olarak taşlara ya da yapraklara işlemiş. 
Birkaç yüz bin yıllık bu ilk gelişim evresinden 
sonra ise ivmeli hareket yola koyulmuş. 
M.Ö. 200’lü yıllarda kâğıt icat edilmiş ve bilgi 

hem depolanmaya hem yayılmaya başlamış. Aynı yıllarda 
iletişim teknolojileri de gelişmeye başlamış. Çinliler, Çin Seddi 
üzerinde 750 km boyunca dumanla haberleşirken Polybius 

isimli eski Yunan tarihçisi, Yunan 
harflerini dumana dönüştürmüş 
ve telgrafın icadının sinyalini 2000 
yıl kadar öncesinden vermiş. 
Benzer yöntemi hepimizin bildiği 
gibi Kuzey Amerika yerlileri de 
kullanmışlar ve her kabile kendi 
şifreleme sistemini geliştirmiş. Bu 
da o dönemin farklı frekanslardan 
yayınına karşılık geliyor olsa. 
Tabi iletişim teknolojileri yalnızca 
dumanla sınırlı kalmamış. Gerek 
Persler, gerek Moğollar, gerek 
Yunanlılar gerekse de Romalılar 
mesajlarını iletmek üzere ciddi 
sayıda güvercin istihdam etmişler. 
Bu yöntem ileriki yıllarda da 
yaygın bir biçimde kullanılmış. 
Halep ve İskenderunlu tüccarlar 
arasında haberleşme amaçlı 
olarak 1600’lü yıllarda düzenli 
bir posta güvercini hizmeti 

söz konusuymuş. 19. Yüzyılda Bağdat’tan 
getirilen güvercinler bu kez Java ve Sumatra 
adaları arasında bankerlerin ve borsa 
simsarlarının haberleşmeleri amacıyla 
çalıştırılmış. Bu da o dönemin güvercinler 
üzerinden fiber optik İnternet haberleşmesi 
olarak adlandırılabilir sanırım. Hatta tarih 
kaynakları bu haberleşme için gereken 
yasal düzenlemelerin yapıldığını, posta 
güvercinlerine zarar vermenin ciddi bir suç 
olarak nitelendirildiğini ve hatta güvercinleri 
tehdit eden yırtıcı kuşları ortadan kaldıranlar 
için ödüller ihdas edildiğini not etmektedir.
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İletişimin tarihsel gelişimi içerisinde muhakkak ki en 
önemli adım matbaanın icadı olmuştur. Ağaç oyma 
tekniği kullanılarak M.S. 593 yılında Çin’de geliştirilen ilk 
matbaadan sonra M.S. 700 yılında Pekin’de ilk basılı gazete 
yayımlanmıştır. Ayrıca Mısır’da 4. yüzyıldan itibaren kumaş 
üzerine ağaç oyma kalıplarla baskı yapıldığı da bilinen 
gerçeklerden biridir. Nihayet modern matbaacılık, 1450 
yılında Gutenberg’in 
metal harflerle basım 
tekniğini bulması ve bunu 
matbaaya uygulamasıyla 
başlamıştır. Bu şekilde 
iletişimde ilk ciddi devrim 
yaşanmış oldu. Bunu 1835 
yılında Samuel Morse’un 
telgrafı, 1876 yılında 
Alexander Graham Bell’in 
telefonu, 1902 yılında 
Guglielmo Marconi’nin 
radyoyu ve nihayet 1923 
yılında John Logie Baird’in 
televizyonu icatları izledi. 
Bu şekilde 20. yüzyılın ilk 
yarısı sonlandığında biz 
yaştakilerin çocukluk dönemine ulaşmış olduk. Tabi bizler 
duman frekanslarına veya güvercinli web ortamına pek tanık 
olmadık ama ilginç bir iletişim dönemi yaşadık. Olayı biraz da 
esprili bir şekilde Türkiye gerçeğine indirgersek kâğıda basılı 
roman, öykü ve ansiklopediler kanalıyla genel bilgiye erişim; 
sınırlı sayıda gazete ve TRT Radyo aracılığıyla duymamıza 
izin verilen haberlere ulaşma, postacı yolu gözlenerek 
alınan mektuplar, kutlama gereken önemli günlerde ve 
taziyet bildirme amaçlı ve yılda birkaç kere ile sınırlı telgraf 
çekme, apartmanda ancak bir iki daireye tanınan bir 
imtiyaz olduğu için tüm apartman sakinlerinin o dairelerin 
kapısını çalmak zorunda kaldıkları ve Ankara-İstanbul 
arasında gerçekleştirmek için bile saatlerce beklenmesi 
gereken telefon hizmeti, derken 1970’li yılların başlarında 
salonlarımızın mümtaz köşelerini işgal etmeye başlayan ve 
gece yayın izleme amaçlı, gündüzleri üzerindeki vazo ve 
dantel örtüyle birlikte dekoratif malzeme olarak kullanılan 
TV cihazı bizlerin yaşam kesitimizin ilk yarısındaki iletişim 
araçlarını oluşturdular.

Bir de bilgi işleme araçlarının tarihsel gelişimi yaşandı 
kuşkusuz. Paleolitik Çağ’da hayvan kemiklerini kullanılarak 
daha sonraki yıllarda ve belki de yakın zamanlara kadar 
dal parçaları veya tahta parçalarından yapılan ve sayıları, 
miktarları ve hatta mesajları depolamaya yarayan çetele en 
eski hesap aleti olarak adlandırılıyor. Neredeyse günümüzde 
bile hâlâ kullanılmakta olan abaküse gelince bu hesap 
makinesinin tarihi ise, M.Ö. 2700-3000 yıllarına ve eski 

Mezopotamya’ya dayanıyor. En eski analog bilgisayara gelince 
takriben M.Ö. 200’lü yıllarda geliştirilen ve gökcisimlerinin 
konumlarını belirlemekte kullanılan, çok sayıda dişlinin 
birbirine geçmesiyle oluşturulan Antikythera düzeneği. 
Mekanik hesap makinesinin icadı ise daha sonraları 1600’lü 
yıllarda gerçekleşmiş ve ilginçtir çok yakın zamanlara kadar 
Facit adı altında hep kullanılageldi. Hemen hemen aynı 

yıllarda John Napier’in 
logaritma kavramını ortaya 
atmasını müteakiben 
sürmeli hesap cetveli 
(sliderule) icat edildi. 
Yine çocukluk ve gençlik 
yıllarımıza dönersek çetele 
tutmak deyimi dışında 
çetele ile ilgili bir şey 
bilmiyor olsak da abaküsün 
bakkal alışverişlerinde 
kullanıldığı, bankalarda 
Facit makinelerle para 
hesaplarının yapıldığı, 
ağabey ablalarımızın 
üniversitede sınavlara 
hesap cetvelleriyle gittiği 

günler hâlâ hafızalarımızda. Derken benim üniversiteye 
başladığım 1974 yılı, elektronik hesap makinesinin, yani 
“calculator”ın yaygın kullanıma geçtiği sene ve hesap cetveli 
kullanmayı hiç öğrenememiş bir neslin ilk fertlerinden biri 
olma durumu. 

Çocukluk ve öğrencilik dönemini izleyen yıllarda ise bugün 
bilişim diye adlandırdığımız genel kavramın her geçen 
gün artan bir hızla yaşamımıza girmesine tanıklık ettik. 
Yüksek lisans ve doktora tezlerimi delgi makinelerinde 
delgi kâğıtlarına yazdığımız programlarda tamamladım. Sıra 
tez yazmaya gelince yüksek lisans tezimi kendim evdeki 
mekanik daktiloyla yazarken doktora tezimi bölüm sekreteri 
elektrikli daktiloyla ve her bir Yunan alfabesi karakteri için 
kafa değiştirerek kelimenin tam anlamıyla harf harf yazdı. 
Derken 1980’li yılların ortalarında ülkemizde telefonla 
bekleme yapılmadan konuşulmaya ve ilk kişisel bilgisayarlar 
kullanılmaya başlandı. 1990’lı yıllarla birlikte kişisel 
bilgisayarlar ofis programlarıyla donatıldı ve büro masalarının 
üstünde telefonun yanında yeni bir cihaz olarak yer almaya 
başladı. Hemen ilerleyen yıllarda İstanbul’dan Ankara’yı 
aramak için başında saatlerce beklemek zorunda kaldığımız 
telefon birden küçüldü ve cebimize girdi. 1990’ların 
başında Internet ve web sözcükleriyle tanıştık. Birkaç 
işlemi ancak yapabilen ve özel soğutmalı odalarda korunan 
devasa bilgisayarlar ufalmaya, hızlanmaya, daha çok bilgiyi 
depolamaya yüz tuttu ve telefonla bütünleşmeye koyuldu. 
Akıllı telefon sözünü ilk duyduğumuzdan bu yana 10 yıl geçti 

mi hatırlamıyorum ama sanki hayatımız onunla başladı gibi 
mobil akıllı telefonlar ayrılmaz bir parçamız haline geldi. 

Donanım teknolojisindeki bu hızlı gelişime yazılım teknolojisi 
de ayak uydurmak zorundaydı; nitekim öyle de oldu. 
1970’lerde yalnızca bilimsel hesaplama amaçlı olarak 
kullanılan yazılım hayatımızın her ama her alanında etkin 
olmaya başladı. Bir dönemlerde elle, kâğıtla, bir yere giderek, 
efor sarf ederek bazen günler harcayarak yapılan işler bu iki 
teknolojinin bir araya gelmesiyle birlikte oturduğumuz yerden 
birkaç tuşa basarak gerçekleşir oldu. Sadece bunlar mı? 
Daha önce yapılması hayal bile edilemeyecek şeyler günlük 
yaşantımızın birer parçası haline geldi.

Bankalara giderdik bir zamanlar, kuyruklara girer, kaynak 
yapmaya çalışanlara, işi uzatanlara kızardık. Banka çalışanları 
hesap bilgilerini kalemle hesap cüzdanlarına işlerdi. Havale 
yapacaksak daktilolarla formlar doldurur bunları birkaç 
imza için dolaştırırdık. Vergi ödemesi söz konusu olduğunda 
karalar bağlardı içimiz. Uzak bir semtteki bir vergi dairesinde 
yüzlerce kişiyle birlikte sıraya girip üç kuruş vergi ödemek için 
günümüzün ve mesaimizin önemli bir bölümünü harcardık. 

Uçak veya tren veya otobüs bileti almak ne denli zor bir 
işlemdi. Seyahat acentelerinin yolunu tutmak zorundaydık 
bunun için. Hele pahalı bir bilet alacaksak yanımızda tomar 
tomar para bulunmalıydı. Sonra kesilen o koskocaman 
bilet koçanını seyahat boyunca kaybetmeden yanımızda 
taşımak zorundaydık ki her bir aktarmada koçandan bir 
yaprak daha koparılabilsin diye. Otel rezervasyonu mu 
yapmak gerekiyordu? Mektupla veya telefonun bağlanma 
şansı varsa telefonla yapabilirdiniz ancak bunu. Ama en 
kolayı bavulu yüklenip gitmek, indiğiniz noktada ise turizm 
enformasyondan otel bulmaktı belki de. 1980’lerin ortasında 
yaptığımız hâlâ buydu, eğer içinizde unutmuş olanlarınız 
varsa.

Mektup yazarak hal hatır sorar yakınlarımızdan haber alırız 
demiştik az önce. Bir hafta geçip de yazdığımız mektuba 
cevap alamazsak acaba paraya kıyıp da acele veya yıldırım 
telefon yazdıralım diye düşünürdük. Beş dakika geçti attığım 
maile veya whatsapp’tan yazdığım mesaja hâlâ cevap 
gelmedi diye endişelenmemiz söz konusu değildi.

Dünyayı ansiklopedilerdeki veya kitaplardaki, dergilerdeki 
birkaç fotoğraftan, bir de izlediğimiz filmlerden bilirdik ancak. 
Bir yeri bulmanın tek yolu adres sormaktı. Pratik yabancı 
dil öğretimi Londra’ya giden turistin yer sormasına ilişkin 
sözcüklerin, cümlelerin aktarılmasıyla başlardı. Bir bilgisayar 
hafızasında dünyadaki tüm sokakların, tüm caddelerin, tüm 
adreslerin yer alabileceğini hangi dil öğretimi ön görebilirdi ki 
o yıllarda?

Az önce de sözünü ettiğim gibi haber kaynağımız gazetelerle 
ve bir ölçüde radyoyla sınırlıydı. Oysa bugün belki bizim nesil 
hâlâ ellerini siyaha boyamaya alışkın olduğundan mıdır nedir 
gazete okumasa tirajlar çok daha aşağılara inecektir. Üstelik 
öyle bir dünyaya dönüştük ki günün gelişen haberlerini 
almak için saat 7’deki ajansı –ajans sözcüğü bile genç nesil 
için bir şey ifade etmiyordur, eminim- veya sabah dağıtılacak 
gazeteleri beklemeye kesinlikle tahammülümüz yok. Yine 
gençler kesinlikle bilmiyordur, 1960’lı yıllarda İstanbul Ankara 
treni ara istasyonlarda durduğunda kasabalı çocuklar tren 
camlarına koştururlar ve “gaste”, “gaste” diye bağırırlardı. 
O sırada yanınızda bir haftalık bir gazete bile olsa ve onu 
camdan çocuklara fırlatsanız gözlerindeki ışıltıyı görebilirdiniz. 
Eminim o kasabaların tümünde internet var şimdi ve o 
çocuklar da beş dakika önce patlayan bombayı bizlerle aynı 
anda duyabiliyorlar.

Gelelim 16. yüzyıl Java’sındaki borsa simsarlarına… Pirinç 
fiyatındaki yükseliş ve alçalmaları Sumatra pazarına bildirmek 
için artık güvercinlerin uçma hızına veya yoldaki atmacaların 
açlık tokluk derecelerine çok da bağlı olmasalar gerek. 
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Hatta sadece Java’daki pirinç fiyatındaki dalgalanmalar 
değil Güney Amerika borsalarındaki gümüş fiyatında veya 
Norveç’in ürettiği petrolün varil fiyatında olan değişimleri 
de internetten izleyebildiklerine eminim bugün. Bilgisayar 
ve internetin içinde yer almadığı bir finans sektörü nasıl var 
olabiliyordu acaba bundan 30 yıl öncesinde?

Bu defa da merceğimizi eğitim sektörüne çevirelim. Sınıflar, 
sıralar, kara tahta, tebeşir ve kullandığı tek cihaz elindeki 
işaret sopası olan hoca devrinden yüz binlerce ders kitabına, 
materyaline bir cep telefonu mesafesinden ulaşılabilen bir 
çağa atladık. Oysa slayt makinesi ve hocanın üzerine kalemle 
yazı yazdığı ve elle çevirdiği projeksiyon cihazı ne kadar 
da teknolojik görünüyordu gözümüze bundan 40 yıl önce! 
Ödevler ispirto kokulu dittolara yazılıyor, sınavlar stensille 
çoğaltılıyordu, 1980’li yıllarda. LMS diye bir kavramı bilseler o 
sıkıntıyı çeker miydi hocalar ve öğrenciler? Kopya çekmenin 
de adabı vardı o yıllarda. Küçük kağıtlar, avuçlara veya 
dizlere yazılan kısa notlar en büyük heyecanıydı öğrencilerin 
ve onları yakalamaya çalışan hocaların. Bugünlerde 
sınavlarda cep telefonlarını toplama mücadelesi veriyoruz 
ama yarınlarda gözdeki lens kamerayı veya avuç içerisine 
yerleştirilen çipi nasıl söküp alacağız öğrenciden?
Daha geçenlerde yaşı genç olmasına rağmen hafızası 
1970’lerde kalmış birinden öğrencilerin İngilizcelerini 
geliştirmeleri için “pen friend” edinmeye teşvik edilmeleri 
gerektiğini duydum. Bizim neslin önemli bir bölümünün 
yabancı dilde lise eğitimi görüyorsak “pen friendimiz” 
vardı. Ayda bir mektup yazarak yabancı dilimizi geliştirmeye 
çalışırdık. Facebook ya da twitter ya da whatsapp icat 
edilmemişti tabi o günlerde. Mektupla haberleşebileceğin 
bir arkadaşının bile olması övünme kaynağıydı o dönemin 
insanları için. Oysa şimdi facebooktaki, twitterdaki arkadaş, 
takipçi sayınız 1000’in altındaysa “pek de yalnız bir adammış, 
zavallı” nitelendirmesiyle karşı karşıyasınız. 

Peki ya hastalandınız diyelim. Muayene olduğunuz 
doktorun geçmiş yaşamındaki vaka sayısıyla sınırlıydı sizinle 
ilgili koyabileceği teşhisin boyutu. Ne dünyada benzer 
semptomlara sahip binlerce hastanın verisine ulaşma 
şansı vardı ne de sizin geçmiş yaşamınızın tarihçesini 
bilme imkânına sahipti. Rahatsızlığınız tıbbi olmak yerine 
hukuksal da olabilirdi tabi. Avukatın yapabileceği en iyi şey 
bürosundaki raflardan geçmiş yirmi otuz yılda gördüğü 
benzer davaları indirmek olabilirdi ancak. Bu yüzden 
Avrupa’daki avukatlar yüzlerce yıldır aynı soyadı taşıyan 
avukatlık bürolarına sahip olmanın gururunu yaşarlardı. 
Halbuki birkaç internet tıklamasıyla tüm davalara, tüm 
Yargıtay kararlarına, tüm içtihatlara ulaşabilselerdi hem 
onların hem dava sahiplerinin hayatı ne denli kolaylaşırdı kim 
bilir?...

Oyun ve eğlence. 
Her yaştaki insanın 
vazgeçemediği tutkular. 
Üç beş arkadaş bir 
araya gelsek de 
saklambaç mı oynasak, 
kulaktan kulağa mı, 
yoksa körebe mi? 
Havalar güzelleşti, 
dışarı çıkabiliriz, bilye 
veya top oynamak 
seçeneklerimiz 
arasında. Yaşlarımız 
biraz daha ilerledi, 
artık saklambaç 
çağımız geçti, bu defa 
kâğıt oyunlarına veya 
tavlaya, satranca 
merak salalım. Ama 
hemen hemen hepsi 
için olmazsa olmaz 
koşul en az bir arkadaş 
bulmak. Hele benim 
gibi tek çocuksanız 
o arkadaşı da kolay 
bulamayacağınız için iskambil kâğıtlarını dağıtıp karşılıklı iki 
eli birden oynamak belki de tek çözüm. Keşke o zamanlarda 
da internetten bağlanabileceğim dünyanın her köşesinden 
insanlar olabilseydi ya da onlardan sıkıldığımda bilgisayarı 
mat etmek için çaba sarf edebilseydim.
 
İsterseniz eğlence yöntemlerine şöyle bir göz atalım bu 
defa da. Yüzlerce yıldan bu yana süregelen tiyatro, geçen 
yüzyılda popüler hale gelen sinema, konserlerde veya evde 
geçen zamanda önce gramofon, sonraları pikap veya teyp 
başında dinlenebilen müzik. Sinema salonuna gitmekten 
üşenenler veya yolda yürürken ya da araba kullanırken müzik 
dinlemenin keyfine varmak isteyenler için ne kadar zor bir 
dünya, değil mi? Hafta sonu oynanacak maç için okul veya iş 
arkadaşıyla bahse tutuşmaktan başka seçeneği olmayan biri, 
bugünün dünyasında yaşasa ve Şili ikinci ligindeki adını bile 
duymadığı iki takım arasında oynanan maçta 5. dakikada taç 
olup olmayacağına ilişkin bahse girebilse ne kadar keyif alırdı 
acaba?

Peki, eğitim, sağlık, devletle olan ilişkiler, finans gibi alanlarda 
yaşam kalitesine ciddi anlamda katkıda bulunduğuna 
hemfikir olduğumuz bilişim denilen bu olgu, beraberinde 
başka neler getiriyor? Benim en önemsediğim ve anlamakta 
zorlandığım husus zaman kavramının değişime uğraması. 
Bazen düşünüyorum bundan birkaç yüzyıl önce yaşayan bir 
insan için dakika, saniye gibi kavramlar ne ifade ediyordu 

acaba diye. Muhtemelen saniyenin ne olduğunu algılaması 
bile mümkün değildi. Hele kendisine nanosaniyelerin bilginin 
transferi için ne denli hayati olduğunu anlatmaya çalışsak bize 
deli gözüyle bakardı mutlaka. Bugün öyle bir dünyada yaşar 
olduk ki dakikalar bizim için her şeyden daha kıymetli hale 
geldi. Uzağa gitmeyelim, çocukluğumuzda hangi bürokratik 
işlemler için kaç saatleri harcadığımızı bizler hatırlıyoruz. 
Oysa şimdi bunları birkaç tıklamayla birkaç saniye içerisinde 
gerçekleştirince ne güzel bize saatlerce boş zaman kalıyor, 
mu? Bilgisayarlar hızlanıyor, internet hızlanıyor, telefonlar 
hızlanıyor, biz hızlanıyoruz. Artık büyük firmalar dünyanın 
üç ayrı saat dilimindeki bölgesinde ofisler açıyor ve çalışma 
saatini artırıyor. Nereye yetişiyoruz peki? Voltaire, Zadig 
isimli romanında roman kahramanı Zadig’e ebedi mutluluğu 
İstanbul yakınlarındaki bir köyde sonsuz yavaşlıkta akan bir 
zamanda yaşayan bir çiftçinin yanında buldurur. Voltaire 
döneminin yaşam kalitesinden çok daha öteye geçtiğimiz su 
götürmez bir gerçek, peki ya mutluluk kalitemiz nerede?

Ben bir Agatha Christie hayranı olarak iki cinayet romanı 
yazmıştım bir tarihlerde. Bugün düşünüyorum acaba ben 
tekrar yazmaya çalışsam ya da Agatha Christie bu çağda 
yaşasa, ne büyük bir hayal kırıklığı tadardık değil mi? Katilin 
sahte kimlikle bir İngiliz kasabasına yerleşmiş eski bir suçlu 
olmasına artık imkân yok, çünkü herkes numaralandırılmış 
durumda. Kılık değiştirerek başka bir kente gidip suç işlemesi 
de artık olanaksız, çünkü cep telefonundan izini bulmak 

gayet kolay. Cep telefonunu evde bırakması da onu 
kurtarmaya yetmeyecek çünkü gittiği her yerde 
kameralar onu izliyor. Peki, bu biraz ironi yaparak 
suçluların hayatından yola çıkan bir benzetme. 
Bizler, sıradan insanlar, hepimiz fişliyiz artık, hepimiz 
numaralandırılmış durumdayız, kameralar her 
adımımızı izliyor. Tüm telefon konuşmalarımız 5 
yıl süresince kayıt altında. Sosyal medya iletişim 
kanalları yaptığımız tüm yazışmaları depoluyor. 
Özel yaşam kavramı tam anlamıyla ayaklar altında. 
Ya sosyal yaşam? Gençlerin bir araya geldikleri 
ortamlara bir göz atmamız yeterli. Bir masa etrafında 
oturan beş kişi, masa üstünde beş telefon, her biri o 
sırada orada olmayan bir diğeriyle onu görmeksizin 
haberleşiyor. Daha da ileri gidelim; eskiden olsa 
gözlerini birbirlerinden ayırmayacak olan iki sevgili 
şimdi pastanede oturduklarında gözlerini yalnızca cep 
telefonlarına hasrediyorlar. Umut edelim ki o sırada 
whatsapptan birbirleriyle konuşuyor olsunlar. Bugün 
bir genç, günde ortalama 42 mesaj atıyor, 120 dakika 
telefonda konuşuyor ve günün yaklaşık yarısını cep 
telefonunu kurcalayarak geçiriyor. Bilgi bombardımanı 
o düzeye ulaşmış durumdaki biz öğreticiler neden 
gençlerin bizim öğrettiklerimize duyarsız kaldığından 
şikâyetçi durumdayız. Oysa biraz düşünsek insan 

beynindeki depolama kapasitesinin yerinde saydığı son 30 
yıl içerisinde bilgi miktarındaki artışı hesaba katsak ve beynin 
seçici kabul yöntemini benimsediği anlasak belki onlara daha 
fazla hak verebiliriz. İnternetin ve diğer bilişim alanlarının 
suç amaçlı, yasa dışı hareketler için kullanımından ise hiç söz 
etmek istemiyorum. Konunun uzmanları olarak “Darknet”ten 
sizlerin haberiniz var mutlaka. Fakat sokaktaki sıradan 
vatandaş ne büyük bir tehlike karşısında, öyle değil mi?
 
Lise çağlarında Bertrand Russell’ın teknolojik gelişmelerin 
insan hayatını nasıl esir almakta olduğuna dair makalelerini 
okuduğumuzu hatırlıyorum. Düşünsenize, 1970’li yılların 
teknolojileri o makalelerde söz edilen. Ancak ünlü filozof 
sanırım bugünleri ve daha ötesini de görebilmiş o devirlerde. 
Daha güzel ve uzun bir yaşam, daha hızlı bir yaşam, daha 
çok kâr, daha, daha, daha… Teknoloji ve bilişimin kaçınılmaz 
döngüsü ve paradigma değişikliğine sanırım en çok bizim 
nesil tanıklık etti. Peki, daha mutlu bir nesil mi olduk veya 
gelecek nesillerin daha mutlu olacaklarından emin miyiz? 
Voltaire bugün yaşasa Zadig’e ebedi mutluluğu acaba 
İnternet başında facebook arkadaşlarıyla kayıt altına alınan 
sohbetleri yaparken mi buldururdu, yoksa yolunu yine aynı 
çiftçinin yanına mı düşürürdü?

Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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Bilişim 2015 kapsamında gerçekleştirilen 32. TBD 
Ulusal Bilişim Kurultayı’nda ikinci gün düzenlenen 
oturumlarda bilişimle sağlık, medya, nesnelerin 

interneti, engelliler ve çevreci bilişim öne çıktı. Açılışta kısa 
bir konuşma yapan TBD Başkanı İlker Tabak, bilişimin tıp 
eğitiminde uzaktan eğitim ve ameliyatlara olanak verdiğine 
değinerek “Sağlığa yapılan yatırım bilişimle desteklendiğinde 
verimliliği arttırıyor” dedi.

Daha sonra konuşan Sağlık Bilişimi Yönetimi 
Derneği (SABİYED) Başkanı Nurettin Altunbudak, bilişim 
sağlık tarafında olduklarını belirtip sağlık bilişim sektörünün 
gelişmesine katkı sağlayacak çalışmalar yaptıklarını, sektörün 
geliştirilmesi, sürdürülebilir olması; ulusal ve uluslararası 
rekabet gücünün arttırılması amacıyla işbirlikleri oluşturdukları 
ve bu alanda projeler üretip üretilmesine yardımcı olduklarını 
anlattı. Altunbudak, sınırsız bir sahada çalışmak zorunda 
olduklarını ifade edip bunun işbirliği ve birlikte çalışmanın 
önemini ortaya koyduğuna dikkat çekti. 

İkinci günün çağrılı konuşmacısı olan Gazi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber,  “Yazılım uzmanlığı 
içimde hep uktedir. Dünyada en değerli şey, bilgidir. Bilgi 
güçtür, demokrasidir” diye konuştu. 

İnsan yaşamına internet ve bilgisayarın bir şekilde 

Bilişimle sağlık, medya, 
nesnelerin interneti, engelliler 
ve çevreci bilişim

ve 2 kişinin doğrudan ilgilendiği düşünülürse nüfusumuzun 
üçte birini doğrudan ilgilendiren bu konu, “engelli ve bilişim 
teknolojileri” bakış açısıyla bu panelde ele alındı.

“Engellilerin Yaşam Kalitesinin Arttırılmasında Bilişim 
Teknolojileri” panelini KKTC Engelsiz Bilişim Platformu Kurucu 
Üyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Fahriye Altınay yönetti. Panele; TBD Yönetim Kurulu Üyesi 
Levent Kardağ, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aile 
ve Tüketici İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oya Hazer, TBD 
SG2020 Engelliler için Bilişim UG Koordinatörü İbrahim Elibal, 
KKTC Engelsiz Bilişim Platformu Kurucu Üyesi ve Yakın Doğu 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zehra Altınay ile Microsoft girdiğine işaret eden Büyükberber, sağlık alanında da 

bilgisayar teknolojilerinin yaygın kullanıldığını, hastane bilgi 
sistemlerinin çok büyük değişimler getirdiğinden söz etti.  
Büyükberber, interneti hayatımızda çıkarmanın artık mümkün 
olmadığına dikkat çekerek ülkelerin en çok yatırım yapması 
gereken alanın bilişim olduğunu vurguladı. 

İkinci gün “Medya Bakışı ile Yeni Teknolojilerin Yaşama 
Etkisi”, “IoT – Bireysel ve Toplumsal Yaşam Paradigmasında 
Değişim: Nesnelerin İnterneti / Giyilebilir Teknolojiler ve 
3D Yazıcıların Geleceği”, “Engellilerin Yaşam Kalitesinin 
Arttırılmasında Bilişim Teknolojileri”, “Sosyal Medya ve Yaşam”, 
“Türkiye için bir sivil inisiyatif: Dijital Türkiye Platformu”, 
“Sağlıkta Fütüristik ve Yenilikçi Yaklaşımlar: Bilişimle Sağlıklı 
Yaşam”, “Sağlıkta Küresel Yaklaşımlar”, “Çevreci bilişim: 
Yaşanabilir bir dünya için bilişimde çevreci yaklaşımlar” ile 
“TBD Sayısal Gündem Türkiye: Türkiye’nin Bilgi Toplumuna 
Dönüşüm Aksiyonu ve Kamu Strateji Belgelerinin Analizi” 
panelleri yapıldı. 

Engellilerin yaşam kalitesini arttırılmasında BT

Teknoloji, engellilerin iş hayatına katılımı ve özel yaşamını 
kolaylaştırıcı en büyük araç. Gelişmiş ülkeler, eğitimden iş 
yaşamına kadar tasarımları “Herkes için tasarım” sloganıyla 
yapıyor ayrıca engellileri ekonomiye katarak, ekonomi de değer 
yaratıyorlar. Ülkemizde yaklaşık 8 milyon civarı engelli olduğu 

Yazılım Geliştirme Uzmanı Hasan Özdemir konuşmacı olarak 
katıldı. TBD Denetleme Kurulu Üyesi Erdal Naneci’nin 
raportörlüğünü üstlendiği panelde çıkan sonuçlar şöyle 
özetlenebilir:

“Engellileri iş hayatına katarak, ekonomiye değer 
katmalarını sağlamalıyız. Bilişimin sağladığı değişim ve 
dönüşümün, 8 milyon engellinin yaşam kalitesini de 
arttırmasına yönelik çalışmalar yapılmalı, önlemler alınmalı. 
Gelişen BİT’in engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak şekilde 
uygulanması önemli. Bu kapsamda engellilerin erişimini 
kolaylaştıracak önlemleri almalıyız.”

Sosyal medya ve yaşam

Sosyal medya; halkın bilgi alma ve yayma özgürlüklerini 
besleyen önemli mevcut mekanizmalardan biri haline geldi. 
Her ne kadar zaman zaman kullanımında sorunlar çıktığı, algı 
yönetimi yapıldığı, kötü niyetli insanlar tarafından yönetildiği 
dile getirilse de çoksesliliği korumak adına önemli bir araç. 
Panelde sosyal medyanın ülkemizdeki ağırlığı, özgürlüklere ve 
hukuk kurallarına ters düşmeden koruyup koruyamayacağımız 
tartışıldı. 

Digital Marketing Consultant’tan Serhat Ayan’ın yönettiği 
“Sosyal Medya ve Yaşam” panele Başkent Üniv. İletişim Fak. 
Dekanı Prof. Dr. Özcan Yağcı, Sosyal Medya ve Politika Uzmanı 
Ali Rıza Babaoğlan, e-Teknoloji Projeler Koordinatörü Levent 
Karadağ ile The Digital Agency Genel Müdürü Burak Bakay 
katıldı. TBD’den Funda Koyuncu’nun raportör olduğu panelde 
şu üç temel görüş öne çıktı: 

1- Sosyal medyada en büyük kullanıcı ve etki Facebook’ta 
diğerleri onu takip ediyor. 

2- “Sanal gerçeklik” hiçbir zaman dışında kalamayacağımız 
“yeni gerçekliktir” ve farklı boyutları (Siyasal, sosyali ekonomik, 
psikolojik v.b.) bulunuyor.

3- Aynı anda çok büyük bir kitleye ulaşması, anlık 
etkilerinin çok yüksek olması ve en önemlisi pazar payının 
giderek yükselmesi önem taşıyor. Siyasiler, şirketler ve 
markalar bu yeni nesil dünyada yeni bir şeyler yapmalı. 

Sosyal medya, modern bir arenadır ve semt pazarlarına 
benziyor. Birçok hizmet bulunuyor istediğinizi istediğiniz 
satıcıdan alabilirsiniz. Sağlıklı kullanım teşvik edilmeli. Etkisinin 
anlık ve yüksek olmasından dolayı çok dikkatli kullanılmalı. 
Sosyal medya, kuşaklararası bir toplanma alanı, bu ortamı 
nasıl kullanabilirizi iyi düşünmemiz gerekiyor.  
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Türkiye için bir sivil inisiyatif: Dijital Türkiye 
Platformu

Avrupa Sayısal Gündemi’nin (Digital Agenda for EU) 
temel misyonu insanların yaşamlarını kolaylaştırmak ve BT 
sektörünü kalkındırmak. Bu kapsamda Avrupa Sayısal Gündemi 
çalışmalar yapıyor ve yönlendirici rol üstleniyor, Horizon 2020 
ile ülkeler arasında girişimcilerin verimli işbirlikleri geliştirmesi 
sağlanıyor. Peki bu yapıda Türkiye nerede? Türkiye’nin 
halihazır öncelikleri ne ve aslında neler olmalı? Avrupa Sayısal 
Gündemi ile Türkiye’nin Sayısal Gündemi arasında oluşması 
gereken paralellik, benzer hedeflerin saptanması ve geleceğin 
sayısal Türkiye’si için Dijital Türkiye Platformu’nun üstlendiği 
misyon nedir? Tüm bu soruların yanıtları “Bilgi Toplumu Olma 
Yolunda Türkiye İçin bir Sivil İnisiyatif: Dijital Türkiye Platformu 
ve Avrupa Sayısal Gündemi” panelinde ele alındı. 

TBD SG2020 Uzmanlık Grupları Hedef Koordinatörü, 
TBV Ankara Temsilcisi Dr. Aydın Kolat’ın yönettiği panele TBD 
Başkanı İ. İlker Tabak, TBD Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Taşcı 
ve DPT Koordinatörü Seda Çakmak katıldı. Raportörlüğünü 
Funda Koyuncu’nun yaptığı panelde dile getirilen görüşler 
şöyle özetlenebilir: 

Türkiye Platformu Digital Europe ve çalışma platformu 
hakkında, bu platformu geliştirmek ve bilgilendirme için 
kurulmuş bir inisiyatiftir. Platform aynı zamanda Digital Europe 
ile ilgili gelişmeleri yakından takip edip tek bir Pazar gibi 
hareket edebilmesini sağlamak için hazırlanmıştır.

 Türkiye’de dijitalizasyon endeksi raporu hazırlanarak 
Avrupa Sayısal Gündemi’ne ilk rapor gönderildi.

 Avrupa Sayısal Gündemi’nin öncelikleri; akıllı, 
sürdürülebilir ve farklı grupları içermesi

Bu öncelikler doğrultusunda 5 ana hedef, 7 kilit alan, 13 
temel amaç ve 7 temel dayanak ile toplam 101 kritik eylem 
belirlendi.

 TBD olarak Sayısal Gündem 2020 ile 7 hedef grup 
oluşturularak, alt çalışma gruplarıyla çalışmalara başladık.

 Yeniden yapılanma sürecinde tanımlanan bu kadar 
büyük bir projenin belirli kurallar ve yönergeler oluşturulmalı. 

 Siyasi partilerden beklentilerin yer aldığı bir rapor 
oluşturularak siyasi partiler ile bu raporlar paylaşılmalı.

TBD Sayısal Gündem Türkiye

Türkiye’nin “Bilgi toplumu” olma hedefine ulaşmak 
yolunda başta Kalkınma Bakanlığımız olmak üzere çeşitli 
bakanlıklarımız tek tek ya da birlikte çalışmalar yürüterek 
Bilişim Strateji Belgeleri ve Eylem Planları ortaya koyuyorlar. 

Bilgi Toplumu Strateji Belgesi ve Eylem Planı, E- Devlet 
Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Ulusal Siber Güvenlik Strateji 
Belgesi ve Eylem Planı, Akıllı Ulaşım Strateji Belgesi ve Eylem 
Planı, Türkiye Yazılım Sektörü Strateji Belgesi v.b., Türkiye’nin 
“Bilgi toplumu” olma hedefine ulaşmak yolunda yürütülen 
ortaya konulan çalışmalar olarak göze çarpıyor.

Tüm bu strateji belgelerinde yer alan konularla AB 

Sayısal Gündemi arasındaki benzerlikler nelerdir? Dijital Türkiye Platformu’nun 
öncülüğünde başlatılan TBD SG 2020 Uzmanlık Gruplarının söz konusu strateji 
belgeleri ile ilgili yapacağı çalışmalar ve sektör paydaşları ile kamu otoritelerinin 
eşgüdüm halinde çalışmalarını sağlamada üstlendiği misyon nedir? “TBD Sayısal 
Gündem Türkiye: Türkiye’nin Bilgi Toplumuna Dönüşüm Aksiyonu ve Kamu Strateji 
Belgelerinin Analizi” panelinde bu konu ele alındı. 

TBD SG2020 Uzmanlık 
Grupları Genel Koordinatörü Prof. 
Dr. Mustafa Alkan’ın yönettiği 
panele Atılım Üniversitesi – TBD 
SG2020 Ar-Ge ve İnovasyon 
Hedef Koordinatörü Prof. Dr. 
Ali Yazıcı, Verisis – TBD SG2020 
Sayısal Okuryazarlık ve BT Yeteneği 
Hedef Koordinatörü, Dr. Aydın 
Kolat, TODAİE – TBD SG2020 
Toplum için BT Kazanımları Hedef 
Koordinatörü Prof. Dr. Türksel Kaya 
Bensghir, Bilgi Güvenliği Akademisi 
– TBD SG2020 Güven ve Güvenlik 
Hedef Koord., Mehmet Ali İnceefe, 
Kalkınma Bakanlığı – TBD SG2020 
Birlikte Çalışabilirlik ve Standartlar 
Hedef Koord. Hakan Demirtel ile 
Kültür Bakanlığı – TBD SG2020 
Sayısal Tek Pazar Hedef Koord. 
Erdal Naneci  katıldı. TBD Yönetim 
Kurulu Üyesi Ersin Taşcı’nın 
raportörlüğünü üstlendiği panelde 
şu üç temel görüş ortaya çıktı:

1- TBD Sayısal Gündem 2020 
Uzmanlık gruplarında 7 hedef 
grup ile 33 alt çalışma grupları 
bulunmaktadır.

2- AB ile uyumlu bir çalışma 
gerçekleşmekte ve 9 ana başlıkta 
Skor Tablosu oluşturulmuştur. 

3- Hedefler: 2016-2020 
ve 2023 olarak belirtilmiş olup 
AB’deki 72 eylemle örtüşen 
çalışmalarımız devam etmektedir.

Sonuç olarak çalışma 
gruplarına uzman kişi desteği 
gerektiği ve biraz ağır seyretmesine 
rağmen AB ile uyumlu bir çalışma 
yürütüldüğü vurgulandı.  
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“Siber güvenlikte milli çözümler kullanılmalı”

Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Hamdi Atalay, derneği 10 yıl önce kuruldukları, güvenliğe 
odaklandıklarına değinerek “Siber güvenlik ve bilgi güvenliği 
şimdi çok popüler, ilginç ve ciddi bir konu. Sınırları belli değil, 
kullanılan teknikler çok çeşitli ve çok çabuk gelişip değişiyor” 
dedi. 

Günümüzde kritik altyapıların siber saldırıların hedefi 
olduğunu anlatan Atalay, bu nedenle ulusal güvenliği 
yakından ilgilendiren bir boyut taşıdığına dikkat çekti. Atalay, 
bir ülkenin bütün altyapısının siber saldırı ile çökertme ve 
kilitlemenin mümkün olduğunu, 
“risk” ve “yapılabilecekler” 
konusunda artık herkeste bir 
farkındalık oluştuğunu söyledi.   

Türkiye’de siber güvenlik 
endüstrisinin oluşturulması 
yönünde faaliyetlerin sürdüğünü 

ve bunun Türkiye için 
büyük bir kazanım 
olacağını belirtti. ABD 
Başkanı ile Çin Devlet 
Başkanının siber 
savaşın boyutlarını 
konuşmak için bir 
araya geldiklerini 
anımsatan Atalay, 
Türkiye’nin en çok 
siber saldırılara 
uğrayan ilk 10 ülke 
arasında yer aldığına 
işaret edip saldırı 
yapmaya yönelik 
organize olmuş 
organizasyonlarımız 
olmadığının altını 
çizdi. 

“Siber güvenilir 
kullanıcı olmanın 
olmazsa olmazı 
öncelikle tehdit ve 
tehlikenin farkında 
olmalıyız. Birtakım 
tedbirleri almalıyız, 
şifrelemeye dikkat 
etmeliyiz” diyen Atalay, ücretsiz uygulamaların 
çoğunun riskli olduğunu ileri sürüp gençlerin 
uygulama konusunda özellikle hassas olmaları 
ricasında bulundu. 

Atalay, konuşmasını siber güvenilir kullanıcının 

Siber güvenlik, KOBİ, ailede 
bilişim ve dijital oyunlar

32. TBD Ulusal Bilişim Kurultayı’nda üçüncü yani son günü düzenlenen oturumlarda siber 
güvenlik, KOBİ’lerde teknoloji, aile yaşamında bilişim, gençlerin başarı öyküleri, bulut bilişim 
ve dijital oyunlar konuları ele alındı. Açılışta TBD Başkanı İ. İlker Tabak, “güvenlik” temalı bir 
konuşma yaptı. Bilgi güvenliği kavramı, internet yokken de gündemdeydi” diyen Tabak, “siber 
güvenilir kullanıcı” kavramının önemine dikkat çekti. TBD olarak inisiyatif alarak “siber güvenilir 
kullanıcı” kavramının uygulamaya geçirilmesi için gereken çalışmaları yapacaklarını açıklayan 
Tabak, daha sonra sözü siber güvenlik için işbirliği yapacakları Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) 
Yönetim Kurulu Başkanı ve HAVELSAN Genel Müdürü A. Hamdi Atalay’a verdi. 

Türkiye’nin güvenliği için nem taşıdığı, insanların güvenliğin 
bilincinde olmaması durumunda alınan önemlerin her zaman 
başarılı olamayabileceği uyarısında bulundu.

Çağrılı konuşmacı TOBB Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem 
Şahin ise, teknoloji ve kalkınma temalı, bilimsel ve teknolojik 
gelişimin dünya ekonomisine yansımaları ile Türkiye’nin 
bilimsel ve teknolojik yapısına ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu.  

Kurultayın son günü, “KOBİ, Teknoloji, Rekabet Edilebilirlik”, 
“Kadın, Çocuk ve Aile Yaşamında Bilişim”, “Gençlerin 
Girişimcilik Yol Haritası ve Başarı Öyküleri”, “Kamu ve 
KOBİ’lerde Bulut Bilişim” ve “Dijital oyunlar ile dünya yeniden 

şekilleniyor” panelleri ile “Siber 
Güvenli Yaşam: Siber Güvenliğin 
Teknik ve Hukuki boyutunda 
son gelişmeler” açık oturumu 
düzenlendi. Etkinlik boyunca 
gerçekleştirilen oturumlarda 
çekiliş yapılıp çeşitli hediyeler de 
dağıtıldı. 

Ankara şube sektör 
buluşmaları

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 
Ankara Şubesi; Sektörel 
bütünleşme anlayışı kapsamında 
bilişim sektörünün çözüm 
gerektiren konularına birlikte 
çözüm bulmak amacıyla yaptığı 
çalıştayların sonuçlarını ve göreve 
başladığı günden beri yapılan 
çalışmaları katılımcılarla tartıştı. 
TBD Ankara Şube Başkanı Selçuk 
Kavasoğlu’nun yönettiği “Ankara 
Şube Sektör Buluşmaları: Tedarik 
Yöntemleri, Verimlilik, Özlük 
Hakları ve Kamu-BİB” forumuna, 
Dr. Nergiz Ercil Çağıltay, Dr. Altan 
Özkil, Nurcan Özyazıcı Sunay, 
Mehmet Yılmazer ve Sedat 
Zencirci katıldı.

Son gün ayrıca “Çocuklar 
için Bilişim Atölye Çalışması” 
ile “STK’lar ve Siyasi Partiler 

Buluşması” da gerçekleştirildi. İzleyicilere kapalı olan 
toplantıya Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri 
ile bilişim alanında faaliyette bulunan davetli STK’lar katıldı.
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Gençlerin girişimcilik yol haritası

Teknolojideki çılgın gelişmeler, yer, zaman ve mekândan 
bağımsız bir ticareti ortaya çıkardı. Nesnelerin interneti, 
3 boyutlu yazıcılar, arttırılmış gerçeklik, mobil bir dünya, 
endüstri 4.0… Bu gelişmeler, dünyayı 360 derece yeniden 
şekillendiriyor. Dünyayı şekillendiren şirketleri daha çok 
gençler kuruyorlar. Genç girişimcileri dinamik olan ülkeler, 
geleceği yakalayanlar olacak. “Gençlerin Girişimcilik Yol 
Haritası ve Başarı Öyküleri” panelinde girişimcilik yol haritası, 
teşvikler ve genç girişimcilik örnekleri yer aldı.

TBD Yönetim Kurulu Üyesi, Bilişim Atölyeleri Koordinatörü 
Levent Karadağ yönettiği “Gençlerin Girişimcilik Yol Haritası 
ve Başarı Öyküleri” paneline, Hazine Bakanlığı Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. Ahmet Müfit Arberk, GAP Girişim Araştırma 
ve Gelişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Kalfaoğlu, 
İletişim ve Girişimcilik Danışmanı Remzi Durmuş, Cyberpark 
Girşimcilik ve İşbirliği Yöneticisi Faruk İnaltekin ile EB Grup 
Proje Koordinatörü Ramazan Koç konuşmacı olarak katıldı, 
panelin raportörlüğünü de Birsen Aytaç Işık yaptı. 
 
Karadağ, “Dünyanın odaklanması gereken girişimcilik 
ilkokullarda öğretilmeli. Y kuşağının özgürlük ve girişimcilik 
hayalleri var. Girişimcinin böyle bir ruha sahip olması 
gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu. 

Durmuş, “İşte farklılık yaratmak önemli, bunun için iyi bir 
fikir, ekip, veri ve hayatla temas gerekiyor. KOSGEB’in önemli 
bir yeri var” derken İnaltekin, Teknoparklar hakkında bilgi 
verdi. Girişimcilik için desteklerin amaç değil araç olması 
gerektiği vurgulandı. “Ürün odaklı mı müşteri odaklı mı?” 
sorusunun yanıtının verilmesi önerilirken girişimcinin 
gerçekten bir problemi çözüyor olması ve mükemmel ürün 
için beklenmemesi istendi. 

Koç: Girişimciliğin tanımını yapıp “Nasıl girişimci olunmaz”ı 
anlattı. “Bizden girişimci olmaz” diyen Koç, başarısızlığın 
nedenlerini şöyle sıraladı: Yetersiz sermaye (en büyük sorun), 
Eğitimli insan eksikliği, Fikirleri hayata geçirebilecek altyapı, 
Girişimci ruhu eksikliği, Doğru devlet desteği verilmesi ve 
Girişimciliğin konuşulmaması. 

Bugün girişimciler için sermaye ve uygun kişi ile ekipman 
anlamında fırsatlar bulunduğunu aktaran Koç, girişimcilikteki 
riskleri ise şöyle açıkladı: Pazarlama ve satışı bilmemek, 
Kaynak bitmeden yeni kaynak bulmada sıkıntı yaşamak, 
Ekibin farklı yönlerde başarılı olamaması (sağlıksız ortaklık 
yapısı), Ortaklık eşitliliği, Genç fikirleri uygulamada zorluk. 

Arberk, Hazine Müsteşarlığı ile Bireysel Katılım Yatırımcısı 
(BKY) Ağları arasında imzalanan Bireysel Katılım Sermayesi 
Sistemi’nden söz edip girişimci fikri olan insanlara sistem 
sayesinde fon yaratılmasını önerdi ve BKY Ağı ile girişimcilerin 
buluşması gerektiğini vurguladı.

“Para devletin ama hayat sizindir. Bilgi altından daha 
değerli” diyen Kalfaoğlu, girişimcilerin zihin geliştirme, 
deneyim, dalgayı yakalama, sıkıntıdan kurtulma, fırsatları 
kullanması gerektiğini söyledi. Kalfaoğlu, 12 Ekim 2015 
tarihinde faaliyetlerine başlayan GAP Girişim Araştırma 
Geliştirme İş ve Yatırım Profesyonelleri Derneği’nden de söz 
etti. 

Oturumda sorunlar, girişimci ve yatırımcıların denetlenmesi, 
fizibilite ve iş yapılması gerektiği olarak kaydedildi.  
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Ülkelerin sıralamalarında önemli 
bir gösterge haline gelen bilimsel 
ve teknolojik gelişmelerin dünya 

genelinde 2007’ye göre gerileme seyri gösterdiğini 
bildiren Şahin, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin 
rekabetin temel unsurları haline geldiğini ifade 
edip ülkelerin farklılaşmayı sağlaması gerektiğinin 
altını çizdi.

Konuşmasında daha sonra Türkiye’nin 
bilimsel ve teknolojik yapısından söz eden Prof. 
Dr. Şahin, 2023 hedefinin rakipler ve mevcut 
büyümeyle yakalanamayacağı belirtip “Teknolojik 
bir sıçramayı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Günlük 
yaşamda tükettiğiniz ürünü ithal ediyorsanız 
burada bir sorun vardır” uyarısında bulundu. 

“Bilgi ve teknoloji yoğun ‘sofistike’ ürünlerin 
ihracatında dünya lideri İsviçre 100. , aynı 
ürünlerin ihracatında dünya sonuncusu Nijer  
0 kabul edildiğinde; 14. sıradaki Türkiye’nin 
Rusya, Hindistan en yakın rakibidir” diyen Şahin, 
Türkiye’de teknolojik ilerleme ve yenilikçilik 
faaliyetlerini tetikleyen Ar-Ge harcamalarının 
büyük ölçüde imalat sanayinde gerçekleştiğini 
belirtti. 

1923’te gerçekleştirilen 1.İzmir İktisat Kongresi 
ile başlayan Kalkınma Planları, Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu, Bilgi Toplumu Stratejisi gibi 
Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarına değinen 
Şahin, yeni teşvik sisteminin teknoloji ve Ar-Ge’yi 
artırma ve uluslararası rekabet üstünlüğü sağlama 
potansiyeli bulunan 12 farklı sektörde yapılacak 
yatırımlara destek sağladığını anlattı. 

Prof. Dr. Şahin rekabet ortamında başarıyı 
yakalamanın yolunu ise şöyle özetledi:

“Yenilikçi ileri teknoloji; Sanayide Ar-Ge’ye 
özel önem; Kalite ve verimlilik; Ürün deseninde 
zenginlik; Özgün tasarım ve marka; Katma değeri 
yüksek ürünler; Tüketici sağlığı ve tercihlerini 
gözeten üretim; Çevre normlarına uygun üretim; 
Eğitimli ve nitelikli iş gücü; Düşük maliyet ile 
Hammadde ve emek yoğun sanayi yerine; bilgi ve 
teknoloji yoğun, kalite egemen bir sanayi anlayışı.”

Sürdürülebilir rekabetin önemini vurgulayan 
Prof. Dr. Şahin sözlerini Michele Norsa’nın 
«Teknoloji, en uzaktakine yaklaşır ve en 
yakınındakilerle arasına mesafe koyar» şeklindeki 
teknoloji paradoksuyla bitirdi. 

TOBB Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin:
Teknolojiyi daha fazla, etkin ve katma 
değer üretir hale getirmek gerekiyor

TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı’nın üçüncü gününün açılışında TOBB Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Adem Şahin, çağrılı konuşmacı olarak teknoloji kalkınma ilişkisini iktisatçı bakışıyla anlattı. Prof. Dr. 
Şahin, teknoloji ve kalkınma temalı, bilimsel ve teknolojik gelişimin dünya ekonomisine yansımaları ile 
Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 250 yıllık zaman içinde 
toplumsal anlamda çok büyük değişim ve dönüşümler yaşandığına değinen Prof. Dr. Şahin,  2023 
yılında Türkiye’nin dünyanın en büyük ilk 10 ekonomi içinde olma hedefi olduğunu anımsatıp “Bunun 
için teknolojiyi daha fazla, daha etkin ve daha katma değer üretir hale getirmek gerekiyor” dedi.

Prof. Dr. Şahin, 1970’lerden beri teknolojinin hızlı geliştiğini, satın alma gücü paritesine göre 
Türkiye’nin, dünyanın 17., cari fiyatlara göre ise dünyanın 18. Avrupa’nın da en büyük 6. büyük 
ekonomisi olduğunu belirtti. 
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Gazeteci, Yazar Ali Saydam moderatörlüğünde 
yapılan açık oturuma;  T.C. Kalkınma Bakanlığı 
Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel 

Müdürü Nahit Bingöl, INTEL Ortadoğu, Türkiye ve Afrika 
Bölge Direktörü Çiğdem Ertem, ODTÜ Teknopark yöneticisi 
Cemal Akyel,  Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı  (TTGV) 
Başkanı Cengiz Ultav,  Türkiye Zekâ Vakfı (TZV) Başkanı 
Emrehan Halıcı, İvedik Ankara Teknopark Yönetim 
Danışmanı İlyas Yılmaz Yıldız ve Gazeteci Şeref Oğuz 
katıldı. Redaktörlüğünü Aslıhan Bozkurt’un üstlendiği açık 
oturumunda katılımcılar, mevcut ezberlerin artık değişmesi 
gerektiği ortak noktasında buluştular.

Aktepe: Özgüvenle buluşlar yapan kuşaklar 
yetiştirmek bu toprağa borcumuz

“Teknoloji üreten Türkiye için iklimi nasıl değiştirmeliyiz?” 
açık oturumunun açılışında TBD 
ve TOSYÖV eski Başkanlarından 
Rahmi Aktepe konuştu. Aktepe, 
konuşmasına Massachusetts 
Teknoloji Enstitüsü (MIT) Yapay 
Zekâ Laboratuarı Müdürü Rodney 
Brooks’un  “Yetiştirilen bir ağacı kesip 
kerestesinden masa yapmak yerine 
masanın kendisini yetiştireceğiz” sözü 
ile başladı. Son yıllardaki gelişmelere 
değinen Aktepe, genetik kodumuzun 
çözüldüğü, uzak gezegenlere robotlar 
gönderildiği, insanlara acı veren pek 
çok hastalığın sağaltımı yapıldığı ve 
insan ömrünün iki katına çıktığını 
anımsattı.

“Bizim ülkemizin insanı tüm 
bu gelişmelerin neresinde yer aldı? 
Evrensel bilgiye, teknolojiye katkımız 
nedir? Bilimin ve teknolojinin tüm 
ödüllerini, çıktılarını mutlulukla 
kucaklıyoruz; peki ona ne katıyoruz? 
Hep alıcı mı olacağız?” sorularıyla 
karşı karşıya olduğumuza dikkat 
çeken Aktepe, “Denebilir ki bilimi, 
teknolojiyi üretmeden de pekâlâ 
yaşar gideriz. Bir ömrü, hiç merak 
etmeden de tüketebiliriz. Birileri, 
nasıl olsa bizim için düşünür, üretir... 
Bizim derdimiz başımızdan aşkın!” 
ifadesini kullandı. 

Teknoloji üreten Türkiye için 
iklimi nasıl  değiştirmeliyiz?
32. Ulusal Bilişim Kurultayı’nın ilk günü açılış töreninin ardından “Teknoloji üreten Türkiye için 
iklimi nasıl değiştirmeliyiz?” açık oturumu yapıldı. Açık oturumda, teknoloji üretimi için Türkiye’de 
neler yapılması gerektiği ve geleceğe ilişkin tasarım ve öngörüler, kamu, özel sektör ve konunun 
uzmanları tarafından konuşuldu.   
Bilindiği gibi dünyanın 17. büyük ekonomisi olan Türkiye’nin teknoloji üretebilen bir ülke 
olabilmesi, teknoloji üretebilme ekosisteminin gerekleri, startup”ların nasıl geliştirilebileceği, Ar-
Ge yapıp geliştirilen katma değerli ürünlerin dünya pazarına sunulabilmesi için kamu, üniversite ve 
sanayiye düşen sorumluluk ve roller ele alındı. 

Aktepe, güncel sorunlarımızın bambaşka olabileceğine 
işaret ederek “Ama geleceği tasarlamadan, geleceğin etkin bir 
parçası olmadan bugünün sorunlarını aşamayacağımız da bir 
gerçek. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki!.. Bir yandan küresel 
ekonominin bunalımıyla baş etmek, diğer yandan alın teri 
döktüğümüz kuruluşlarımızı ayakta tutarak ileriye taşımak 
zorundayız” diye konuştu.

İnsanoğlunun ekonomik bunalımı aşmak için bir yol 
ağzına gelip dayandığına işaret eden Aktepe, “Ya egemenliği 
altına alacağı yeni pazarları oluşturmak için savaşlar çıkarmayı 
sürdürecek ya da bilim ve teknolojinin büyük buluşmasıyla 
yeni üretim yöntemleri, yeni ürünler, yeni enerji kaynakları 
oluşturarak yepyeni iş alanları, yepyeni bir iş dünyası yaratacak. 
Biz kuşkusuz, savaşları değil; bilimin, aklın öncülüğünde, 
insanın yararına olan bir ekonomik çevrenin filizlenip 
gelişmesinden yanayız!” açıklamasında bulundu. 

Ekonomiye yön veren küresel piyasaların 21. yüzyılı 
“biyoteknoloji”, “biyokapital” ve bunların tetiklemesi 
sonucunda “biyopolitik” tartışmalarıyla karşıladıklarından 
söz eden Aktepe, bugün gündemimizde olmasa da uzak 
kalıp kulak arkası edemeyeceğimiz tartışmalar yaşandığını 
bildirip “Bilişim çağını ucundan kıyısından yakalamaya çalıştık; 
yeterince başarılı olamadık. Biyoteknoloji çağını görmezden 
mi geleceğiz?” diye sordu.
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Milyonlar ayrımında olmasa da bu ülkenin gençleri ve 
yaratıcı beyinlerinin bu gelişmelerin bir parçası olmak için 
çırpındığını söyleyen Aktepe, onlar ve gelecek kuşaklar 
için sorumlu olduğumuza dikkat çekerek “Durgun, edilgen, 
kullanıcı olmayı kabullenmiş insanlarla küresel ekonominin 
oyuncusu olamayız. Atılgan, üretken, üretmenin verdiği 
özgüvenle buluşlar yapan kuşaklar yetiştirmek bu toprağa 
borcumuzdur. Bu borcu ödemenin yöntemlerini tanımlamak, 
yaşama geçirmekle sorumluyuz” vurgusu yaptı.

Bilimin “insanın doğası değişmez” dediğini değinen 
Aktepe sözlerine “İnsanın doğası değişmez; ama insan 
davranışlarını çevresel etmelerle değiştirebiliriz. Öyleyse biz 
de içinde yaşadığımız çevreyi, soluduğumuz iklimi değiştirerek 
insanların merak etmesini, sorgulamasını, bilim üretmesini; 
çocuklarını buluşlar yapmak, teknoloji üretmek için özendirip 
yüreklendirmesini sağlayabiliriz. Yapabilir miyiz? İşte bu 
oturumda hep birlikte bu sorunun yanıtını arayacağız” diye 
devam etti. 

Aktepe, orta gelir tuzağından çıkış için işbirliğine mecbur 
olduğumuzu belirterek açık oturumun somut öneriler, yapıcı 
ve öğretici tartışmalarla yeni ufuklar açacağını söyledi. 

Türkiye’de icat var, sorun çok sayıda olmaması, 
işbirliği eksikliği ve ticarileştirilememesi

Açık oturumun moderatörü Saydam konuşmasında, 
Türkiye’nin 17. büyük ekonomi olmasına karşın patent sayısını 
içeren “Yumuşak güç” araştırmasında son sıralarda olduğuna 
işaret ederek “bilişim”in  “yumuşak gücün”  tam ortasında 
olduğunu söyledi. Saydam, “Bilgi toplumunun gereklerini 
oluşturmak ve küresel yeni zenginlik alanlarından yararlanmak 
için yapılması gerekenler belli: Yeni öykü oluşturmak” 
derken sanılanın aksine Türkiye’nin, icat çıkaran bir ülke 
olduğunu, sorunun, icatların henüz yeterli sayıda olmaması, 
mucitler arasında işbirliği bulunmaması ve icatların satışının 
geliştirilmesinden kaynaklandığını kaydetti.  

INTEL Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Bölge Direktörü Ertem, 
“İnşallah konu artık konuşmanın ötesine gider ve bazı adımlar 
da atılır” diyerek büyük şirketler ve gelişmiş ülkelerin Ar-Ge 
yaparak yeni ürünler geliştirip dünya pazarına sunduğunu, 
bilişim ve internetin dünya üzerinde her yere, pazara ve şirkete 
ulaşma fırsatı sunduğunu anlattı.  

“Kimler ürün/fikir geliştiriyor diye baktığımızda büyük 
şirketlerden çok KOBİ’lerin önde geldiğini ve bunların 
büyük şirketler tarafından satın alınıp ürünlerinin pazara 
sunulduğunu görüyoruz” diyen Ertem, Türkiye’de de start-up 
ve küçük şirketler için bu iklimin yaratılması gerektiğini belirtti.  
Ertem, “Bizim biraz daha fazla yetkinlikler yaratmamız, icat 
çıkarmamız gerekiyor. Ufak ufak değişikliklerle büyük adımlar 
atamayacağımıza inanıyorum. İcat çıkarmaya yönelik büyük 
adımlar atmalıyız. Üretimin hep ucuz ülkelere kaydığını 

düşünürsek tasarımın öne çıktığını görüyoruz. Bu nedenle 
şirketlerimize tasarım konusunda yetkinlikler kazandırmalıyız” 
diye konuştu. 

 Ertem, bazı projelerin başarısını anlatıp bu alanda umut 
verici gelişmelere dikkat çekti. Önümüzde birçok yeni fırsat 
olduğundan söz edip artık inovasyonun inanılmaz yerlerden 
çıkabildiğini ifade etti. Teşviki kümelenmeler ve bölgesel 
kalkınmanın önem taşıdığına değinen Ertem, “Daha fazla 
düşünen, küçük yaştan başlayarak tasarım ve girişimciliğin 
öğretilmesi gerekiyor. Burada biz, büyük adımlar atmalıyız. 
Genç fikirlerin ortaokul ve lise seviyesinde çıkarılması ve ürüne 
dönüştürmeyi öğretmeliyiz” önerilerinde bulundu. 

“Gençler, ‘önleyici tıp’ta çok önemli çalışmalar 
yapabilirler”

TTGV Başkanı Ultav, bilişim, inovasyon, tasarım ve dizayn 
gibi çağdaş konularda artık yeni tanım ve yaklaşımlara ihtiyaç 
olduğu konusunda değerlendirmeler yaptı. “Yenilikçilik 
ortaokulda başlamalı” diyen Ultav, inovasyona ilişkin “yeni fikir 
ile pazarın en hızlı buluşması” bir tanım yapıldığını kaydetti. 

Son 40 yılda teknolojinin teknoloji için çalıştığını söyleyen 

Ultav, önümüzdeki 20 yılın ise, “teknoloji ve reel dünyanın 
yüzleşmesi” olarak tanımlanan “Somutluklar” dönemi 
olacağını ifade etti. Y ve Z jenerasyonu olarak adlandırılan 
gençlerin pazarı çok iyi anlamak durumunda olduklarına işaret 
eden Ultav, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sağlık alanında, önleyici tıpta çok fazla şey yapılmıyor. 
Y ve Z jenerasyonun beklediği yenilikler bu alandadır diye 
düşünüyorum. Gençler, ‘önleyici tıp’ta çok önemli çalışmalar 
yapabilirler. ‘Kavram’ ve ‘Bilgi’ arasındaki gidiş-dönüş, 
internetle paraya dönüşebilir. ‘Büyük veri’ ile ‘analiz’ bir 
araya getirilerek katma değerli ürünler yaratılabilir. Genç 
beyinler ve teknoloji ile yakalanan hız, yeni girdiler olarak 
değerlendirilmeli. Teknoloji üretimi için ihtiyaç duyulan eko-
sistem oluşturulmalı. Öncelikle eğitim sisteminde gençlerin 
yuvarlak masa etrafında birbirlerinin gözünün içine bakarak 
birlikte üretim yapmayı öğretmemiz gerekiyor.”

“Ortada iklim yok, bu iklimde biz de yokuz. Biz göçebe 
Türkler niye teknoloji üretemiyoruz?” diye soran Gazeteci 
Oğuz, Türklerin icat çıkarmada bir sıkıntı yaşamadığını, 
ancak icatları yok etmede daha başarılı olduğuna işaret etti. 
Oğuz yaşanan sıkıntı ve mevcut duruma ilişkin şu 10 tespitte 
bulundu:

1-Farklı olandan korkuyor, bunu ortadan kaldırmak ya da 
benzetmeye çalışıyoruz.

2-Bize benzemeyenden nefret ediyoruz.

3-İşbölümü gibi bir alışkanlığımız yok. Birlikte iş yapmıyor, 
pusu kuruyoruz.

4-Bizde akıl yerine çokça kurnazlık, zekâyı kurnazlıkla 
eşleme gibi bir durumumuz var. Orta akıl tuzağında debelenip 
duruyoruz.

5-Sabır yerine telaş sahibiyiz.

6-Merak yerine biat kültürüne yöneliyoruz. “Beyin” 
geliyor, “koyun” gidiyoruz.

7-Bilgi yerine kanaatle hareket ediyoruz.

8-Özgüven yerine taklit sahibiyiz. 

9-“Kazan, kazan” yerine “kazan, kaybet” geçerli bizim için.

10-Ödül yerine ceza vermeyi tercih ediyoruz.

Oğuz, yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

“Merakı kamçılamalıyız. Farklılıkları keşfetmeliyiz. 
İhtiyaçların envanterini çıkarmalıyız. Sadece uzmanı değil tutku 
sahibini de işe almalıyız. Sabretmeliyiz. Başarısızlığı yönetmeli 
ve bütçelemeliyiz. Fikri yargılamamalı katkı verenleri ödüle 
ortak etmeliyiz.”    

İvedik Ankara Teknopark Yönetim Danışmanı Yıldız, kültürel 
değişimin sadece üniversitede değil bürokrasi ve sanayici 
de olmak üzere toplumun tüm katmanlarında yaşanması 
gerektiğine değindi. Son yıllarda hükümetlerin geç kalınan 
Teknoparklar Yasa Tasarı’nı çıkarıp çeşitli düzenlemelerle 
teknoloji üretimi için önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı. 
Teknoparkların sayıca artışının kaliteyi getirmediğini belirten 
Yıldız, üniversitelerin ortak ileri teknoloji vadileri oluşturmasını 
önerdi. 

Yıldız, “Teknoloji üretimi için üniversite, bürokrasi ve 
sanayide kültürel değişim ve risk sermayesinin verilmesi 
gerekiyor. Kaynakların bir araya getirilip verimli kullanılması 
önem taşıyor. Bunun için kümelenme kritik bir önem kazanıyor. 
Kıt kaynakları bir araya getirip mutlaka teknoloji üretimi 
yapabileceğimiz iklimi yaratmalıyız”  açıklamasında bulundu. 
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Dışarıdan bakıldığında çok kötü bir yerde olmadığımızı 
söyleyen Yıldız, iklimin değişmesi için herkesin elbirliğiyle 
üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizdi. Teknoparkların 
kurulmasının üniversitelerin Ar-Ge’ye yönelmesini 
canlandıracağına dikkat çeken Yıldız, “Artık küçük küçük 
değil de üç-dört üniversitenin bir araya geldiği teknokentler 
kurmalıyız” dedi.   

Dünyada her boyutta rekabet edebilecek 
noktadayız

“Bilişim teknolojisi açısından teknolojik kabiliyet 
boyutunda muazzam bir kabiliyet görüyoruz. Dünyada 
her boyutta rekabet edebilecek noktadayız” diyen ODTÜ 
Teknopark yöneticisi Akyel, 
Türkiye’nin savunma, sağlık, 
finans ve eğitim gibi alanlarda 
dünyayla rekabet edebilecek 
birikimi bulunduğunu kaydetti.  

Akyel, ancak bu kabiliyetin 
ticarete dönüştürülmesinde ve 
geliştirilen ürünlerin ticarete 
kazandırılmasında sıkıntı 
yaşandığına dikkat çekti. Var 
olan çözüm portföylerinin etkin 
tanıtılamadığına işaret eden 
Akyel, farklı yöntemlerle bunun 
yapılabileceğini belirtti. 

Arz boyutunda bakıldığında 
rekabet edebilme eşiği 
yaratılabileceğini ifade eden 
Akyel, Ar-Ge derinliklerinin 
artması gerektiğini söyledi. 
Mevcut iklimde bunun 
yapılamayacağının altını çizen 
Akyel, kümelenmelerin önemli 
olduğunu ve üniversiteler 
bünyesinde kümelenmelerin 
oluşturulabileceğini vurgulayarak 
konuşmasını şöyle sürdürdü:  

“Ulusal pazarda yeterince 
kast oluşturmamız gerekiyor. 
Türkiye’nin yerel katma değerli 
pazar anlamında çok büyük 
olmadığını görüyoruz. Bunu 
büyütmeliyiz. KOBİ’lerin 
desteklenmesi, kamu alımlarının 
katma değerli hizmetlere 
yönelmesi ve içerik hizmetine 

huzur ve istikrara dayalı bir güven ortamı yaratılmalı. 
Hükümetten hükümete değişen güvenli bir ortam 
yaratamazsan teknolojiye dönük bir ilkimden söz etmek 
mümkün olmaz.”

Dünyaya bakıldığında bilişim alanında küçük çaplı 
şirketlerin çok daha başarılı olduğunun görüldüğüne 
işaret eden Halıcı, çaba, yatırım ve Ar-Ge gerektirdiği için 
teknoloji üretmenin çok zor olduğunu anlattı. 

Bilişim Şûraları ile yol alındığına değinen, “Bilgiye değil 
ilişkiye dayalı bir ekonomimiz var” diyen Halıcı, en önemli 
değişimin tepedeki siyasetçilerde başlaması gerektiğinin 
altını çizdi. Halıcı, bir dönem Genel Başkan Yardımcılığı’nı 

yaptığı Demokratik Sol Parti’nin (DSP) 
2002’deki seçim bildirgesinde, “Hedef, 
bilgi toplumu” ve “Köykentlerden 
teknokentlere” ifadelerinin yer aldığını 
anımsattı ve teknokentleri sadece 
teşviklere hapsedilmemesini istedi. 

 Oturumda Türkiye’de startup’ları 
desteklemesi, özellikle tasarım konusunda 
daha fazla yetkinlik kazanması, icat 
çıkarılması gerektiği vurgulandı. 
Yenilikçiliğin ortaokulda başlatılması 
önerilirken KOBİ’lerin desteklenmesi, 
kamu alımlarının katma değerli 
hizmetlere yönelip hizmet ve içeriğe 
odaklanılması istendi. Kıt kaynakları bir 
araya getirip verimli kullanarak üretim 
iklimi oluşturulabileceği bunun için de 
kümelenmenin önem taşıdığına dikkat 
çekildi. 

Türkiye’de savunma, sağlık, finans ve 
eğitim gibi alanlarda bilişim teknolojileri 
açısında “kabiliyet”  boyutunda dünyada 
rekabet edebilecek bir birikim bulunduğu 
ifade edilirken bu teknik kabiliyetin 
ticarete dönüşmesinde sıkıntı olduğunun 
altı çizildi.  

odaklanması, endüstrinin büyümesine katkı sağlar diye 
düşünüyorum. Bu arada kamu ihale mevzuatındaki sıkıntılar 
da aşılmalı.”

 Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum 
Genel Müdürü Bingöl, teknoloji üretimi için kolaylaştırıcı 
kurumlara ihtiyaç olduğunu bildirdi. İzmir’de pilot bir 
uygulamaları olduğunu anlatan Bingöl, uygulamanın 
teknolojinin gelişmesini gerektiren tüm unsur ve kurumları bir 
araya getireceğini duyurdu.  Bilgi Toplumu Stratejisi’nden söz 
eden Bingöl, Kalkınma Ajanslarının 2023’e yönelik çalışmalar 
yaptıklarını, bölgelerde 14 ajans olduğunu, 7 stratejinin 
hazırlandığını anlattı.  

Asıl iş, siyasete-parlamentoya düşüyor

Yıllardır teknoloji üretimi için çalışmalar yapıldığını 
söyleyen Halıcı ise Türkiye’nin ilerlediğini gördüğünü aktarıp 
konuşmasına şöyle devam etti:

“32 yıldır neler yapılması gerektiğini konuşuyoruz. ‘İklimi 
kim değiştirecek?’ sorusunun cevabı ‘Herkese görev düşüyor’ 
oluyor. Kamu, üniversiteler, şirketler hatta yargının bu anlamda 
görevleri var. Ama bence asıl iş, siyasete-parlamentoya 
düşüyor. Ülkeyi yönetenler ya da yönetmeye talip olan 
siyasetçiler bu işi çözmeli, gerekli yasal düzenlemeleri yapmalı, 
altyapıyı oluşturup başka ülkelerde neler yapıldığını insanın 
önüne koyması lazım. Bu iklimi yaratmak için uzun vadeli, 
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TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı’nın birinci günü gerçekleştirilen Regülasyon 2.0 panelinde, 
köklü bir dijital dönüşümün yaşandığı günümüzde, şirketler, hizmetler ve teknolojiler arasındaki 
sınırlar ortadan kalkmaya başladığına işaret edilerek,  yakınsamanın hız kazandığının üzerinde 
duruldu.  Yeni dijital dünyada, bilişimin yaşamımızın her alanına nüfuz ettiğinin altı çizilerek, 
“Bilişimin ekonomik ve sosyal kalkınmanın en etkili araçlarından biri haline geldiği vurgulandı.  
Bilişim sektörünün ekonomiye kaldıraç etkisi giderek artarken, düzenleyici çerçevenin teknolojik 
gelişmeler ve değişen tüketici tercihlerine göre güncellenmesi ihtiyacının öne çıktığı belirtildi. 

“Temel sorun, 
‘ne olur, ne olmaz’ 
regülasyonu”

Ekonomistler ve sektör temsilcilerinin; değişen pazar 
dinamiklerinin yatırım ve düzenlemelere etkisinin, 
uluslararası gelişmeler ve gündem bağlamında ele alındığı 

paneli TBD Başkanı İ. İlker Tabak yönetti. Bilişim teknik biliminin 
ekonomide kullanılması gerektiğine vurgu yapan Tabak, iletişimin 
artık bilişimin vazgeçilmesi olduğunu kaydetti.  Bunun da dönüşümü 
getirdiğini dile getiren Tabak, “Teknoloji çok hızlı yenileniyor. 
Kullanıcılar olarak bütün bunlar, yaşamı değişime uğratıyor” dedi. 
Bilişim ve iletişim alanındaki tüneli açmak gerektiğini ifade eden 
Tabak, bilişimsizliğin maliyetinin üzerinde durulması gereken bir 
konu olduğunu anlattı. Sektörde talebi yaratırken bilinçlendirme 
yapılmasının önemine işaret eden Tabak, sokakların kazılmasında 
kurumlararası eş güdüm olmadığına dikkat çekti.  

Türk Telekom Taşıyıcı ve Çekirdek Şebeke Direktörü Yusuf Kıraç 
da Avrupa’daki 1.1 trilyon Euro internet ekonomisi olduğundan 
söz ederek, bu kavramlardan yoksun olan algıları “kör” olarak 
nitelendirdi. Cihazların birbirleriyle konuşmaya başladıklarına işaret 
eden Kıraç, 2020’de 50 milyar cihazın birbiriyle konuşacağını anlattı. 
Bunun operatörleri korkuttuğunun altını çizen Kıraç, bu durumda 
ihtiyacın 10 kat artacağını ve operatörlerin iş gücünü bırakarak, 
boru döşemeleri gerektiği anlamına geldiğini söyledi. Kıraç, Türk 
Telekom olarak 13 bin binalarının bulunduğunu ifade ederek, bu 
binalarda akıllı sayaç uygulamasına giderek, enerji tüketimini yüzde 
5 oranında azatlıklarını ve 50 milyar lira tasarruf sağladıklarını 
kaydetti.  Kıraç konuşmasında veri merkezlerinin yaygınlaşmasının 
korkunç data ihtiyacı doğuracağına ifade etti.  Çözüm için yazılım 
tabanlı network, sanallaştırma, daha az donanım ve daha çok 
yazılım olması gerektiğini vurgulayan Kıraç, Avrupa’da internet 
gelirlerinin yüzde 10 düşmesine karşın, Amerika ve Asya Pasifik’te 
gelirlerin arttığına değindi. Kıraç, Türkiye’de internet datasının yüzde 
80 oranında dışarıya bağlı olduğunu belirtti.  

“Regülasyonların iyi yönetilmesi lazım”

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve 
Finansman Bölümü ve MOBİLSİAD Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin 
ise makro iktisat cephesinden regülasyonlara (düzenlemeler) 
bakarak, temel sorunun “ne olur, ne olmaz” regülasyonu olduğunu 
söyledi.  Regülasyonlar ile Avrupa Birliği’yle (AB) gelir perspektifi 
oluşturulduğunun altını çizen Alkin, regülasyonlarla ilgili Türkiye’nin 
ABD ve Uzak Doğu’ya da bakması gerektiğinden söz etti. Alkin, 
Türkiye’de finansal okur-yazarlık sıkıntısı yaşandığını, finansal okur-
yazarlığın da sağlık kadar Türkiye’nin dijitalleşmesinde önemli 
olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin dijital okur-yazarlığı artırmasının 
önemine işaret eden Alkin, dijital dünyada “sınırlar” diye bir şeyin 
olmadığına dikkat çekti.  

Alkin, regülasyonlar yapılırken, ekonomik açıdan 
iyi yönetilmesi ve dijital okur-yazarlığın geliştirilmesi 
gerektiğine değinip bunun ülke ekonomisi için kaldıraç 
etkisi yaratacağını belirtti. Sivil toplum kuruluşlarının 
bir araya gelerek, dijitalleşmeyi artıracak yol, 
yöntemleri belirlemeleri gerektiğinin önemine işaret 
eden Alkin, ağır regülasyonların olması durumunda bu 
alanın ölebileceği uyarısında bulundu. 

Alkin, Türkiye’de gerçekleştirilen G20 Ekonomi 
Zirvesi’nde en büyük tıkanıklığın “Küresel Vasat 
Büyüme”  olduğunun altının çizildiğini anlatarak, 
bunun da yatırımları soğuttuğunu ve “Küresel Vasat 
Büyüme”nin aşağı çekilebilmesi için özel sektörün 
yatırım planı yapması ve mega projeler üretmesi 
gerektiğini vurguladı.  G20 ülkelerinde yatırımların 
70-90 trilyon Dolar’a çıkmasının büyük bir bölümünün 
dijital alana yönelik inovasyonlar olduğunu anımsatan 
Alkin, “Kamu ve özel sektör yatırımları çarpan etkisi 
yaparak; dijital plan ve programların iyi yapılması ile 
dijital uçurum ortadan kalkar” dedi. 

Türk Telekom Regülasyon ve Rekabet Yönetimi 
Direktörü Tolga Kılıç da konuşmasında, Ulusal 
Genişbant Stratejisi’nden söz ederek, insanların geniş 
bant internete ihtiyaçlarının olduğunun hissettirilmesi 
gerektiğini kaydetti. 

Yatırımları teşvik ve yatırımcıların 
ileriye dönük yönünü açmak önemli

Raportörlüğünü Funda Koyuncu’nun yaptığı 
panelde,  “iletişim, artık bilişimin vazgeçilmezi” 
olduğu belirtilerek, bulut bilişim ve veri merkezlerinin 
yaygınlaşmasının birçok uygulamanın kolay 
kullanılmasını sağlayacağına işaret edildi. 

Verilerin yüzde 60-70’inin dışarıdan sağlandığı 
vurgusu yapılan panelde, “Ekosistemi dengeleyip, 
artıramadığımız sürece gelişemeyeceğiz. Bu durumu 
çözmenin yolu yatırımları teşvik etmek ve yatırımcıların 
ileriye doğru önünü açmak” uyarısında bulunuldu.

Panelde, “Bilişim teknolojileri yatay bir konudur ve 
her alanda var. Bu farkındalığın sağlanması tüm diğer 
alanları etkileyecektir. Tüketicilerin belli hizmetleri 
daha ucuza almasının sağlanması amacıyla yeni bir 
bakışa ihtiyaç var” değerlendirmesi yapıldı. 
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Panele katılan konuşmacılar özetle şu şu görüş ve 
öneriler dile getirdiler:
Madencan,  Bilim ve Teknoloji Genel 
Müdürlüğü’nün öncelikli çalışma konularının 

biyo-teknoloji ve nano teknoloji ile ilgili çalışmalar 
ve “Yazılım Strateji Belgesi ve Eylem Planı” olduğunu 
belirtip Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem 
Planı (Taslak) sunumu gerçekleştirdi. Eylem Planının 
hazırlık süreci, izlenen çalışma yöntemi ve bu belgenin 
bir devlet dokümanı haline getirilmesiyle ulaşılacak 
hedefler açıklandı. Buna göre belirlenen 4 hedef, Ulusal 
Bilinci artırmak ve altyapıyı güçlendirmek; Hukuki ve 
idari düzenlemeleri yapmak; Nitelikli insan kaynağını 
geliştirmek ve Uluslararası rekabet gücünü artırmak 
olarak sıralanıyor. 

Bu hedeflere ulaşmak için atılacak adımların eylem 
planında ayrıntılı olarak açıklandığını kaydeden 
Madencan, ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte 
yürütülecek çalışmaların değerlendirme ve belirleme 
aşamasında olduğunu bildirdi.  

Çöllüoğlu, 2006 yılından bu yana e-Devlet Kapısı ve ilgili 
konularda hizmet veren Türksat’ın, sistem entegrasyonu 
ve anahtar teslim yazılım projeler vb. çalışmalar 
gerçekleştirdiğini anlattı. Ulusal yazılım geliştirme ve 
mevcut duruma ilişkin iyileştirilmesi gereken alanları ise 
Çöllüoğlu, “Proje yönetimi (yazılım projeleri) konusunda 
eksiklik” ve “Kamu kurumlarında yazılım projelerinin 
geliştirilmesi konusunda bilgi eksikliği” olarak sıraladı. 
 

Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi: 

Yazılım eğitimine küçük 
yaştan başlanmalı

32. Ulusal Bilişim Kurultayı kapsamında ilk gün, 3 Aralık 
2015’te “Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi Eylem Planı 
ve Yerli Yazılım Endüstrisinin Geleceği” paneli, Türkiye 
Odalar ve Borslar Birliği (TOBB) Türkiye Yazılım Meclisi 
Başkanı Melek Bar Elmas başkanlığında yapıldı. Panele 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bak. Bilim ve Teknoloji 
Genel Müdürlüğü Politika ve Strateji Dairesi Başkanı 
Mehmet Madencan, TÜRKSAT Bilişim İş Geliştirme 
ve Proje Yönetim Direktörü Ömer Faruk Çöllüoğlu, 
TSE Bilişim Teknolojileri, Test ve Belgelendirme 
Dairesi Başkanı Mariye Umay Akkaya, YASAD Yazılım 
Sanayicileri Derneği Başkanı Doğan Ufuk Güneş, Bilişim 
Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği (BİYESAM) Bşk 
H. Ataman Yıldırım ve GLOBALNET Genel Md. Ertan 
Barut katıldı. Evrim Oya Güner’in redaktör olduğu 
panelde, devlet desteği, pazar payının büyüklüğü ve 
fırsatların değerlendirilmesinin önemi vurgulandı. Proje 
yönetiminin geliştirilmesi, yazılım mühendisliğinin 
farklı bir disiplin olarak ilerlemesi, açık kaynak kod 
kullanmasının gerektiğine işaret edilen panelde, nitelikli 
işgücüne ihtiyaç duyulduğunun altı çizildi. Devletin 
kural koyucu olması ve uygulamayı sektöre bırakması 
istenirken Ar-Ge’ye ek olarak Ür-Ge (Ürün Geliştirme) 
ile üretim hacminin artırılmasına yönelik çalışmaların 
etkinleştirilmesi ve özellikle yazılım konusunda eğitime 
küçük yaşta başlanması önerildi.

Akkaya, Yazılım Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda TSE’nin 
sorumluluklarına ilişkin bilgiler verip TSE’nin söz konusu 
eylem planında ilgili olduğu alanları belirleme ve bu alanlarda 
gerçekleştirilen çalışmalarla ile ilgili ayrıntılı bilgi sağladığını 
aktardı. Akkaya, bu kapsamda; Marka ve patent çalışmaları, 
Bilişim firmalarının derecelendirme, yetkilendirme ve 
belgelendirilmesi, Yazılım standartlarının oluşturulmasında 
analiz ve akreditasyonun önemi ile Yazılım ürünlerinin test 
ortamına olan gereksinimine ilişkin çalışmalar yürüttüklerini 
vurguladı. 

Yazıcı’nın konuşmasında öne çıkan başlıklar ise şöyle: 
-Yazılım mühendisliği ve bilgisayar mühendisliğinin farklı 
disiplinler oluşu ve bu farkın ortaya konmasının önemi 
-Eylem planında eğitim müfredatının değiştirilmesine 
değinilmiş olması ancak bunun zorlayıcı olacağı, 
-Yazılım mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği derslerine 
yönelik müfredat çalışması yapmanın mümkün olamayacağı, 
bunun yerine Yazılım Mühendisliği lisans programlarının 
sayısının artırılması gerektiği, 
-Devlet üniversitelerinde yazılım mühendisliği programının 
olmamasının bu bölümü öğrenci ve velilerin bilgisinden uzak 
tutması.

Güneş, bilgi ekonomisi döneminde yazılım geliştirmenin 
ve ulusal yazılım stratejisinin önemi ve gereği vurgularken 
sektörün ilerlemesinin önündeki acil çözüm bekleyen sorun 
olarak “nitelikli personel ihtiyacı”, lise düzeyinden başlayarak 
eğitimin önemi ve mevcut durumda mesleki eğitimin 
geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. 

Yıldırım, yazılım yapan kişi ve kurumların hakkını korumak 
amaçlı bir meslek birliği olduklarını anlatıp Yazılım 
sektörünün stratejik sektör ilan edilmesi, Devlet desteği, 
Yazılım firmalarının kategorizasyonunda meslek birlikleri ile 
birlikte çalışılması, Yazılım ürünlerinin yerinde desteklenmesi 
gerektiği ile Yazılım testlerinin yazılım ihracatı yapabilmek için 
ön koşul olduğunun altını çizdi.

Barut ise, geçmişte yapılan çalışmalarında (STK, kamu, 
akademi ve özel sektör bir arada olmak üzere) Bilişim / 
Yazılım sektörünün ilerlemesinin bu sektörün “stratejik 
sektör” ilan edilmesiyle olabileceğini yetkili devlet kurumları 
ve kişilere ilettikleri belirtilerek, bu konudaki farkındalık 
ve bilincin STK’lar kanalıyla artırılabileceğini vurguladı. 
Barut’un konuşmasında öne çıkan diğer başlıkları ise şöyle: 
Girişimcilerin nitelikli insan kaynağı bulmada yaşadığı 
zorluklar, Yer / teknopark yerleşkelerinde yer tahsisi sorunu, 
Ön bütçe / finansman sağlama problemleri ile Yatırımcıların 
yüzde 51 hisse payına sahip olma şartından vazgeçmelerinin 
gerekli olduğu. 

Panelde öne çıkan 3 temel görüş şöyle sıralanıyor:

1.Yazılım Sektörünün “Stratejik Sektör” İlan Edilmesi 
(sektöre devlet desteği, ayrıcalıklar ve gelişim olanaklarının 
sürekli olarak sağlanmasının özel olarak yazılım ve genel 
olarak bilgi teknolojilerinde ilerlemenin ön koşulu olduğu 
gerçeğinden hareketle) 

2.Nitelikli işgücü oluşturmak için mesleki eğitimin 
geliştirilmesi, lisans ve lisansüstü programların sayısının 
artırılması, 

3. Yazılım firmalarının derecelendirilme ve 
belgelendirilmesiyle üretimde kalite ve uluslararası rekabet 
edebilirliğin artırılması.

İki turlu gerçekleşen panelin birinci bölümün sonucu olarak, 
Eylem planının sahipliği konusunda kurumların sorumluluk 
almalarının önemi ile İlgili tarafların işbirliği yapmalarının 
eylem planının başarıyla uygulanmasındaki önemi 
konularında fikir birliğine varıldı.

Panelin ikinci bölümünde, her bir kurumun ve ilgili tüm 
tarafların görev ve sorumlulukların neler olması gerektiği 
üzerine panelistlerin görüş ve önerileri alındı. Bu görüş ve 
öneriler ile panelin sonuç çıktıları maddeler halinde şöyle 
özetlendi:

-Devlet desteği, 
-Proje yönetiminin geliştirilmesi, 
-Kişi ve kurumların belgelendirilmesi, 
-Yazılım mühendisliğinin farklı bir disiplin olarak ilerlemesi 
gerektiği, 
-Pazar payının büyüklüğü ve fırsatları değerlendirmenin 
önemi, 
-Nitelikli işgücüne ihtiyaç duyulması, 
-Açık kaynak kod kullanmasının gerekliliği, 
-Devletin kural koyucu olması ve uygulamayı sektöre 
bırakmasının yararlı olacağı, 
-Yazılım satış ve pazarlama konularında geliştirme 
çalışmalarının yapılması, 
-Ar-Ge’ye ek olarak Ür-Ge (Ürün Geliştirme) ile üretim 
hacminin artırılmasına yönelik çalışmaların etkinleştirilmesi 
gerektiği. 
-Yazılım konusunda eğitime küçük yaşta başlanması çok 
önemli. 
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TBD 32. Bilişim Kurultayı’nın ilk gününde, 
“Ulaşım ve Kent Yaşamında Akıllı 
Sistemlerin Geleceği” konusunu kapsayan 

oturum da gerçekleştirildi. CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay 
Sındır’ın yönettiği panele Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 
BAŞARSOFT CEO’su Alim Küçükpehlivan ile Türkiye Bilişim 
Derneği (TBD) Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Taşcı’nın katıldığı 
panelin raportörlüğünü TBD Ankara Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi Nejat Çerçi yaptı.
CHP Milletvekili Sındır, TBD’nin kuruluşundan beri üyesi 
olduğunun altını çizerek, Tarım, Gıda ve Çevre Bilimlerinde 
Bilişim Çalışma Grubu kuruculuğunu ve uzun dönem 
başkanlığını yaptığını anlattı. Son yıllarda özellikle bilişim 
teknolojilerinin insan, doğa, ekosistem ve yaşamın her 
alanında sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesi adına önemli 
etkiler yarattığına değinen Sındır, “Bilişim teknolojilerindeki 
gelişmeler ışığında akıllı sistemlerle çevre, iklim ve ulaşım 
sorunlarına yeni çözümler getirilebilir” dedi. 

Oturumda değerli konuşmacılarla; ulaşım, trafik, çevre, 
eğitim, turizm ve yönetim gibi temel konularda bilgi 
sistemlerinin önemini değerlendireceklerini bildiren Sındır, 
doğaya ve çevreye zarar 
vermeden, temiz enerji ile 
sağlıklı, hızlı, verimli ulaşım 
ve kent yaşamının ancak 
akıllı sistemlerle mümkün 
olduğunun altını çizdi.

Kent yönetimlerinde 
bütünleşik yapının 
önemine değinen Sındır, 
şu değerlendirmelerde 
bulundu: 

“Kentlerin yönetiminde; 
altyapı, eğitim, turizm, 
sağlık gibi temel ihtiyaçların 
karşılanmasında doğaya 
zarar vermeyen bir kent 
yapısının öncelik haline 
getirilmesi zorunludur. 

Ulaşım ve kent yaşamında 
akıllı sistemlerin geleceği

Kent bilgi sistemleri ile bunların hayata geçirilmesi mümkün 
olabilir. Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi kent içi trafik 
sorunu da benzeri bütünleşik yapının bir unsuru olarak hızlı, 
sağlıklı ve verimli bir şekilde çözülebilir. Tabi burada önemli 
olan akıllı sistemleri yönetim uygulamalarında hâkim kılacak 
akıllı yöneticilere ihtiyaç var.”

Sırdır, ulaşım ana planı yapılmasının zorunluluğuna işaret 
ederek, planın 5 ayda bir revize edilmesi gerektiğinin 
üzerinde durdu. İzmir Belediyesi’nin Ulaşım Ana Planı’nı 
yenilediğine değinen Sındır, “Akıllı kent bisiklet sistemleri”nin 
çağdaş ulaşım sistemlerinden biri olduğunu söyledi.  

TBD Yönetim Kurulu Üyesi Taşcı, 2013 sonunda başlattıkları 
Avrupa Birliği (AB), “Sayısal Gündem 2020” ajandasına paralel 
yürütülen çalışmalar kapsamında Akıllı Kentler Uzmanlık 
Grubu’nun bulunduğunu ve bu konuda çalıştay yaptıklarını 
anımsattı. Akıllı Ulaşım Sistemi Strateji Belgesi’nde akıllı 
ulaşım sistemlerinin baz alındığını anlatan Taşçı, “Kent 
yaşamında raylı sistemler biraz ihmal edilmiş” uyarısında 
bulundu.

Kent yaşamında ve ulaşım hizmetlerinde bilişim teknolojilerinin yaşam kalitesi ve zamandan 
kazanç sağlanmasına doğrudan etkisi artık yadsınamıyor. Öte yandan tüm ulaşım modlarının 
bilişim teknolojileri desteğiyle entegre edilerek hizmetlerin maksimum optimizasyonun 
sağlanması mal ve hizmet üretiminde ciddi bir tasarruf sağlanmasına neden olacak. Enerji 
tüketimin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, kazaların önlenmesi insan yaşamını doğrudan 
etkileyen faydalar olduğu gibi doğamız ve dünyamız da ulaşım ve kent yaşamında kullanılacak 
akıllı sistemler sayesinde büyük ölçüde kurtulacak. 
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Taşçı, Ulaştırma Bakanlığı’nın akıllı ulaşım sistemleri 
konusunda ciddi anlamda çalışmalar yürüttüğüne işaret 
ederek, Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Haritası’nın çıkarılması 
gerektiğini ifade etti. Yerel yönetimlerde de akıllı ulaşım 
sistemleri farkındalığının yaratılması gerektiğinin üzerinde 
duran Taşçı, bu noktada ortaya çıkan en önemli konunun 
birlikte çalışabilirlik olduğunu söyledi. 

“Akıllı şehirlere ihtiyacımız var”

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı ise konuşmasında artan altyapı 
sorunları, geleneksel sektörlerin teknolojiyle entegrasyonu 
konularına değinerek, “Dünya artık daha kalabalık olacak. 
Su ve enerji kaynaklarının iyi yönetilmesi gerekiyor. Akıllı 
şehirlere ihtiyacımız var” diye konuştu.  

Teknolojik şehirle, akıllı şehrin birbirinden farlı şeyler 
olduğunun altını çizen Yazıcı, kent bilgi toplama sistemi 
ve bilgi iletişim teknolojilerinin akıllı şehir vizyonunun 
temel esasları olduğunu kaydetti. Tuzla Belediyesi’nin akıllı 
belediyecilik uygulamalarını anlatan Yazıcı, akıllı belediyecilik 
kapsamında verilen hizmetlerin, e-Devlet Kapısı üzerinden de 
verilmesinin sağlanabileceğini dile getirdi. 

Türkiye’de bulut teknolojisine geçen ilk belediye olduklarına 
dikkat çeken Yazıcı, “İnsanı insan yapan değerlerle 
teknolojiden faydalanılarak, geleceği belirlemeliyiz” ifadesini 
kullandı. Yazıcı, belediye olarak dijital kütüphane kurduklarını 
ve parkları güvenli hale getirdiklerini aktararak, ekolojik-
teknolojik park oluşturduklarını belirtti.

BAŞARSOFT CEO’su Küçükpehlivan da sunumunda şirket 
olarak 81 şehir de 400 çalışanla Google Harita Sistemi’ni 
kullanarak, şehirlere dokunduklarını kaydetti. Zorluklara 
karşı inovatif (yenilikçi) çalışmalar yürüttüklerini söyleyen 
Küçükpehlivan, 1970 yılında Ankara’nın ulaşım planlamasını 
yaptıklarını bildirdi. Küçükpehlivan, dünyada milyarlarca 
nüfusu kapsayan ulaşım planı olmadığını söyleyerek 
“Teknolojiyi birçok yerde kullanmışız ama ulaşımda 
kullanmamışız” dedi. 

Ulaşım servislerini optimize eden (en iyi şekilde kullanmak, 
en çok istifade etmek) bir sistem geliştirdiklerini kaydeden 
Küçükpehlivan, böylece yüzde 15 tasarruf sağladıklarına 
dikkati çekti. Türkiye’de trafikteki araç sayısının Almanya’dan 
daha az olduğuna işaret eden Küçükpehlivan, insanların daha 
keyifli, daha konforlu bir ulaşımla evlerine ulaşmalarının 
gerektiğini söyledi.  

Panelde, plan ve projelerin gerçekleşmesinde ve 
sürdürülmesinde mutlaka arkasında bir lider ve siyasi 
iradenin olması gerektiğinin üzerinde durularak, akıllı 
şehirlerin dönüşümü gerçekleşirken; bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin kullanımına, çevreye ve insan sağlığına 
çok önem verilmesi gerektiğine ve raylı sistemlere öncelik 
tanınmasına işaret edildi. 
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Bilişim konusunda söz söyleme ve itiraz etmenin 
sektördeki sivil toplum kuruluşlarının (STK) görevi olduğunu 
belirten Ayan, sektör STK’larından yol gösterici ve ufuk 
açıcı olmaları, görüş bildirme konusunda daha aktif tavır 
sergilemelerini beklediklerini vurguladı. 

Dünya ve Türkiye’de teknoloji anlamında farklı 
yaklaşımlar sergilendiğine değinen Ayan, sosyal medyanın 
yükseldiğini ifade edip “Medyayı da sosyal medyayı da bizler 
yapıyoruz” dedi. 

Fortune Dergisi’nden Özdemir, dünya ve Türkiye ile ilgili 
değerlendirmelerde bulunup bir ülkede medyanın durduğu 
yer ve yarattığı etkinin o ülkenin teknolojiye yaklaşımını 
gösterdiğinin altını çizdi. Dünyadaki gelişmelere ilişkin 
örnekler veren Özdemir, Tayvan’da nesnelerin internetinin 
ülkenin siyaseti olarak tüm katmanlarca desteklenen bir 
modelin söz konusu olduğunu aktardı. 

Türkiye’de bazı gelişmeler olduğu ancak yön gösterecek 
kurumlar bulunmadığına işaret eden Özdemir, sözlerine 
şöyle devam etti:

“Dünyadaki gelişmeler sonucu medya ve STK’lar 
arasındaki ilişkilerin çok önemli olmayacağı bir dönemin 
eşiğindeyiz. Bu nedenle doğrudan sistemlerimizi geliştirip 
kendimizi değiştirerek yeniden şekillendirmemiz gerekiyor. 
Şirketler yayınlara ilgi gösteriyorsa yayınların şirketlere 
doğru kayması gerekmez. İşimizin ne olduğunu bilmemiz ve 
ona göre hareket etmemiz önem taşıyor. Bu çok zor ama 
yayınlar kendi hedef kitlelerini belirleyip o kitlenin ihtiyacını 
karşılamalı. Medya, STK ve şirketler arasındaki boşluk 
doldurulmak zorunda.”

Medyanın biraz kişisel bir iş ve oraya ne katıldığını 
önemli olduğundan söz eden Özdemir, sosyal medyanın 
dağıtım maliyeti açısından medyayı rahatlattığını ifade edip 
“Sosyal medyada da bugünden yarına değerini kaybetmeyen 
içerikle ilgilenmek gerekiyor. Sosyal medyadaki gelişme ve 
haberleri medyanın izlemesi ve kaliteli içeriği sunması çok 
önem taşıyor” diye konuştu. 

Telekom Dünyası’ndan Büke, Ankaralı bilişim 
muhabirlerinin teknolojideki gelişmeler ve projelere ilişkin 
bakış açılarına değindi. Ankara’da yaşanan gelişmelerin 
İstanbul’da yansımasının farklı olduğunu, Ankara’da daha 
çok düzenlemelere ait haberler yazıldığını bu nedenle 
üslubun değiştiğini belirtti.

Medya, kamu, STK, üniversite ve 
özel sektörle işbirliği yapmalı

  “Ankara’da kamudan bilgi alıp yazıya dökmek, ilgiliye 
ulaşıp haberi oluşturmak oldukça zor” diyen Büke, Ankara’da 
yapılan haberlerin Türkiye’ye yansıması çok daha fazla etkili 
olduğunu söyledi. 

Halkla ilişkiler (Public relations-PR) şirketlerinin hızla 
büyüdüğünü kaydeden Büke konuşmasını, “PR şirketleri 
büyürken özellikle sektör yayınları ile gazetelerin bilişim-
teknoloji sayfaları azalıyor. PR şirketleri neredeyse 
hazırladıkları haberleri yayınlayacak yayın bulamayacaklar” 
uyarısıyla sonlandırdı. 

BThaber Ankara Temsilcisi Özkan ise daha önce halkla 
ilişkiler (PR) ajanslarında da çalıştığını anımsatıp Ankara ile 
İstanbul medyasının bakış açısında derin bir uçurum olduğunun 
altını çizdi. Ankara’da pazarlama ve PR’ın gelişmediğini ifade 
eden Özkan, bilişim basınının işinin çok zor olduğundan 
yakındı. Özkan, kamunun basına güven sorunu yaşadığına 
işaret edip “Kamu size güven duyduktan sonra ancak iletişime 
geçebiliyorsunuz” dedi.

Kamunun başka kurumlarda olan gelişmeleri basından 
öğrendiğini bildirdiğini ancak bilişim yayınlarının fazla 
okunmadığına dikkat çeken Özkan, “Kamu, STK, üniversite ve 
özel sektörün işbirliğine gitmesi önemli” vurgusu yaptı.

Türkiye’de önemli gelişmeler yaşandığına dikkat çeken 
katılımcılar, medya ve sektör ilişkilerine yön verecek kuruluşlar 
olmadığını işaret ettiler. Panelde, “Medya, teknolojiyi ve 
sektördeki gelişmeleri izlerken kamu, şirket ve STK’larla 
işbirliğine gitmeli. STK’lar özellikle gelişmelerden, sektöre 
ilişkin sorun ve çözüm önerilerinin kamuoyuna duyurulması 
konusunda medya ile iyi ilişkiler kurup medyayı teknik bilgi 
açısından desteklemeli” değerlendirmesi yapıldı.  

Panelde sosyal medyada izlenebilme ve okuyucuya kaliteli 
içerik sunmanın günümüzde büyük önem taşıdığı belirtilirken 
medyanın teknoloji ve sektördeki gelişmeleri izlerken kamu, 
şirket ve STK’larla işbirliğine gitmesi gerektiği vurgulandı. 
STK’ların özellikle gelişmeler, sektöre ilişkin sorun ve çözüm 
önerilerinin kamuoyuna duyurulması konusunda medya ile 
iyi ilişkiler kurup medyayı teknik bilgi açısından desteklemesi 
istendi. Basın mensupları, özellikle bilgi ve iletişim sektöründe 
yaşanan sıkıntılar ve çözüme ilişkin yapılacak açıklama ve 
değerlendirmelerle birlikte verilmesi gereken tepki, dikkat 
çekilecek noktalar konusunda STK’ların öncü olması, ilgili 
açıklamaları yapması medyanın da bu açıklamalara yer 
vermesi gerektiğinin altını çizdi. 

32. Ulusal Bilişim Kurultayı’nın ikinci günü 
düzenlenen “Medya Bakışı ile Yeni 
Teknolojilerin Yaşama Etkisi” panelini, 

Telekomünikasyon ve Enerji Hizmetleri Tüketici Hakları ve 
Sektörel Araştırmalar Derneği (TEDER) Başkanı Serhat Özeren 
yönetti. Panele Fortune Dergisi’nden Kerem Özdemir, Tknlj.
com’dan Serhat Ayan, Telekom Dünyası’ndan Murat Büke 
ve BThaber Ankara Temsilcisi Sedef Özkan katıldığı panelin 
raportörlüğünü Aslıhan Bozkurt yaptı. Panelde, medyanın 
teknoloji trendlerini izleme süreci, teknoloji şirketleri, kamu 
ve sivil toplum kuruluşlarının medya ilişkileri ele alındı.  

TEDER Başkanı Özeren, oturumun başında katılımcılara, 
“Medya teknoloji trendlerini nasıl görüyor? Teknoloji şirketleri 
medya ilişkilerini doğru kullanabiliyor mu?” sorusunu yöneltti. 

Panelin ilk konuşmacısı olan Tknlj.com’dan Ayan, İstanbul 
ve Ankara’daki basın ve kamuoyunda teknoloji farkındalığının 
çok farklı olduğuna ve taraflar arasında karşılıklı bir karmaşa 
hali yaşandığını söyledi.

Bilişim ve iletişim sektörünü izleyen basın mensupları 
kendilerine bu konuda yardımcı olabilecek fazla editör 
olmadığından kendini daha fazla yetiştirmek durumunda 
kaldığını anlatan Ayan, bu nedenle hem imla hem teknik 
anlamda diğer gazetecilere göre çok daha fazla bilgi sahibi 
olduklarına değindi. Ayan, bilişim gazetecilerinin az bulunur 
ve alınıp satılan elemanlar haline geldiğine ancak şirketlere 
endeksli hale gelme riski ile karşı karşıya kaldıklarını da dikkat 
çekti. 
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Büyük teknoloji firmalarının şimdiden bazı prototiplerini 
ürettiği giyilebilir teknolojik ürünler çok yakın bir 
gelecekte tüm giysilerimizde kendini gösterecek. 

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 32. Bilişim Kurultayı’nın ikinci 
günü “IoT – Bireysel ve Toplumsal Yaşam Paradigmasında 
Değişim: Nesnelerin İnterneti / Giyilebilir Teknolojiler ve 3D 
Yazıcıların Geleceği” paneli gerçekleştirildi. 
İnternetin ilk ortaya çıktığı yıllarda insanlar karşılıklı olarak 
iletişim kuruyordu. Günümüzde ise artık nesnelerin, 
cihazların birbirleriyle iletişimini sıkça konuşmaya 
başladık. Yakın gelecekte hayatımızın her alanında yer alan 
nesnelerin birbirleriyle iletişim kurabilecek teknolojilerle 
birlikte üretileceği hayal değil. Öte yandan büyük teknoloji 
firmalarının şimdiden bazı prototiplerini ürettiği giyilebilir 
teknolojik ürünler çok yakın bir gelecekte tüm giysilerimizde 
kendini gösterecek. 3D yazıcı teknolojilerinde de baş 
döndürücü gelişim yaşanıyor. 
TBD İzmir Şube Başkanı Fikret Kavzak’ın yönettiği panele, 
IBM’den Burak İlter, ING Bank’tan Muharrem Taç ve Minyatip 

3 D  ya z ı l ı l a r d a  i ş i n  b o y u t u ,  
insan yaratılmasına kadar gidecek

100 yıllık bir kurum olduğuna değinen İlter, firmanın 
şu anda en büyük değişimi yaşadığını ve tüm birimleri 
bir araya topladığını anlattı. İlter, trafik ışıklarının 
yönetimine yüzde 40-43 IoT yatırımı yaptıklarını ifade 
etti. İlter, IoT’de çok fazla cihazın olmasının iyi olduğunu, 
ancak verinin de iyi yorumlanması gerektiğini vurguladı. 
Trafik yönetiminde sensör verilerin öne çıktığına işaret 
eden İlter, IoT’de güvenliğin çok önemli olduğunu 
vurguladı.  

Minyatip Kurucu Ortağı Akduman da 3 boyutlu 
baskı yöntemlerinin klasik üretim tekniklerine ezber 
bozdurduğuna değinerek, 3D cihazların 14 farklı 
işlem yapabildiğini belirtti. Akduman, NASA’nın 
uzaya yer çekimsiz çalışabilen 3D yazıcı gönderdiğini 
anlattı. Firmaların ürünlerinin protiplerini 3 boyutlu 
teknolojilerle üretmeye başladıklarını açıklayan 
Akduman, doku üreten 3 boyutlu yazıcılar olduğunu 
kaydetti. Akduman, ancak 3 boyutlu yazıcıların hızlarının 
yavaş olması nedeniyle seri üretime hazır olmadığını 
ifade etti.  Gelecekte ürünlere çip takılarak, elektronik 
olarak kontrol edilebileceğine işaret eden Akduman, 
işin insan yaratılması boyutuna kadar gidebileceğini ileri 
sürdü. Akduman, 4’üncü endüstri olarak nitelendirilen 
3D cihazların kendilerini de üretebildiklerini söyledi. 

ING Bank’tan Taç ise, IOT’nin tasarruf sağlama 
konusundaki önemine işaret ederek, IoT’de ekosistem 
ve platform olmak üzere iki konsept bulunduğunu 
ve ekosisteminin bütün cihazları destekleyeceğini 
anlattı. İntel, Microsoft ve IBM’in eko siteme girdiğini 
belirten Taç, platformların bir araya gelerek ekosisteme 
akmak zorunda olduklarını kaydetti. Taç, IoT’de İntel’in 
gücünün donanım alanında, IBM’in ise Watson Yapay 
Zekâ Projesi’nde olduğunu, Microsoft’un da Azur 
servislerini IoT’ye bağladığını bildirip bu üç şirketin de 
IoT altyapısını kaldırabilecek güçte olduklarını belirtti. 

Kurucu Ortağı Sercan Akduman katıldı. Raportörlüğünü Hülya 
Yardımoğlu’nun üstlendiği panelde, izleyiciler arasından katkı 
sağlayan TBD Onursal Başkanı Prof. Dr. Aydın Köksal IoT’yi 
kaldırarak, Nesneler İnterneti olarak tanımlanmasının doğru 
olacağını belirtti. 
TBD İzmir Şube Başkanı Kavzak, Türkiye’nin yeni 
teknolojilerde geç kalmayacağının altını çizerek, “Yeni 
teknolojilerde üreten ve tüketen ülke oluruz” dedi. 
Konuşmasında, IoT’de her alanda toplanan yoğun veri 
olacağına ve verilerin değerlendirilmesi ve analiz edilmesinin 
önem kazanacağına dikkati çeken Kavzak, verilere anlam 
katabilmenin önemli olduğunu ve buradan yola çıkarak Kişisel 
Verilerin Korunması Yasası’nın acilen yasalaşması gerektiğine 
vurgu yaptı. Kavzak, yasanın 2016’da çıkarılması gerektiğinin 
önemini dile getirerek, bilişim ve hukukçuların yasa üzerinde 
birlikte çalışmasının verimli olacağına inandığını söyledi. 
IBM’den İlter, nesnelerin interneti ile ilgili olarak 2015 
başında bir birim oluşturduklarını dile getirerek, IBM’in bu 
konuda çok büyük yatırımının olduğunu dile getirdi. IBM’in 

Nesneler İnterneti, ihtiyaçlar doğrultusunda kendini 
geliştirecek  

Panelde, IoT’nin hem veri okumak hem de veri yazmak, yönetim 
yapmak şeklinde çift yönlü çalıştığı kaydedildi. IoT ekosistemi 
de, nesneler interneti için donanım ve yazılım çözümlerini ayrı 
ayrı veya birlikte sunan arka planda SDK (Software developer 
kit-Yazılım geliştirme kiti) API (Application Programming 
Interface-Uygulama Programlama Arayüzü) , Cloud (Bulut), IDE 
(Integrated development environment- Bütünleşik Geliştirme 
Ortamı)  dokümantasyon gibi hizmetleri barındıran, ihtiyaçlar 
doğrultusunda kendini yenileyen, geliştiren ve değiştiren 
çalışmalar olarak ifade edildi.

3D yazıcıların endüstri, tıp, savunma sanayi, inşaat, uzay 
alanlarında kullanıldığının anlatıldığı panelde, dünyada 3D 
teknolojisi ile; tıp alanında 3 boyutlu MRI tarama yapılabildiği 
bu sayede doktorların ameliyat öncesi çalışma yaparak strateji 
belirleyebildikleri belirtildi. Panelde ayrıca,
yumuşak biyolojik malzeme kullanımı ile organ nakillerinin 
gerçekleşebildiği (kulak, kafatası nakilleri yapılmış); 3D yazıcı 
teknolojilerin geliştirilebilmesi için bu alanda Ar-Ge faaliyeti ve 
sarf malzeme üreten firmaların artması, 3D yazıcı fuarlarının ülke 
genelinde yaygınlaşması, devlet desteği, ürün ve hizmetlerini 3D 
yazıcı ile yapan firma ve kurumların artması gerektiğinin altı çizildi. 
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TBD 32. Bilişim Kurultayı’nın ikinci günü yapılan 
“Sağlıkta Fütüristik ve Yenilikçi Yaklaşımlar: 
Bilişimle Sağlıklı Yaşam” panelinde sağlık alanındaki 

öngörüler paylaşıldı. 

BeWell/Bwise’dan Dr. Cenk Tezcan’ın yönettiği panele, 
Genom ve Kök Hücre Merkezi Erciyes Biyoencormatik Grup 
Yöneticisi Ahmet Raşit Öztürk, Turkcell Sağlık Bölüm Başkanı 
Emre Tavşancıl, Sisoft Gn. Md. Yrd. Dr. Nejat Çakmak, Sağlık 
Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Serkan Atagün 
ile Microsoft Kamu Sektörü Sağlık Satış Yöneticisi Onur 
Özyazıcıoğlu konuşmacı olarak katıldı. Panelin raportörlüğünü 
Refia Karaca üstlendi. 

Dr. Cenk Tezcan, dünyanın inanılmaz bir transformasyondan 
(değişim) geçtiğine değinerek, yıkıcı teknolojiler olduğunu 
bildirdi. Sağlıkta örnek alınması gereken teknolojiler 
bulunduğuna işaret eden Tezcan, “Sağlığı daha güvenli hale 
getirmemizi konuşmamız lazım” dedi. Dünyayı kökünden 
değiştirecek hava kirliliği ve trafik kazalarının azalması 
gerektiğinin üzerinde duran Tezcan, 2030’da 2 milyon işin 
ortadan kalkacağının altını çizdi.

Sağlıkta Fütüristik ve Yenilikçi Yaklaşımlar:  
“Kalbi neden 3D yazıcıda yapmayalım?”

“Kalbi neden 3 D yazıcıda yapmayalım” diyen Tezcan, 
doku mühendisliği çalışmalarından söz etti. Tezcan, IBM’in 
yapay zekâ tabanlı projesi Watson’ın, ülkeler arasında hangi 
ameliyata karar verilmesi gerektiğinin sağlayacağını anlattı. 
Tezcan, kâğıtsız hastaneye doğru gidildiğini söyledi. 

Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Atagün 
ise bireylerin kendi sağlıklarını yönetme durumunda 
olabileceklerini belirterek, “Sağlık farkındalığı ve inovasyonu 
hep beraber sağlayacağız” dedi. Atagün, e-Nabız Projesi’ni 
ayrıntılı olarak izleyicilerle paylaştı. 

Turkcell Sağlık Bölüm Başkanı Tavşancıl da güncel 
modellerle geleneksel sağlık sisteminin bir araya getirilip, 
inovasyonların da sistemin bir parçası haline sokulması 
gerektiğinden söz etti. 

Sisoft Gn. Md. Yrd. Dr. Çakmak konuşmasında sağlık 
sektöründe nitelikli personel, nitelikli hekim sorunu olduğunun 
altını çizerek, bilişimci ve uzman yazılımcı sıkıntısının olduğunu 
dile getirdi. Çakmak, 2030’a gelindiğinde daha modern, 
daha iyi hizmet sunulan ve kontrol edilebilir bir ortamın 
sağlanacağını söyledi. 

Microsoft Kamu 
Sektörü Sağlık Satış 
Yöneticisi Özyazıcıoğlu ise 
Türkiye’de genç nüfusun 
fazla olmasına karşın, 
nüfusun yaşlandığına 
değindi. 2030’da da kronik 
hastalıkların olacağını ve 
istenilen doktor sayısına 
ulaşılacağını kaydeden 
Özyazıcıoğlu, hastanelerden 
gerekli, gereksiz birçok 
veri toplandığını belirtti. 
Özyazıcıoğlu, “Doğru 
veriyi toplamak ve doğru 
sonuçlara ulaşmak, veri 
analizi önemli” ifadesini 
kullandı. 

Kaynak ve iş gücünün 
gerekliliğine de işaret 
eden Özyazıcıoğlu, iş 
yapış tarzımızın günü 
kurtarma şeklinde olduğu 
ve uzun vadeli projelerde 
sorun yaşandığını söyledi. 
Özyazıcıoğlu, Microsoft’un 
değişen bir vizyonunun 
olduğunu dile getirirken, 
insanı her yerde benzersiz 
cihazlarla donatmaya, 
mobilite çözümlerine 
Microsoft’un büyük bir 
yatırım yaptığını anlatıp 
“İnovasyon artık hayatın 
içinde, insan gücümüzde 
var. Bunu desteklememiz 
gerekiyor” dedi. 

Hastalanmadan Kontrol ve Koruma Bilinci Projesi

Panelde ayrıca sağlıkta, Hastalanmadan Kontrol ve Koruma Bilinci Projesi’nden söz 
edilerek şu başlıklar ele alındı:

“Sağlıkta nitelikli eğitim ve eğitimli hekim yeterliliğini sağlamak; Nüfus yaş analiziyle 
bağlantılı olarak oluşabilecek kronik hastalıklarla ilgili olarak hazırlıklı olabilmek; Birebir veya 
kurumsal anlamda doğru veri toplanması ve bu verilerin doğru analizinin yapılması; Sağlık 
Bakanlığı desteği, geri ödeme altyapısının oluşturulması, hukuki altyapının oluşturulması; 
Eğitim ve bilinçlendirme ile davranış değişikliği yaratmak ve yarar sağlanması; Alım 
gücü oluşturma; Biyoteknoloji çağında reel anlamda değere dönüşen inovatif ürünler ve 
adaptasyonun sağlanması; Sağlıklı bulut altyapısının oluşturulması; Üretilen teknolojilerin 
(mobil giyilebilir yutulabilir v.b.) kullanımında yarar sağlanması gerekliliği ve bilinçlendirme; 
Sağlık standartlarının yükseltilmesi, uygulanması; Bireylerin sağlıklarına karşı sorumluluk 
algısını oluşturmak ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak; Genel anlamda tüm alanlarda 
doğru verilere ulaşabilmek ve daha hızlı tedavi noktasına ulaşabilmek için sağlığın teknoloji 
ve bilişim entegrasyonunun sağlanması.”  
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Dr. Yurt, sağlık sektörünün küresel sorunların 
katlanarak arttığı bir sektör olduğuna işaret 
ederek, bilişim sektörünün sağlık sektörüne 

katkı sağladığını, sorunların çözümü için güçlü işbirliğine 
ihtiyaç bulunduğunu anlattı. 

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Ursu ise e-sağlık 
kavramının Dünya Sağlık Örgütü için yeni bir kavram olduğunu 
dile getirerek, e-sağlık uygulamalarının çok geliştiğini ve çok 
sayıda uygulama bulunduğunu belirtti. e-Sağlık Stratejisi 
geliştirilmesine ilişkin örgütün çağrısı bulunduğunu anımsatan 
Ursu, e-sağlıkla ilgili yapılan çalışmaların karşılıklı iyi okunması 
gerektiği tavsiyesinde bulundu. Örgütün tavsiye kararlarının 
standartlara uyumluluğunun önemine işaret eden Ursu, 
e-sağlık performansının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi 
noktasında sürece önem verdiklerini ve süreçte karşılaşılan 
zorluklara dikkat ettiklerini kaydetti. 

Sağlık yönetişiminin iyileştirilmesi ve farklılıkların 
giderilmesinin üzerinde çalıştıklarını söyleyen Ursu, bilginin 
zamanında paylaşılmasının çok önemli olduğunu vurguladı. 
Ursu, işbirliği ve inisiyatif için uzmanlık grubu oluşturulduğunun 
altını çizerek, Türkiye’nin de süreç içerisinde önemli rol 
oynadığını kaydetti. Türkiye’deki e-nabız uygulamasının çok 
başarılı olduğunun vurgulayan Ursu, örgüt olarak Türkiye’nin 
pozitif deneyimlerini paylaşacaklarını, diğer ülkelerin de 
e-sağlık vizyonlarını belirlemelerini istediklerini bildirdi. Ursu,  
Türkiye’de e-sağlık sürecini etkileyen teknoloji kullanımı, 
geniş bant penatrasyonu ve yatırımlardan söz etti. e-Sağlık 
kapsamında bulunan mobil sağlık konusunda Uluslararası 
Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunications 
Union - ITU) ile ortak çalışma yürüttüklerini aktaran Ursu, 
pazarın çok hızlı biçimde değiştiğini anlattı. 

Konuşmasında e-sağlık alanında karşılaşılan zorluklar, 
yatırımlar ve bakım hizmetlerinden de söz eden Ursu, yatırım 
ve bakım hizmetlerinin sürece uygun şekilde değiştirilmesi 
gerektiğine işaret etti. Ursu, hastanın basit bir rol yerine 
kullanıcı rolüne kavuştuğunu ve geleneksel çerçevenin dışına 
çıktığına dikkati çekerek, başarılı bir platform geliştirilmesinin 
önemli olduğunu vurguladı. Süreç kapsamında karşılaşılan 
zorluklar, sistemin karşılıklı çalışması ve standart konusuna da 
değinen Ursu, konuşmasını sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplumun dijital okur-yazarlığının geliştirilmesi lazım. e- 
Sağlık konusunda örgüt kural koyucu ve ülkeleri destekleyici 
konumda. e-Sağlıkta önemli gelişmeler kaydedileceğine 
inanıyoruz. Ülkeler, 2030 için sürdürülebilir hedefler belirledi. 
e-Sağlık uygulamaları sürece önemli katkı sağlayacak. Çözüm 
önerileri üzerinde çalışan bir inisiyatif var. Hızlı, ileriye dönük, 
ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğun yanında doğru 

Sağlıkta Küresel Yaklaşımlar

e-Nabız uygulaması Dünya 
Sağlık Örgütü’ne örnek oldu

bilgi paylaşımı rolüne sahip ve hasta merkezli ulusal sağlık 
planları önemli. Birey merkezli hasta yönetimi ve bireylere 
kendi sağlıklarını kontrol etme bilinci kazandırılması, hasta 
bilgilerinin gizliliği, bilgilerin doğru değerlendirilerek verilerin 
oluşturulması için iyileştirmeler yapılması gerekli. e-Sağlık, 
sağlıkta eğitimsizliğin giderilmesi amacıyla Dünya Sağlık 
Örgütü’nün desteklediği özel bir proje.  e-Nabız uygulaması 
önemli ve Türkiye e-sağlıkta lider olabilme vasfı taşıyor.”

Elektronik sağlık kayıtları hasta güvenliğinde önemli

Hacettepe Hastaneleri Erişkin Hastanesi Başhekimi Prof. 
Dr. Topeli de sunumunda hasta güvenliğinin sağlık birimlerinin 
amacı olduğuna değinerek sağlık bakım ortamının karmaşık 
bir ortam olduğunu ve merkezde hastalık değil, hastanın 
bulunduğunu söyledi. Sağlık bakımının temel ilkelerinden 
birinin hasta güvenliği olduğuna vurgu yapan Topeli, hasta 
bakımında da güvenlikle ilgili sorunların olabildiğine dikkati 
çekti. Tıbbi hata nedenlerini sıralayan Topeli, hatanın insana 
özgü olduğunu, hataları nasıl engelleyebilirizin önemli 
olduğunun altını çizdi. Hemşire ve yardımcı sağlık personelinin 
az olduğunu ifade eden Topeli, elektronik sağlık kayıtlarının 
hasta güvenliğine önemli etkileri olduğunu ve doktorların 
karar destek sistemlerini önemsediklerini kaydetti. Topeli, 
sunumunda ayrıca şu önerilerde bulundu:   

-Hasta merkezli sağlık yönetimi ve güvenliği yanında etkili 
verimli tedavi ön planda olmalı,

-Adil tedavi ortamı (ödeneklerin kısıtlı olduğu ortamda 
eşit haklar) sağlanabilmeli,

-Hasta bireyler, tıbbi kazalardan uzak tutulmalı, 

-Hastane ortamları veya yoğun bakımlar, dijital ortamlara 
taşınıp evraksız ortamlar yaratılmalı. Yani veriler, elektronik 
ortamda doğru bir şekilde kayıt altına alınmasının yanında 
doktor hasta iletişiminde dinleme ve fiziksel muayenenin 
devamı önem taşıyor,

-Hekim ve hastane personel güvenliği, güvenlik kültürü 
ve temel ilkeler ile hasta güvenliğinde iyileştirme modelleri 
geliştirilmeli, 

-Tıbbı hataları engelleme metotları ve istatistikler 
paylaşılmalı,

-Suçlayıcılıktan uzak en güvenli ortamı sağlanmalı ve 
tedavi uygulanmalı,

-Bulaşıcı evrensel hastalıklar ve erken uyarı sistemlerinde 
teknoloji ile bilişim önem taşıyor. 

TBD 32. Bilişim Kurultayı’nın ikinci günü düzenlenen “Sağlıkta Küresel Yaklaşımlar” panelinde, 21. yüzyılda 
sağlıkta büyük bir transformasyonun gerçekleşeceğine işaret edilerek, hastane ve doktor odaklı bir sağlık 
sisteminin birey odaklı bir hale geleceği ve kişiselleşeceğinin üzerinde duruldu. 
Paneli, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nden (TODAİE) Dr. Nihat Yurt yönetti. Hacettepe Hastaneleri 
Erişkin Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Arzu Topeli ve Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization - WHO) 
Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu’nun katıldığı panelin raportörlüğünü Refia Karaca yaptı. 
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Dünya ve Türkiye’de atık elektrik, elektronik 
eşyalar konusunda bilgiler veren Dr. Keski’nin 
açıklamalarına göre, küresel olarak açığa çıkan 

atık elektrik, elektronik eşyaların (EEE) miktarı 41.5 milyon 
ve e-atıklar, dünyadaki katı atıkların yüzde1’ini oluşturuyor ve 
yıllık yüzde 10 oranında artış gösteriyor.  AB’de, 2020 yılı için 
12.3 milyon ton e-atık toplanması öngörülüyor.

“AB’nin toplama hedefleri ve yıllara göre artan oranda 
toplanması gereken miktar konusunda uyumlu değiliz” diyen 
Keski, Türkiye’de oluşan AEEE yıllık miktarının 539 bin ton 
olduğunu yıllık ortalama yüzde 5’lik bir büyüme ile bu miktarın 
2020’de 894 bin tona yükseleceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

22.05.2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) 
Kontrolü Yönetmeliği’nden söz eden Keski, yönetmeliğin 
2872 sayılı Çevre Kanunu; Avrupa Birliği’nin, 2002/95/EC 
sayılı Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin 
Kullanımının  Sınırlandırılmasına İlişkin Direktifi (RoSH) ile 
2002/96/EC sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Direktifi’ne 
(WEEE) dayandığını söyledi. 

“Dünyada ciddi bir şekilde illegal e-atık trafiği var” 
uyarısında bulunan Keski, sanayici ve tüketicilerde e-atık 
bilincinin arttırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Kamu, sanayici ve tüketicilerde e-atık bilinci ve farkındığının 
arttırılması gerektiğini belirten Keski, bütün atık gruplarına 
ilişkin eylem planlarının yer aldığı Ulusal Geri Dönüşüm 
Stratejisi’nin 2015’te oluşturulduğu belirterek stratejinin 
halka anlatılmasında yavaş kalındığını ifade etti. Atıklara 
ilişkin organizasyonlar düzenleyeceklerini anlatan Keski, 
belediyelerin 13 ayrı kategoride “Atık getirme merkezleri” 
kurmalarını zorunlu kıldıklarına değinerek  Aralık 2014’te 
yayınlanan tebliğe göre belediyelerin 2,3,4 yıl içinde aşamalı 
olarak “Atık getirme merkezleri” oluşturacaklarını açıkladı.. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje Yöneticisi 
Alıç, hem kamu hem de proje yöneticisi bakış 
açısıyla değerlendirmelerde bulundu çevreci 
yaklaşımlarda nelere dikkat edilmesi gerektiğini 
anlattı. Kamuda “çevreci bilişim felsefesi”nin 
yaygınlaşmadığına dikkat çeken Alıç, Çevre ve 
Orman Bakanlıklarının “çevreci bilişim felsefesi” 
açısından gözden geçirilmesi, “çevreci bilişim 
felsefesi”nin yaygınlaştırılması, farkındalık yaratarak 
başarılı sağlanabilmesi ve eksiklerin giderilmesi 
gerektiğini belirtti. 

Alıç, çevreci tasarımda “düzeltmenin” 
maliyetinin “önlemenin” maliyetinden çok daha 
fazla olduğunu vurgulayıp bu bakışla çalışmalarını 

Yaşanabil ir  bir  dünya için 
bilişimde çevreci yaklaşımlar

yürüttüklerini kaydetti. “Bizim için, her şey proje ve doğal 
olarak süreçtir. Kullanıcı bazında ‘Yeşil bilişim’ üretimi veya 
kullanımı yaklaşımlarımızı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz” 
diyen Alıç, farkındalık yaratarak başarılı olunabileceğini, atık 
yönetimine daha çok dikkat edilmesi ve eksiklerin gidilmesi 
gerektiğini söyledi. 

UNDP Türkiye’den Rodoplu, 1950’lerden beri 
Türkiye’de faaliyet gösteren, kapsayıcı ve sürdürülebilir 
büyüme konusunda yapılan çalışmaları hakkında bilgi verip 
Yenilenebilir enerji, yeşil büyüme, sürdürülebililir teknolojiler 
ve enerji verimliliği uygulamaları konusuna değindi.  “4.Sanayi 
Devrimi”nden söz edildiğini aktaran Rodoplu, her şeyin akıllı 
uygulamalara doğru gittiğine işaret etti. 

Global ortaklıklarında yeni araçların Kalkınmada 
Öngörü, Tasarım odaklı düşünme, Açık Veri Girişimleri , 
Katılımcı Bilgi Toplama ,Katılım ve Paylaşım, Sosyal Medya 
ve Blog’lar olduğunu aktaran Rodoplu, “Üretimde, sanayide 
çevreci bilişimin kullanılması önümüzdeki yılların kaçınılmaz 
noktalarından biri olarak öne çıkıyor” dedi. 

Ekodenge’den Yöntem ise kamu, üniversite, özel sektör 
ve vatandaşlar olarak bütünleşik bir yaklaşım olduğu takdirde 
sürdürülebileceğin olabileceğinin altını çizdi. Şu anda dünya 
nüfusunun yüzde 50’sinin şehirlerde yaşıyor, bu oranın 
2050’de yüzde 70’e çıkmasının beklendiğini bildiren Yöntem 
yürüttükleri projelere değinip “Muğla İli Sürdürülebilir Enerji 
Eylem Planı Çalışmaları”ndan söz etti. 

“Çevre dostu üretim, çevre dostu tarsımla başlar” diyen 
Autodesk Türkiye Ülke Lideri Murat Tüzüm, tasarımdan 
üretime, üretimden sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırma 
noktasında herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini 
vurguladı. Tüzüm, regülesyonlara katkı vererek yerlinin 
arttırılması çalışmaları yapılmasını da önerdi. 

32. Ulusal Bilişim Kurultayı’nın ikinci günü “Çevreci Bilişim: 
Yaşanabilir bir Dünya için Bilişimde Çevreci Yaklaşımlar - Çevreci 
Bilişim: Yeşil İnovasyon” için ne yapmalı?” paneli düzenlendi. 

Günümüzde doğaya saygılı, ekolojik, konforlu, enerji tüketimini 
azaltan, verimliliği artıran teknolojiler ön plana çıkıyor. 
Panelde, standartlar, mevzuatlar konusunda gelişmiş ülkelerle 
karşılaştırıldığında Türkiye’nin mevcut durumu, yapılması 
gerekenler ele alındı.

OSTIM / Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Koordinatörü 
Pınar Yalman Akcengiz’in yönettiği panele, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi 
Dairesi Özel Atıkların Yönetimi Şubesi’nden Dr. Dr. Menekşe 
Keski, Orman ve Su İşleri Bakanlığı PMP Proje Yöneticisi Emre 
Alıç, Birleşmiş Milletler Kalkınma Program (UNDP) Türkiye’den 
Pelin Rodoplu, Ekodenge’den Emre Yöntem ve Autodesk 
Türkiye Ülke Lideri Murat Tüzüm konuşmacı olarak katılırken 
raportörlüğü TBD Bilişim Dergisi’nden Aslıhan Bozkurt yaptı. 
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Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, 
Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı 
(TOSYÖV) Eski Başkanı, 20. Dönem Denizli 
Milletvekili Hilmi Develi’nin yönettiği panele, 
TOSYÖV Başkanı Yalçın Sönmez, Ankara Sanayi 

Odası (ASO) Genel Sekreteri Yavuz Cabbar, 9 Eylül Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı İşletme 
Bölüm Başkanı Emin Akçaoğlu, Bilgisayar Mühendisi, 
Danışman, TBD eski yöneticilerinden Hülya Küçükaras ve 
Microsoft Genel Müdür Yardımcısı Tarık Tüzünsu katıldı, 
raportörlüğünü ise TBD Bilişim Dergisi’nden Aslıhan Bozkurt 
yaptı. 

Panelde ilk sözü alan ASO Genel Sekreteri Cabbar, 
Türkiye’de KOBİ’lere yönelik destek mekanizmaları 
bulunduğunu ancak bu mekanizmalara ulaşımda problemler 
olduğunu belirtip  

“KOBİ’ler ve start-up’larda teknoloji, inovasyon ve kamu 
politikalarıyla destek anlamında çok yol aldığımız söylenemez. 
Destek mekanizmaları var ama seri üretim ve pazarlama 
noktasında fazla yok” dedi.

Cabbar, üretim yapacak KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını 
karşılayabilecekleri mekanizmaların fazla bulunmadığını 
kaydederken 1999’da KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla kurulan KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım 
Ortaklığı A.Ş.’de de çok sınırlı ve yetersiz kaynak olduğunu 
bildirdi. 

 Yeni finans kaynaklarının ortaya çıkmaya başladığını, 
melek yatırımcılara ilişkin bazı düzenlemeler yapıldığını anlatan 
Cabbar, Avrupa Yatırım Fonu ile bir program başlatıldığını, bu 
fonu biraz daha finansman getirecek şekilde yükseltmeye 
çalıştıklarını belirtip ancak bu destek ve yardımların sonucunu 
takip eden bir yapının ortada olmadığına işaret etti. 

ASO’da KOBİ’lerin rekabet edebilirliliklerine ilişkin 
çalışmalar yürüttüklerini anlatan Cabbar, “Teknoloji ve 
rekabette Odaların çok önemli rolü olduğunu düşünüyorum. 
Odaların kanunen verilen görevlerini yerine getirmenin 
yanında KOBİ’lere rehberlik edecek yapıyı oluşturmaları 
gerekir. Odaların kendi içinde küçük birimler kurarak KOBİ’lerle 
işbirliği geliştirmesi KOBİ’lerin rekabet edebilmelerinde önemli 
rol alabilir” diye konuştu.

Cabbar, “Üniversitelerde geliştirilen ürünlerin ticarileştirip 
pazarlanması önemli ancak KOBİ’lerin ihtiyaçlarının 
üniversiteler tarafından giderilmesi bence çok daha önemli. 
Üniversitelerde geliştirilen ürünün pazarlanması çok daha 
uzun zaman alırken KOBİ’lerin geliştirdiği ürün daha kolay 

G20 TURKEY 2015: Gelecek 10 yılı 
KOBİ’ler taşıyacak, bilişim sektörü 
bu vizyona odaklanmalı

ticarileştirilebilir” değerlendirmesinde bulundu.      

Teknoloji ara birimi oluşturduklarından söz eden Cabbar, 
üniversite ile Avrupa Birliği (AB) desteği ve katkısını alma, bu 
konuda eleman yetiştirmeye çalıştıklarını anlattı.   

Daha sonra konuşan TOSYÖV Başkanı Sönmez, hala 
etkisinden kurtulamadığımız küresel krizin, KOBİ’leri; 
bilişim teknolojilerinden azami oranda yararlanmaya 
ittiğini, böylelikle bilişim sektörünün KOBİ’lerin çok yönlü 
dönüşüm sürecinin bir parçası olduğunu söyleyip “KOBİ’lerde 
dönüşümü, rekabetçilik ve yüksek teknolojiye geçiş arzusu 
yönlendiriyor. Bilişim teknolojileri sektörü, KOBİ’leri 
dönüştürecek her eylemin ekseni olabilecek potansiyeli 
taşımaktadır” dedi.

Yenilikçi KOBİ potansiyelimizin “istekli olanlar” sınıflamasında 
AB’den yüksek; yüzde 52 civarında olduğunu kaydeden 
Sönmez, ancak yenilik faaliyetinde bulunan KOBİ oranının 
yüzde 20’nin gerisinde bulunduğunu bunun da yüzde 6’sının 
başarısız olup vazgeçtiğini belirtti. Sönmez, “KOBİ’lerde 
bilişim teknolojilerine geçiş süreci Türkiye’de geç başladı 
ve hâlâ çok gerideyiz. Bilişim teknolojilerine geçiş hızı da 
KOBİ’lerde hâlâ yavaştır, bunu hızlandırmak zorundayız. 
Kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Çünkü; dünya üretime 
dönüyor. Üretim ve istihdamda KOBİ’ler öne çıkıyor” diye 
konuştu.

Yüksek ekonomik büyüme bilişimi de büyütür, ama sadece 
donanım ayağını. Bu yetmez, çünkü; yazılım ve hizmet ayakları 
güdük kalmışsa sektör güçlenemez, “millileşemez”, ihracatını 
artıramaz. Bilişimin yazılım ve hizmet ayakları Türkiye’de ancak 
KOBİ’ler üzerinden gelişip güçlenir.

Kasım ayında Türkiye’de yapılan G20 TURKEY 2015-Antalya 
Zirvesi’nde dünya ekonomisi için, “Geçmiş 10 yılı KOBİ’ler 
taşıdı. Gelecek 10 yılı da KOBİ’ler taşıyacak. Bilişim 
sektörümüz de bu vizyona odaklanmalı” denildiğini 
anımsatan Sönmez, G20’nin hükümetlere yüklediği görevleri, 
“Açık veri, dinamik ve kapsayıcı büyümeyi teşvik eden 
önemli araçlardan biri olarak algılanmalı. Kamu-özel sektör 
ortaklığı ile çalışacak modeller tasarlanmalı. Küresel büyüme 
için gerekli olan internet ve dijital ticarete odaklanılmalı. 
KOBİ’ler dijital ekonomiye daha yoğun entegre edilmeli. 
E-ticaretin kullanım alanı genişletilmeli” şeklinde sıraladı. 
Bütün bu görevlerin ulusal çerçevede yapılmayacağına dikkat 
çeken Sönmez, dijital kural ve düzenlemeler konusunda 
küresel çapta işbirliklerinin kurulacağını, bilişimde küresel 
entegrasyon ve internet yönetim liderliğini G20’nin 
üstleneceğine dikkat çekti. 

KOBİ’ler, daralan iş gücü piyasası içerisinde, istihdam ve katma değer yaratma açısından 

özel bir yere sahip. Girişimciliğin kurumsal bir nitelik kazanması KOBİ’lerin çatısı altında 

gerçekleşirken KOBİ’lerdeki yenilikçi yaklaşımlar, inovasyon ve Ar-Ge’yle katma değer yaratan 

ürün geliştirme çabaları, mevcut durum, sorunlar, destekler ve çözüm önerileri 32. TBD Ulusal 

Bilişim Kurultayı’nın son günü “KOBİ, Teknoloji, Rekabet Edilebilirlik” panelinde ele alındı. 

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 91

B
İL

İŞ
İM

 ::
 2

01
6 

:: 
 O

C
A

K

90 GÜNDEM   B İ L İ Ş İ M  2 0 1 5GÜNDEM   B İ L İ Ş İ M  2 0 1 5



Sönmez, ulusal çerçevede de kamuda veri merkezlerinin 
bütünleştirileceğini, Kamu Bulutu Projesi’nin uygulanacağını, 
hizmette verimliliğin arttırılacağını, istatistiki bilgi altyapısının 
güçlendirileceğini, tüm veri ve istatistikleri tek çatı altında 
toplayan bir internet portalının oluşturulacağını ve bilişim 
sektörüne ilişkin oluşturulan prensipler setinin uygulamaya 
konulacağını bildirdi. Bu doğrultuda hükümetin yüksek 
teknoloji ile üretimi esas alan, yeni bir Sanayileşme Stratejisi 
açıkladığından söz eden Sönmez, “Bu strateji hepimiz için 
uyarıcıdır. KOBİ’lerimiz rekabetçi olacaklarsa, Ar-Ge ve 
inovasyon yapacaklarsa, ne edip edip, üretimden yönetime 
tüm KOBİ faaliyetlerine bilişim teknolojilerini sokmalıyız. 
Böylelikle KOBİ’lere verimlilik ve hız kazandırmalıyız” ifadesini 
kullandı.

Türkiye’nin en zayıf yanlarından birisinin işbirliği olduğuna 
işaret eden Sönmez, “Kurumsal ve sektörel işbirliklerinde 
gerinin de gerisindeyiz. Kamu-özel kesim işbirliklerinde bir 
modelimiz yoktur. İşletme bazında baktığımızda, KOBİ’lerde 
bilişim teknolojilerine geçişi sınırlayan engeller, bilgi ve 

bilinç, kalifiye istihdam ve kaynak yetersizliği gibi görünür. Bu 
engeller de ancak işbirlikleri ile aşılabilir. Bilişim sektörümüz 
için işbirlikleri yaşamsaldır” diyerek TOSYÖV olarak, dikkatini 
KOBİ’lere çeviren her platformu önemsedikleri, bilişim 
sektörünün KOBİ’lere yönelik bilgi, bilinç ve iştah artırıcı her 
etkinliğine güç verdiklerini söyledi. 

Sönmez, konuşmasında “Yüksek ekonomik büyüme bilişimi 
de büyütür, ama sadece donanım ayağını... Bu yetmez çünkü 
yazılım ve hizmet ayakları güdük kalmışsa sektör güçlenemez, 
‘millileşemez’, ihracatını artıramaz. Bilişimin yazılım ve hizmet 
ayakları Türkiye’de ancak KOBİ’ler üzerinden gelişip güçlenir. 
Bunu ben biliyorum, sizler biliyorsunuz,  ama KOBİ’ler henüz 
yeterince bilmiyor” saptamasında bulundu. 

Bilişim sektörünün “Bilişimsizliğin maliyeti” gibi önemli bir 
kavramı ürettiğine değinen Sönmez, KOBİ’lerin de bunu 
görüp kavradığını, kendi sektörünün özgün normlarını içeren 
modelleriyle gelen bilişimciyi dinlemeye hazır olduğunun 
altını çizerek bilişim sektörünün Ar-Ge ve inovasyon 

kapasitesini kışkırtacak –fışkırtacak– olan yeterli sayıda KOBİ 
bulunduğunu belirtti. Sönmez, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Sonuç olarak; Türkiye ekonomisi ‘dönüşüm zamanı’ 
içindedir. Küresel akıntıya uyarak yüzmektedir. Doğru kulaç 
atarsa karşıya geçebilecektir. Yoksa boğulacaktır. Doğru kulaç; 
bilişim sektörüdür. Ekonomiler, bilişimle yüzebilmektedir. 
Geleneksel kulaçlarla yüzme yarışını tamamlamak 
olanaksızdır. Bunu önce bilişim sektörümüz anladığı; 
anladığını da KOBİ’lere anlatabildiği zaman, karşı kıyıdan bize 
el sallayan bilgi toplumunun, yanına varabileceğiz. İnternet ve 
donanımla mayomuzu giydik. Yazılım ve hizmetle yüzeceğiz. 
İşte bütün mesele…”

Eylül Üniversitesi’nden Akçaoğlu, KOBİ’lerin rekabet gücü 
tartışmalarına değindi. Bir ülkenin rekabet gücü ile firmaların 
rekabet gücü arasında önemli bir ilişki bulunduğu ve rekabetin 
kaçınılmaz bir zorunluluk olduğuna işaret eden Akçaoğlu, 
KOBİ’lerin hep gündemde ve çok önem taşıdığını belirterek 
“Türkiye’de KOBİ’lerin durumu hiç de iç açıcı değil” dedi.

Kavram olarak “rekabet stratejisini” gündeme getirip 
tanımlayan Akçaoğlu,  KOBİ’lerin insanlardan oluştuğu, en 
değerli unsurun insan olduğunu işaret etti. 

Akçaoğlu,  Türkiye’de insan yetiştirilmesi ve yetişmiş 
insanların kullanılması anlamında çok ciddi sıkıntı yaşandığı 
ve bunun aşılması gerektiğinin altını çizdi. “Bizim yaratıcılığı 
özendirmemiz lazım ama bunu pek yapamıyoruz” diyen 
Akçaoğlu, AB fonları ya da başka kanallarda çok fazla projenin 
desteklendiğini, burada sorun olmadığını ancak devletin 
rekabet etmede yaşanan tıkanıklığı aşmada üzerine düşen 
“özel rolü” yerine getirmesinde bazı şüpheleri bulunduğundan 
söz etti. Akçaoğlu, devletin bugüne kadar takındığı tutumdan 
daha farklı bir tutum takınmasını istedi.   

Bilgisayar Mühendisi, Danışman, TBD eski yöneticisi 
Küçükaras, “Biyoteknoloji çağındayız ve bu çağ yaklaşık 25 
yıl sürecek” diyerek başladığı konuşmasında, hayatında tanık 
olduğu bazı olayları anlattı. Biyoteknoloji çağında yaşadığımıza 
dikkat çeken Küçükaras, Türkiye’nin hâlâ bilişim çağını 
tartıştığını ve onun izlerini taşıdığını söyledi. 

“Bizim çok ödevimiz var. Teknoloji üretmenin yanında 
bakım ve desteği de vermek zorundayız” diyen Küçükaras, 
bu kadar geri bırakılmayı hak etmediğimize işaret ederek 
bir kültürel atak yapılması gerektiğini vurguladı. Küçükaras, 
biyoteknoloji çağı niyet ve kararlılığı ile Türkiye’nin  bir başka 
yere taşınabileceğine inandığını belirtti.  

“Bilişim işçisi” tanımı yapan Küçükaras, devletten bir 
şeyler yapmayı bekleme yerine organize sanayi bölgelerinde 
elektrikçi, tesisatçı gibi  “bilişim işçisi” de bulundurulmayı,  
“Köy Enstitüleri” gibi “Bilişim Kültürü Laboratuarları” ile Bilişim 
Kooperatifleri kurmayı önerdi. 

22 yıldır bilişim sektöründe olduklarını söyleyen Microsoft 
Genel Müdür Yardımcısı Tüzünsu, Türkiye’deki 3.5 milyon 
KOBİ’nin ancak yüzde 10’unun web sitesi bulunduğunu 
kaydetti. Türkiye’nin büyümesinde KOBİ’lerin çok büyük 
payı olacağını düşündüğünü söyleyen Tüzünsu, firmaların 
yapılarının değiştiğini anlattı. 

“Hızlı bir şekilde sahiplenen ve doğru yolda iseniz hızla öne 
geçebilen bir ülkeyiz” diyen Tüzünsu, rekabetin artık uluslar 
arası alanda yaşandığını ifade etti. Yıllarca sürekli teknoloji 
satmaya çalıştıklarını bildiren Tüzünsu, tıkanıklığın şirketlerden 
kaynaklandığını ve şirketlerin KOBİ’lere erişemediğine değinip 
“KOBİ ne yapacağını bilişimci de nasıl anlatacağını bilmiyor” 
dedi. 
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Sayısal okur-yazarlık normal 
müfredat  kadar  önemli

TBD 32. Bilişim Kurultayı’nın üçüncü gününde 
yapılan “Kadın, Çocuk ve Aile Yaşamında 
Bilişim” panelinde bilişim teknolojileri 

alanındaki gelişmelerin kaçınılmaz bir şekilde toplumun en 
küçük birimi olarak kabul edilen aileleri de yakından etkilediği 
vurgulandı. Panelde, kadınlar, çocuklar ve aileler açısından 
bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin önemi ve etkilerinin de 
konuşulduğu panelde, bilişim teknolojilerinin kadınlarımıza, 
ailelerimize ve çocuklarımıza katkısını artırmak için neler 
yapılabilir tartışıldı. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı, Ankara Çocuk 
Koruma Birimi, Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Prof. 
Dr. Betül Ulukol’un yönettiği panele, Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu (RTÜK)  Uzmanı Nuran Yardımcı, Hacettepe 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutlu 
Binark ve Şule Karataş ile TOBB Türkiye Yazılım Meclisi 
Başkanı Melek Bar Elmas katıldı. 

Raportörlüğünü Burcu Türkinan Göktürk’ün yaptığı panelde 
Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Ulukol, 
internet ortamında ya da siber ortamda eşit cinsiyetin 
gözetilmesi gerektiğine değinerek, herkesin teknoloji okur-
yazarı olmasının önemine işaret etti. 

RTÜK Uzmanı Yardımcı, “Avrupa Konseyi’nin Bilişimde 
Kadın ve Çocuğa Bakışı” adlı sunumunu katılımcılarla 
paylaştı. Yardımcı, internet kullanımının olumlu etkilerini 
arttırmak, risklerini azaltmak için Avrupa Konseyi (AK) 
bünyesinde yapılan Birleşmiş Milletler (BM), Uluslar arası 
Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunications 
Union-ITU), Avrupa Birliği (AB) gibi Uluslar arası örgütlerin 
ortak düzenleme çalışmalarından ve AK’nin bilişim 
okur-yazarlığının çocuklar için arttırılması yönündeki 
çalışmalarından söz ederek,  Avrupa Konseyi’nin ortaya 
koyduğu metinlere ve hazırlanan mevzuat maddelerine de 
yer verdi. 
Yardımcı, AB’nin çocuk ve gençlere yönelik olarak; bilişim 
teknolojilerini öne çıkarıp, riskleri azaltıp, fırsatları nasıl 
artırmak gerektiğinin yollarını ortaya koyduğunu anlattı. 

İnternet özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün korunması 
gerektiğinin üzerinde duran Yardımcı, internette çocuklara 
yönelik güvenli kaynakların artırılmasının önemini vurguladı. 
Yardımcı, çocuk ve gençlerin internet kullanımında 
yetkinleştirilmesi gerektiğinin üzerinde durarak, “Sayısal okur-
yazarlığa normal müfredat kadar önem verilmelidir” dedi.  

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Elmas da sunumunda 
“Küresel evrim ve değişim sürecinin internet ve bilgisayardan 
bağımsız olamayacağını; ayrıca,  gençler arasında fırsat 
eşitliğini yaygınlaştırmak amacıyla oluşturulmuş internet 
platformlarının bireylerin yetkinlik ve yeteneklerini 
geliştirdiğini” ele aldı. 5 Aralık tarihinin “Dünya Gönüllülük” 
günü olduğunu anımsatan Elmas, başkaları için bedelsiz içerik 
üretme ekonomisi sistematiğinin geliştirilmesi gerektiğini 
belirtti. Bilişimin iyi kullanım örneklerine değinilen değinen 
Elmas, “Gelecek Daha Net” gönüllü platformu ile profesyonel 
koçluk, on-line eğitimler ve kişisel gelişim gibi katma değeri 
yüksek olan platformlar hakkında bilgi verdi.  

Bilişimin sadece kadın ve çocuk sorunu olmadığına dikkat 
çeken Elmas, bilişimin cinsiyet ve yaştan bağımsız olarak 
ele alınması gerektiğinin altını çizdi. Elmas, bilişimin yeni 
öğrenme kanalları sağladığının üzerinde dururken, “Dünya 
artık kocaman bir köy haline geldi. Büyüteç gibidir teknoloji 
iyiyseniz daha iyi, kötüyseniz daha kötü gösterir sizi” diye 
konuştu. Artık bilgisayar olmadan bir şey yapılamayacağına 
vurgu yapan Elmas, “Bilişimin de keyfini çıkarın” önerisinde 
bulundu. 

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Binark ve asistan Karataş tarafından “X-Y-Z Kuşakları Arası 
Sayısal Uçurum ve İnternetin Ülkemiz Gençleri Arasında 
Pasif kullanımı; Aktif ve Üretken Medya Okur-Yazarlığının 
Geliştirilmesi” konulu sunum gerçekleştirildi. Y kuşağının 
teknoloji tutkunu, dijital bir kuşak olduğunu ifade eden 
Binark, Z kuşağının da teknolojinin içine doğduğunu, 
ülkelerarasında olduğu gibi insanlar arasında da sayısal 
uçurum bulunduğunu söyledi. “Yeni medya okur-yazarlığı 
neden gerekli?” sorusunu yönelten Binark, bireyi yurttaşa 
dönüştüren medya okur-yazarlığının, farkındalık kazanılmasını 
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da sağladığını kaydetti. Binark, Unicef 
Türkiye & Alternatif Bilişim Derneği ortak 
çalışmalarından, TÜBİTAK Sobag, Internet 
Society ve  EU Kids online “Çevrimiçi Çocuk” 
projelerinden söz etti.  

Karataş ise, kuşak çatışmalarının aynı yaş 
grubu aralığında olan kuşaklar arasında 
değil, teknoloji kullanımı açısından eşit 
olan gruplar arasında değerlendirilmesi 
gerektiğini, çatışmanın dijital beceri 
eşitsizliğinden kaynaklandığını anlattı. 
Karataş, sunumunda internet kullanımında 
pasif kullanıcı olunduğu, yeni medya okur-
yazarlığı bildirgesinde internet ve medya 
kullanımında bilgi ve beceri sahibi olunması, 
medyayı etik ve hak temelli kullanarak aktif 
ve üretken bir bilişim kullanıcı olunması 
gerektiğini vurguladı.
 

Bilişimdeki gelişmeleri herkes için fırsat olmalı

“Kadın, Çocuk ve Aile Yaşamında Bilişim” panelinde, 
toplumsal cinsiyet eşitliği esas alınarak toplumun tüm 
bireylerinin eşit olduğu, bilişimdeki gelişmelerin herkes 
için fırsat olarak değerlendirebilmesi gerektiği, 
kötü amaçlı kullanımı sonrası oluşacak zararlardan 
korunmak için teknik önlemlerin alınmasının yanı 
sıra, sayısal okuryazarlığın toplumun tümü tarafından 
oluşturulması ve bilişim yetkinliğinin geliştirilmesi gerektiği 
öne çıktı. 

Bu doğrultuda, çocuk ve gençleri internetin zararlarından 
korumak için yasak ya da filtreleme gibi önlemlerin 
alınmasının yeterli ve etkin olmayacağı, bilinçli kullanım ve 
yetkinliğin arttırılması gerekliliğinin altı çizildi. 

Panelde,  internetin iyi kullanımıyla, yeni öğrenme 
sistematiğinin geliştiği, yeni sosyalleşme olanaklarının 
sağlandığı, daha yetkili bireyler oluştuğu görüşü 
vurgulandı. Kişisel ve profesyonel gelişim için ücretsiz 
destek platformlarından söz edilerek, iyi uygulama 
örnekleri ele alındı. 

Panelde ayrıca, internet kullanımının ülkemizde 
pasif kullanıcı profili ile gerçekleştirildiği, internetin 
üretme ekonomisi düşünme sistematiği ile kullanımın 
yaygınlaştırıldığında bireysel ve toplumsal gelişimin çok 
daha hızlı olacağına dikkat çekildi.

Panelde, toplumun kadın, çocuk ya da genç ayrımı 
yapılmadan tüm bireylerinin bilişim kullanımından 
olumlu ya da olumsuz etkilenebileceği dolayısıyla 
tüm bireylerin toplumsal eşitliği göz önüne alınarak 
değerlendirildi. Pasif bilişim ve iletişim kullanımının 
yerine katma değerli endüstriyel üretime yönelik 
kullanımını teşvik etmek için bilişim okur-yazarlığının 
toplumun tüm seviyelerinde geliştirilmesi gereken esas 
temel olduğu sonucu açıkça görüldü. Bilişim okur-
yazarlığının gelişmesi ile daha yetkin bireyler ve kendi 
kendini koruyan bir eko sistem oluşturulabileceğine 
yönelik tespitler yapıldı.
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SİNERJİTÜRK Etkin İş ve Güç Platformu Başkanı 
Abdullah Raşit Gülhan’ın yönettiği, ASELSAN Kripto 
ve Bilgi Güvenliği Müdürü Ali Yazıcı, HAVELSAN 

Siber Güvenlik Direktörü Kani Hacıpaşaoğlu, Savunma 
Teknolojileri Mühendislik (STM) ve Ticaret A.Ş Teknolojiden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Korkut, TÜBİTAK 
BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) Uzmanı Ali Rezaki ile 
A.Ü. Tıp Fak./Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Prof. 
Dr. Betül Ulukol’un katıldığı açık oturumun raportörlüğünü 
Hülya Yardımoğlu yaptı. 

Oturum Başkanı Gülhan, siber güvenliği hangi şemsiye 
altında barındıracağımızın önemli olduğuna işaret ederek, 
belki Başbakanlığa bağlı, belki Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı 
bir birimin siber güvenliği düzenleyebileceğini kaydetti. 
“Bilgi güvenliği ayrı, bilgiye sahip olmak ayrı bir şey” diyen 
Gülhan, kendi bilgimize sahip olmamız ve yerli çözümler 
kullanmamız gerektiğini söyledi. Gülhan, yüzde 100 güvenli 
bir iletişimin olmadığını da kaydetti. 

Devlet, yasal mevzuatı oluşturmakla yükümlü

ASELSAN Kripto ve Bilgi Güvenliği Müdürü Yazıcı, Bilgi 
Güvenliği Derneği’nin siber güvenlik konusunda farkındalık 
oluşturulması için kurulmuş bir dernek olduğuna dikkati 

Siber güvenlikte “yerli sektör” 
envanter çalışması yapılıyor

çekti. Yazıcı, siber güvenlik eko sisteminin oluşturulmasının 
önemi üzerinde durdu. Siber güvenlik farkındalığının tüm 
paydaşlara yaygın olarak dağıtılması gerektiğini belirten Yazıcı, 
Siber Güvenlik Kurulu’nun ekosistemi yöneten bir makam 
olduğunu söyledi. Yazıcı, siber güvenlikte hangi teknolojilerin 
kullanılacağının önceliklendirilmesinin önemine değinerek, 
“Siber güvenlik standartlarının belirli ve net tanımlanması 
gerekiyor” dedi. 

Sanayide sanayi katılım oranı diye bir oranın olduğunu 
anımsatan Yazıcı, benzer bir yapının da siber güvenlik alanında 
olması gerektiğine işaret etti. Ulusal Siber Olaylara Müdahale 
Merkezi (USOM) ve Siber Olaylara Müdahale Ekipleri 
(SOME) gibi yapıların bilişim sistemlerine yönelik yapılar 
olduğuna değinen Yazıcı, siber istihbaratın USOM üzerinden 
gerçekleştirileceğini kaydetti. Yazıcı, Türkiye’nin siber saldırı 
yaratan ve maruz kalan 10 ülke arasında olduğunu belirterek, 
Türkiye’de hiçbir şeyin tanımlı olmadığını söyledi. Yazıcı, siber 
gülenlikle ilgili olarak devletin düzenleme yapmak ve yasal 
mevzuatı oluşturmakla, yetkili kurumu görevlendirmekle 
yükümlü olduğunu vurguladı.  

Güvenli yazılım ve güvenli donanımın bir süreç olduğunu 
anlatan Yazıcı, yüzde 100 güvenliğin olmadığını bu nedenle 
yerli çözümlerin çok önemli olduğunu vurguladı. Siber güvenlik 
için yerli sektör envanter çalışması yaptıklarını ifade eden 

TBD 32. Bilişim Kurultayı’nın üçüncü gününde, “Siber Güvenli Yaşam: Siber Güvenliğin Teknik ve Hukuki 
Boyutunda Son Gelişmeler” konulu açık oturum gerçekleştirildi. Oturumda, bilgisayar, akıllı telefon, 
tablet bilgisayar gibi herhangi bir cihaz kullanan kişiler ve bu altyapıya sahip veya kullanan kurumların 
artık siber güvenlik sorunlarının muhataplarından birine dönüşmüş durumda olduğu vurgulandı. 
Oturumda, özellikle, Türkiye’nin dünya genelinde siber saldırıya uğrayan ve siber saldırı başlatan 
ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığı göz önüne alındığında durumun daha da kritik bir hal aldığına 
işaret edildi. Bugün gerek kamu, gerek kurum ve kişilerin siber güvenlik açısından gerekli özeni 
gösterip gerekli önlemleri almaktan uzak olduğunun altı çizilen oturumda, siber güvenlik farkındalığı, 
siber güvenlik önlemleri, siber güvenlik uzmanlığı ve eğitimi, yerli siber güvenlik donanım ve yazılım 
sektörü, siber güvenlik mevzuatı ve eko sisteminin oluşturulması konuları tartışıldı.  Oturumda, siber 
güvenlik çalışmaları için “yerli sektör” envanter çalışması yapıldığı belirtildi. 
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Yazıcı, “Siber güvenlikte olgunluk seviyesine ulaşmak zor. 
Ancak ihtisas sahibi olduğumuz konular var” diye konuştu. 

“Siber güvenlikte üçüncü yaklaşım da siber güvenliğin 
milli güvenliğe dönüşmesinin şart olduğu ve devletin 
bunun koşullarını sağlaması gerektiğidir” ifadesini kullanan 
Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ekosistem içinde oluşturulacak ‘Siber Güvenlik’ 
makamının güçlü bir şekilde oluşturulması, bu alanda 
nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için istihdam 
yaratılması, kritik altyapı güvenliği için strateji 
oluşturulması, yerli ve sertifikalı ürün kullanılmasının 
zorunlu hale getirilmesi ve yaygınlaşması, eylem planlarının 
kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının da yer 
aldığı platformlarda tartışılması gerekiyor.”

Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi kuruluyor

HAVELSAN Siber Güvenlik Direktörü Hacıpaşaoğlu 
da siber savaş, siber uzay, siber güvenlik, siber harp 
kavramlarına açıklık getirerek, bugünün ortamında 
savaşın, “Hibrit Savaş” olduğunu söyledi. Siber güvenlik 
teknolojilerinin yerli olmasının teşvik edilmesinin 
zorlu olduğuna işaret eden Hacıpaşaoğlu, Aralık 2015 
sonu itibariyle Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi 
kurulumunu tamamlamış olacaklarını ifade etti. 
HAVELSAN’ın siber güvenlik konusunda hizmet sağlayıcı 
olduğuna işaret eden Hacıpaşaoğlu, kurumlara teknik 
destek ve eğitim verebilecek düzeyde olduklarını, siber 
saldırıları minimize etmek için ekosistem mantığıyla 
geliştirilebilecek yazılımlar olduğunu dile getirdi. 

STM Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Korkut ise konuşmasında siber güvenliğin, milli güvenliğin 
bir parçası olduğuna işaret ederek, saldırı ve savunmanın 
birbirini tamamlayan iki oluşum olduğunu kaydetti. Korkut, 
Türkiye’de mevzuatın bir iş yaptıktan sonra arkasından 
geldiğinin altını çizerek, “Mevzuat yok diye oturacak da 
değiliz” dedi. Türkiye’de gerçekten kimin hack’lendiğinin 
bilinmediğinin altını çizen Korkut, “Sizin için önemli olan 
bilgileri kimseye vermeyiniz. Önemli olan anahtar teknoloji 
ve altyapıları elimizde bulunduruyor olmak” şeklinde 
sözlerini sürdürdü. 

Korkut, 209 bin siber güvenlik uzman açığı bulunduğuna 
değinerek son dönemde bu açığın yüzde 74 arttığını ve 
yüzde 50 daha artacağını bildirdi. Burada en önemlisinin 
nitelikli iş gücü sorunu olduğunu vurgulayan Korkut, “Yerli 
çözüm üretimi için siber güvenlik projemiz var. Ekosistem 
oluşturduk. Özel sektör de gelsin dedik. Kişisel ve kurumsal 
güvenliğimizi sağlamak için olay olmadan tedbir almak 
lazım. Siber güvenlik ve büyük veriyi aynı başlık altında 
topladık. Siber güvenlik olaylarına müdahale için eğitim 
şart” diye konuştu.

Risk algısı ve risk yönetiminde uluslar arası işbirliğine 
ihtiyaç

TÜBİTAK BİLGEM SGE’den Rezaki ise bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin getirdiği riskler bulunduğuna değinerek, siber 
güvenlikli yaşamın bu risklerin yönetilmesi olduğunun üzerinde 
durdu. Rezaki, gelişmiş ülkelerin bu alanda çok büyük farkındalığa 
sahip olduklarını belirterek, siber güvenliğin yatay bir konu olarak 
adlandırıldığını söyledi. Siber güvenliğin yatay bileşen olduğunu 
ve her şeyin içine girdiğini yineleyen Rezaki, “Bilgi ve iletişim 
teknolojileri bir risk yaratıyorsa bu bertaraf edilmeli. Kritik sektörler 
kurumsal boyutta ortaya çıkan siber güvenliğin bir yansıması” 
saptamasında bulundu. 

Bir yandan da ortamı regüle etmeye çalışan kurum ve kuruluşlar 
olduğuna işaret eden Rezaki, siber güvenliğin bir tarafında da 
kullanıcılar ve üreticiler olduğunu dile getirdi. Rezaki, eğitim ve 
farkındalığın çok önemli olduğunu da vurgulayarak, risk algısı ve 
risk yönetiminde disiplinlerarası yaklaşım ve uluslar arası işbirliğine 
ihtiyaç olduğunu kaydetti. Siber güvenlik alanında teknolojik çözüm 
ve ürün geliştirmemiz gerektiğinin altını çizen Rezaki, sözlerine 
şöyle devam etti: 

“Eğitim sisteminde değişiklik yapmak çok zor. Sadece okullara 
değil, küresel olanaklara da bakmamız lazım. Üniversiteler on-line 
siber güvenlik eğitimi veriyor. Bunun için İngilizceyi sorun olmaktan 
çıkarmamız gerekiyor. Siber 
Güvenlik Enstitüsü olarak biz de 
kamplar, eğitimler yapıyoruz. 
Eğitim ve farkındalıktan 
sonra; siber güvenlikte üst 
düzey problemler var. Mutlak 
güvenlik, güvenli olmak 
mümkün değil. Riskler içinde 
yaşamımızı sürdürebilir miyiz 
ona bakmak lazım.”

Siber güvenlikte açık 
kaynak kodlu yazılımların 
çok kullanıldığına işaret 
eden Rezaki, siber güvenlikte 
işbirliğinin çok olduğunu, 
açık kaynak koddan 
vazgeçilmemesi, millileştirme 
ve açık kaynağın kritik 
altyapılarda kullanılacaksa 
bunun çok iyi gözden 
geçirilmesi gerektiğini belirtti.  

Bilgisayarın çocuklar 
için ortak kullanım alanı 
olmalı

Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Öğretim Üyesi ve 

Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Ulukol da, 
bilgisayarın çocuklar için evde ortak kullanım alanının olmasının 
önemi üzerinde durdu. Çocukların siber ortamda kontrolsüz, 
bilinçsiz olarak dolaşmalarının onları istismara açık hale 
getirdiğine dikkat çeken Ulukol, dünyada çocukların çevrimiçi 
etkinliğini kullanımlarına ilişkin iki yaklaşım olduğu, Amerika 
Birleşik Devletleri’nin (ABD) çocukları bu alanda kısıtlama, 
denetleme ve kontrolü benimsediği; Avrupa Birliği’nde (AB) 
ise bunun kişisel bir hak olduğu, kısıtlanamayacağı ancak, 
zarar görmemeleri için önlemler alınması gerektiği konularını 
aktardı. Ulukol, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2014 yılında Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi, 2015 yılında 
Çocuk ve Gençlerin Mobil Ortamda Güvenliği Sempozyumu’nu 
gerçekleştirdik. 2016 yılında ise Dijital Oyunların Güvenliği 
Sempozyumu gerçekleştirilecek. Çevrimiçi etkinliklerin 
çocuklar üzerindeki olumlu etkilerinin yadsınamayacağından 
dolayı siber ortamda zarar görmemeleri için bu trafikte nasıl 
dolaşmaları gerektiğinin öğretilmesi gerekiyor. Çocukları 
eğitebilmek için önce ebeveynlerin bilinçli olmaları, güvenli ve 
etik kullanıcı olmaları gerekiyor.”

Ulusal siber güvenlik ekosistemi oluşturulmalı

Açık oturumda ayrıca, siber güvenliğin ülke genelinde 
sürdürülebilirliği için, ulusal seviyede siber güvenlik 

ekosisteminin oluşturulması ve siber güvenlik farkındalığının 
yaratılmasının önem taşıdığına işaret edilerek, ayrıca şu 
görüşler dile getirildi: 

“Siber güvenlik farkındalığı, sadece eğitim olarak 
algılanmamalı ve farkındalığa ilkokul seviyesinde başlanmalıdır. 
Bu alanda düzenlenecek konferans ve seminerler farkındalık 
yaratmada çok önemlidir. Yüzde 100 güvenliğin mümkün 
olmadığı düşünüldüğünde risklerin yönetilebilmesi öğretilmeli; 
iyi ağ bilgisi, programlama ve sistem analistliği üzerine siber 
güvenlik eğitimi alınmalıdır. Siber güvenlik farkındalığı için 
kamp, olimpiyat, eğitim ve konferanslar kurum, kuruluş ve 
dernekler tarafından düzenleniyor. 

Siber güvenlik alanında faaliyette bulunacak siber güvenlik 
uzmanı yetiştirilmeli, bu uzmanlar kanunla oluşturulacak 
kadrolarda istihdam edilerek, kamuda çalıştırılmalı. Kişisel ve 
kurumsal verilerin korunması siber güvenlik için çok önemli. 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu acilen kanunlaşarak 
yürürlüğe girmeli.

Liselerde müfredat yetersiz, algoritma eğitimi verilmeli. 
Ar-Ge yapan öğrencilere destek bulunamadığı öğrenci ve 
öğretmenler tarafından dile getiriliyor. Üniversitelerde de 
müfredat yetersiz, her branşa özgü hukuk eğitimleri de zorunlu 
olmalı.”
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Oturum içinde her bir katılımcı kendi kurum veya kuruluşunun bulut alanındaki etkinliklerini ve kısa vade içindeki 
planlarını aktarma fırsatı yakaladı. TÜBİTAK’ın B3Lab projesi ile bulut araştırmalarını yapmak ve yaygınlaştırmak 
çalışması dışında daha çok özel sektördeki bulut hizmet sağlayıcıların (BHS) değişik türdeki müşterilerine (kamu, 
büyük ölçekli özel sektör ve KOBİler) ne tür hizmetler sunmakta oldukları ve bu hizmetlerin tasarlanması, 

tanıtımı ve sunumu aşamalarında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığı konuları öne çıktı. 

Kamu ve KOBİ’lerde 

bulut bilişim

32. Bilişim Kurultayı’nın 
üçüncü gününde, Atılım 
Üniversitesi Dr. Ziya 
Karakaya yönetiminde 
gerçekleştirilen “Kamu ve 
KOBİ’lerde Bulut Bilişim” 
paneline TUBİTAK BİLGEM 
YTE Bulut Bilişim ve Büyük 
Veri Analiz Sistemleri 
Bölüm Yöneticisi Oğuz 
İçoğlu,  Türk Telekom 
Grup, Bulut Servisleri 
Grup Müdürü Bülent 
Yıldız, Cloud ve Katma 
Değerli Servislerden 
sorumlu Kıdemli 
Müdürü Berna Kulaksız, 
Oracle Teknoloji Satış 
Danışmanlığı Direktörü 
Sedat Zencirci, Microsoft 
Türkiye Genel Müdür 
Yardımcısı Tarık Tüzünsu 
ile IBM Kamu Sektörü ve 
Ankara Bölge Müdürü 
Kamer Gürbakır katıldı. 
Panelin raportörlüğünü ise 
Bora Güngören üstlendi. 

“Kamu ve KOBİ’lerde Bulut Bilişim” paneline öne çıkan üç 
ana konu şöyle sıralanıyor: 

1-Bulutun kaçınılmazlığı ve insan kaynağı eksiği: 
Bulut bilişimin, geleceğin ana mecrası olduğu ve bulutun 
kaçırılmaması gereken tren olduğu konusu tüm konuşmacılar 
tarafından şiddetle vurgulandı. Dolayısı ile bilişim ile ilgili tüm 
konuların aslında bulut merkezli olarak yeniden tartışılması 
ve özel sektörün kendi iş yapış biçimlerini buluta göre 
yeniden düzenlemesinin gereklilik haline geldiği aktarıldı. 
Buna ek olarak buluta uyum sağlayamayan özel sektör bilişim 
şirketlerinin yok olma riski 
bulunduğu anımsatıldı. Bu 
tartışmanın bir parçası olarak 
buluta dönük yetkinlikleri olan 
insan kaynağı yetersizliğinin 
çok ciddi bir kısıtlayıcı 
olduğu ortaya kondu. Bu 
konuda çok az sayıda Atılım 
Üniversitesi’nde doğrudan 
ders verildiği, özel sektör 
eğitim hizmet sağlayıcıların da 
bu konuda yetersiz bir hizmet 
düzeyi bulunduğu belirtildi. 

2-Katma değer ve bulut 
aracılığı (Cloud broker) iş 
modeli: Büyük ölçekli bulut 
hizmet sağlayıcıların (BHS)  
altyapıya dönük hizmet 
sunumu konusunda eşdeğer 
bir konuma gelmeye başladığı 
ve dolayısı ile fiyat rekabeti 
dışında bir rekabet modeline 
ihtiyacın oluşmakta olduğu görülüyor. Dolayısı ile BHSlerin 
giderek büyümesi beklenen SaaS yazılım pazarında değişik 
ölçekteki yazılım firmaları ile işbirliğine gitmesi ve onlarla 
birlikte sektörel çözümler üretebilmelerinin önemi ortaya 
kondu. Bu arada API ekonomisinin yurt dışındaki etkisinin 
Türkiye’de de görülmeye başlayacağı, dolayısı ile aracılık iş 
modelinin de yerleşmeye başlayacağı görüldü. Ancak bu 
konunun diğerlerine göre daha uzun bir zaman içinde dikkat 
çekeceği söylenebilir. 

3-Güven, güvenlik ve mahremiyet: Bu konuda BHS’lerin 
uyduğu standartlar olup olmadığı ve ne kadar uydukları, 
standartlara uymanın son kullanıcı açısından anlamlı bir 
güven sağlayıp sağlamadığı ve BHS’lerin üçüncü taraf 
denetimine açık olup olmadığı tartışmanın merkezinde yer 
aldı. Telekom hizmet sağlayıcı durumunda olan BHS’lerin, 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) gereği kapsamlı 
bazı denetimlerden geçtiği ancak bu denetimlerin içeriğinin 
buluta özelleşmiş olmadığı, diğer BHS’lerin ise mevzuat ile 
zorunlu tutulan bir denetime tabi olmadıkları bir durum 
yaşandığı vurgulandı. Dolayısı ile Türkiye’deki BHS’lerin kendi 
iyi niyetleri ve itibarlarını korumak kaygısı ile veya yurt dışı 

ve özellikli müşteri sektörleri 
(örneğin bankacılık) ile olan 
bağlarından dolayı zorunlu 
tutulduğu için güvenlik 
alanına yöneldiği bildirildi. 
Son kullanıcının BHS’yi 
denetleme, tercih ettiği 
üçüncü kişiye denetletme, 
hizmetin güvenlik yönüne 
dönük bir kanıt talep etmesi 
konusunda ise bir faaliyet 
olmadığı ortaya çıktı. 

Oturumda öne çıkan 
üç konudan ikisi öncül 
(kaçınılmazlık ve güvenlik) 
bir diğeri (aracılık) ise sonuç 
olarak değerlendirilebilir. 
Bu noktada katılımcılarla 
paylaşılan görüşler ise şöyle: 

-Bulutun kaçınılmazlığı 
ve eğitimli nitelikli insan gücü açığı önemli bir sorun. Bulut 
ekonomisine adapte olmak zorunda kalan yerli sektörlerimizin 
artan oranda yabancı hizmet sağlayıcılardan hizmet alımı 
yapması olasılığı mevcut ve bu olasılığın etkisi giderek artıyor. 
Yerli bilişim sektörünün yabancı BHS’lerin sunduğu altyapı, 
platform ve yazılım hizmetlerinin satış aracısı durumuna 
düşmesi bilişim sektörümüz için bir felaket senaryosudur. 
Türkiye’nin bulut konusunda nitelikli insan gücü yetiştirmek 
için bir acil eylem planına ihtiyacı var. Özellikle yerli/yabancı 
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alt yapı sağlayıcısı ayırt etmeksizin bulut ortamında çalışan 
uygulama yazılımlarının SaaS modeli ile sağlanabilmesi için 
gereken insan gücü yetiştirilmeli ve yazılım şirketlerinin SaaS 
modeline geçmesi teşvik edilmeli. Bunun yanı sıra bu insan 
gücünün çalışacağı bilişim şirketlerinin ihtiyaç duyacağı 
destekleyici ortam (mevzuat, yan sektörler, vb) sağlanmalı. 
Üniversitelerimizin bulut konusunda dersler vermesi ve bu 
konuda mevcut bilişim insan gücünü destekleyici eğitim 
programları düzenlemesi konusundaki az sayıda örneğin 
yaygınlaştırılması gerekiyor. Bu şekilde desteklenen SaaS 
konusundaki yaygınlaşma IaaS ve PaaS talebini organik 
biçimde oluşturarak bu konudaki yerli hizmet sağlayıcılar ve 
araştırma projeleri için uygun bir ekosistem oluşturabilir. 

-Güven, güvenlik ve mahremiyet konusunda yurt dışındaki 
gelişmelerin Türkiye’ye olabilecek en düşük düzeyde yansıdığı 
görülüyor. Yurt dışında kapsamlı bir biçimde gelişen bulut 
güvenliği standartları, belgelendirme ve yetkilendirme 
süreçler Türkiye’ye sadece yurt dışı ile işbirliği bulunan 
yerli BHS’ler veya zaten yabancı bir kuruluş olduğu için bu 
gelişmelerin içinde olan BHS’ler belirli derecede güvenilir bir 
güvenlik çözümüne sahiptir. Türkiye, toplumsal güvenin rekor 
derecede düşük olduğu bir ülke. Bunun iş yapış biçimlerine 
olan etkisi, yeni teknolojilerin kabul sürecinin aksaması 
veya çok taraflı iş yapıştan kaçınılması anlamına geliyor. 
Bununla birlikte bulut tam olarak bu. Bulutun doğası gereği 
çok yoğun bir teknoloji kullanımı var ve bulut çok taraflı 
iş yapış biçimlerini yüksek verimlilik ile sağlıyor. Dolayısı 
ile Türkiye’deki güven sorunu bulutun yaygınlaşması veya 
en etkin biçimde kullanılabileceği derinlikte yaygınlaşması 
önünde bir engel. Güvenin kendiliğinden olmadığı yerlerde 
güvenilir üçüncü tarafların veya süreçlerin kanıtlar sunarak 
teyit ettiği güven modelleri kullanıma giriyor. Bu nedenle 
Türkiye’de bulutta güven, güvenlik ve mahremiyet konusunda 
standartların oluşturulması ve hızla yaygınlaştırılması, 
BHS’lerin belgelendirilmesi kritik bir önem arz ediyor. 

İçeriğin dışında şu iki konu daha önem taşıyor:  

1-Oturum katılımcılarının özel sektörde bulut hizmet 
sağlayıcısı şirketler ağırlıklı olarak seçilmiş olması, Türkiye’de 
bulut bilişim hizmetlerinin geliştirilmesi ve sunulmasının 
ağırlıklı olarak bu perspektiften sunulması sonucunu 
doğurdu. Bir önceki Kurultay’daki katılımcıların ise yoğun 
biçimde akademi ve kamu kurumlarından geldiği göz önüne 
alınacak olursa, Türkiye’de bulut bilişim hizmetlerine dair 
bir pazarın oluşmaya başladığı, özel sektörün artık konuyu 
ciddiye aldığı şeklinde yorumlanabilir. Öte yandan özellikle 
kamu kurumlarının oturuma yeterli ilgi göstermemiş 
olması, bulut konusunun kamu kurumlarının gündeminden 
düştüğünü veya buluta dair sorunların çözümü konusunda 
bilgi arama eğiliminin düştüğü, bunun yerine bulut hizmet 
sağlayıcının zaten sorunları anahtar teslim çözebileceğinin 
düşünüldüğü şeklinde yorumlanabilir. Ardışık iki yılda 
katılımcıların ve sunum yapanların görünüşündeki bu belirgin 
asimetri, oturumun daha sonrası için etki oluşturacak, 
eylemlere geçilmesini sağlayacak bir oturum olması önünde 
bir engel. Takip eden yıl içinde bu konunun da dikkate 
alınması gerekiyor. 

2-Bunun dışında oturumun zamanlama olarak siber 
güvenlik ve girişimcilik oturumları ile aş zamanlı yapılması 
talihsiz oldu. Bu konu hem sunum yapanlar hem de izleyiciler 
tarafından birkaç kez dile getirildi. Bulut ile ilgili güncel 
tartışmalarda güven, güvenlik ve mahremiyet merkezdedir. 
Aynı şekilde bulutun yaygınlaşması sonucunda bulutun 
bulunmadığı bir siber güvenlik algısı da düşünülemez. Takip 
eden yıl içinde her iki konuda birer oturumun ve arkasından 
ortak bir oturumun ardışık olarak düzenlenmesi daha doğru 
olacaktır. Bulut ve girişimcilik arasındaki ilişki daha az öne 
çıkmakla birlikte, günümüzde bilişim teknolojileri alanındaki 
her türlü girişimin bulutu kullanarak çalışması bir zorunluluk 
halini aldığı için girişimcilik oturumuna katılanların bulut 
hizmet sağlayıcılar ile buluşması, bu konuda uzak görüşlülük 
kazanması için bulut oturumuna da katılabilmeleri önemli bir 
avantaj olacak. Takip eden yıl içinde bu konunun da dikkate 
alınması yararlı olacak.
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Dijital Oyunlar Federasyonu Üyesi ve TBD eski 
Başkanlarından Nezih Kuleyin’in yönettiği panele; 
ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysi İşler, Gençlik ve 

Spor Bakanlığı’ndan Buğra Yılmaz, Türkiye Oyun Geliştiricileri 
Derneği (TOGED) Başkanı Ali Erkin ile Riotgames Ülke 
Müdürü Hasan Çolakoğlu konuşmacı olarak katıldı. Panelin 
raportörlüğünü H. Cumhur Ercan üstlendi.

Panel başkanı Kuleyin, oyunun stratejik önemi olduğuna 
dikkat çekip son Gartner raporlarına göre, oyun sektörü 
pazarının 2015 yılı sonunda 113 milyar dolara ulaşmasının 

Dijital oyunlarla dünya 
yeniden şekilleniyor

32. Ulusal Bilişim Kurultayı kapsamında 5 Aralık 2015’te Dijital oyunlar ile dünya yeniden 
şekilleniyor” paneli düzenlendi. Dünyanın en çok kazanan şirketleri “dijital oyun” şirketleri 
olurken artık dünyada eğitim de oyun tabanlı olmaya başladı. Dünya çapında kurumlar, oyunlara 
reklam veriyorlar. Akıllı telefonlarla sürekli bağlantıdayız ve en çok zaman “dijital oyunlara” 
ayrılıyor. “Dijital oyunlar dünyası nedir? Dünya çapında bir oyun geliştirmek için yol haritası ve 
başarılı örnekler. Yeni dünyada “oynayan” değil “oyun kurucu” olmanın adımları nelerdir?” işte 
bu soruların yanıtları bu panelde ele alındı. 

Türkiye’nin ilk oyun geliştiren şirketi olduklarını da anımsatan 
TOGED Başkanı Erkin, beş oyun çıkardıklarını söyledi. 
Türkiye’deki oyun pazarının devasa bir gelişim ve büyüme 
potansiyeli taşıdığını kaydeden Erkin, Türk oyun geliştirme 
pazarı 2015 yılında büyüklüğünü ikiye katladığını ifade etti. 
Oyun şirketleri olarak Türkiye’de en büyük yazılım ihracatı 
yaptıklarına işaret eden Erkin, en büyük sorunun yetişmiş 
insan olduğunun altını çizdi.

Devlet tarafından sağlanan destek sayesinde kazanılan 
başarının 2016 yılında da devam etmesini beklediklerini 
belirten Erkin, 2016’da GAMESCOM’a partner ülke olarak 
katılacaklarından söz edip “Dernek olarak, 2016’yı Türkiye’nin 
oyun yılı yapmak için çalışıyoruz” dedi.

Dernek olarak çok fazla oyun oynamaktan çok geliştirmeye 
önem verdiklerini belirten Erkin, Türkiye’de oyun fiyatlarının 
çok yüksek olduğunu, ÖTV’nin kalkması için bir çalışma 
yaptıklarını açıkladı.  

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Yılmaz, oyun sektörünün 
daha önce bilişim stratejileri ve planlarında bulunmadığına 
işaret edip Ekonomi Bakanlığı’nın 2012 tebliğinde oyunların 
desteklendiği ve Bakanlığın, her tebliğinde desteklenip birçok 
destek paketi çıkarıldığını anlattı. 

Mart 2015’te yayınlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu 
Stratejisi ve Eylem Planı’nda “Oyun Sektörü Stratejisi 
Oluşturulması”nın hedeflendiğine değinen Yılmaz, Oyun 
Geliştiricileri Federasyonu’nun gelişmekte olan spor branşları 
arasında yer aldığını ve “oyun”un 64. Hükümet Programı’nda 
yer aldığını vurguladı. 2.5-3 milyon genç ile direk temas 
halinde olduklarını aktaran Yılmaz, çıkardıkları NUSRAT isimli 
oyunun 5 ayda 1 milyon kişiye ulaştığını duyurdu. 

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İşler ise, basında bilgisayar 
oyunları konusunda olumsuz bir imaj oluşturulduğundan 
yakınarak ebeveynlere “Bırakın çocuklarınız bilgisayarda oyun 
oynasın, lütfen çocuklarınızı engellemeyin. Ancak oyun, temel 
sorumluluk, görev, ihtiyaçları, spor ve fiziksel aktivitelerinin 
önüne geçmemeli” uyarısında bulundu.  

beklendiğini bildirdi. Oyunun bir kültür meselesi haline 
geldiğini belirten Kuleyin, oyun ile çocukların çok hızlı hareket 
etme kabiliyeti kazandığına değindi. 
“Son 10 yılda bu kadar gelişen başka bilişim alt sektörü 
yoktur” diyen Riotgames Ülke Müdürü Çolakoğlu, PC’nin 
hâlâ oyun oynamak için temel araç olduğunu anlattı. Oyun 
pazarının mobile yöneldiğini ve on-line oyunların rekabet 
yaşanan ikinci trend olduğundan söz eden Çolakoğlu, Gartner 
raporlarına göre Türkiye’de 21 milyon oyun oynayıcısı 
bulunduğunu söyledi.

“Oyun sektörü, Türkiye açısından önemli yıllık 100-200 milyon 
dolarlık bir ihracat pazarı” vurgusu yapılan panelde, dünyada 
tüm ekonomilerde daralmalar olurken bu pazarda büyüme 
olduğuna dikkat çekildi. Panelde şu değerlendirmeler öne 
çıktı:
Oyun sektörü, Türkiye açısından önemli ve yıllık 100-200 
milyon dolarlık bir ihracat pazarı. Dünyada tüm ekonomilerde 
daralmalar olurken bu pazarda büyüme oluyor.

10-15 yıl önce e-öğrenme trendi vardı. Şimdi bunların cazip 
olmadığı bu alanda ciddi bir pazar ve gelişmelerin olduğu 
gözleniyor. Eğitim amaçlı çok şey var ama oyun mudur 
değil midir iyi bakmak gerekiyor. Oyun dediğimiz şeyde 
öğrenmenin bir parçası.

Türkiye’deki oyun geliştiriciler iyi bir ivme kazandı. Türkiye, 
2014 yılında 200 milyon dolarlık ihracat yaptı. Oyun üreticileri 
firmalarının, 2015 yılı sonu itibari ile ihracatı 400 milyon 
dolara yaklaştı ve bir önceki yıla göre ikiye katlandı. 2015 
yılına kadar bilişim stratejilerinde oyun ve oyun geliştirme 
yoktu, ancak 2015 yılından itibaren bilişim stratejilerinde 
yerini aldı.

Türkiye, önümüzdeki yıl Almanya’da yapılacak olan 
GAMESCOM Fuarı’nda ana sponsor ve partner olarak 
destek verdi. Buradaki temel amaç, Türkiye olarak stant açıp 
ülkemizin oyun geliştirmedeki yerini daha iyi gösterebilmek 
ve 10 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmek.

Oyun geliştirerek insanları etkiliyoruz bu nedenle de 
bilinçlendirmeliyiz. Eğer çocuklarımızın iyi bir mühendis, 
cerrah, vs. olmasını istiyorsak oyun oynamalarına izin 
vermeliyiz. Lütfen çocukları engellemeyin, teşvik edin. 

Türkiye, oyun oynayan bir ülke olarak İngiltere, Almanya ve 
birçok gelişmiş ülkenin önünde. Ancak konan hedef tüketen 
toplumdan üreten topluma geçmek iyi bir fırsat.
Oyunların çocuklara etkisi, kaç yaşında çocuğun oynadığının 
tespiti denetlenmesi gerekiyor. Bu konuda da çalışmalar 
yapılıyor. Teşvik ve desteklerin verildiği oyun sektöründe 
en büyük sorun yetişmiş eleman eksikliği bu konuda 
üniversiteler ile görüşmeler sürüyor.
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Belediyelerde Akıl l ı  Mobil 
Uygulamalar: Türkiye ve Dünya

Giriş
M-Devlet, E-Devlet’in kapsadığı bir kavramdır; E-Devlet tüm Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin devlet hizmetleri için 

kullanılması, M-Devlet ise BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) kullanımının mobil teknolojilerle kısıtlanmış halidir [1]. 
M-Devlet Hizmetleri 4 ana başlık altında incelenebilir;

·	 Devletten Vatandaşa(mG2C), devlet ve vatandaş arasındaki etkileşimi sağlayan mobil uygulama ve 
servisleridir. Ayrıca uygulama alanı en geniş başlıktır.

·	 Devletten Devlete(mG2G), devletin kendi bölümleri arasında iletişimi sağlayan mobil uygulama ve servisleri 
kapsar.

·	 Devletten İşletmeye(mG2B), devlet ve işletmeler arasındaki iletişimi sağlayan mobil uygulama ve servisleri 
içeren başlıktır.

·	 Devletten Çalışana(mG2E), devlet ve çalışanlar arasındaki iletişimi saylayan mobil uygulama ve servislere 
verilen addır [2].

Türkiye’de mobil teknolojilerin kullanımı son yıllarda hızla artmakta hatta bilgisayar kullanımını geçmektedir. 
Dünya Ekonomik Forumu’nun verilerine göre 2013 yılında Türkiye’de mobil telefon abone oranı yüzde 93 iken, 
bilgisayara sahip hane yüzdesi yüzde 52 olmuştur. Internet kullanımının mobil ve internet üzerinden kullanımı 
karşılaştırılmasında yine mobil teknolojiler üstün çıkmıştır. Türkiye genelinde sabit internet aboneliği oranı yüzde 
11,2, mobil internet aboneliği oranı ise yüzde 32,3’dir [3].

Şekil 1: Mobil Teknolojiler Abonelik oranlarının 2005-2014 yılları arasında bölgelere göre gelişimi [4]

Bu oranlar sadece Türkiye için değil neredeyse tüm dünya için geçerlidir, WEF raporuna göre bugün dünya nüfusunun 
neredeyse tümü mobil cihazlara sahiptir [3]. Şekil 1’deki 2005 ve 2014 yılları arasında mobil teknolojiler abonelik 
oranlarının verildiği grafiklere bakıldığında, bu artışın hem gelişmekte olan hem de tüm dünya ülkelerinde hissedildiği 
görülmektedir. Mobil cihazların kullanım oranlarının büyük ölçüde artması nedeniyle devlet uygulamalarının geleceği 

Murathan Kurfalı
ODTÜ e-Devlet Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara TÜRKİYE
kurfali@metu.edu.tr

Yudum Paçin
ODTÜ e-Devlet Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara TÜRKİYE
yudum@metu.edu.tr

Ali Arifoğlu
ODTÜ e-Devlet Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara TÜRKİYE
sas@metu.edu.tr

Günümüzde mobil uygulamaların kullanımının gittikçe artmasıyla mobil cihazlar üzerinden devlet 
hizmetlerinin sunumu da yaygınlaşmaya başlamıştır. Akıllı cep telefonları aracılığıyla çalıştırılabilen 
yazılım uygulamaları, vatandaşa ulaşmak için yeni bir yol açmıştır. Belediyeler, mobil cihaz sahibi 
vatandaşlarına belediye hizmetlerini, mobil uygulamalarla sunmakta ve bu yolla daha fazla 
vatandaşa ulaşma imkânı bulabilmektedirler. 
Bu çalışmada, belediyeler sundukları mobil uygulamalar, bu yolla ulaştırdıkları servisler ve bu 
servislerin türleri bakımından incelenmiştir. Çeşitli Türk belediyelerinin yanı sıra Amerika, Birleşik 
Krallık, Kanada, İngiltere ve Hindistan’a ait belediyelerin uygulamaları da çalışma kapsamına 
alınmıştır. 100 Türk belediyesi ve 50 yabancı belediye ile yapılan araştırmada toplamda 129’u Türk 
belediyelerine ait ve 65’i yabancı belediyelere ait olmak üzere 194 servis incelenmiş ve türlerine 
göre sınıflandırılmıştır. Bunun dışında, Türk ve yabancı belediyeler verdikleri servislerin sayısı, 
türü ve içeriği yönünden karşılaştırılmıştır.
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mobil – devlet olarak görülmektedir [2]. Susanto&Goodwin 
mobil uygulamaların düşük e-devlet uygulama oranlarını 
arttıracağını öne sürmüştür [5]. Gelişmekte olan ülkelerde ise 
bu gelişim daha önemli bir rol almaktadır. Özellikle telekom 
altyapısında sıkıntılı ama mobil cihazların daha yaygın olduğu 
alanlarda m-devletle vatandaşa ulaşılması önemli bir özelliktir 
[6].

Belediyeler halkla ve devletin doğrudan ilişkisinin 
sağlandığı yerel yönetim birimleridir. Vatandaşların başlıca, su, 
emlak, çevre temizlik, ilan reklâm, kira ve benzeri alanlardaki 
ihtiyaçlarıyla bu birimler muhatap olmaktadır [7]. Türkiye 
Belediyeler Birliği verilerine göre, Türkiye’de 30’u büyükşehir, 
51’i il, 519’u büyükşehir ilçe, 400’ü ilçe, 397’si belde belediyesi 
olmak üzere toplam 1397 belediye bulunmaktadır [8]. Mobil 
cihaz kullanımı ve teknolojilerinin gelişmesiyle, belediyeler 
çoğu hizmetlerini çeşitli mobil teknolojilerle vatandaşa 
ulaştırmaktadır.

Arslan [9] 2012 yılında mobil hizmet sunan belediyeleri 
incelemiş ve hizmet kalitesini etkileyen faktörleri araştırmıştır. 
Söz konusu çalışmada incelenen mobil hizmetlerin yüzde 
66’sının SMS teknolojisiyle sunulduğu görülmüştür. Bu 
çalışmada ise yukarıda sıralanan teknolojilerin dışında sadece 
mobil uygulama servisleri incelendi. Mobil uygulamalar akıllı 
telefonlar, tabletler için geliştirilmiş bilgisayar programlarıdır. 
Başlıca Google Play, AppStore ve Windows Store gibi uygulama 
dağıtım hizmetlerinden ücretli veya ücretsiz bir şekilde 
akıllı telefonlara indirilebilir ve kullanılabilirler. Akıllı telefon 
kullanımı Türkiye’de gittikçe yayılmaktadır. Nielsan’ın Mobil 
Tüketici raporuna göre her 5 cep telefonu kullanıcısından biri 
akıllı telefonları tercih etmektedir [10]. 2013’ün ilk çeyreğinde 
ise Türkiye’de internet kullanıcılarının yüzde 41,1’ini mobil 
ve akıllı telefon kullanıcıları oluşturmuştur [11]. Bu nedenle 
belediyeler de hizmetlerini daha etkili bir şekilde ulaştırmak 
ve vatandaşa bu yolla ulaşmak için mobil uygulamalara 
yönelmektedir.

Yöntem
Bu çalışmada izlenen iş akışı dört ana adımdan 

oluşmaktadır.

Çalışmanın ana adımları sırasıyla aşağıda belirtilmiştir.

·	 Veri Toplama 
·	 Veri Tanımlama
·	 Veri Sınıflandırma
·	 Veri Analizi ve Yorumlanması

 Bu bölümün geri kalan kısmında ana adımlar açıklanacaktır.

Veri toplama

Bu çalışmada toplamda 100 Türk ve 50 yabancı belediye ve 

bu belediyeler tarafından Google Play [12]’de hizmete sunulan 
174 (122’si Türk belediyelerinin, 52 ise yabancı belediyelerin) 
mobil uygulama incelenmiştir. İncelenen mobil uygulamalarda 
194 (129 tane Türk belediyeleri, 65 tane yabancı belediyeler 
tarafından sunulan) servis analiz edilmiştir [13].

İncelenen belediyelerin uygulamaları diğer platformlarda 
da aranmıştır. Çalışma kapsamında incelenen Türk belediyeleri 
tarafından sunulan, 122 uygulamanın 104 tanesi AppStore 
[14]’da da sunulmuştur. Windows Store [15] da ise toplamda 
sadece 6 belediye uygulamasıyla karşılaşılmıştır [13].

Çalışma kapsamında incelenen 50 yabancı belediyenin 
uygulamaları da ayrıca AppStore’da aranmıştır. Bunun yanında, 
toplamda 48 yabancı belediyenin uygulaması ile AppStore’da, 
3 tanesiyle ise Windows Store’da karşılaşılmıştır [13].

Veri toplama sırasında büyükşehir, il, büyükşehir ilçe ve 
ilçe belediye bilgileri toplanmıştır. Toplanan belediyelerden 
Türkiye belediyelerine ait olanlar arasında, 30 büyükşehir ilçe 
belediyesinden 13’ü, 51 il belediyesinden 13’ü, 519 büyükşehir 
ilçe belediyesinden 57’si, 400 ilçe belediyesinden 17’sine ait 
belediye uygulamaları indirilmiştir.

Veri tanımlama
İndirilen uygulamalarda verilen hizmetler bu aşamada 

tanımlanmış ve kaydolmuştur. Birçok uygulamada benzer 
hizmetlerle farklı isimler altında karşılaşıldığından, hizmet 
isimleri en çok karşılaşılan ya da ilk karşılaşılan hizmetin ismi 
olarak kalmış, benzer veya aynı kapsamda olan servisler yine 
bu başlık altına kaydedilmiştir.

Veri sınıflandırma
Hizmetlerin sınıflandırılması 2011 yılında yayınlanan 

ITU raporu [2] ışığında yapılmıştır, bu rapora göre mobil 
devlet uygulamaları, bilgilendirme ve eğitim, interaktif (tek 
yönlü etkileşimli), işlem (çift yönlü etkileşimli) ve yönetim 
ve demokrasi başlığında 4 ana başlık altında incelenmiştir. 
Bu çalışmada ise yönetim ve demokrasi interaktif uygulama 
başlığı altına alınarak buna göre bir sınıflandırma işlemi 
gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmada, belediyeler tarafından sunulan devletten 
vatandaşa kategorisinin altındaki hizmetler 3 ana sınıf içinde 
değerlendirilmektedir. Bunlar,

·	 Bilgilendirme Servisleri

·	 Tek Yönlü Etkileşimli Servisler

·	 Çift Yönlü Etkileşimli Servislerdir.

Bilgilendirme Servisleri,  her türlü bilginin (eğitim, 
düzenlemeler, takvimler, yer ve adres bilgileri gibi) vatandaşa 

sunulmasında sorumlu servislerdir. 
Bu kapsamdaki bilgiler statik olarak 
yer almakta ve iletiminde vatandaşın 
etkileşimine çok az ya da hiç gerek 
duyulmamaktadır. Bu tür servisler, 
vatandaşın belediyeyle iletişimizi 
sürdürmekte ve belediyenin bilginin 
iletilmesi konusunda tasarruf etmesini 
sağlamaktadır.

Tek Yönlü Etkileşimli Servisler, 
vatandaşla belediyenin diyalog 
halinde olmasına, vatandaşın belediye 
tarafına sorgu yapabilmesi, yorum 
gönderebilmesini sağlayan servislerden 
oluşmaktadır. Ayrıca, vatandaşın formlara, 
uygulamalara ve veri tabanlarına ulaşımını 
sağlayan servislerdir. Bu kategorideki 
iletişim 1’e çok değil, 1’e1’dir. Vatandaşın, 
katılımını arttırmaya yönelik hizmetler, 
şikâyet öneri formları, belediye başkanına 
mesaj gönderme gibi,  bu kategoriye 
girmektedir.

Çift Yönlü Etkileşimli Servisler,  
vatandaşların belediyenin katılımını 
da gerektiren servisler işlemlerini 
tamamlayabildikleri servislerdir. Borç 
veya vergi ödeme, ulaşım kart işlemlerini 
gerçekleştirme bu kategoriye giren 
servislerdir.

Veri analizi ve yorumlaması

Bu aşamada, toplanan ve sınıflandırma 
kategorilerine göre ayrılan veriler analiz 
edilmiştir. Analiz kapsamında yabancı 
belediyeler ve Türk belediyeleri ayrı ayrı 
incelenmiştir. 

İlk olarak, belediyeler sunduğu hizmet 
sayısına göre açıklanmış ve toplamda 
her bir kategoride (bilgilendirme, tek 
yönlü etkileşimli, çift yönlü etkileşimli) 
belediyeler sıralanmıştır. Ayrıca sunulan 
hizmet sayısının temin edildikleri 
belediyelere göre dağılımı bir belediye 
tarafından sunulan minimum, maksimum 
ortalama, medyan servis sayısı ve standart 
sapma bilgisiyle sunulmuştur. Ardından en 
fazla ve en az sunulan servisler servislerin 
kategorilerine göre incelenmiştir. Son 
olarak ise yabancı ve Türk belediyeler 
verdikleri servis sayısı ve bu servislerin 
farklılıkları yönünden incelenmiştir.

Değerlendirme sonuçları ve bulgular

Belediyeler: Türkiye
100 Türk belediyesine ait toplamda 129 servis incelenmiştir. İncelenen 

129 servisten en fazla bilgilendirme servisleri (yüzde 54) ardından tek yönlü 
etkileşim servisleri (yüzde 44) sunulduğu gözlemlemiştir. Çift Yönlü etkileşimli 
servisler ise yüzde 2 ile en az sunulan servis olmuştur.

İLK 3 SON 3
Belediye Belediye

İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi

37 3

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi

28 Ulus 
Belediyesi 
(Bartın)

3

Konya 
Büyükşehir 
Belediyesi

24 2

Tablo 1: En çok ve en az servis sunan 3 belediye

Servis sayısı bakımından ilk 3 belediye, İstanbul, Ankara ve Konya 
büyükşehir belediyesi olmuştur. İlk üç belediyeyi de büyükşehir belediyelerinin 
oluşturduğu dikkat çekmektedir. 

Ayrıca genel olarak, bir belediyeye ait servis sayısı en az 2, en fazla ise 37’dir. 
Ortalama olarak belediyelerin vatandaşlara mobil uygulama üzerinden 
sunduğu servis sayısı 10.95’dir. 

İLK 3 SON 3
Belediye Belediye Servis 

Sayısı
İstanbul 

Büyükşehir 
Belediyesi

26 2

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi

18 2

Kocaeli 
Büyükşehir 
Belediyesi

16 2

Tablo 2: En çok ve en az bilgilendirme servisi sunan 3 belediye

Tablo 2’te bilgilendirme servisi sayısı bakımından ilk 3 belediye verilmiştir. 
İlk üç belediyeyi de büyükşehir belediyelerinin oluşturulduğu dikkat 
çekmektedir.

Toplamda incelenen 129 servisten 56 tanesi tek yönlü etkileşimli servis-
tir, belediyeler bu tür servisleri sunma konusunda farklılıklar göstermektedir. 
İncelenen 100 belediye sundukları tek yönlü etkileşimli servisi sayısına göre 
değerlendirilmiştir.
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En çok ve en az hizmet sunan belediyeler bu bölümde verilmiştir.

İLK 3 SON 3
Belediye Belediye

İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi

11 1

Konya 
Büyükşehir 
Belediyesi

11 Nilüfer 
Belediyesi

1

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi

9 Sandıklı 
Belediyesi

1

Tablo 3: En çok ve en az tek yönlü etkileşimli servisi sunan 3 belediye

Tablo 3’de tek yönlü etkileşimli servisi sayısı bakımından ilk ve 
son 3 belediye verilmiştir. Ayrıca,10 Türk belediyenin herhangi bir 
tek yönlü etkileşim sunmadığı gözlenmiştir (Tablo 3). 

İLK 3 SON 3
Belediye Belediye

Gebze 
Belediyesi

2 Of 
Belediyesi

1

2 Didim 
Belediyesi

1

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi

1 1

Tablo 4: En çok ve en az çift yönlü etkileşimli servisi sunan 3 belediye

Tablo 4’te çift yönlü etkileşimli servisi sayısı bakımından ilk ve 
son 3 belediye verilmiştir. En çok çift yönlü etkileşimli servis sunan 
belediyelerden birini, diğer kategorilerdekinin aksine, bir büyükşehir 
belediyesi olmaması dikkat çekicidir. Ayrıca, 64 Türk belediyenin 
herhangi bir çift yönlü etkileşim sunmadığı gözlenmiştir (Tablo 4).

Belediyeler: Dünya
50 yabancı belediyeye ait 65 servis incelenmiş ve 

sınıflandırılmıştır. Toplanan 65 hizmetin sınıflandırılması sonucunda, 
sunulan servislerin yüzde 62’si bilgilendirme, yüzde 35’i tek yönlü 
etkileşimli, yüzde 3’ü ise çift yönlü etkileşimli servislere aittir.

İLK 3 SON 3
Belediye Belediye

Oklahama 
(ABD)

16 Adelaide 
(Avustralya)

3

Markham 
(Kanada)

16 Alberta 
(Kanada)

2

Edina (ABD) 14 2

Tablo 5: En çok ve en az servis sunan 3 belediye

Tablo 5’te servis sayısı bakımından ilk ve son 3 yabancı belediye verilmiştir 
(Tablo 5). Türk belediyelerine kıyasla sunulan toplam servis sayılarının daha az 
olduğu görülmektedir (Tablo 1).

İLK 3 SON 3
Belediye Belediye

14 Lithgow 
(Avustralya)

1

Salford 
Belediyesi 
(İngiltere)

11 Alberta 
(Kanada)

1

City 
of Fairfax 
(ABD)

11 Teksas 
(ABD)

1

Tablo 6: En çok ve en az bilgilendirme servisi sunan 3 belediye

Tablo 6’da bilgilendirme servisi sayısı bakımından ilk ve son 3 yabancı 
belediye verilmiştir. Türk belediyelerine kıyasla sunulan bilgilendirme servis 
sayılarının daha az olduğu görülmektedir (Tablo 2).

İLK 3 SON 3
Belediye Belediye

Surat 
(Hindistan)

6 1

6 New 
Forest  
(İngiltere)

1

Solapur 
(Hindistan)

4 Adelaide 
(Avustralya)

1

Tablo 7: En çok ve en az tek yönlü etkileşimli servisi sunan 3 belediye

Tablo 7’de tek yönlü etkileşimli servisi sayısı bakımından ilk ve son 3 
belediye verilmiştir. Ayrıca 4 yabancı belediyenin herhangi bir tek yönlü 
etkileşim sunmadığı gözlenmiştir (Tablo 7). 

Belediye Çift Yönlü Etkileşimli 
Servis Sayısı

Loganville 
(ABD)

2

ElkGrove 
(ABD)

1

Tampa 
(ABD)

1

Tablo 8: Çift yönlü etkileşimli servisi sunan belediyeler

Tablo 8’de çift yönlü etkileşimli servisi sayısı bakımından ilk ve son 3 
belediye verilmiştir. Türk belediyelerine kıyasla sunulan çift yönlü etkileşimli 
servis sayısı yönünden önemli bir fark olmadığı olduğu görülmektedir (Tablo 
4).
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Türkiye ve dünya belediyeleri karşılaştırılması

Bu bölümde çalışma kapsamında incelenen Türk ve yabancı 
belediyelerin sunduğu servisler karşılaştırılmıştır. İlk bölümde sunulan 
servislerin türlerine göre dağılımı verilmiş, ikinci bölümde ise Türk ve 
yabancı belediyelerin sunduğu servisler içeriklerine göre karşılaştırılmış 
ve farklı servisler belirtilmiştir.

Sunulan servis sayıları

Çalışma kapsamında incelenen 100 Türk ve 50 Yabancı Belediyenin 
sunduğu servislerin türlerine göre karşılaştırılması bu bölümde 
verilmiştir. Tablo 9’da da verildiği gibi, çalışma kapsamında incelenen 
Türk belediyeleri toplam 129, yabancı belediyeler ise 65 farklı mobil 
servis sunmaktadır.

Toplam sunulan servis sayısı
65

Türk 129
Tablo 9: Sunulan Toplam Servis Sayıları

Bilgilendirme servisleri

Sunulan Bilgilendirme Servisi 
Sayısı

40
Türk 69

Tablo 10: Sunulan Bilgilendirme Servis Sayıları

Tablo 10 incelediğinde, yabancı belediyelerin sunduğu 
bilgilendirme servisi sayısının, Türk belediyelerine kıyasla daha 
az olduğu görülmektedir. Yabancı ve Türk belediyeleri tarafından 
sunulan toplam servis sayısı dikkate alındığında (sırasıyla 65 ve 129), 
bilgilendirme servislerinin yabancı belediyelerde sunulan toplam 
servislerin yüzde 62’sini; Türk belediyelerindeki toplam servisin ise 
yüzde 53’nü oluşturduğu görülmektedir. 

Tek yönlü etkileşimli servisleri

Sunulan Tek Yönlü Etkileşimli

Servis Sayısı
23

Türk 57
Tablo 11: Sunulan Tek Yönlü Etkileşimli Servis Sayıları

Tablo 11 incelediğinde, yabancı belediyelerin toplamda 23 farklı 
tek yönlü etkileşimli servis sunarken, Türk belediyelerinde bu sayının iki 
katından fazla farklı tek yönlü etkileşimli servis sunduğu görülmektedir. 
Yabancı ve Türk belediyeleri tarafından sunulan toplam servis sayısı 

dikkate alındığında (sırasıyla 65 ve 129), bilgilendirme 
servislerinin yabancı belediyelerde sunulan toplam 
servislerin yüzde 35’ini; Türk belediyelerindeki toplam 
servisin ise yüzde 44’ünü oluşturduğu görülmektedir.

Çift yönlü etkileşimli servisleri

Sunulan Çift Yönlü Etkileşimli

Servis Sayısı
2

Türk 3
Tablo 12: Sunulan Çift Yönlü Etkileşimli Servis Sayıları

Tablo 12 incelediğinde, yabancı belediyelerin 
toplamda sadece 2 farklı tek yönlü etkileşimli servis 
sunarken, Türk belediyelerinin 3 farklı tek yönlü 
etkileşimli servis sunduğu görülmektedir. Yabancı 
ve Türk belediyeleri tarafından sunulan toplam 
servis sayısı dikkate alındığında (sırasıyla 65 ve 129), 
bilgilendirme servislerinin yabancı belediyelerde 
sunulan toplam servislerin yüzde 3’ünü; Türk 
belediyelerindeki toplam servisin ise yüzde 2’sini 
oluşturduğu görülmektedir.

Sunulan servisler içerikleri

Türk belediyeleri taraşından hizmete sunulup, 
yabancı belediyelerce verilmeyen servisler aşağıda 
gösterilmektedir.

[13]’teki raporda, Türk belediyelerinde 
sunulmakta, fakat yabancı belediyelerce hizmete 
sunulmayan servislerin tümü verilmiştir. Verilen 
hizmetlerden incelendiğinde, kültürel (son depremler, 
pazar yeri ve saatleri, vefat edenler, evlenenler), 
organizasyon (153 mavi masa, TEKKART(Belediyeye 
özel indirim kartı), acil yardım butonu (AKOM)) veya 
kanuni (Kentsel tasarım dosya sorgulama, meclis 
kararları, zabıta) farklılıklardan dolayı bu servislerin 
sunulmadığı gözlemlenebilmektedir.

 Bunların dışında, Vergi ödeme, Mobil demokrasi, 
Belediye TV, Oyun, Kan bankası, Engelli merkezi 
uygulamaları yabancı belediyelerce verilmeyen 
önemli servislerdir.

Yabancı belediyelerce hizmete sunulup, 
Türk belediyelerinde sunulmayan mobil servisler 
incelendiğinde,yabancı belediyelerde de organizasyon 
ve kanuni olarak farklılıklardan doğan farklı servislerin 
(iş vergisi öğrenme, kayıt büroları öğrenme, işletme 
ruhsatı başvuru gibi)bulunduğu görülmektedir [13]. 

Ağaç/Evcil Hayvan Bilgileri, Çöp - geri dönüşüm bilgisi, Su 
Kalitesi (yüzme yerleri için) servisleri, Okulların tatil durumunu 
görüntüleme servisleri Türk belediyelerinde bulunmayan 
servislerdir.

Sonuç
Akıllı telefonların kullanımının artması sonucunda 

m-devlet servislerinin kullanımı ve çeşitliliği yaygınlaşmıştır. 
Bu çalışma kapsamında 100 tane Türk, 50 tane yabancı be-
lediyenin sunduğu mobil uygulamalar incelemiştir. İnceleme 
sonucunda 194 tane servis (129’u Türk belediyelerine, 65’i 
yabancı belediyelere ait) belirlenmiş ve bunlar Bilgilendirme, 
Tek Yönlü Etkileşimli, Çift Yönlü Etkileşimli olmak üzere 3 kate-
gori altında toplanmıştır. Ayrıca, Türk ve yabancı belediyelerin 
sunduğu servisler karşılaştırılmıştır. Araştırma sonunda hem 
Türk hem yabancı belediyelerde en yaygın olarak sunulan 
servis türünün Bilgilendirme, en az sunulan servis türünün ise 
Çift Yönlü Etkileşimli servisler olduğu ortaya çıkmıştır.
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Giriş
Oyunlar davranışlarımızı yansıtmamıza yardımcı 

olan uygulamalardır. Oyunlar sıra dışı öğrenme 
araçları olarak oyuncuların kendi sınırlarını, 
yeteneklerini ve bilgi düzeylerini keşfetmelerini 
sağlar. Oyuncu oyun esnasında kendini mutlu 
hisseder. Çünkü oyun içerisinde istediğini yapmakta 
özgürdür [1]. Çocukluğumuzdan itibaren oynadığımız 
evrensel bir kavram olan oyunları sadece tek bir 
tanımlama altında toplamak zordur. Çoğu kişi için 
oyunlar mücadele anlamına gelmektedir. Bu kimi 
zaman karşılıklı iki kişi için olurken, kimi zamanda bir 
takım için söylenebilir. 

ClarkAbt açısından oyunlar iki veya daha 
fazla karar vericinin sınırlı bir ortamda amaçlarına 
ulaşmak için çabaladıkları bir aktivitedir. Daha klasik 
bir tanımla rakiplerin hedefleri için yarışmalarıdır. 
Bu genel tanımlamalar ise bazı oyunlar için doğru 
olmayabilir. Çünkü bazen oyunlarda rakipler yoktur. 
Kişiler işbirliği yaparak ortak bir duruma karşı 
birleşerek çeşitli durumların üstesinden gelmeye 
çalışabilirler [2]. 

Oyunlar günümüzde hayatımızın her 
yerindedir. 2005 yılında Kaiser Family Foundation 
adlı kuruluşun hazırladığı “M: Media in the Lives 
of 8–18-Year-Olds” adlı rapora göre 8 yaşından 
18 yaşına kadar olan çocukların yüzde 83’ünün 
evinde bilgisayar oyunları olduğu ortaya çıkmıştır 
[3]. Buna ek olarak yüzde 56 gibi bir çoğunluğun 
evinde iki veya daha fazla oyun konsolu olduğu ve 
araştırma yapılan grubun yarısından fazlasında, 
yani yüzde 55’ininevinde ise oyun konsolu dışında 
bilgisayar oyunu için uygun oyun donanımının 
olduğu ortaya çıkmıştır. Rapor ayrıca çoğu milenyum 
jenerasyonundan olan, bugünün tüketicileri yarının 
ise işgücü olan çocukların günün ortalama bir saatini 
bilgisayar oyunu oynayarak geçirdiklerini ortaya 
çıkarmıştır. Yakın bir tarihte yapılan başka bir çalışma 
ise Amerika’da evlerin yüzde 65’inde bilgisayar 

Ciddi Oyunlar, Türleri ve 
Askeri Uygulamaları

Yeni ve gelişen teknolojilerin kullanımı ile video oyunları, hayatımızı bütünleyen parçalardan 
biri olmuştur. Bu nedenden dolayı video oyunları ciddi oyunlara büyük bir kullanım alanı 
sağlamaktadır. Eğlence unsurunun eğitim faktörü ile birleştiği ciddi oyunlar günümüzde çok 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle ülkeler, ordularının eğitiminde daha ekonomik, zaman 
tasarrufu sağlayan ve kısa sürede geri besleme imkânı sunan bir eğitim aracı olarak ciddi oyunlara 
yönelmişlerdir. Bu çalışmada geçmişten günümüze kadar ciddi oyun ve askeri alandaki ciddi oyun 
uygulamaları önemli örnekleri ile ele alınacaktır. Özellikle çalışmada tarihten günümüze kadar 
askeri uygulamalarda örnekleri sunulan ciddi oyunların, hangi amaçlarla kullanıldığı ve ülkelere 
askeri eğitim açısından sağladığı faydalar anlatılacaktır.
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oyunu oynanmakta olduğunu  [4] ve yaşları 8 ila 18 arasında 
değişen Amerikalı çocukların haftada 13 saatin üzerinde oyun 
oynadıklarını ortaya çıkarmıştır [5].

Oyunlar günümüzde tartışmasız günlük hayatta bir 
şekilde yerini almıştır. Bilgisayar oyunları büyük toplumsal 
etkiye sahiptir. Bu büyük etki eğitimciler, bilim adamları 
ve oyun geliştirenler tarafından önemli bir eğitim aracı 
olarak kullanılmaktadır. Oyunlar birçok açıdan gerçek hayat 
koşullarına benzetilmeye çalışılmakta ve oyunlar yapılırken 
insanların zevkleri, hayalleri, görüşleri ve beklentileri dikkate 
alınmaktadır. Bu doğrultuda oyunlar giderek ciddi konuları ele 
almaktadır. 

Ciddi oyun nedir?
Oyun endüstrisinin gelişmesiyle oyun geliştirenlerin, 

kullanım alanlarının, pazardaki firmaların ve oyun uzmanlarının 
hızlı bir şekilde artması bilgisayar oyunu teknolojilerinin 
ciddileşmesi fikrini ortaya çıkarmıştır. Ciddi oyun kapsamında, 
herhangi bir platformda, herhangi bir türde, bir oyun teknolojisi 
kullanılarak eğlence unsuru içeren ancak genellikle amacı 
kullanıcıya bir şeyler öğretmek olan oyunlar geliştirilebilir. Ciddi 
oyunların temel amacı hedeflenen alanda yaşam kalitesini ve 
refahını yükseltmektir [6]. Günümüzde video oyunlarının bir 
kolu olan ciddi oyunlar sadece eğlence amacını hedeflemeyen 
bazı konularda insanların eğitilmesinde kullanılan oyunlardır. 
Ciddi oyunlar, oyun geliştiricilerine oyun endüstrisinin 
dışındaki alanlarda da yeteneklerini gösterme fırsatını 
sunmuştur. Günümüzde ciddi oyunlar eğitimde [7] [8] [9] [10] 
[11] [12],savunmada [13] [14], sağlıkta [15] [16]  ve birçok 
alanda kullanışlı bir şekilde uygulanmaktadır. Ciddi oyunlar 
öncelikle oyunculara öğretilmek istenen konunun, etkileşimli 
bir yol kurularak, istenilenin verilmesini amaçlamaktadır. Ciddi 
oyunlar oyuncuların bilgi ve becerilerini desteklemede, fiziksel 
aktivitelerini teşvik etmede, sosyal-duygusal gelişimlerine 
yardımcı olmada ve psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklarını tedavi 
etmede kullanılabilir. Birçok yeni çalışma ciddi hatta kritik 
konularda çeşitli video oyunları kullanmanın önemini ortaya 
koymaktadır. Oyun teknolojileri çoğunlukla ucuz ve ulaşılabilir 
ve tüm yaş gruplarından insanlar için eğlence sunmaktadır. 
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Eğer bu imkânlar klasik eğitim ve öğretim yaklaşımları ile 
birleştirilirse, her türlü uygulama alanında güçlü bir bilgi 
transferinin olması sağlanabilir. Bu açılardan günümüzde ciddi 
oyunlar interaktif bir bilgisayar uygulaması olmakla birlikte; 
ilgi çekici bir amacı olan, oynarken eğlendiren, bazı çıktı ve 
puanlama konseptlerine sahip olan, kullanıcının yeteneklerini, 
bilgisini veya gerçek dünyada olabilecek davranışlarını ortaya 
çıkaran oyunlar olarak tanımlanabilir.

İnsanlara öğrenirken eğlendiren ve eğiten yeni metotlar 
daima gereklidir.  Oyunlar her kademedeki insan için yüksek 
motivasyon ve her türlü konuyla iletişim köprüsü kurmayı 
sağlar. Kişilerin aynı zamanda gerçekçi rollere bürünmesini 
sağlar. Problemlerle yüzleşmeyi, stratejileri formüle etmeyi, 
karar vermeyi ve yapılan her türlü hareket tarzının hızlı bir 
şekilde geri beslemesinin elde edilmesini sağlar. Kısacası ciddi 
oyunlar eğlenirken öğrenmeyi sağlar. Bu açıdan ciddi oyun 
kavramına eğlenirken öğretme yaklaşımı çok uymaktadır. 
Diğer bir yandan ciddi oyunların öncelikli amacı; gösteri, haz 
ve eğlence barındırmayan oyunlar olarak da tanımlanmıştır 
[2].  Ben Sawyer tarafından ciddi oyun, bilgisayar oyun 
endüstrisinin kaynaklarının esas görevi eğlence olmayan her 
türlü amaç ve anlamda kullanılması olarak tanımlanmıştır  [17]. 
America’s Army oyunun gelişmesinde görev alan Michael Zyda 
ciddi oyun hakkında benzer bir ifade kullanmıştır [18]. Ancak 
günümüzde eğitim ihtiyacı olan alanların ve konuların artması 
ile ciddi oyunlar yapılırken, eğlence unsurunun genellikle eksik 
kaldığı söylenebilir. 

Tüm bu bahsedilenlere rağmen oyuncu açısından ciddi 
oyunlardan elde edilen maksimum fayda çok fazladır. Kısaca 
ciddi oyunlar bir amaca hizmet eden ve oyuncuları eğitmek 
için oynanan oyunlar olarak tanımlanabilir [19]. Ciddi oyunla 
ilgili olarak yapılan bir market çalışması dünya genelinde ciddi 
oyun pazarının 2010 yılı itibari ile 1.5 milyar Euro olduğunu 
ortaya çıkarmıştır [20]. Eğer bu göstergeleri ciddi oyuna dair 
başarı göstergesi olarak kabul edecek olursak varılabilecek 
sonuç video oyunlarının eğlence dışında ciddi amaçlarda 
kullanılmasının faydasıdır.

Ciddi oyunların tarihçesi
Geçmişe baktığımızda yayınlanmış olan video 

oyunlarının genellikle ticari amaç içermediği görülür. Buna 
rağmen geçmişte eğlence amacıyla yapılmış ve ilk kez bir 
ev için tasarlanmış video oyun konsolu olan “Magnavox 
Odyssey”, eğlence oyunları  (Tennis, Haunted House, 
Roulette gibi) ve eğitici oyunlar (Analogic, States, Simon 
Says gibi) ile yayınlanmıştır [21]. Daha sonra bu oyunların 
ticarileştirilmesiyle bu teknolojinin “ciddi” uygulamalarda 
kullanılabileceği görülmüştür.

Günümüz “Ciddi oyun” tanımı hemen hemen yeni bir 
kavramdır. “High Beam Research” tarafından yapılan bir 
araştırma sonucunda bilgisayar oyunu içerisinde bu terimin 

ilk kez 1992 yılında kullanıldığı ortaya konmuştur [22]. Yakın 
zamanda ise Ben Sawyer tarafından bu terim daha popüler 
hale getirilmiştir. Ben Sawyer “Woodrow Wilson International 
Center forScholars” ile, “Digitalmill” ciddi oyun girişimini 
kurmuştur. Ciddi oyunun öncüleri olan Ben Sawyer ve diğerleri 
ciddi oyunun farkındalığını arttırmışlardır. Ayrıca günümüz 
ciddi oyun  kavramının ortaya çıkmasında öncülük eden kişiler 
olarak Sawyer ve Rejeski kabul edilebilir[23].Her ne kadar 2002 
yılı günümüz ciddi oyun kavramının oluştuğu yıl gibi gözükse 
de ciddi amaçlara yönelik oyunlar bundan önce yapılmaya 
başlanmıştır. Ciddi konulara yönelik olarak video oyunlarının 
kullanılması fikri ise bizim düşündüğümüzden daha eskidir. 
Özellikle Amerikan ordusu ilk başarılı ciddi oyun örnekleri ile 
dikkatleri üzerine çekmiştir [24].

Günümüzde ciddi oyun geliştirenlerin belirli disiplinlerdeki 
topluluklardan oluşması sonucunda disiplinler arası işbirliği 
kaçınılmaz olmuştur. 2005 sonbaharında yapılan ikinci 
geleneksel Sağlık İçin Oyunlar Konferansı “Games for Health 
Conference” ciddi oyunların disiplinler arası bir süreçte 
ilerlediğine güzel bir örnektir. Bu konferansın bir bölümünde, 
Amerikan ordusunun Teletıp ve İleri Teknoloji Araştırma 
Merkezi “Telemedicineand Advanced Technology Research 
Center” (TATRC) den temsilciler ile  geleneksel tıp modelleme 
ve simülasyon dünyasından uzmanlar, profesyonel oyun 
geliştiricileri ve araştırmacılar arasında  çeşitli toplantılar 
yapılarak çok faydalı olabilecek fikir alışverişi sağlanmıştır. 
Bilgisayar oyunları endüstrisi milyar dolarlık bir endüstridir. 
Buna ciddi oyunların eklenmesi ile rakamlar çok büyük 
boyutlara ulaşmaktadır. Sadece Amerikan ordusu yıllık 
olarak ciddi oyunlara milyon dolarlar harcamaktadır. Ortaya 
çıkan bu sonuç bile ciddi oyun endüstrisinin önemini ortaya 
koymaktadır. 

Ciddi oyun uygulama alanları ve türleri

Geçmiş deneyimlerin öncülüğünde günümüzde, ciddi 
oyun olarak adlandırılan ve ciddi konuları desteklemek 
amacıyla üretilen birçok video oyunu yapılmıştır. Bu konuda 
yapılan oyunların ilgi alanlarına göre önemli örnekleri altı 
başlık altında aşağıda sunulmaktadır.

Eğitim
“Ciddi oyun” konusunda en önemli alanlardan birisi eğitim 

alanıdır.“The Oregon Trail”adlı oyun tarih öğretmenleri olan 
Don Rawitsch, Bill Heinemann ve Paul Dillenberger tarafından 
dizayn edilmiştir. Oyunda 1848’de bir Amerikan göçebesi olan 
oyuncu için hedef Oregon’a ulaşıp yerleşmektir. Yol birçok 
tuzaklarla dolu olup Amerikan tarihi ile desteklenmiştir [25]. 
Oyun “Minnesota Educational Computing Consortium” (MECC) 
tarafından yayınlanmıştır. Bu enstitü Minesotalı öğretmenlere 
eğitimde bilgisayar kullanmaları konusunda yardımcı olmayı 
hedeflemiştir. The Oregon Trail kısa zamanda ünlenmiş ve üst 
versiyonları yayınlanmıştır. 1985 yılında ise düzenlenip ticari 
olarak yayınlanmıştır.

Sağlık
“Captain Novolin”, Raya Systems tarafından 1992 yılında 

yayınlanmıştır [25].Oyun çocuklara diyabetle nasıl başa 
çıkabileceklerini göstermek amacıyla tasarlanmıştır. Oyunda 
diabetli bir süper kahraman olan oyuncu kanındaki glikoz 
seviyesine dikkat ederek düşman “abur cuburları” yok etmeye 
çalışmaktadır. Bu oyun platformu bonus toplama mekanizmasını 
kullanarak istenilen mesajı vermeyi hedeflemiştir. Bonuslar 
oyuncunun topladığı yiyecek türleridir. Eğer oyuncu çok fazla 
glukoz içeren besin toplarsa bu kan düzeyine yansımaktadır. 
Oyunda bilgilendirmeler ile ihtiyaç duyulan besin miktarı 
söylenerek süper kahraman (oyuncu) uyarılmaktadır. Oyuncu 
aynı zamanda oyun içerisinde insülin miktarını da düzenlemelidir. 
Raya Systems tarafından bu oyun ve üç versiyonu “Super 
Nintendo” oyun konsolu için hazırlanmıştır. Birçok araştırmacı 
tarafından bu tür oyunların çocuklar üzerindeki etkisi 
incelenmiştir [15]. Örnek olarak, Raya Systems tarafından 1994 
yılında çıkarılan “Packy&Marlon” oyunu ve Captain Novolin 
kliniklerde denenmiştir[26]. Bir grup çocuk üzerinde yapılan 
incelemede bu oyunların çocukları diyabetleri ile mücadelede 
olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Oyun oynayan çocuk 
grubunun glikoz krizi nedeniyle acil olarak hastaneye gitme 
oranı, oyunu hiç oynamamış çocuklara göre yüzde 77 azalmıştır. 

Sanat ve Kültür
1997 yılında Cryo tarafından geliştirilen “Versailles 1685”, 

“kültür ve eğlence” amaçlı video oyunlarından en ünlü olanıdır. 
Oyun 14’üncü Louis dönemini ele almaktadır. Oyuncu oyunda 
Versay’ı kimin yok etmekle tehdit ettiğini bulmak zorundadır. 
Oyuncu rahat bir şekilde bu tarihi yerde gezebilmekte ve 
tarihi karakterlerle konuşabilmektedir. Bu sayede dönemin 
sanat eserleri ve resimleri hakkında bilgi edinebilmektedir. Bu 
oyuna olan ilgi nedeniyle oyunun Avrupa’da 300.000 kopyası 
satılmıştır. Bu oyun farklı dönemlere ait kapıları benzer yöntemle 
açarak, “Egypt 1156 BC Tomb of thepharaoh”(Cryo, 1997), 
“Byzantine: The Betrayal”(Discovery Channel Multimedia, 
1997), “Chinathe Forbidden City”(Cryo, 1998),“Pilgrim Faith 
As A Weapon”(AxelTribe, 1998), “Vikings”(Index+, 1998), 
“Rome: Caesar’sWill”(Montparnasse Multimedia, 2000)gibi 
oyunların gelişimine öncülük etmiştir.
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Din
“Captain Bible in thedome of Darkness” 

Bridge Stone Multimedia Group tarafından 
1994 yılında yayınlanan macera aksiyon video 
oyunudur [25]. Hristiyanlık dini için yapılmış 
bir oyundur. Uzak bir gelecekte geçen oyun, 
oyuncunun bir kahraman olarak yalan söyleyen 
robotlara karşı mücadelesini konu almaktadır. 
Oyuncu bir şehri gezmekte ve İncil’i yalanlayan 
robotlara karşı koymaktadır.

Reklamcılık
1983 yılında Atari tarafından yayınlanan 

“Pepsi Invaders” adlı oyun, 1978 yılında Taito 
tarafından yayınlanan “Space Invaders” adlı 
oyunla benzer şekilde yapılmış olup Coca-
Cola’nın satış elemanları için üretilmiştir [25]. 
Oyun süresi 3 dakika ile sınırlı tutulmuş ve 
oyuncunun kendini oyuna kaptırmasının önüne 
geçmek istenmiştir. Coca-Cola bu oyunun 
personeli için motive kaynağı olacağını ve Pepsi 
ile rekabette işe yarayacağını düşünmüştür. 
Bunun yanı sıra birçok yemek firması bu 
yöntemleri kullanmıştır.

Ciddi oyunların askeri uygulamaları 

Ciddi oyunlardaki sanal ortam askeri uygulamalarda gerçeklik 
sınırlarına dayanmaktadır. Askeri açıdan en büyük kazanç, zaman ve 
mekândan bağımsız olarak çok daha düşük bütçelerle yapılan eğitimler 
olmuştur. Ciddi oyunlar içerisinde farklı yöntemlerin denenmesi ve başarılı 
taktiklerin geliştirilebilmesi mümkündür. Eski dönemlerde, bu hareket 
tarzı satranç oyunu ile gerçekleştirilmiştir [2]. Peter Perla’nın “The Art Of 
War Gaming” adlı kitabında, askeri oyunların dört bin yıl öncesine kadar 
dayandığını ve askeri oyunun ilk kez “Chaturanga” adlı Hintli soylular 
tarafından oynanan bir oyun olduğu anlatılmaktadır. Bu süreçte Çin oyunu 
olan “Wei Hei” nin Japonların “Go” oyunundan türediği düşünülmektedir 
[27].

Askeri savaş oyunları, teknolojinin gelişmesi ile zamanla kendini 
geliştirme zorunluluğu içine girmiştir. Ciddi oyunlar daima farklı 
alternatiflerin uygulanması imkânını sunmuştur. Oyunlarda sadece ideal 
planın oluşturulmasıyla sınırlı kalmayarak, komutanların öngörü ve karar 
verebilme yeteneklerinin de gelişmesine katkı sağlamıştır. “Kriegspiel” 
adlı oyun 19. Yüzyılın ilk yarısında Üsteğmen George Heinrich Rudolph 
Johann von Reiswitz ve babası eski asker ve stratejist Baron von Reisswitz 
tarafından dizayn edilmiştir. Bu oyun, Prusya’nın 1866’da Avusturya’ya 
karşı “6 Hafta Savaşları” zaferi ve 1870-1871 Fransa-Prusya savaşı sonrası 
dikkatleri üzerine çekmiştir [2].

20. yüzyıla gelindiğinde Link firması havacılık alanında simülatörler 
yapmaya başlamıştır. Özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında çok sayıda pilotun 
hızlı bir şekilde eğitilmesi ihtiyacı ortaya çıkmış ve 10.000 adet ANT-18 
eğitici “bluebox” adını verdiği simülatörleri Amerikan ordusuna dağıtmıştır. 
“Aviation Combined Arms Tactical Trainer-Aviation” (AVCATT-A) adını 
verdikleri simülatörler ile aynı anda 6 kişiyi sanal gerçeklik ortamında 
eğitmeye başlamışlardır [28]. “Blue box” simülatöründen“AVCATT-A” 
simülatörüne geçiş bilgisayar, elektronik ve oyun geliştirmede 50 yıllık 
bir sürenin ve gelişmenin sonucunda olmuştur. İlk bilgisayar oyunları 
ise 2. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra görülmeye başlanmıştır. 1947 
yılında Arthur Samuel “checker-playing” adlı bilgisayarı dizayn etmiştir. 
Bu gelişmeyi 1950 yılında satranç oynayan bilgisayarın, matematikçi 
ve bilgi teorisinin babası sayılan Claude Shannon tarafından dizayn 
edilmesi izlemiştir [29]. İlk askeri bilgisayar ve simülasyon tabanlı oyunlar, 
1952 yılında Santa Monica’da “RandAirDefence” laboratuarlarında 
geliştirilmiştir. İlk “theater-level” savaş oyunu 1955’te ve ilk çok oyunculu 
(multiplayer) oyun 1958’de yapılmıştır [2]. Yine Amerikan ordusu 
tarafından harekât yönetimi kapsamında ciddi oyunlar ortaya konmuştur. 
Bu kapsamda çıkan  bilgisayar simülasyonlarından biri ATLAS’tır. Yine 
1960’larda “Advanced Studies Department of Raytheon Missile Systems 
Division” da bulunan bir takım tarafından hava savaşları, uzay görevleri ve 
benzeri konuları ele alan bilgisayar simülasyonları üretilmiştir[2].

1981 yılına gelindiğinde Atari firması tarafından “The Bradley Trainer” 
adlı oyun yayınlanmıştır. Oyunda oyuncu üç boyutlu bir ortamda karşısına 
çıkan askeri araç hedeflerini tankla vurmaktadır. Amerikan ordusu Atari 
firmasını kiralayarak bu oyunun versiyonlarını eğitim amaçlı kullanmıştır. 
Böylece oyuncu hayali bir tank yerine “Bradley” savaş aracını silahları ile 
kullanabilmiştir. Bu gerçekçi simülasyon, oyunun amaçlarına ulaşmasına 
katkı sağlamıştır [30]. Özellikle 1980’lerden itibaren simülatörlerin 
birbirine bağlanarak aynı ortamda kullanılması taktik eğitimlerin temel 

unsurlarından biri olmuştur.1980’lerin ortalarına gelindiğinde Amerikan 
Ordusu simülayon ağı, “SIMNET” i, tank mürettebatının tank manevraları 
eğitimi için ve helikopterlere karşı savaşan araçlar için aktif hale getirmiştir 
[31]. Sanal gerçeklik teknolojisi 1990’larda “Close Combat Technical 
Trainer” (CCTT)’ın gelişmesi için imkân sağlamıştır  [32]. Yine Amerikan 
ordusu 1990’larda yüzlerce küçük ölçekli oyun sisteminin geliştirilmesinde 
görev almıştır. Bunlara örnek olarak; “Electro Adventure”, temel elektrik ve 
elektronik eğitim programının (BEESIM) bir parçasıdır. Simülasyon tabanlı 
macera oyunları, temel elektrik teorilerinin öğretilmesinde kullanılmıştır. 
“Submarine Skills-Training Network” (Sub Skills Net)ağı ve “Bottom Gun” 
ile radar eğitimi sunularak oyunculara hedeflere sanal füze fırlatma imkânı 
sunulmuştur [33].

 Askeri alandaki ciddi oyunların markette yerini alması yıllar almıştır. 
Ralph Baer tarafından geliştirilen “Interactive Video Training System” 
serisinde LAW ve STINGER roket fırlatıcıları gibi gerçek silahlar kullanmıştır. 
Bu oyunlar askerler ve polisler için eğitim amacıyla sunulmuştur [21]. 
Donanmanın “Virtual At-sea Training” (VAST) projesinde, Mattel firması 
tarafından 1989 yılında üretilen ve kullanıcıların parmak hareketlerini 
veya bilek hareketlerini algılayan eldiven “Power Glove”  ordu tarafından 
kullanılmıştır. Günümüzde yapılan birçok ciddi oyun projeleri ABD 
Kaliforniya Monterey’de bulunan “Naval Postgraduate School” (NPS) 
bünyesindeki MOVES Enstitüsü’nde devam etmektedir. Enstitü Amerikan 
ordusunun gelişiminin desteklenmesinden nişancı yetiştirilmesine 
kadar geniş bir yelpazede oyunların geliştirilmesiyle ilgilenmektedir 
[34]. En önemli askeri ciddi oyun projesi “Defense Advanced Research 
Project Agency” DARPA’nın  “on-demandtraining superiority program” 
“DARWARS” programıdır. Program, Irak ve Afganistan’da devam eden askeri 
operasyonların ihtiyaçlarının desteklenmesi kapsamında çeşitli eğitim 
imkânları sunmaktadır. Körfez Harekâtı ve Rusya’nın çökmesi sonrası üç 
boyutlu bilgisayar oyunları, simülasyonlar ve savaş oyunlarında inanılmaz 
bir artış olmuştur. Bu gelişme eski savaş ortamlarının değiştiğini ve yeni 
yöntemlerin kullanılması gerektiğine dair ülkelere yeni fikirler vermiştir. 

2002 yılına gelindiğinde, Amerikan ordusu tarafından “America’s Army” 
adı verilen oyun yapılmıştır. “Unreal Tournament” motoruna dayanan bu 
oyun en başarılı asker temin etme aracı olduğunu kanıtlamıştır. Amerikan 
ordusu tarafından her yıl ihtiyaç duyulan 80.000 yeni gönüllü askerin orduya 
dahil edilmesi sürecinde bu oyun başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Ordu 
içerisinde yapılan araştırmalar, 16-24 yaş arası kişilerin orduya katılımının 
sağlanmasında bu oyunun diğer tüm temin faaliyetlerine göre daha büyük 
katkısı olduğunu ortaya çıkarmıştır. 2004 sonbaharında America’s Army 
oyunu 17 milyonun üzerinde indirilmiş, her ay yeni 100.000 oyuncunun 
katılmasıyla, asker ve sivil kullanıcılar olmak üzere 4 milyon kayıtlı oyuncu 
topluluğuna ulaşmıştır. Bu oyunu oynayan oyuncuların yüzde 30’luk 
kısmı İsveç, Almanya ve Fransa gibi ülkelerdendir [2]. Bu başarılar sonrası 
Amerikan Ordusu tarafından 2003 yılında “America’s Army: Special Forces” 
ile özel kuvvetlerin önemi vurgulanmak istenmiş, 2005 yılında ise Ubisoft 
ortaklığı ile “America’s Army: Rise of Soldier” PS2 ve XBOX için oyun konsol 
versiyonları sunulmuştur.

America’s Army yayınlandığı tarihten itibaren geliştirilmiş ve modifiye 
edilmiştir. Aktif görevdeki askerler tarafından bombaların imha edilmesi 
ve diğer faaliyetler için eğitim amaçlı kullanılmıştır. Bu sayede eğitimler 
açısından, hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlanmıştır. Dahası 
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oyunun gelecek uygulamaları ile gelecekte kullanılması planlanan 
silahlar oyuna dahil edilerek kullanıcı eğitimleri sağlanmıştır. Bu 
silahlara örnek olarak “XM25 AirBust” silah sistemi verilebilir. Oyunun 
bu amaçlara yönelik çıkan sürümleri sayesinde Amerikan ordusu 
gelecekte zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilecektir.

Ciddi oyun uygulamalarında çatışma amaçlı olmayan (non-
combattraining) uygulamalarda mevcuttur. Özellikle Amerikan 
askerlerinin dünya üzerindeki çeşitli savaş ortamlarında karşılaştığı 
farklı kültürler ve diller ile ilgili sorunlara yönelik olarak 2004 yılında 
Güney Kaliforniya Üniversitesi “Information Sciences Institute” 
araştırmacıları tarafından “Tactical Iraqi” adı verilen ve bölgedeki 
askerlere Arapça öğretmek üzerine kurulmuş bir oyun tabanlı sistem 
üzerinde çalışma başlatılmıştır. Yine “VECTOR” adlı bir oyunla yerel 
dilin askerlere öğretilmesi, bilişsel ve duygusal modelleme yapılarak 
çeşitli görevlerde yer alan askerlere kültürel eğitim verilmesi 
hedeflenmiştir. 

1999 yılında Amerikan ordusu ve Güney Kaliforniya Üniversitesi 
(ICT) “Institue Creative Technologies” eğitimcileri, oyun geliştiricileri, 
ve diğer oyun firmalarını geleceğin askeri eğitim oyunlarını ve 
simülasyon sistemlerini yapmaları için bir araya getirmiştir. (JFETS) 
“Joint Firesand Effects Trainer System” ICT tarafından ortaya konan 
bu sistemlerden birisidir. Askeri alanda çok oyunculu oyun oynama 
imkânı sunan platformlar yakından takip edilmektedir. Aralık 2004’te 
ise “Military Simulation & Training” adlı makale ile “Massively 
Multiplayer Online Games” (MMOGs) imkânları test edilmiş ve AISA 
Gruptan Jason Robar  600.000 kişinin MMOGs ile desteklenebileceğini 
söylemiştir. MMOGs teknolojisi ile dünyanın farklı yerlerindeki 
birlikler bir araya getirilerek benzer operasyonlar daha az maliyetle 
yapılabilmektedir. Gelecekte askeri alanda ciddi oyunları büyük ağlar 
üzerinden müşterek harekâtlarda kullanılması kaçınılmazdır.

Sonuç
Bu çalışmada, ciddi oyunların tanımı yapılmış, 

ciddi oyunların tarihsel gelişimi değerlendirilmiş, 
ciddi oyun türleri ve uygulama alanları hakkında 
bilgiler verilmiş, ciddi oyun askeri uygulamalarındaki 
gelişmeler analiz edilmiştir. Günümüzde savaş 
alanlarında modern silahların yerini almasıyla daha 
kompleks ve ihtiyaçları karşılayacak ciddi oyunlara 
olan talep artmıştır. Gerçek hayatta saatler veya günler 
alabilecek tek bir unsurun hareketleri ciddi oyunlar 
sayesinde anında görülebilmektedir. Amerika’da askeri 
alanda eğitim amaçlı video oyunları ve simülatörlerin 
bütçesinin 4 milyar dolar olması ciddi oyunların askeri 
alanda dünyada ne kadar önemli bir yere geldiğinin 
göstergesidir. Ciddi oyunlara ilişkin NATO bünyesinde 
Ekim 2014’te düzenlenen “Commercial Games 
ForMilitaryUse” konferansı da bunun önemli bir 
işaretidir. Avustralya Savunma Bakanlığı “Harpoon 3”ve 
“Harpoon 2”nin çeşitli versiyonlarının geliştirilmesini 
desteklemiş, bu oyunun ilk versiyonları birçok ülkenin 
silahlı kuvvetlerinin eğitim yerlerinde kullanılmıştır [2]. 
Askeri ciddi oyunlar sadece silah sistemlerinin veya 
birliklerin eğitimi ile sınırlı kalmayarak patlayıcı madde 
uzmanlığı eğitimi, sağlık ve ilk yardım eğitimi, konvoy 
güvenliği ve eskortluğu eğitimi ve benzeri birçok 
alanda kullanılmaya devam edilmektedir. Askeri 
alanlarda ciddi oyun uygulamalarının gelecekte askeri 
eğitimlerin büyük bir bölümünün yerini almasının 
sürpriz olmayacağı açıktır. Bu durumun orduların 
bütçesine katkısı da büyük olacaktır. 
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Bu sayımızda Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Sanayi Hizmetleri Müsteşar 
Yardımcısı Doktor Celal Sami Tüfekci ile bir söyleşi gerçekleştirdik. ABD ve Fransa’da 
uzman olarak birçok projede görev alan Dr. Tüfekci,  2007’de TÜRKSAT Milli 

Haberleşme Uyduları Programı Direktörlüğü görevinde bulundu. İki yıl kadar TÜBİTAK-
UZAY’da başuzman araştırmacı unvanıyla, RASAT ve GÖKTÜRK-2 yer gözlem uydusu 
projelerinde çalışan Tüfekci, 2014’te SSM Uzay Daire Başkanlığı görevine, Temmuz 2015’te 
Sanayi Hizmetleri Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı. Dr. Tüfekci, SSM’nin ülkemizin 
savunma ve güvenlik yeteneklerinin gelişimini sürekli kılacak sanayileşme, teknoloji ve 
tedarik programlarını yönetmek amacıyla kurulduğunu anımsattı. Müsteşarlığın başarılı 
sanayii katılımı/offset uygulamaları ve ATAK Helikopteri, ALTAY Tankı ile MİLGEM Savaş 
Gemileri gibi büyük platform projelerinin de aralarında bulunduğu 400’den fazla proje 
yürüttüğünü anlatan Dr. Tüfekci, “Bu projelerin hayata geçirilmesiyle savunma sektöründe 
etkinliğin arttırılması ve teknolojik üstünlük kazandıracak ürünlerin yurtiçinde geliştirilmesini 
hedefliyoruz” dedi

Dr. Tüfekci, ortaya çıkardıkları ürünlerin uluslararası pazarlarda ihracatını sağlandıklarına 
değinip ihracatın 2014’te 1,647 Milyara ulaştığını, bunun 2016 yılı sonu itibariyle 2 Milyar 
Dolara ulaşmasının öngörüldüğünü açıkladı. 

TSK’ya teslim edilen/edilecek platform ve sistem projeleri hakkında bilgi veren Dr. Tüfekci, 
bu kapsamda tasarımları ülkemizde tamamlanan Korvet gemisi MİLGEM, Hürkuş, insansız 
hava aracı ANKA ve ALTAY tank projelerini örnek verdi. Yürütülen bilgi sistemi projelerinde 
geliştirilen ürünlerin, yeniden kullanılabilirliğini sağlayarak maliyet etkin çözümler üretme ve 
benzer altyapılar oluşturmanın hedeflendiğini kaydeden Dr. Tüfekci, bu sayede TSK, MSB ve 
SSM arasında çok daha verimli iletişim ve birlikte çalışabilirliğin gerçekleştirileceğine işaret 
etti. 
 
Uyguladıkları “Ana Yüklenici Modeli”yle, sektördeki büyük ölçekli ana yüklenici firmalara 
sistem entegrasyonu, KOBİ’lere alt sistem ve bileşen geliştirme faaliyetleri, araştırma 
kurumları ve üniversitelere ise temel ve uygulamalı araştırma faaliyetleri ile ihtiyaç duyulan 
teknolojilerin elde edilmesi sorumluluğu verildiğinden söz eden Dr. Tüfekci, bu kapsamda 
yürütülen Ar-Ge projelerinde 20 üniversite ve 14 araştırma merkezimiz görev aldığını bildirdi. 

S S M  S a n a y i  H i z m e t l e r i 
Müsteşar Yardımcısı Dr. Tüfekçi:

2016, milli 
ve yerli 
projelerin 
çıktılarını 
sahada 
göreceğimiz 
bir yıl olacak

Savunma sektöründe teknolojik 
üstünlük kazandıracak ürünlerin yurtiçinde 
geliştirilmesi, maliyet etkin çözümler 
üretme ve benzer altyapılar oluşturmayı 
hedeflendiklerini belirten Dr. Tüfekci, 
firmaların dünya savunma pazarındaki 
gelişmeleri dikkate alıp yetkinliklerini 
kazan-kazan ilişkisine dayalı işbirliği 
modelleri içerisinde değerlendirmesinin 
önem taşıdığını vurguladı. Dr. Tüfekci, 
2012-2016 Stratejik Planı ile yerli sivil uçak 
üretiminin başlamasının öngörüldüğüne 
dikkat çekti. 

Aslıhan Bozkurt
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Savunma İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) 
hakkında bilgi veren Dr. Tüfekci, programın sektörün 
öncelikleri ve Ar-Ge ihtiyaçları doğrultusunda, SSM’nin 
yönlendirmesiyle, savunma sanayi şirketleriyle 
üniversiteler arasındaki bilgi transferinin daha 
sistematik hale getirileceği ve savunma alanında 
nitelikli Ar-Ge elemanı ihtiyacının karşılanmasının 
mümkün kılacağını söyledi. Dr. Tüfekci, şimdiye 
kadar imzalanan işbirliği protokolleriyle, toplamda 
9 üniversite ve 13 savunma sanayii firmasının SAYP 
kapsamına dâhil olduğu yaklaşık 9 milyon TL bedelle 
toplam 30 SAYP projesinin yürütüldüğünü aktarıp bu 
projelerin tamamlanmasıyla 36 araştırmacının sektöre 
kazandırılacağını duyurdu.  

Dr. Tüfekci,  ülkemizde sektöre hizmet edebilecek 
bütün firmaların kabiliyetlerini bir çatı altında 
toplamayı ve yürüttükleri projelerde bu imkânları 
uygun şekilde kullanmayı hedeflediklerini vurgulayıp 
“Bu doğrultuda SSM Sanayileşme Portali kullanıcı 
sayısı, 2014 yılı sonu itibari ile 500’ü aştı. Sanayileşme 
portalimiz, her geçen gün olgunlaşıyor; firma, ürün ve 
yetenek arama özelliği ile hem ana yüklenicilerimize 
ve ana yüklenici adaylarımıza hem de Müsteşarlığımız 
bünyesindeki proje gruplarımıza, sektör envanteri 

hakkında detaylı bilgiler sağlıyor” diye konuştu. 

“Yakın bir gelecekte uygulamaya koymayı 
planladığımız savunma sanayiinde teknoloji odaklı 
firmalar oluşturma planlarımız bulunuyor” diyen 
Dr. Tüfekci, bu modelde SSM olarak kurulacak ve 
halihazırda faaliyetlerini sürdüren firmalara ortaklık 
da dahil destek mekanizmalarının olacağına dikkat 
çekti. 

SSM’nin “Sanayide Derinleşme ve Tabana Yayılma 
Üçgeni”ni kurmaya çalıştığını ifade eden Dr. Tüfekci,  
bu kapsamdaki teşviklerin amacının, yan sanayi 
ve KOBİ’lerin projelerde daha fazla yer almasını 
sağlayıp teknolojinin tabana yayılması ve sektörde 
derinleşmeye katkıda bulunmak olduğunu belirtti. 

Müsteşarlığın teknoloji yönetimi stratejisi ve sektörel 
stratejilerine ek olarak önümüzdeki döneme ışık 
tutacak ihracat ve uluslararası işbirliği stratejisi 
geliştirme projesini başlattığından söz eden Dr. 
Tüfekci, Türkiye’nin son 10 yılda savunma ve havacılık 
sanayinde gösterdiği gelişmenin, dışarıya daha 
fazla açılma konusunda sektördeki tüm aktörleri 
cesaretlendirdiğinin altını çizdi. 2014 verilerine göre 
ASELSAN ve TAI firmaların dünyada ilk 100 firma 

arasında yer aldığı, sektör ihracatının her 
yıl ortalama yüzde 15 arttığını ifade eden 
Dr. Tüfekci, kendilerinin de “milli muharip 
uçak” ve “bölgesel uçak”  gibi büyük 
ölçekli platformları geliştirme konusunda 
cesaretlenip bu yönde programları 
başlattığını açıkladı.

Firmaların dünya savunma pazarındaki 
gelişmeleri dikkate alıp yetkinliklerini kazan-
kazan ilişkisine dayalı işbirliği modelleri 
içerisinde değerlendirmesinin önem taşıdığına 
dikkat çeken Dr. Tüfekci, 2012-2016 Stratejik 
Plan ile sektörde yerli sivil uçak üretiminin 
başlamasının öngörüldüğünü vurguladı. 
Temel ve ileri teknolojilerin kazanımının 
sağlanarak sanayide teknolojik ürünlere 
dönüştürülmesi çalışmalarının planlandığını 
bildiren Tüfekci, sözlerini “2016 yılında uzun 
yıllardan beri üzerinde çalıştığımız milli ve 
yerli projelerin çıktılarını sahada göreceğimiz 
bir yıl olacak” müjdesiyle bitirdi. 

-Öncelikle Savunma Sanayii Müsteşar (SSM) 
Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi kimdir? SSM Müsteşar 
Yardımcılığı’na ne zaman atandınız? Celal Sami 
Tüfekçi olarak telekomünikasyon ve bilişim sektörüne 
ilişkin ilgi ve deneyimiz konusunda bilgi verir misiniz? 
Çalışma hayatınız boyunca yönetici olarak hangi 
kurumlarda hangi projeleri yürütüp uygulamaya 
koydunuz?

-1971 yılında Giresun’da doğdum. Gazi Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirdim. Boston-
Northeastern University’de Makine Mühendisliği alanında 
yüksek lisans ve ardından Rensselaer Polytechnic 
Institute’de aynı alanda doktoramı tamamladım. 
Kariyerime ABD’de proje mühendisi olarak başladım. Bu 
süreçte birçok projede danışmanlık görevi üstlendim. 
Bir yıl kadar Thales (Fransa) firmasında uydu tasarım 
uzmanı olarak çalıştıktan sonra 2007 yılında TÜRKSAT Milli 
Haberleşme Uyduları Programı Direktörlüğü görevinde 
bulundum. Burada edindiğim tecrübelerin neticesinde 
iki yıl kadar TÜBİTAK-UZAY’da başuzman araştırmacı 
unvanıyla, RASAT ve GÖKTÜRK-2 yer gözlem uydusu 
projelerinde çalıştım.

2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik 
Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev 
yaptığım sırada Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Uzay 
Daire Başkanlığı görevine atandım. Bir yıl kadar uzay ve 
uydu sistem projeleri ile uydu fırlatma merkezi projelerini 
yürüttükten sonra Temmuz 2015’te Sanayi Hizmetleri 
Müsteşar Yardımcılığı görevine atandım. 

- SSM’nin misyon, vizyonu ile faaliyet alanlarınız 
hakkında bilgi verir misiniz? Savunma sanayi alanında 
“bilişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin SSM’nin 
“öncü” rolüne ilişkin yürüttüğünüz önemli /örnek 
proje ve uygulamalarınızı sıralar mısınız? 

-Müsteşarlığımızın mevcut stratejik planında vizyonumuz, 
“savunma ve güvenlik teknolojilerinde Türkiye’yi üstün 
kılmak” olarak belirlenmiştir. Bu vizyon çerçevesinde 
üstlendiğimiz misyon ise, “ülkemizin savunma ve güvenlik 
yeteneklerinin gelişimini sürekli kılacak sanayileşme, 
teknoloji ve tedarik programlarını yönetmektir”.  Bu 
amaçla, Müsteşarlığımızda başarılı sanayii katılımı/
offset uygulamalarımız ve arasında ATAK Helikopteri, 
ALTAY Tankı ve MİLGEM Savaş gemilerimiz gibi büyük 
platform projelerimizden de bulunduğu 400’den fazla 
proje yürütülüyor. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle 
savunma sektöründe etkinliğin arttırılması ve teknolojik 
üstünlük kazandıracak ürünlerin yurtiçinde geliştirilmesini 
hedefliyoruz. 
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Bunun yanında, Müsteşarlığımızın iş süreçlerinin 
iyileştirilmesi ve elektronik ortama aktarılması 
amacıyla Program Yönetim Bilgi Sistemi (PYBS) 
Projesi yürütülüyor. PYBS Projesi ile Müsteşarlığımızın 
kurumsal verimlilik ve etkinliğinin arttırılmasını 
destekleyecek; ihtiyaç sahibi kurumlar ve sanayi ile veri/
bilgi paylaşımını ve iletişim verimliliğini arttıracak bir 
bilgi sistemi geliştirilmesi amaçlanıyor. 

Bununla birlikte Milli Savunma Bakanlığı (MSB) için MBS 
Modernizasyonu Projesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
için ORSA Kurumsal Kaynak ve Harekât Planlama 
Projesi, Genelkurmay Başkanlığı için Türk Silahlı 
Kuvvetleri Bilgi Sistemi-2 (TBS-2) ve Müşterek Resim 
Projeleri yürütülmekte. Projelerin genel amacı; ihtiyaç 
sahibi kurumların iş ihtiyaçlarının bilgi teknolojilerinden 
faydalanılarak elektronik ortamda yürütülmesini 
sağlamak. 

Yürütülen bu bilgi sistemi projelerinde geliştirilen 
ürünlerin, yeniden kullanılabilirliğini sağlayarak maliyet 
etkin çözümler üretmek ve benzer altyapılar oluşturmak 
hedefleniyor. Bu sayede Türk Silahlı Kuvvetleri bağlıları, 
MSB ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında 
çok daha verimli iletişim ve birlikte çalışabilirlik 
gerçekleştirilecek.

-Savunma ve güvenlik teknolojileri konusunda 
SSM’nin Türkiye’ye yönelik, amaç, plan ve 
hedeflerini açıklar mısınız?

- Savunma ve güvenlik teknolojileri konusunda 
SSM, Türkiye’ye yönelik sanayinin sürdürülebilirliği 
çalışmaları, teknolojik yetkinlikleri TSK’ya ve savunma 
sektörüne kazandırılacak proje ve programları 
yürütüyor, paydaşlarımızı ve özellikle ihtiyaç 
makamlarını memnun edecek program yönetimi 
çalışmaları yapıyor, bu faaliyetleri ortaya çıkarmak 
için değer yaratan ve değer gören Müsteşarlığımız, 
personelinin kapasitesi ve etkenliğini artırma çalışmaları 
başlıca amaçları arasında bulunuyor.

Bu amaçları gerçekleştirmek ve ortaya somut çıktılar 
koyarak Müsteşarlığımız birimleri tarafından belirli 
bir sorumluluk anlayışı ve koordinasyon içerisinde 
çeşitli proje ve faaliyetler gerçekleştirilerek hedeflere 
ulaşılmasına çalışılmaktadır. Müsteşarlığımızın 
hedeflerini, sürdürülebilir sanayi için etkin-verimli 
bir sektör oluşturulması; yapılan çalışmalarda ülke 
içerisindeki imkân ve kabiliyetlerin firmalarda oluşması 
ve bunun artırılması; yetenekli ve üreten yan sanayi 
oluşturulması ve yan sanayi firmalarının desteklenmesi; 
projelerde proje bedellerinin yüzde 70 oranında SK/O 

uygulaması ve KOBİ’lerin yüzde 30 oranında iş payı 
sağlanarak bu çalışmalardan pay alması ve kendisini 
sektörde geliştirmesi; öte yandan artık tasarımları 
ve üretimleri tamamlanmış ve kullanıcılarımıza 
teslim edilen ürünlerin lojistik ihtiyaçlarının kullanıcı 
taleplerini karşılayacak şekilde lojistik sözleşmeleri 
kapsamında karşılanması ve nihayetinde ortaya 
çıkardığımız ürünlerin çeşitli mekanizmalarla ihracatının 
uluslararası pazarlarda sağlanarak ihracatımızın 2 
Milyar Dolara ulaştırılma şeklinde özetleyebiliriz. Bu 
çalışmalarımız devam ediyor, 2014 yılı sonu itibari ile 
1,647 Milyara ulaşmış bu rakamın 2016 yılı sonu itibari 
ile 2 Milyar Dolara ulaşması öngörülüyor.

Teknolojik yetkinliklerimize baktığımızda savunma 
sanayii ürünlerinin projelere tamamlanarak TSK’ya 
teslim edilen/edilecek platform ve sistem projelerimizi 
ifade edebiliriz. Bu kapsamda tasarımları ülkemizde 
tamamlanmış Korvet gemisi MİLGEM, Hürkuş, insansız 
hava aracı ANKA ve ALTAY tank projelerini örnek 
verebiliriz. Bu projelerin gerçekleştirilmesi aşamalarında 
başta alt sistemler olmak üzere teknoloji kazanımını 
sağlayan Ar-Ge projeleri hayata geçiriliyor.

Müsteşarlığımız tarafından yürütülen proje faaliyetler 
kapsamında Müsteşarlığımız birimleri, ihtiyaç makamı 
ve gerektiğinde sektör ve araştırma kurumları ile 
yürütülen çalışmalarda, proje/program faaliyetlerde 
bütüncül bir yaklaşım ile imkân ve kabiliyetlerin en 
verimli şekilde kullanılması için program yönetimi 
çalışmaları yapılıyor.  Müsteşarlık çalışmalarında ihtiyaç 
makamı, sanayi ve araştırma kurumları yer aldığından 
bu paydaşların istek ve taleplerini anlayacak ve istenilen 
düzeyde cevap verebilecek yetkinlikte Müsteşarlığımız 
personeline ihtiyaç olduğundan kurumumuzda değer 
yaratan ve değer gören personel oluşturulması için 
proje ve faaliyetler yürütülüyor. 

-Müsteşarlığınızın büyük ölçekli savunma sanayi 
firmaları, araştırma kuruluşları ve üniversiteler 
arasında hangi işbirlikleri bulunuyor? 

-Bilindiği üzere, 2000’li yılların başından itibaren yurtiçi 
geliştirme projeleri ile yurtiçi tasarımlara yönelmiş 
bulunuyoruz. Yurtiçi ürün geliştirme ve tasarım 
projelerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, projeler Tedarik 
Süreci Ana Yüklenici Modeli’nde tabana yayılır oldu, 
tedarik sürecinde görev alan KOBİ-teknoloji firmaları 
ve üniversite/ araştırma kuruluşlarının projelere 
katılımı arttı. Uyguladığımız Ana Yüklenici Modeliyle, 
sektördeki büyük ölçekli ana yüklenici firmalara sistem 
entegrasyonu, KOBİ’lere alt sistem ve bileşen geliştirme 
faaliyetleri, araştırma kurumları ve üniversitelere ise 
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temel ve uygulamalı araştırma faaliyetleri ile ihtiyaç 
duyulan teknolojilerin elde edilmesi sorumluluğu 
veriliyor. Hali hazırda yürütülen Ar-Ge projelerimizde 20 
üniversitemiz ve 14 araştırma merkezimiz görev alıyor. 
Ayrıca, işbirliği çalışmalarımıza belli alanlarda teknoloji 
yetkinliği ve yeteneğini ispat etmiş özel kişilerle yapmış 
olduğumuz işbirliği faaliyetlerimizi de ekleyebiliriz. 
Toplumumuzda araştırmalarını herhangi bir üniversite 
veya kuruluşa bağlı olmadan sürdüren yetenekleri 
yüksek bu kişiler ile de irtibat içinde olunarak ilgili 
oldukları alanlardaki çalışmaları değerlendirme ve 
yönlendirme faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Ayrıca 2011 yılında hayata geçirmiş olduğumuz 
Savunma İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) 
ile savunma sanayii alanında faaliyet gösteren 
şirketlerde çalışan ve aynı zamanda üniversitelerde 
lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler tarafından 
yapılan lisansüstü tez çalışmalarının, şirketlerin orta 
ve uzun vadeli araştırma ve geliştirme stratejileri 
doğrultusunda, Müsteşarlığımızın belirlediği öncelikli 
alanlarda gerçekleştirilecek şekilde güdümlü projeler 
olarak yapılandırılması amaçlanıyor. Bu programımız, 
sektörün öncelikleri ve Ar-Ge ihtiyaçları doğrultusunda, 
Müsteşarlığımızın da yönlendirmesiyle, savunma sanayi 
şirketleri ile üniversiteler arasındaki bilgi transferini 
daha sistematik hale getirecek ve savunma alanında 
nitelikli Ar-Ge elemanı ihtiyacının karşılanmasını 
mümkün kılacak.
Diğer yandan üniversite ve araştırma merkezlerimizde 
üretilen teknolojik bilginin ülkemizi uluslararası alanda 
rekabet edebilir düzeye taşıması için, söz konusu 
üretilen bilginin ticarileşmesine yönelik mekanizmalar 
oluşturmak için çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Bu 
çalışmaları çok yakında tamamladığımızda bu konudaki 
daha ayrıntılı bilgilendirmeyi yapabileceğiz.

- Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme 
Programı (SAYP) ne zaman hayata geçirilmeye 
başladı? Program kapsamında hangi üniversite 
ve kurumlarla işbirliği protokolleri imzalandı? 
SAYP kapsamında hangi çalışmalar yürütüldü? 
Mutabakat metni, bu anlaşmanın amacı, aşamaları 
ve nihai hedefi hakkında bilgi verir misiniz?  SAYP, 
bütçesi nedir ve toplamda kaç 29 projede kaç 
araştırmacı yetiştirilecek?

-Müsteşarlığımızın 2020 ve sonrası için belirlemiş 
olduğu hedeflerden biri olan “Temel ve İleri 
Teknolojilerde Mutlak Yerlilik” amacına ulaşmamız için 
etkin bir sanayi-üniversite işbirliği ile teknoloji tabanının 
yayılmasını sağlamamız ve bunun için de nitelikli insan 
kaynağı oluşturabilmemiz gerekiyor.

İlk olarak ODTÜ ve SSM, ASELSAN, ROKETSAN ve 
TAI ile 2011 yılı Ekim ayında imzalanan işbirliği 
protokolleri ile hayata geçirilen SAYP, 2012 yılı içerisinde 
uygulanmaya başladı. Şu ana kadar imzalanan işbirliği 
protokolleri ile, toplamda 9 üniversitemiz (Abdullah Gül 
Üniversitesi-Ankara Üniversitesi-Bilkent Üniversitesi-
Gazi Üniversitesi-Gebze Teknik Üniversitesi- Kırıkkale 
Üniversitesi-İstanbul Teknik Üniversitesi- Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi-TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi) ve 13 savunma sanayii firmamız (ASELSAN, 
BMC, FİGES, FNSS, HAVELSAN, İSTANBUL SHİPYARD, 
KALE HAVACILIK, METEKSAN, MİLSOFT, ROKETSAN, 
STM, TAI, TEI) SAYP kapsamına dâhil oldu. 

SAYP ile; savunma sanayii alanında faaliyet gösteren 
şirketlerde çalışan ve aynı zamanda üniversitelerde 
lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler tarafından 
yapılan lisansüstü tez çalışmalarının, şirketlerin orta 
ve uzun vadeli araştırma ve geliştirme stratejileri 
doğrultusunda ve Müsteşarlığımızın belirlediği öncelikli 
alanlarda gerçekleştirilecek şekilde güdümlü projeler 
olarak yapılandırılması amaçlanıyor. 

SAYP; sektörün öncelikleri ve Ar-Ge ihtiyaçları 
doğrultusunda, Müsteşarlığımızın da yönlendirmesiyle, 
savunma sanayi şirketleri ile üniversiteler arasındaki 
bilgi transferini daha sistematik hale getirecek ve 
savunma alanında nitelikli Ar-Ge elemanı ihtiyacının 
karşılanmasına katkı sağlayacak bir araç olarak 
tasarlandı. Mevcut durumda yaklaşık 9 milyon TL 
bedel ile toplam 30 SAYP projesi yürütülmekte olup, 
bu projelerin tamamlanması ile 36 araştırmacı sektöre 
kazandırılmış olacak. 2 adet SAYP Projesi ise başarıyla 
tamamlanmış durumda. Önümüzdeki dönemde bu 
projelerin artarak devam etmesi ve daha çok sayıda 
nitelikli araştırmacının yetiştirilmesi hedefleniyor.

-Geçtiğimiz aylarda “Küçük sanayicilerin 
büyüklerden standart işleri almasından ziyade, 
artık bunların daha yenilikçi teknolojileri Türkiye’de 
üretmesine imkân tanıyacak mekanizmalar 
kurgulamaya çalışıyoruz. Teknolojiye açık firmalar 
olarak rol almanızı bekliyoruz. Her türlü desteğe 
de açık olduğumuzu burada bir daha belirtmek 
istiyorum” açıklamasında bulunmuştunuz. 
KOBİ’lerin yenilikçi teknolojileri Türkiye’de üretmesi 
için nasıl bir mekanizma kuracaksınız? Ne gibi 
desteklerde bulunacaksınız? 

-Müsteşarlığımız 2012-2016 Stratejik planı kapsamında, 
sektörde derinliğin sağlanması konusunda çalışmalara 
ağırlık vererek ve hâlihazırda sektörde yer alan KOBİ ve 
yan sanayi firmalarının hem proje yönetimi açısından 
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hem de teknolojik kabiliyetlerinin geliştirilmesi 
açısından sektörü yönlendiriyor.

Bu kapsamda Müsteşarlığımız, KOBİ’lerin yenilikçi 
teknolojileri Türkiye’de üretmesine de yönelik olarak 
sanayi projelerinde; Sanayi Katılımı/Offset uygulamaları, 
Savunma Sanayi Yetenek Envanteri, yan sanayi ve 
KOBİ’ler için oluşturulan Nitelikli Ürün Kredisi ve teşvik 
mekanizmalarını kullanıyor.

Savunma sanayi projelerinde Sanayi Katılımı/
Offset uygulaması ile 2011 yılında yayımlanan SK/O 
Yönergesiyle savunma sanayii projeleri kapsamında 
imzalanacak sözleşmelerde firmalardan yüzde 70 
oranında Sanayi Katılımı/Offset taahhüdü talep ediliyor. 
Bu doğrultuda verilecek tekliflerde yerli sanayinin 
daha çok yer alması ve sektörün derinleştirilmesine 
yönelik olarak, yüklenici firma Sanayi Katılım SK/O 
yükümlülüğünün en az yüzde 30’unu Yan Sanayi/KOBİ 
İş Payı ve en az yüzde 15’ini KOBİ payı olarak taahhüt 
altına alması şart koşuldu. 

“Kredi Ve Teşvik Mekanizması” çalışmaları kapsamında, 
savunma sanayiine yönelik projelerde alt yüklenici 
olarak görev alan yerli firmalara, proje kapsamında 
ihtiyaç duydukları makine ve teçhizat yatırımlarının 
finansmanı için proje süresince geri ödenmek üzere 
Savunma Sanayii Destekleme Fonu’ndan kredi 
kullandırılıyor.

Yerli sanayimizin yürüttüğümüz projelerdeki rolünün 
artırılması için olmazsa olmaz bir unsur da sektörde 
yer alan firmalara ilişkin bir yetenek envanterinin 
oluşturulması kuşkusuz. Ülkemizde sektöre hizmet 
edebilecek bütün firmalarımızın kabiliyetlerini bir 
çatı altında toplamayı ve yürüttüğümüz projelerde 
bu imkânları uygun şekilde kullanmayı hedefliyoruz. 
Bu doğrultuda SSM Sanayileşme Portali kullanıcı 
sayısı, 2014 yılı sonu itibari ile 500’ü aştı. Sanayileşme 
portalimiz, her geçen gün olgunlaşıyor; firma, ürün ve 
yetenek arama özelliği ile hem ana yüklenicilerimize 
ve ana yüklenici adaylarımıza hem de Müsteşarlığımız 
bünyesindeki proje gruplarımıza, sektör envanteri 
hakkında detaylı bilgiler sağlıyor.

Bunlara ilave olarak yakın bir gelecekte uygulamaya 
koymayı planladığımız savunma sanayiinde teknoloji 
odaklı firmalar oluşturma planlarımız bulunuyor. 
Bu modelde SSM olarak kurulacak ve halihazırda 
faaliyetlerini sürdüren firmalara ortaklık da dahil destek 
mekanizmalarımız olacak.

-Savunma ve havacılık sanayiinde yerli çözümleri 

hayata geçirmek için KOBİ’lere nasıl bir görev 
düşüyor? KOBİ’lerin ihracatını artırmak için ne 
yapılmalı?

-Müsteşarlığımız Sanayileşme Stratejisi, dört ana unsur 
etrafında şekillenmiştir. Bunlar Sanayide Derinlik, 
Teknolojik Yetkinlik, İhracat ve Lojistik Destektir. 
Savunma ve havacılık sanayiinde yerli çözümleri hayata 
geçirilmesi ve sürdürülebilirlik açısından Sanayide 
Derinlik stratejisi en önemli unsurdur. Bugünkü 
savunma sanayi yapısına bakıldığında genel anlamda 
bir gelişme olduğu, yan sanayi ve KOBİ’lerin savunma 
sanayine olan ilgisinin gün geçtikçe arttığı görülüyor.

Müsteşarlığımız, “İhtiyaçların yurtiçinden karşılanma 
oranını tabana yayılmış bir tedarik zinciri oluşturarak 
artırmak” hedefine göre “Sanayide Derinleşme 
ve Tabana Yayılma Üçgeni”ni kurmaya çalışıyor. 
Bu yaklaşımla, üçgenin en tepesinde yer alan ana 
yükleniciden, tabana doğru sırasıyla alt yükleniciler, 
KOBİ’ler, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarına doğru 
ilerledikçe artan nitelik ve derinliği, yukarı doğru 
çıkıldıkça artan ölçek ve yönetimle bütünleştirme çabası 
içindedir. 

KOBİ’ler tarafından yapılan tasarım ve mühendislik 
işlerinin ihracatlarda yer alması için özendirici tedbirler 
alındı. İhraç edilen bir ürün / hizmet içerisinde de 
KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilen kısımlar, Sanayi 
Katılımı/Offset 2011 Yönergesi SK/O Katsayı Tablosu’nda 
adı geçen ürün / hizmete karşılık gelen katsayıdan bir 
fazlası ile çarpılarak kredilendiriliyor. Tüm bu teşviklerin 
amacı, daha önce de belirttiğim gibi yan sanayi ve 
KOBİ’lerin projelerde daha fazla yer almasını sağlamak 
ve bu sayede teknolojinin tabana yayılmasına ve 
sektörde derinleşmeye katkıda bulunmaktır. 

Sektörün geleceği açısından yan sanayi ve KOBİ’lerin 
rollerini son derece önemsiyoruz. Yürüttüğümüz 
birçok projede, hazırladığımız Sanayileşme Planları ile 
hangi işlerin ana yüklenici tarafından hangi işlerin alt 
yükleniciler ve KOBİ’ler tarafından gerçekleştirileceğini 
projenin başında belirliyoruz. Söz konusu planlarda 
yapılacak tüm değişiklikler de yine Müsteşarlığımızın 
onayına bağlı bulunuyor. Buna paralel olarak belirli 
alt sistemlerde ya da teknolojilerde uzmanlaşmış 
KOBİ’ler oluşturulmasını ve bunların ana yüklenicilerle 
uzun vadeli iş ilişkileri ve birliktelikler kurmalarını da 
destekliyoruz.

Müsteşarlığımız ayrıca, yerli firmaları bilgilendirmek 
ve yönlendirmek, gereken her türlü destek ve teşviki 
sağlamak ve yan sanayii ve KOBİ’ler arasında gerekli 
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koordinasyonu geliştirmek ve KOBİ’lerin ihracatını 
arttırmak amacıyla, yan sanayi firmaları ile sanayi 
kuruluşları arasında iş birliğini sağlanmasına yönelik 
olarak SASAD, TOBB ve KOSGEB vb. kuruluşlar 
tarafından yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen 
sempozyum, seminer ve toplantılara destek veriyor. 

-Dünya çapında rekabet edebilen ve ticari olarak 
pazarlanabilen ürünler geliştirmesi beklenen 
Türkiye, uzay, savunma ve havacılık sanayisinde 
devlet destekleri aracılığı hangi önemli projelerine 
imza attı? Türkiye’nin “teknoloji üreten” tarafta 
yer alması, geliştirilen projelerin sürdürülebilir ve 
satın alınır olması amacıyla SSM’nin önümüzdeki 
günlerde gündeme getireceği çalışma ve projeler 
hakkında bilgi alabilir miyiz? 

-Bildiğiniz üzere, ATAK helikopteri, ALTAY tankı, 
MİLGEM savaş gemisi, Bayraktar insansız hava aracı 
ve HÜRKUŞ eğitim uçağı Türkiye’nin son 10 yılda 
savunma ve havacılık alanında yürüttüğü önde gelen 
projeler arasında bulunuyor. Bu projelerle gösterilen 
gelişim, bizleri milli muharip uçak ve bölgesel uçak 
gibi büyük ölçekli platformları geliştirme konusunda 
da cesaretlendirdi ve bu yönde programlar başlatıldı. 
Söz konusu platformların dünyada tercih edilirliği 
veya rekabetçiliği, ürünler içerisinde sahip olduğumuz 
teknolojilerden, işbirliği yaklaşımlarımıza kadar çok 
sayıda değişken tarafından etkileniyor. Bu noktada, 
ihraç izni kısıtlarıyla karşılaşmamak için teknoloji 
yönetimi, sanayileşme ve uluslararası işbirliği konularını 
bütüncül bir bakış açısıyla ele almamız gerektiğinin 
altını çizilmeliyiz. Ayrıca küresel pazarı iyi analiz etmek 
ve uygun pazara giriş stratejisini belirlemek de kritik 
önemdedir. Müsteşarlığımız teknoloji yönetimi stratejisi 
ve sektörel stratejilerine ilave olarak önümüzdeki 
döneme ışık tutacak ihracat ve uluslararası işbirliği 
stratejisi geliştirme projesini başlattı. Bu proje ile 2016 
yılı içerisinde başta pazar hedeflemeleri olmak üzere 
birçok konuda hedeflerimizi netleştirmeyi amaçlıyoruz.

-Savunma sanayiinde son yıllarda ciddi atılımlar 
içine giren Türkiye, pazar olmaktan çok geliştirdiği 
projeler için işbirliği modelleri üzerine görüşmeler 
yaptığını biliyoruz. Bu anlamda Türkiye’nin 
savunma sanayiinde dışarıya açılıp ortaklıklar 
kurma, yatırım yaptığı projeler ile yatırım 
modellerine ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz? 
Dünyanın önde gelen firmalarıyla gerçekleştirilen 
işbirlikleriniz ve ileriye dönük planlarınız nedir?

-Türkiye’nin son 10 yılda savunma ve havacılık 
sanayinde göstermiş olduğu gelişme, dışarıya daha 

fazla açılma konusunda sektördeki tüm aktörleri 
cesaretlendirdi. 2009 yılından önce dünyanın en büyük 
100 savunma havacılık firması arasında Türk firması 
bulunmuyorken, 2014 yılı verilerine göre ASELSAN ve 
TAI firmalarımız dünyada ilk 100 firma arasında yer 
alıyor. Aynı dönemde sektörümüz de ihracatını her yıl 
ortalama yüzde 15 artırmış durumda. Bu gelişmeler 
gerek bizim, gerekse firmalarımızın yurtdışı işbirliği 
konularındaki müzakere gücünü artırdı. ASELSAN’ın 
Kazakistan, Ürdün ve BAE’deki ortaklıkları ile TAI’nin 
dünyanın önde gelen helikopter üreticilerinden Agusta 
Westland firması ile ortak ürettiği ATAK helikopteri 
geçmişteki işbirliği örnekleri arasında gösterilebilir. 
Günümüzde de dünyadaki eğilimlere baktığımızda, 
savunma tedariği yapan ülkelerin hazır alımdan 
çok işbirliğine dayalı modelleri tercih ettiklerini 
görmekteyiz. Bu çerçevede, yakın zamanda ASELSAN’ın 

Suudi Arabistan’da bir ortaklık kurmak için yürüttüğü 
faaliyetler söz konusu eğilimin göstergesi niteliğinde. 
Dolayısıyla, firmalarımızın dünya savunma pazarındaki 
gelişmeleri dikkate alarak yetkinliklerini kazan-
kazan ilişkisine dayalı işbirliği modelleri içerisinde 
değerlendirmesi önem taşıyor.

-2016’ya ilişkin plan, hedef ve öngörüleriniz 
hakkında kısa bir değerlendirme yapar mısınız? 
Önümüzdeki dönemde hedefleriniz nedir, neler 
sunmayı amaçlıyorsunuz?

-2016 yılında başta 2012-2016 Stratejik Plan’ın 
gerçekleşme sonuçlarını tam olarak görmemekle 
birlikte sektörde yerli sivil uçak üretiminin başlaması 
gibi çeşitli projelerimizin başlaması öngörülüyor. 
Lojistik çalışmaların tamamlanması, temel ve ileri 

teknolojilerin kazanımının sağlanarak sanayinde 
teknolojik ürünlere dönüştürülmesinin çalışmaları 
planlanıyor. 2016 yılı, uzun yıllardan beri üzerinde 
çalıştığımız milli ve yerli projelerin çıktılarını sahada 
göreceğimiz bir yıl olacak. Bununla birlikte TSK ve diğer 
kamu güvenlik kurumlarının ihtiyaçları için başlatılması 
planlanan projelerimiz bulunuyor. Projeler ve bu 
projeleri gerçekleştirmede sanayi yeteneğinin artırılması 
ve yoğun bir teknolojik atılım sağlanması ve bunların 
sürdürülebilirliği için proje ve faaliyetler öngörülüyor.

Önümüzdeki dönem stratejik plan hazırlama çalışmaları 
Müsteşarlığımızda başlamış ve yoğun olarak devam 
bu çalışmaları devam ediyor. Hâlihazırda amaç ve 
hedeflerimizi önceki dönem değerlendirmeleri göz 
önüne alınarak belirleme çalışmaları yapılıyor.
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2014’te “Yılın Girişimcisi” adayı gösterilen en genç aday olan ve 
ödüller kazanan Özkan Corporation’ın CEO’su, KKTC ekonomisi/
girişim ekosistemine büyük etkisi olacağına inandıkları 
özgün girişim ve projeler başlatacaklarını söyledi. Özkan, 
sürekli şirketin geleceğe yatırım yapmasına odaklandığını 
bildirip benzersiz ve orijinal marka/ürünleri dünyaya açmayı 
amaçladıklarını belirtti.
Aslıhan Bozkurt

Kıbrıslı genç girişimci 
Necati Özkan:

Yerel çalışarak 
küresel bir 
marka ve girişim 
yaratmak için 
ilerliyoruz
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Bu sayımızda birden fazla başarılı girişimin kurucusu, Kıbrıslı genç girişimci, ödüllü Özkan 
Corporation’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Necati Özkan ile bir söyleşi yaptık. 24 yaşında 
(2014’te), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) “Yılın Girişimcisi” adayı gösterilerek şimdiye 
kadarki en genç aday olan Özkan, hem yerel hem de Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri olmak 

üzere uluslar arası iş yaptıklarını aktardı. Özkan, çok uluslu bir holding şirketi olmak için çabaladıklarını 
anlatıp “Temkinli bir vizyoner olarak, sürekli şirketin geleceğe yatırım yapmasına odaklanıyorum” diyen 
Özkan, temel amaçlarının “benzersiz ve orijinal markaları ve/veya ürünleri en iyi şekilde oluşturarak dünyaya 
açmak” olduğunu belirtti. 

KKTC ekonomisine veya girişim ekosistemine büyük etkisi olacağına inandıkları özgün girişim ve projeler 
başlatacaklarını duyuran Özkan, ana şirketleri olmamakla beraber, MyUnifood ve Blue Fox Technology 
girişimleriyle çeşitli uluslararası yarışmaları kazandıklarını söyledi. 

Özkan, Blue Fox Technology olarak İngiltere, Kuveyt, Nijerya ve Kıbrıs’ta bulunan girişim ve girişimcilere 
hizmet verdiklerine değindi ve “Üzülerek söylüyorum ama KKTC’de bilişim sektörü yok” dedi. 

Her yıl “Girişimcilik Zirvesi”, altı yılda bir “Bilişim Adası Çalıştayı” düzenlendiğini ifade eden Özkan, bu 
etkinliklerin girişimcilikle alakası olmadığı, sonuç alınmadığı ve girişimciliğe yönelik icraat yapılmadığından 
yakındı. 

Özkan söyleşiyi, “Kıbrıs gibi küçük bir adadan yerel çalışarak küresel bir marka ve girişim yaratmak için 
ilerliyoruz” sözleriyle tamamladı.

-Öncelikle Necati Özkan kimdir? Bize 
Telekomünikasyon ve bilişim sektörüne ilişkin ilgi ve 
deneyimiz konusunda bilgi verir misiniz? 

-Kısaca; Özkan Corporation’nın Yönetim Kurulu Başkanı ve 
CEO’suyum. Genç girişimci ve üniversiteden başlayarak, 
ödül kazanmış birden fazla başarılı girişimin kurucusuyum.

Biraz daha açarsak; İlk girişimimi (MyUnifood) üniversite 
üçüncü sınıfta okurken 21 yaşımda kurdum. Daha sonra 
dördüncü sınıftayken 22 yaşımda ikinci girişimimi (Blue 
Fox Technology) kurdum. Sonrasında bir şirket (Medlink 
Medical) ve son olarak hepsini bir çatı altında toplayacak 
olan ana şirketim Özkan Corporation’ı kurdum. İşletme 
Yönetimi Lisansı (Business Administration –BA) 
ve İşletme Yönetimi Yüksek Lisansımı (Master 
of Business Administration –MBA) tamamladım, şimdi 
de doktorama (PhD) devam ediyorum.

Hedeflerimi tamamlama yolunda ilerlerken, 
ambargo altında olan bir ülkede yaşamamıza rağmen 
kurduğum girişimler uluslararası girişimcilik/girişim 
yarışmalarında (Dubai, Avusturya, Polonya, Türkiye, 
vb.) dereceler alıp finallere kaldılar. Aynı zamanda 24 
yaşımda 2014 yılı için KKTC de “Yılın Girişimcisi” adayı 
gösterilerek şimdiye kadarki en genç aday oldum.

Hedeflerim doğrultusunda planladığım şekilde adım 
adım ilerliyorum ve ilerlemeye devam edeceğim.

- Firmanızı da tanımak isteriz. Özkan Corporation’ı 
ne zaman ve hangi amaçla kurdunuz? Özkan 

Vizyonumuz; Hedefimiz insanlığın her zaman daha 
iyiye sahip olması için çözümlerimizi dünyaya 
sunmaktır.

-Hangi sektörlerde faaliyet gösteriyorsunuz? 
Kaç şirketiniz bulunuyor, faaliyet alanınız ve 
geliştirdiğiniz ürünler nelerdir?  Ürün geliştirmedeki 
temel amacınızı, ilke ve esaslarınızı açıklar mısınız?

-Şu anda üç farklı sektörde iki girişimimiz ve bir 
şirketimiz var. Bunlar; MyUnifood.com Yiyecek & 
İçecek / E-Ticaret, Blue Fox Technology IT&Dijital 
Pazarlama sektörlerindeki girişimlerimiz ve Medlink 
Medical Sağlık sektöründeki şirketimizdir. 

Temkinli bir vizyoner olarak, sürekli şirketin geleceğe 
yatırım yapmasına odaklanıyorum. Yine de, bizim 
markalarımız ve işletmelerimiz öngörüldüğü gibi, 
dünyanın dört bir yanından ilgi çekmeye ve tanınmaya 
başladı. Tüm anlatılanlar ışığında, bizim temel 
amacımız benzersiz ve orijinal markaları ve/veya 
ürünleri en iyi şekilde oluşturarak dünyaya açmaktır.

- KKTC’ye özgün geliştirdiğiniz ürün, uygulama ve 
hizmetleriniz var mı?

-Bütün girişimlerimize başlarken nihai hedefimiz 
global olarak planlanmıştır. Ancak önümüzdeki 
dönemlerde başlatacağımız ve KKTC ekonomisine 
veya girişim ekosistemine büyük etkisi olacağına 
inandığımız özgün girişim ve projelerimizi 
başlatacağız.

- Bilişim teknolojileri sektöründeki şirketleriniz Blue 
Fox Technology ve MyUnifood, ne zaman ve hangi 
ihtiyacı karşılamak için kuruldu?  Her iki firmanın 
faaliyetlerini anlatır mısınız? 

-İlk girişimim MyUnifood.com; 2011 yılında 
yabancı uyruklu arkadaşlarıma her yemek siparişi 
vereceklerinde “kayıtsız tercüman, restoran rehberi 
ve bedava call center” olduğumu fark ettim. Bunun 
üzerine bu probleme çözüm düşünmeye başladım 
ve çözüm olarak “MyUnifood.com” u kurdum. Sonuç 
olarak yabancı arkadaşlarım çözümü beğenip 
kullandığı gibi KKTC’de bulunan diğer üniversite 
öğrencileri de kullanmaya başladılar.

MyUnifood, üniversiteli öğrencilere hitap ederken, 
niche pazar olan öğrenciye ulaşmaya çalışan 
restoranların da ilgi duyduğu bir platformdur. İnternet 
üzerinden yemek siparişlerini verirken, çeşitli 
promosyonlarla öğrencileri memnun ediyor, hediyeler 
kazandırıyor ve kısıtlı öğrenci bütçesini dikkate 
alıyoruz.

Platformda bulunan kontrol bölümünden siparişinizin 
onaylanıp onaylanmadığını, siparişin restorandan 
çıkış zamanına kadar her türlü bilgiyi alabilirsiniz. 
Amacımız, zamanının büyük bir bölümünü internet 
ortamında geçiren öğrenciler için maddi açıdan 
mümkün olduğu kadar kolaylık sağlamaktır. 
Tüm öğrencilerin internette olduğu bilinciyle 
yapılan platformumuz, restoranlara sunduğu özel 
programımız sayesinde, verilen siparişlerin yanlış 
alınması olayını da ortadan kaldırıyor.

Kısacası, MyUnifood, üniversite öğrencilerin tercih 
ettiği internet üzerinden yemek siparişi verebilecekleri 
bir platformdur.

İkinci girişimim Blue Fox Technology. İlk girişimimi 
yani fikrimi hayata geçirmeye çalışırken doğal 
olarak birçok servise ihtiyacım oldu ve bu servisleri 
alabilmek için gerek yerel gerek yabancı birçok firma 
ile görüştüm. Sonunda bunların arasından yedi tanesi 
ile anlaştım, fakat bu firmaların çoğu büyük şirketlere 
az sayıda yüksek meblağlarda iş yapmaya alıştıkları 
için karşılarına benim gibi bir girişimci gidince ciddiye 
almamalar, fikrimizi aşağılamalar vb. geri dönümlerle 
karşılaştım. İşimizi almaya karar verdikten 

Corporation’ın vizyon, misyon ve hedefi nedir?

-Başlangıçta, kurduğum iki girişim vardı. Daha Sonra 
2012 yılı ortasında üçüncü şirketimi kurdum, böylelikle 
üç şirketten oluşan bir şirketler grubu oluştu.

Üçüncü şirkette resime katıldıktan sonra, şirketler 
grubumun bir çatı altında toplanacağı bir ana şirket 
kurmaya karar verdim. Bu karar 2012 yılı sonunda 
Özkan Corporation’ı doğurdu ve şirketler grubumuz 
kurumsallaşarak, kurumsal bir organizasyon haline 
geldi.

Bugün Özkan Corporation, farklı sektörlerde çeşitli 
yatırımları bulunan bir holding şirketi, şirketler 
grubudur (Conglomerate). Bizim sektörlerimizde 
sahip olduğumuz bütün tecrübelerimiz ile yeni nesil 
bir organizasyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
kuruyoruz çünkü inanıyoruz ki “Yardımlaşma evde 
başlar”.

Şu anda Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri de dahil 
olmak üzere, hem yerel hem de uluslararası olarak 
iş yapıyoruz ve biz dünyanın geri kalanı bizim ürün ve 
hizmetlerimizden en iyi şekilde yararlanana kadar, 
küresel etkimizi artırmaya devam edeceğiz. Sonunda 
çok uluslu bir holding şirketi olmak için çabalıyoruz.

Misyonumuz; İnsanlığın yaşam standartlarını 
arttırmak amacıyla ürün, hizmet ve markalar 
oluşturmak ve bunu en iyi şekilde yapabilmek için her 
geçen gün kendimizi geliştirmek.
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sonrasında ve proje bitiminde ise sanki de o büyük 
müşterileriymişiz gibi faturalar almaya başladık. 
Üzerine bir de girişimci olarak tüm gücümle işime 
odaklanacağıma zamanım, cüzi bütçem, dikkatim 
vb. hepsi yedi firmaya birden bölündü ve ana fikir tek 
olmasına rağmen farklı firmalardan çıkan sonuçlar 
birbiriyle uyuşmadı.

Bunun üzerine bu işin böyle olmaması gerektiğini ve 
dünyada bu sorunlarla karşılaşan tek girişimcinin 
ben olmadığımı düşünerek, bir çözüm olması 
gerektiğine karar verdim. Yani bu sorunlara çözüm 
olacak olan “Girişim ve KOBİ”lerin başlayabilmeleri ve 
büyüyebilmeleri için ihtiyaç duydukları bütün IT&Dijital 
Pazarlama konularındaki servisleri bulabilecekleri tek 
durak “Blue Fox Technology”i 2012 yılında kurdum. 
Blue Fox Technology, şu anda ana hizmetler olarak 
Web Tasarım ve Geliştirme, Dijital Pazarlama, Tasarım 
ve Animasyon ve son olarak Yazılım Geliştirmektedir. 
Bunların tabii altında ayrışan servislerimiz de vardır.

-KOBİ’lere yönelik hangi bilişim teknolojisine dayalı 
proje, uygulama ve ürünleriniz var, kısaca söz eder 
misiniz? 

-Şu anda, yukarıda da söz ettiğim gibi direk KOBİ’lere 
yönelik olan girişimimiz Blue Fox Technology’dir. 
Ayrıca yine restoranların da, istisnalar dışında 
birer KOBİ olduğunu düşünürsek MyUnifood.com 
girişimimiz de direk olarak onlara hitap eder.

- Özkan Corporation’ın KKTC ve uluslar arası alanda 
başarıları, katıldığı yarışmalar ve sonuçları hakkında 
bilgi verir misiniz?

-Direk ana şirketimizin olmamakla beraber, 
altında bulunan MyUnifood ve Blue Fox Technology 
girişimlerimizle çeşitli uluslararası yarışmalar 
kazandık.

MyUnifood; Webit Global Congress - Founders Games 
2014 Yarı Finalisti – Türkiye, Pioneers Festival - 
Pioneers Challenge 2014 Yarı Finalisti – Avusturya, 
Extreme Tech Challenge - 2014 İlk 500 Girişim – 
Amerika ve Wolves Summit - Great Pit(ch) 2015 Yarı 
Finalisti – Polonya.

Blue Fox Technology; Webit Global Congress - 
Founders Games 2014 Finalisti – Türkiye, Pioneers 
Festival - Pioneers Challenge 2014 Yarı Finalisti – 
Avusturya, Extreme Tech Challenge - 2014 İlk 500 
Girişim – Amerika, Wolves Summit - Great Pit(ch) 2015 
Yarı Fİnalisti – Polonya ve Step Conference - Pitch 
Competition 2015 Finalisti – Dubai.

- Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinin hangileriyle 
nasıl bir işbirliğiniz var? Hangi ülkelere ürün ve 
hizmetlerinizi sunuyorsunuz?

-MyUnifood.com ilk kurulduğu üç ay içerisinde üç 
ülkeden “Franchising” teklifi aldı ve daha sonra 
uluslararası platformlarda kendimizi tanıtmamızın 
sonucunda bu teklifler beşe çıktı. Fakat hedeflerimize 
ve planlarımıza göre bu teklifleri kabul etmedik. Fakat 
“Erken Dönem” yatırımımızı alıp başarı ile sürecimizi 
tamamladığımız için şimdi yine ayni şekilde teklif 
aldığımız ve diğer uygun gördüğümüz yatırımcılar 
ile “Çekirdek Dönem” yatımımızın görüşmelerini 
yapıyoruz. Bu yatırım turumuzu tamamladığımızda 
hedeflerimizden biri olan global bir marka olma 
yolunda kendimizi hazırlıyor ve ilk adımlarımızı atıyor 
olacağız.

Blue Fox Technology olarak şu anda İngiltere, 
Kuveyt, Nijerya ve tabii ki Kıbrıs’ta bulunan girişim ve 
girişimcilere hizmet veriyoruz.

9-KKTC’nin bilişim sektörüne (sektörünün büyüklüğü, 
mevcut durumu, sorunları, teşvik, destek ve çözüm 
önerileri) ilişkin kısa bir değerlendirmenizi alabilir 
miyiz? 

-Maalesef üzülerek söylüyorum ama KKTC’de 
bilişim sektörü yok. Buradaki mantalite halen daha 

her konuda, benim deyişimle “Karpuz, hellim, 
ekmek” üzerine dayalı. Bütün devlet desteklerimiz, 
teşviklerimiz, Kalkınma Bankası, gerek Türkiye 
Cumhuriyeti gerek Avrupa Birliği’nden (AB) her sene 
yapılan milyonlarca dolarlık hibelerin hepsi, karpuz 
hellim ekmek kökenine dayanan girişimler üzerinedir. 
Diyeceksiniz ki nerden bu kanıya vardın, söyleyeyim: 
Bilişim sektöründe neredeyse 5 senedir aktif olarak 
girişimlerimi sürdürüyorum ve bu zaman zarfında 
başvurmadığım devlet desteği, teşviki, kalkınma 
bankası ve hibe programı kalmadı. Sonuç hepsinde 
aynı, yaptığımız işi anlayamıyorlar. Üstüne bu sektör 
yerine hellim üreten fabrikalara, ekmek üreten 
fırınlara, karpuz gibi tarım üretimi yapan üreticilere 
ve Otel (Casino) açmaya verilen destek örneklerini 
dinledim ve gördüm.

Sözde her sene “Girişimcilik Zirvesi” yapılıyor ama 
orada da yine aynı hikâye. Girişimcilikle alakası yok, 
sonuç yok, girişimciliğe yönelik icraat yok. Yine aynı 
şekilde ortaya bir “Bilişim Adası Çalıştayı” gösterisi 
atıldı. Her “altı” senede bir yapılıyor ve bu geçen süre 
zarfında girişimcilere yönelik en ufak bir icraat yok 
tabii milyonlarca dolar akmaya devam ediyor.

Bütün bu söylediklerim çok pesimistik veya olumsuz 
gelebilir ve sadece sorunları dile getirip çözüm 
önermiyormuşum gibi görülebilir ama tam aksine, 
bütün yapılan etkinlikleri bizzat takip edip hepsine 
katılıyorum. Her seferinde sorunlarla beraber çözüm 

önerilerimi de yapıyorum. En büyük 
örneği Master tezimi dahi bu konu 
üzerine yapmış olup en son yapılan 
“Bilişim Adası Çalıştayı”na katıldığımda 
tezimde bulunan veya bulunmayan bütün 
çözüm önerilerimi dile getirip kayıtlara 
geçmesini sağladım. Yine aynı şekilde 
doktora tezimi de bu konu üzerine 
yapıyorum.

Devlet ve kurumları “Girişimcilik” adına 
bazı etkinlikler, destekler ve hibeler için 
bütçeler almaya başlıyor. Bunları dahi 
alırken kaç tane yerel girişimci ile istişare 
ettikleri meçhul ki bize aktarabilsinler. 
Bize aktarmalarından kastettiğim ise; bu 
hibeleri veya destekleri biz girişimciler 
değil devlet ve kurumları alacak ve doğal 
olarak bize gelene kadar ortada gerçek 
anlamda bizim faydalanabileceğimiz bir 
şey kalmadan fonların önemli bölümü 
bize gelene kadar gereksiz yerlere 
harcanarak israf edilip eriyecek.

Bu yüzden umarım gerek yaptığım 
akademik çalışmalar gerek 
uluslararası başarılarımız dolayısıyla 
politikacılarımızın görüş açısını biraz 
da olsa açmayı başarıp, bundan sonraki 
yapılacak olan etkinlikler, destekler, 

hibeler, vb. konularda globalde bilinen gerçek 
anlamındaki gibi mevcut yerel girişimciler (KKTC’deki 
“girişimci” anlayışı değil) ile istişare etmelerini 
sağlayabiliriz.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen beş senedir 
başarılı bir şekilde yılmadık ve yılmadan çatır çatır 
hedeflerimiz doğrultusunda planladığımız şekilde 
ilerlemeye devam edeceğiz. Desteklerimiz vb. olmasa 
da.

-2016’ya ilişkin plan, hedef ve öngörüleriniz 
hakkında kısa bir değerlendirme yapar mısınız? 
Önümüzdeki dönemde hedefleriniz nedir, neler 
sunmayı amaçlıyorsunuz?

-2016 yılı için odaklandığımız en önemli konulardan 
biri MyUnifood.com “Çekirdek Dönem” yatırımını 
sonuçlandırıp global bir marka/girişim olma yolundaki 
ilk adımlarımızı atmaktır.

- “Küresel düşün, yerel çalış” sloganına örnek 
olabilecek bir uygulama, proje ve çözümünüz var mı?

-Kesinlikle bu düşünce yapısı ile kurup geliştirdiğimiz 
MyUnifood.com girişimimiz bu slogana örnek olabilir. 
Kıbrıs gibi küçük bir adadan yerel çalışarak küresel 
bir marka ve girişim yaratmak için ilerliyoruz.
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM - European Court of Human 
Rights - ECHR), ülkemizde de 
uygulanan toplu gözetim (internet-
telefon takibi) konusunda önemli 

bir karar verdi. Bir yayıncının başvurusu üzerine 
Rusya’da mobil telefon haberleşmesinin dinlenmesi 
konusundaki şikâyete karşı Rusya’yı suçlu buldu. 
Sistemin bir benzeri, 5651 sayılı kanunda yapılan 
değişiklikler sayesinde Türkiye’de de çalışıyor.

AİHM, şikâyet çerçevesinde, Rusya’nın Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS) ihlal ettiği kararı 
aldı. Bu sözleşme 1950 yılında Roma’da imzalanmış 
ve 1953’te yürürlülüğe girmişti. Türkiye, sözleşmeyi 
1954’te imzaladı.

AİHM kararında, Rusya’nın meşru amacının ulusal 
güvenliği ve kamu güvenliğini takip etmek olduğu 
kabul edilmekle birlikte, “Demokrasiyi savunma 
bahanesi ile demokrasiye zarar verilme potansiyeli 
var. Rusya’nın bu ihlale karşı, yeterli korunma 
garantisi olduğunu göstermesi lazım” denildi. Bu tür 
garantilerin görülemediği, gizli gözetimin keyfilik riski 
taşıdığı kaydedildi. 
 
Eksiklikler bulduğu alanları AİHM, şöyle sıralandı: 
“Rusya’daki kamu makamlarının hangi koşullarda 
gizli takip yapabileceği, bu şartların süresi, takibin 
ne zaman kesileceği, takip, depolama ve depolanan 
verilerin yok edilme yetki prosedürleri ile takibin 
denetlenmesine dair süreçler”.

AİHM: “Toplu Dijital Gözetim” 

insan 
hakları 
ihlali

Rusya’da mobil telefon 
haberleşmesinin dinlenmesi 

konusundaki şikâyete 
karşı AİHM, Rusya’yı suçlu 
buldu. AİHM, “Toplu Dijital 

Gözetim”i insan hakları ihlali 
olarak değerlendirdi.
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TNATO’dan 
“Siber Kalkan” uyarısı!

NATO’nun siber kalkan yeteneğinin olmadığına dikkat çekilip ülkelerin kendi 
“siber kalkan” yeteneklerinin olması gerektiği vurgulandı. NATO Yeni Güvenlik 
Tehditleri Bölümü Siber Savunma Direktörü Anıl, Türkiye’nin kâğıt üzerinde siber 
güvenlikte temel hedeflerine ulaştığının görüldüğünü belirtti.

“Türkiye’de Siber Güvenliğin Açmazları” adlı panel, 17 Aralık 2015’te 
Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlendi. Panelin açılış konuşmasını NATO 
Yeni Güvenlik Tehditleri Bölümü Siber Savunma Direktörü Süleyman Anıl 
gerçekleştirdi. Anıl, “NATO’nun güvenlik asistanları NATO üyesi ülkeleri 
ziyaret ederek denetliyor. Türkiye’nin kâğıt üzerinde siber güvenlikte temel 
hedeflerine ulaştığı görülüyor” dedi.

Terör örgütleri ve siber saldırılarda artış olduğuna işaret eden Anıl, ülkelerin 
siber alanı, kara, hava, deniz alanları gibi konumlandırması gerektiğini belirtti. 
Geleneksel savunma yöntemlerinin bu konularda etkili olmadığına değinen 
Anıl, siber savunmada bölgesel ve ulusal partnerlerin olmasının önemli 
olduğunu söyledi. NATO’nun saldırı kaynağını biliyorsa askeri karşılık verme 
imkânı dışında karşılık vermediğinin altını çizen Anıl, NATO’nun siber saldırıyı 
etkisiz hale getirmek üzere çalıştığını, fakat siber saldırıda bulunmayacağını 
çünkü bunun hukuki olmadığını bildirdi.

“Her ülke kendi siber kalkanını oluşturmalı”

Anıl, NATO’nun siber kalkan yeteneği bulunmadığını ifade ederek “Öncelikle 
ülkelerin kendi ‘siber kalkan’ yeteneklerinin olması gerekir. NATO, üyesi olan 
ülkelere resmi başvurularının niteliğine göre siber güvenlik ve siber savunma 
yardımı yapar” dedi.

2016’da Varşova’da yeni bir NATO zirvesi olacağını, 28 ülkenin siber 
savunmaya daha fazla yatırım yapmaları gerekliliği ve siber alanın kendi 
başına bir domain olarak kabul edilmesi konularının bu zirvede görüşüleceğini kaydetti.

“Tehdidin niteliğini anlamak tutarlılığı artıracak”

Kadir Has Üniversitesi Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi (MARC) Müdürü Doç. Dr. Salih Bıçakcı ise panelde yaptığı 
konuşmada, günden güne gelişen siber dünyanın, insan hayatına kattığı imkânların yanı sıra güvenlik problemlerini de 
artırdığına dikkat çekti. 
“Bütün reel kavramların başına ‘siber’ ön takısını getirerek ‘siber savaş, siber çeteler, siber tehdit v.b.’ ifadelerle kavram 
karmaşasını da artırıyoruz” uyarısında bulunan Bıçakcı, siber uzayın gelişen ortamının henüz uluslararası sistem ve hukukun 
bütünüyle kapsayabildiği bir alan olmadığını anlattı. 

Halihazırda bütün ülkeler “milli” siber alanlar oluşturmaya çalıştığını dile getiren Bıçakcı, aktörlerin belirsizliği ve siber uzayın 
hızının ulus devletleri internet karşısında aciz bıraktığını kaydederek “Büyük ve simetrik devlet yapılarının yeni ortaya çıkan 
bu tehditlere karşı eski organizasyonlarla karşılık vermekte zorlandığı görülüyor. Siber tehditlerle mücadele edebilmek için 
devletlerin asimetrik ve hızlı tepki veren organizasyonlara ihtiyacı var. Tehdidin niteliğini derinlemesine anlamak, geliştirilecek 
tedbirlerin tutarlılığını arttıracaktır” dedi.

Panelde Kadir Has Üniversitesi Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi (EDAM) ile Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları 
Merkezi’nin (MARC) birlikte gerçekleştirdiği Siber Güvenlik Araştırması’nın sonuçları da paylaşıldı.
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“Bilişim ve iletişim pazarı 
2016’da yüzde 2 büyüyecek”

BT harcamalarının ağırlıklı ithal ürünlere dayalı olması ve 
maliyetlerin TL bazında artmış olması kurumların bütçe 
yönetimini zorlaştırdığına değinen Çizmecioğulları, 

“Buradaki önemli nokta, zorluklarla uğraşmak durumunda kalan 
tek ülkenin Türkiye olmamasıydı. Türkiye’nin de içinde bulunduğu 
Orta Doğu ve Afrika bölgesi de zorlu bir dönem geçirdi ve IDC 2016 
yılının da zorlu geçeceğini düşünerek bu bölgedeki toplam büyüme 
tahminlerini aşağı yönlü revize etti. 2016 yılında bu bölgenin BT 
harcamalarının 260 milyar dolara ulaşması beklenmekte ve bir 
önceki tahmine kıyasla 10 milyar dolar değerinde aşağı yönlü 
revizyon dikkat çekmekte” diye konuştu. 
 
Konuşmasında küresel bulut bilişim pazarının yıllık yüzde 30 
büyüme oranı ile 2020 yılında 270 milyar dolara ulaşmasının 
öngörüldüğüne dikkat çeken Microsoft Genel Müdürü Murat Kansu 
da, dünya çapında işsizliğin arttığı, kritik sektörlerin büyümesinin 
yavaşladığı bir dönemde, bulut bilişim sektörü hızla büyümekte 
olduğuna işaret etti.  Kansu, IDC firmasının yaptığı analize göre, 
2015 yılında bulut bilişimin yarattığı yeni iş imkânı sayısının 14 
milyon olacağı, azarın gelir seviyesinin ise 1.1 trilyon dolara 
ulaşacağını bildirdi.

Kansu, “Microsoft Research’ün 2026 öngörülerine de baktığımızda 
bulut bilişimin tetiklediği yeni ekonomik düzen, iş dünyasına yeni 
roller ve görevler kazandıracak. Data Mevzuat Kontrol Birimleri 
kurulacak, şirketlerde Etik komiteleri oluşacak ve kişisel veri 
yönetmelikleri artacak” değerlendirmesinde bulundu.
 

Nesnelerin interneti öne çıkıyor

IDC Türkiye Araştırma Müdürü Melih Murat’a göre ise, küresel 
belirsizliklere rağmen kurumlar dijital dönüşüm hedefleri 
doğrultusunda ertelenmiş veya gecikmiş dönüşüm projelerini 
yeniden hayata geçirecekler.  Murat’ın verdiği bilgilere göre, 
2016’da finans, perakende, üretim gibi sektörlerden dijital başarı 
hikâyeleri duyulacak. 

Kamu yatırımlarına ilişkin bilgiler veren Murat, “2016 yılında 
Türkiye genel bulut pazarı yaklaşık yüzde 20 büyüyerek 80 milyon 
dolara ulaşacak ve platform servislerine talep daha fazla olacak” 
ifadesini kullandı.

IDC Türkiye ofisinin öngörülerine göre de, Türkiye bilgi ve iletişim 
teknolojileri (BT) pazarı yüzde 2 büyüme ile 25,9 milyar dolar 
seviyesine ulaşacak. IDC’ye göre, toplam pazarı etkileyecek en 
önemli trend, akıllı telefon tarafında dolar bazında büyümenin 
yavaşlaması ile tablet PC ve diz üstü bilgisayar segmentlerinde 
gerçekleşen daralma. Bu kategorilerdeki yavaşlama 2016’da 
toplam pazarın görece daha yavaş bir büyümesine yol açacak. 
Kurumsal pazar kesinlikle bir toparlanma sürecine girecek, fakat 
BT çözüm tedarikçilerinin büyüme hedeflerini koyarken temkinli 
olmalarında yarar var. Nihayetinde küresel ölçekte devam eden 
politik ve ekonomik belirsizlikler Türkiye pazarını da etkileyecek. 
O nedenle IDC, pazarın toparlanacağını öngörürken, dolar bazında 
büyümenin ise beklentilerin altında kalabileceği yorumunu yapıyor. 

IDC’ye öngörülerine göre, Türkiye (BT) pazarı yüzde 
2 büyüme ile 25,9 milyar dolar seviyesine ulaşacak. 

2014 ve 2015’in Türkiye için zorlu bir dönem olduğuna dikkat çeken 
International Data Corporation (IDC) Türkiye Ülke Müdürü Nevin Çizmecioğulları, 
“Makroekonomik zorluklar BT harcamalarını etkiledi. Kamu ve özel sektörde 
faaliyet gösteren şirketler büyük projelerini askıya almak durumunda kaldı ve bu 
durumda TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesi önemli rol oynadı” dedi.
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Yazılım Test ve Kalite Derneği Başkanı Yitmen, 
Türkiye’de yazılım sektörünün yıllık yüzde 12,5’den 
fazla büyüyeceğini tahmin ettiklerine değinip 5 yıl 

içerisinde toplam sertifikalı ve sertifikasız test uzmanı sayısının 
10 bine çıkacağını öngörüldüğünü belirtti.

2006 yılında yazılım test ve kalite alanında dünyanın en 
saygın gönüllü organizasyonu olan International Software 
Testing Qualifications Board’a (ISTQB) bağlı olarak kurulan 
Yazılım Test ve Kalite Derneği Başkanı Koray Yitmen, yaptıkları 
araştırma raporları ve analizlerine ilişkin açıklamalarda 
bulundu. 

“Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’nin dünya 
ortalaması olan yıllık yüzde 12,5 büyüme oranından daha 
fazla büyüyeceğini öngörüyoruz. Buna göre 5 yıl içerisinde 
toplam sertifikalı ve sertifikasız test uzmanı sayısının 10 bine 
çıkacağını tahmin ediyoruz” diyen Yitmen, sektördeki büyüme 
ile birlikte yakın gelecekte hayatımıza Agile Tester, Model 
Based Tester, Test Process Engineer, Test Automation Engineer, 
Usability Tester, Mobile Tester gibi yeni unvanların gireceğini 
bildirdi. Yitmen ayrıca, “ISTQB raporunun kariyer hedefleri 
bölümündeki bilgiler ışığında, bugünün Test Uzmanlarının 
kariyerlerindeki ileriki adımlar Test Yöneticisi, Proje Yöneticisi, 
Geliştirme Yöneticisi ve hatta CTO/CIO şeklinde olacak” dedi.

ISTQB raporunda, Yazılım Test ve Kalite Derneği tarafından 
Türkiye’de verilen sertifika sayısının 2000’e yaklaşmış olduğu, 
2 bin ile 3 bin kişi arasında sertifikalı olmayan test uzmanının 
da sektörde yer aldığı belirtiyor. 

“Türk yazılım sektörü dünya 
ortalamasından hızlı büyüyor”

Rapora göre, önümüzdeki 1 yıl içinde şirketlerin yüzde 
60’ı, yazılım testi bütçelerinde büyüme beklediklerini ifade 
ediyorlar. Bu büyümenin ne kadar olduğu araştırıldığında 
ise yüzde 14’lük bir yıllık büyüme beklentisi ortaya çıktığı 
verisi raporda yer alıyor. Yitmen, “Dünya genelinde gayrisafi 
milli hasılanın yüzde 3 ile yüzde 4 arasında büyüdüğü bir 
dönemde bahsedilen bu artışlar büyük bir kariyer ve istihdam 
potansiyelinin olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

89 ülkede 3200’den fazla katılımcı ile yapılan araştırma 
sonuçlarının yer aldığı raporda ISTQB kendine ait bazı 
rakamları da açıkladı. ISTQB 2002’den beri toplam 400 binden 
fazla sertifika vermiş durumda. 
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Derya Özkaya Matraş, 
Facebook’a yeni Türkiye 
Direktörü oldu
Facebook, yaptığı resmi açıklamayla Derya 
Özkaya Matraş’ın yeni Türkiye Ülke Direktörü 
olarak atandığını duyurdu. 

Fırat Dirik’in ayrılmasıyla birlikte Facebook’un 
yeni Türkiye Direktörlüğü’ne Derya Özkaya 
Matraş, atandı. Facebook, yaptığı resmi 

açıklamayla şirketin Londra ofisinde görev yapacak 
olan Matraş’ın, Facebook bünyesindeki Türkiye’de 
faaliyet gösteren marka ve ajansların Facebook, 
Instagram ve diğer ilgili şirket ürünlerini en iyi şekilde 
kullanmalarına yardımcı olmak amacıyla çalışan ekibe 
liderlik edeceği bildirildi.
Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik - 
Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde alan Matraş, 
Columbia Business School’da MBA derecesini 
tamamladı. Daha önce Oliver Whyman, McKinsey 
& Company gibi uluslararası şirketlerde görev 
aldı. Matraş, Facebook’a katılmadan önce Doğan 
Holding bünyesinde Perakende, Eğlence ve Eğitim 
Grubu’ndan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev 
yapmaktaydı.

Matraş, yeni rolü ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Facebook’ta bizim sıkça kullandığımız bir söz var: Biz bu yolculuğun henüz sadece yüzde 1’ini 
tamamladık - ve bu durum Facebook’un Türkiye’deki faaliyetleri için daha doğru olamazdı. Ben bu 
yolculuğa daha yeni başlıyorum; fakat bağlantının gücüne dair gördüklerim şimdiden çok ilham verici… 
Facebook ülkemizde çok yaygın olarak kullanılıyor ve bu durum şirketin sunduğu ilgili ve etkili reklam 
çözümleri ile birleştiğinde ortaya, Türkiye’nin günden güne gelişen ve zenginleşen ekosisteminde 
faaliyet göstermek isteyen marka ve ajanslar için eşi bulunmaz fırsatlar çıkarıyor. Türkiye’deki mevcut 
ve potansiyel müşterilerimizin etkili dijital stratejiler geliştirmesine destek olmayı ve müşterilerimizin 
Facebook deneyimlerini en iyi noktaya taşımak için onlarla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.” 
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Üç kere “AYN” deyin…
Değerli Okurlar,

Yeni yıldaki ilk köşe yazımda sizleri, “Aynebilim Aşevi” ile tanıştırmak 
istiyorum. Bizlere umut veren ve ışık saçan, dünyada kötü şeyler 
kadar iyi şeylerin de olduğunu gösteren örnek bir hareket… Aynebilim 
Aşevi, Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’e yaklaşık 40 dakikalık bir 
uzaklıkta bir köyde hizmet veriyor. Aşevinin kuruluş hikâyesi kadar 
köyün olduğu bölge de ilginç… Köyde 52 baraka var ve 300’den fazla 
insan yaşıyor. Nüfusun 3’te 1’i çocuk. Çekirdek aileler olduğu kadar 12 
kişilik aileler de var.

Aynebilim Aşevi’nin sahibi ismini sır gibi saklayan “melek”, bir kadın. 
Kod adı: “ AYN”.  Bir sosyal paylaşım sitesinde üç kere “Ayn” yazanın 
yardımına koştuğu için kendisini böyle adlandırıyor. Türkiye’de 
Büyükada’da yaşamış. Grafik tasarımcılığı ve editörlük yapmış. Çeşitli 
yemek kitapları var. 

AYN bir gün “Kamboçya’nın başkentinde çöp toplayarak hayatta 
kalmaya çalışan bir köy”ün hikâyesini okuyor. O an radikal bir karar 
alıyor ve bir buçuk ay sonra Kamboçya’ya taşınıyor. ilk başlarda kısıtlı 
İngilizcesi ile köydekilerle anlaşmakta zorluk yaşıyor. Ancak ilerleyen 
zaman içerisinde köylüler ile beden dilini kullanarak iletişim kuruyor. 
Köylüler AYN’a yardımcı oluyor ve onu çok seviyorlar. Köyde çocuklara 
yemekler, pastalar hazırlarken bir arkadaşı köye ücreti dahilinde 
yemek ısmarlayacağım ve sen de bunun fotoğrafını sosyal medyada 
paylaşacaksın diyor. Böylece bu sosyal medyada yaygınlaşıyor ve 
birçok insan Kamboçyalı çocuklara yemek ısmarlıyor. 

Kurduğu aşevinde köydeki yardımcısı ile birlikte çocuklar için yemekler, 
çikolatalar, kekler yapıyorlar ve oyunlar oynuyorlar. İnsanları mutlu 
ederek mutlu olmanın peşindeyim diyen AYN, “Çocukların güldüğünü 
görmek dünyanın en güzel şeyi. Eğer bir çocuk güldüğünde sizin de 
yüzünüz gülmüyorsa benim ne yaptığımı asla anlayamayacaksınız. 
Onlar o kadar güzel ki. Onlarla dans etmek, resim yapmak, şarkı 
söylemek, koşmak istiyorum. Onların hayatlarına dokunmak 
istiyorum. Gözlerinin içi öyle güzel gülüyor ki bir ömür boyu onları 
mutlu etmek için Kamboçya’da kalabilirim” diyor.

AYN’a Kamboçya’da kurduğu “Aynebilim Aşevi”nin hikâyesini sorduk. 
Gelin söyleşiyi birlikte okuyalım ve kendi adımıza dersler çıkartalım… 

AYN’ın“Yaşam Tarlası”  ve “Kaldırım Taşı” kampanyaları da var. 
Ayrıntıları www.aynsoupkitchen.com adresinden öğrenebilirsiniz. Siz 
de çocukların süper kahramanı olmak isterseniz adrese bir göz atın 
derim.
Çevremizdeki umut ışıklarının artması dileğiyle 

Keyifli okumalar dilerim.

Arzu Kılıç 
arzu.kilic@tbd.org.tr
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-“Bir kitap okudum hayatım değişti” diyenler var. Siz 
de “Bir yazı okudum hayatım değişti” diyorsunuz? 
Neden Kamboçya’ya gittiniz, hayalleriniz neydi? Orada 
kurduğunuz Aynebilim Aşevi’nin kuruluş hikâyesini 
anlatır mısınız?

  
- Kamboçya’nın başkentinde çöp toplayarak hayatta kalmaya 
çalışan bir köyün hikâyesini okudum bir gün.. O an karar 
verdim o köye gidip kazandığım parayı onlarla birlikte 
harcamaya. Serbest (Freelance) çalıştığım için nerede 
olduğumun bir önemi yoktu. Çünkü serbest çalışıyorsanız 
dünyanın neresinde olursanız olun İnternet olduğu müddetçe 
işinizi yapabilir, para kazanmaya devam edebilirsiniz. Daha 
hava aydınlanmadan yola çıkıp hava karardığında evine 
dönen milyonlarca insandan biri olmak istemedim hiçbir 
zaman. Onun için yıllardır serbest çalışıyorum. Birkaç defa 
düzenli bir işim olsun kafasına girdim ama afakanlar basar 
basmaz evime geri döndüm. Onun için ha İstanbul’da 
yaşamışım ha Kamboçya’da. İnternet olduğu sürece işimi 
yapıp paramı kazanabiliyorum. Ne mi yapıyorum? Biraz sosyal 
medya, biraz grafik tasarım, biraz mobil oyun, biraz da yemek 
kitabı.

Türkiye’de sadece kendim için harcadığım parayla hem 
onların karnını hem de kendi karnımı doyurabiliyordum. 
Yazıyı okuduktan bir buçuk ay sonra Kamboçya’daydım. Önce 
köyü buldum, sonra aşevi olarak kullanacağım binayı sonra 
da personeli.
Geçen yıl ocak ayında ilk yemeğinizi dağıttık. Köy, yaklaşık 50 
barakadan oluşuyor. Her barakaya bir tane sefer tası verdim. 
Her sabah boş sefer taslarını getirip öğlene doğru dolu olarak 
alıyorlar. 

Ha İstanbul’da 
ha Kamboçya’da…

“Bir yazı okudum, 
hayatım değişti” 
diyen AYN, İnternet 
olduğu sürece 
işini yapıp para 
kazanabildiğini, 
dinin, dilin, ırkın bir 
öneminin olmadığını 
insanları mutlu 
etmenin peşinde 
olduğunu vurguladı.
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Üç katlı sefer taslarının iki katına etli sulu 
yemek diğer katına da pilav koyuyoruz. 
Birkaç ay sonra bağışlar gelmeye başladı ve 
kontrolüm dışında bir para birikmeye başladı. 
O zaman “Yaşam Tarlaları” fikri geldi aklıma. 
Ölüm Tarlaları’nın karşısındaki boş araziyi 
kiraladım ve oraya bir kompleks açıyorum. 
İçinde okul, atölyeler, sağlık kabini, kelebek 
parkı ve restoran olacak. Böylece köylülerle 
birlikte çalışıp para kazanacağız.

- Öğrendiğimiz kadarıyla Aynebilim 
Aşevi, sosyal medya üzerinden dünyanın 
her yerinden insanların ihtiyaç sahibi 
çocuklara yemek, dondurma, çikolata 
ısmarlayabilmelerini sağlıyor. Bu 
sürecin nasıl işlediğini anlatır mısınız? 
Kamboçya’daki çocuklara özellikle Türk 
halkının ilgisi nasıl?

-Bağışların çoğu Türkiye’den yapılıyor. Sitemizde çeşitli 
seçenekler var. İsteyen yemek ısmarlıyor, isteyen 
dondurma, isteyen kaldırım taşı satın alıyor ya da 
gönlüne göre bağış yapıyor. 

Hatta doğum günü 
pastasını çocuklarımla 
kestiren bile var. Onlar 
para gönderiyorlar biz 
burada parti yapıyoruz.

- Aynebilim Aşevi, 
örnek bir sosyal 
sorumluluk projesi 
aslında. İnsanları 
ayrıştırmadan beyaz-
siyah, Alevi-Sünni, 
sağcı-solcu, Kürt-Türk, 
Müslüman-Hıristiyan 
demeden sadece 
insan oldukları için 
yardım edebilmek çok 
değerli bir şey.  Ancak 
yüzyıllardır dünyanın 
pek çok yerinde birçok 
insan, insanlık dışı 
muameleye maruz 
kalıyor. Yani tüm 
dünyanın sorunu biraz 
da vicdansızlık ve 
empati yoksunluğu. 
Biz insanoğlunun 
vicdanına ne oldu?

-Vicdanlarımızı 
bencilliğimiz ele geçirdi. 
Sadece kendimizi, 
kendimizden olan insanları 
düşünüyor önemsiyoruz. 
Kimseye insan olduğu 
için değer vermiyoruz. 
Bırakın dirileri ölülerimizi 
bile ayrıştırdık ve her 
geçen gün daha da 
ayrıştırılıyoruz. Benim 
için dinin, dilin, ırkın bir 
önemi yok. Benim için 
herkes insan ve ben 
insanları mutlu etmenin 
peşindeyim. Aynebilim 
Aşevi’nin temel misyonu 
da bu. 
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Dışişleri Bakanlığı’nın Hizmet Sunumunun 
Etkinliğinin Artırılması Amacıyla e-Konsolosluk 
Sisteminin Kurumsallaştırılması ve Yaygın Kullanımı 
Projesi kapsamında, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı’nın (UNDP) teknik desteğiyle, Dışişleri 
Bakanlığı tarafından Türkiye’de e-Devlet ve En İyi 
Ülke Uygulamaları Uluslararası Konferansı, 15 
Aralık 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. 
Etkinlikte; e-Devlet konusunda ulusal ve 
uluslararası iyi uygulamaların tartışılmasına olanak 
sağlayacak bir platform oluşturuldu. 

e-Devlet için ortak akılla 
b i r l i k te  ç a l ı ş ı l m a l ı

Türkiye’de e-Devlet ve En İyi 
Ülke Uygulamaları Uluslararası 

Konferansı, 15 Aralık’ta İstanbul’da 
düzenlendi. Ulusal ve uluslararası 

e-devlet uygulamalarının tartışıldığı 
konferansta kamunun mimari 

yapısında değişime gitmesi 
gerektiği vurgulandı. 

konuşan uygulamalara ihtiyacımız var. Kamu, özel sektör 
ve üniversitenin e-Devlet konusunda birlikte çalışmasının 
kaçınılmaz olduğunu çok iyi biliyoruz” açıklamasında 
bulundu. 

Konferansta düzenlenen ve Başkanlığını Dışişleri 
Bakanlığı’ndan Ufuk Ekici’nin yaptığı “Türkiye ve Dünyada 
e-Devlet Hizmet Sunumu” oturumuna Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü, 
e-Devlet Hizmetleri Daire Başkanı Ensar Kılıç, Türkiye-Orta 
Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, e-Devlet (eDEM) Müdürü Prof. 
Dr. Türksel Kaya Bensghir, Kalkınma Bakanlığı Planlama 
Uzmanı Özhan Yılmaz katıldı. 

e-Devlet çalışmalarının tarihçesini anlatan Kılıç, 2016-
2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi 
verdi. İzleme sistemini 2016 Haziranında tamamlayacaklarını,  
Mart 2016’da e-Kimliklerin dağıtımın yapılacağını bildiren 
Kılıç, “Dönüşüm sadece kamunun değil, tüm paydaşların 
katılımıyla sağlanır. Öncelikle zihniyet dönüşümünün 
yaşanması ve kamu kurumlarının mimari yapısında değişime 
gidilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Geleceğin “bürokrasiden netokrasiye” gittiğinin 
altını çizen Bensghir, e-Hizmet sunumunda yeni eğilim ve 
yaklaşımlardan söz edip “Farklı veri kaynağını kullanarak 
bütünleşik yapıya ulaşmazsak, toplumun ihtiyaçlarını 
karşılayamayız. Bakış açımızı toplumun ihtiyaçlarına 
göre dönüştürmeliyiz. Kapsamlı değişim mühendisliği 
uygulamaları çok önemli. ‘Erişilebilirlik ve kullanılabilirlik’ 
ilkesi ele alınmalı” değerlendirmesi yaptı. 

“2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı” 
hakkında bilgi veren Yılmaz, temel amacın bilgi toplumu için 
yapılan çalışmalara eşgüdüm sağlamak olduğunu kaydedip 
“Stratejinin en önemli eksenlerinden birini; nitelikli insan 
kaynağı ve istihdam oluşturuyor. BT uzmanlarının sayısının 
artırılmasına büyük ihtiyaç var. Açık Veri Kataloğu da 
oluşturacağız” ifadesini kullandı. 

Konferansın ikinci oturumunda; dünyada e-Devlet 
hizmetlerinin sağlanması ve ülke örnekleri ele alındı. ESCWA 
Arap Ülkeleri İçin Teknoloji Geliştirme Bölgesel Danışmanı Dr. 
Nawar Alawa, Arap ülkelerindeki e-Devlet hizmet sunum 
uygulamalarıyla ilgili bilgi verdi ve daha fazla Arapça içeriğe 
ulaşılması gerektiğinin altını çizdi. ASAN Hizmet Uluslararası 
İlişkiler Daire Başkanı Azad Cafarli de,“Azerbaycan’da 
e-Devlet Hizmet Sağlama Yöntemleri” başlıklı sunumunu 
gerçekleştirdi. 

Estonya e-Devlet Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Arvo 
Ott, Estonya’da elektronik oylama yapıldığını aktardı, e 
GA’nin, devletlerin e-toplum uygulamalarına yardımcı olan 
ve kâr amacı gütmeyen bir STK olduğunu söyledi. 

Konferansın açılışında UNDP Türkiye adına 
konuşan Atila Uras, e-Devlet sayesinde çok 
daha şeffaf ve etkin bir sistem kurulabildiğine 

vurgulayıp UNDP’nin de Türkiye’de vatandaşlara eşit 
erişim kaynakları sunmak için çalıştığını anlattı. 

Dışişleri Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Dairesi 
Başkanı, Elçi Haldun Koç, Dışişleri Bakanlığı’nın 
Hizmet Sunumunun Etkinliğinin Artırılması Amacıyla 
e-Konsolosluk Sisteminin Kurumsallaştırılması ve 
Yaygın Kullanımı Projesiyle ilgili genel bir değerlendirme 
yaptı. Koç, “Artık hepimiz farkındayız ki e-Devlet, 
Güney Kore modelinde olduğu gibi bir üst irade 
gerektiriyor. Verilerimizin paylaşılmasına, projelerle 
ortak akla, milli güvenlik sistemlerine ve birbirleriyle 
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Yeni 

doğan yoğun 

bakım servisinde bileğe 

takılan bantla bebeklerin 

hastane dışına izinsiz 

çıkarılmasına karşı önlem 

alındı.  

Adana’da özel bir hastanede yeni doğan yoğun bakım servisinde bebeklerin el ve ayak bileklerine çip 
içeren plastik bantlar takılarak hastane dışına izinsiz çıkarılmasına karşı önlem alındı. “Çipli bilek bandı” 
uygulaması hayata geçirildi

Özel Medline Adana Hastanesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, “Pembe Kod” adlı projeyle yeni 
doğan yoğun bakım servisinde tedavi gören bebeklerin kaçırılmasını önlemek amacıyla el veya ayak bileklerine mikroçip 
içeren bantlar takılıyor. Takılan bantlar sayesinde bebekler ilgili servis kapısından izinsiz çıkarıldığı anda güvenlik 
sistemine alarm ikazı veriliyor.

Hastane Genel Direktörü Dr. Musa İnal, kurumun bilgi işlem birimi tarafından geliştirilen projeyle yeni doğan yoğun 
bakım servisinde tedavi altına alınan bebeklerin güvenliklerini en üst düzeyde sağlamaya başladıklarını belirterek, 
uygulamanın hasta güvenliği için çok önemli olduğunu ifade etti.

Kötü niyetli bir kişinin bebeği yeni doğan yoğun bakım servisinin kapısından çıkardığı andan itibaren güvenlik 
sisteminin alarm verdiğini anlatan İnal, şunları kaydetti:

Bebek hırs ız l ığ ına karş ı 
“ ç i p l i  b i l e k  b a n d ı ”

Sesli ışıkla alarm

“Yeni doğan yoğun bakım servisinde 
sesli ve ışıklı alarmla burada görevli 
hemşireler uyarılıyor. Hastanemizin özel 
güvenlik görevlileri de otomatik alarm 
sonucu harekete geçiyor. Hastanenin 
kapıları kapatılıyor, tüm giriş ve çıkışlar 
durduruluyor. İlgili birim sorumluları 
ve birkaç hastane yöneticisine de cep 
telefonu aracılığıyla aynı şekilde uyarı 
mesajı düşüyor. Bu sayede olası bebek 
kaçırma girişimi önlenmiş oluyor. Bu 
sistem sayesinde bir bebeğin izinsiz 
şekilde hastanemiz dışına çıkarılması 
mümkün değil.”

Dr. İnal, takılan plastik aksamlı çipin 
bebeklerin sağlığı üzerinde hiçbir sakınca 
yaratmayacak nitelikte olduğunu da 
sözlerine ekledi. 
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