
“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.

http://www.bilisimdergisi.org/s183
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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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