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GİRİŞ 

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından 1976 yılından bu yana düzenlenen TBD Ulusal Bilişim 

Kurultaylarının 35’ncisini, “Dijital Ekonomi ve Ötesi” ana temasıyla 21-22 Kasım 2018 

tarihinde Sheraton Ankara Hotel & Convention Centre’de  gerçekleştirilmiştir.  

Kurultayda; 5G ve Ötesi Teknolojilerde Türkiye’nin Yol Haritası, Nitelikli İnsan Kaynağı ve Yeni 

Meslekler, Yenilikçi ve Yıkıcı Teknolojiler, Yerli ve Milli Teknolojilerle Kalkınma, Siber 

Güvenlikte Küresel Eğilimler, Dijital Ekonomi ve Fırsatlar, Yeni Stratejiler, Yönetişim ve Vizyon 

ve Dijital Toplum başlıklarında paneller,  Kayıt Zinciri Uygulamaları, Operasyonel Seviye Siber 

Güvenlik Ciddi Oyunu,  Tarımda Dijital/Sayısal Dönüşüm ve Akıllı Tarım Uygulamaları ve  

Bilişimle Girişimci Kadın Çalıştayları ve Genç Bilişimciler Kurultayı olmak üzere toplam 13 

oturum gerçekleştirilmiştir. 

Her sene olduğu gibi seçici kurul tarafından yayımlanması uygun görülen 34 tebliğ Akademik 

bildiri salonlarında sunulmuştur. 

Kurultay’da sosyal sorumluluk projesi kapsamında şehit ve gazi yakınları ile dezavantajlı 

bölgelerden gelen 100 çocuğa kodlama eğitimi verildi. Yapılan başvurulara arasından seçilen 

100 çocuğa Scratch yazılım aracı kullanılarak kod yazma eğitimi verilmiştir.  

Ayrıca Kurultay kapsamında “TBD Yerli ve Milli Yazılım Kapalı Basın Toplantısı” 

gerçekleştirilmiştir. Ulusal ve yerel basından 17 gazetecinin katıldığı basın toplantısında TBD 

tarafından hazırlanmakta olan Yerli ve Milli Yazılım Çalışma Grubu Raporu hakkında ön bilgi 

verilmiştir. 

Kurultayımız sonuç bildirgesinde yer almayan ancak TBD 2018 Değerlendirme Raporu’nda 

ayrıntılı bir şekilde gerekçeleriyle birlikte yer alan diğer hususlarda çalışmaların yapılması, 

ilerleme kaydedilmesi ve bütün bu çalışmalar sırasında başta Türkiye Bilişim Derneği olmak 

üzere Bilişim STK’ları ile işbirliği ve dayanışma içerisinde olunması temel beklentimizdir. 

Ayrıca, açılış konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofis Başkanı Sayın Ali Taha KOÇ ve 

kapanış konuşmasında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Fatih KACIR’a, 

bilişim sektörüne yönelik önemli açıklamalar, tespitler, ve önerilerde bulunmaları ve 

Derneğimize dalayısıyla Sektörümüze verdiği desteğe teşekkür ediyoruz. Başkan ve Bakan 

Yardımcımızın verdiği destekten güç alarak Bilişimle Gelişim için daha çok hizmet vermeye 

azimli olacağız.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Türkiye Bilişim Derneği 
Yönetim Kurulu 
23 Kasım 2018, Ankara 
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Kurultayın Amacı   

“Dijital Ekonomi ve Ötesi” temasıyla gerçekleştirilen TBD 35’nci Ulusal Bilişim Kurultayının 

amacı;  ülkemizin dijital dönüşümüne azami oranda katkı sağlamak, kamu kurumlarının dijital 

olgunluk seviyesinin yükseltilmesi ile dijital ekonominin büyütülmesine yönelik farkındalık 

yaratmak, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik programların oluşturulması ile ulusal 

siber güvenlik stratejilerinin sürdürülebilirliğine ve etkinliğinin arttırılmasına yönelik ortak akıl 

oluşturulması, yerli ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesine ve siber güvenlik ekosisteminin 

geliştirilmesine katkı sağlanması olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak yurtiçi ve yurtdışından konusunda 

uzman konuşmacıların katıldığı toplam sekiz (8) Panel ve altı (6) Çalıştayda  “Dijital Ekonomi ve 

Ötesi” konuları, insan, süreç ve teknoloji boyutuyla tartışılmış ve ortak akıl oluşturularak 

ülkemizin karar vericilerine ışık tutulması sağlanmıştır.   

Katılımcı Portföyü 

Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofis Başkanı Sayın Ali Taha KOÇ, Sanayi ve Teknoloji Bakan 

Yardımcısı  Sayın Mehmet Fatih KACIR, TUSİAD Başkanı Sayın Erol BİLECİK, Kişisel Verileri 

Koruma Kurulu (KVKK) Başkan Vekili Sayın Cabir BİLİRGEN, BTK Başkan Yardımcısı Sayın 

Ahmet KILIÇ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Müsteşar Yardımcısı Sayın Galip ZEREY, 

RTÜK  Üyesi  Sayın Taha YÜCEL, Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Misbah DEMİRCAN, 

kamu, özel sektör ve üniversitelerimizin yöneticileri, öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşları 

temsilcileri,  bilişim uzmanları ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen Kurultayda; alanlarında 

söz sahibi olan 200’ün üzerinde konuşmacı söz almış, yapılan çalıştaylara ortalama 100’ün 

üzerinde uzman katkı vermiştir. Kurultay, iki gün boyunca yoğun ilgi görmüş ve yukarıda 

belirtildiği üzere tüm kesimden 2850’yi aşkın katılım olmuştur.  

Kurultay Açılış ve Kapanış Konuşmaları 

Açılış konuşmaları, TBD Genel Başkanı Sayın Rahmi AKTEPE, TUSİAD Başkanı Sayın Erol 

BİLECİK ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofis Başkanı Sayın 

Ali Taha KOÇ tarafından kapanış konuşması ise Sanayi 

ve Teknoloji Bakan Yardımcısı  Sayın Mehmet Fatih 

KACIR tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Kurultayımızın açılışını onurlandırarak, açılış 

konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofis 

Başkanı Sayın Ali Taha KOÇ; teknoloji ve dijital 

dönüşüm alanında ülkelerin gelişmişlik düzeyinde 

büyük sıçramalara vesile olabilecek fırsatlar 

bulunduğunu dile getirdi. Türkiye'nin teknolojik 

altyapısının güçlendirilmesine ve dijital alanda hak 

ettiği rekabetçi konuma getirilebilmesine büyük önem 

verdiklerini ifade eden Sayın KOÇ, Dijital Dönüşüm 
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Ofisinin doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı olmasının hızlı ilerlemek için fırsat olduğunu 

bildirdi. Sayın KOÇ, tüm bakanlıklarla iş birliği halinde çalışan Ofisin en önemli sorumluluğunun 

kamu, özel sektör ve toplumsal hayatın her aşamasında dijitalleşmenin sağlanabilmesi olduğuna 

işaret ederek, "Bu sorumluluk kapsamında, hem dijital devlet hem de siber güvenlik alanında üst 

düzey bir koordinasyon ve planlamayla kamu hizmetlerinde dijital dönüşüme öncülük edilmesi 

gerekiyor." İfadesini kullanmıştır. 

Kapanış oturumda konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı  Sayın Mehmet Fatih 

KACIR ise,  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak “Milli Teknoloji Hamlesi” olarak çalışmalarına 

devam ettiklerini, bu kapsamda önceliklerinin  

birinci olarak bağımsızlığımız için olmazsa 

olmaz olan mutlak milli  ve özgün olarak 

geliştirilmesi ve üretilmesi gereken yüksek 

teknoloji ürünlerine yönelik olduğunu,  

ikincisinin ise küresel rekabette ülkemizi öne 

çıkaracak ve mukayeseli üstünlük sahibi 

olduğumuz alanlarda adımlarımızı sıklaştırmak 

ve güçlendirmek olarak belirlediklerini ifade 

etmiştir. İkinci 100 günlük eylem planında yer 

alan “Yerlileştirme Programı” hazırlıklarında  

son aşamaya gelindiğini ve çok yakın bir 

zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın 

Mustafa VARANK  tarafından kamuoyuyla 

paylaşılacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca Sayın KAÇIR tarafından yazılım lisanları için ödenen yüksek maliyet yüklerinden ve 

dışarıya bağımlılıktan kurtulmak ve yazılım ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla çok önem 

verdikleri “Türkiye Açık Kaynak Platformu” kurma konusunda çalıştıkları, bu platformun açık 

kaynak yazılımlar için standartları oluşturma ve söz konusu yazılımların kamuda kullanımının  

yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları yürüteceği ifade edilmiştir. 
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Açılış konuşmacılarımızdan TÜSİAD Başkanı Sayın Erol BİLECİK ise,  4. Sanayi Devrimi'nin 

dünya gündemine gelmesinden itibaren 

Türkiye'de de bilişim sektörünün öneminin daha 

iyi anlaşılmaya başlandığını belirtti Sektörün altın 

çağını yaşadığına ve bu alandaki teknolojilerin 

sürekli değiştiğine dikkati çeken Sayın BİLECİK, 

"Zamanı yakalamanın yolu, hayal gücü, yaratıcılık 

ve yenilikçi iş gücüne yatırım yapmaktan geçiyor. 

Böylesine hızlı bir değişim ortamında, rekabet 

denilince artık ülke sınırlarını değil, küresel 

büyük resmi gören bir sanayiyi geliştirmeliyiz. 

Biz, Türkiye'nin çağa uygun yeni kalkınma 

hikayesinin, 'sanayinin dijital dönüşümü' 

üzerinden yazılacağına inanıyoruz. Küresel 

rekabet gücünün en belirleyici faktörü dijital 

dönüşümdür. Dijital dönüşümle dünya ticaretinde 

köklü dönüşümler yaşanıyor." İfadelerini 

kullandı. 

Sayın BİLECİK, dijital dönüşümün hızlı ve sürdürülebilir büyüme için bir fırsat olduğunu, 

bundan yararlanmak için de dijital teknolojilerden faydalanacak şekilde hazırlık yapılması 

gerektiğini bildirdi. Sayın BİLECİK, "Yarının Türkiye'si için ilerici, özgürlükçü, yaratıcı ve sosyal 

sorumluluk niteliklerine sahip bireyler yetiştirmemiz birincil önceliğimiz olmalı. Ülke olarak 

zorlu bir dönemden geçiyoruz ancak daha güçlü ve daha mutlu yarınlara ulaşmaktan asla 

vazgeçmemeliyiz. Türkiye'nin kaderi, sanayinin dijital dönüşümüyle değişecek." diye 

konuşmalarını tamamlamıştır. 

  

TBD Genel Başkanı Sayın Rahmi AKTEPE özetle büyük değişimlerin kısa sürede ortaya çıktığı 

bir süreçten geçildiğine işaret ederek, bugüne kadar gerçekleştirilen her kurultayın ülkenin 

gelişimine ve bilişim gündemine çok önemli katkılar sağladığını belirtmiştir. TBD'nin hedefinin, 

teknoloji üreten bir Türkiye, teknolojiyi, yaşam 

kalitesini yükseltmesi için kullanabilen bir toplum, 

nitelikli insan gücü ve uluslararası düzeyde rekabet 

edebilir yerli üretim sektörünün yaratılması olduğunu 

vurgulayan Sayın AKTEPE, "Diğer sektörleri de 

kapsayacak şekilde, ülkemizin bilişimle dönüşümü 

doğrultusunda, ekonomimizi küresel yarışta 

güçlendirecek devlet politikalarının varlığı ve yarattığı 

olumlu gelişmeleri görmek bizleri umutlandırıyor." 

ifadesini kullanmıştır. 
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Yerli otomobili yerli yazılım açısından da önemsediklerini ifade eden Sayın AKTEPE, “Savunma 

sanayiimizde yüksek nitelikli yerli teknolojinin kullanımı, bu gün yüzde yirmilerden yüzde 

altmışlara çıkmıştır. Teknoparklarımızın ihracatı 3,6 milyar dolara ulaşmıştır. Dünya 

standartlarında geliştirilecek olan yerli otomobile ait ilk prototipin 2019 yılında tanıtılacağı 

belirtilmektedir. Yerli otomobil üretimini, yerli yazılımın gelişimi ve önemi açısından büyük bir 

fırsat olarak değerlendiriyoruz. Yüksek teknolojili üretimi hedefleyen ‘Uçtan uca yerlileştirme 

programı’ sektörde büyük umut ve beklenti yaratmaktadır. İhale ve satın alma mevzuatlarımızın 

da yerli üretimi daha da teşvik edecek şekilde yeniden düzenleneceğini, bilişim alanında nitelikli 

insan gücünü arttıracak eğitim, kadro ve ücretler konusunda destek tedbirler alınacağını umut 

ediyoruz.” ifadelerini kullanmıştır. 

 

Standların Ziyareti 

Açılış konuşmalarını müteakip, kırküç (43) firmanın yer aldığı stand alanları Cumhurbaşkanlığı 

Dijital Ofis Başkanı Sayın Ali Taha KOÇ, TÜSİAD Başkanı Sayın Erol BİLECİK ve TBD Genel 

Başkanı Sayın Rahmi AKTEPE tarafından beraberce ziyaret edilmiş, firmaların ürün ve 

çözümleri hakkında genel bilgi alınmıştır. 
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 “5G ve Ötesi Teknolojilerde Türkiye’nin Yol Haritası” Paneli 

Panelin moderatörlüğü BTK Üyesi Sayın Rıdvan KAHVECİ tarafından yapıldı.  Vodafone Türkiye 

İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Hasan SÜEL,  Ulak A.Ş. Genel Müdürü Dr. Metin BALCI, 

Turkcell Yönetim Kurulu ve CEO Danışmanı Mustafa AYKUT, NETAŞ İnovasyon ve Arge 

Stratejileri Direktörü Rıza DURUCASUGİL, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim 

Kurulu Başkanı Veli Murat ÇELİK ve TÜRKSAT Uydu Hizmetleri Kurumsal Çözümler Direktörü 

Süleyman KUZU panele konuşmacı olarak katıldı.   

 

 

 

 

Sayın Rıdvan KAHVECİ, panelde, 5G konusunda yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesinin çok 

önemli ve stratejik bir konu olduğuna dikkati çekti. Hangi frekans bantlarının 5G'ye tahsis 

edileceğine ilişkin çeşitli planlama ve çalışmaların olduğunu anlatan Kahveci, bunları takip 

ettiklerini, bu kapsamda çalışma ve planların hazırlandığını söyledi. Kahveci, 5G frekans 

ihalesinin doğru zamanda ve doğru bir fiyatlandırmayla yapılmasının önemine değindi. Sayın 

KAHVECİ, önümüzdeki süreçte dünyayı şekillendirecek en önemli konulardan birinin 5G ve 

ötesi teknolojiler, diğerinin ise yapay zeka olduğunu belirterek, bu alanlarda Türkiye'de ciddi 

yeteneklerin bulunduğunu, doğru kullanılması durumunda önemli gelişmelerin 

kaydedilebileceğine vurgu yapmıştır. 

Sayın Metin BALCI, milli olarak geliştirilen Ulak baz istasyonunun günümüzde 440 noktada 

aktif olarak kullanıldığını ve 2019-2021 yıllarına yönelik olarak da operatörlerle görüşmelerin 

yürütüldüğünü ifade etmiştir. Ulak baz istasyonunun ticari şebekelerde kullanımına ilişkin 

gerçekleştirilen  testlerın başarıyla devam ettiğini ve son aşamaya gelindiğini belirten  Sayın 

BALCI, 4,5G IMT-A lisans sözleşmelerinde yer alan yerlilik oranlarının sağlanmasında Ulak baz 

istasyonlarının önemli katkı sağlayacağını ifade etmiştir. 
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Sayın Hasan SÜEL, 5G ihalesinin yapılmasının öncesinde önemli olanın teknolojinin 

yaygınlaşmasına ortam hazırlanması olduğunu belirtmiştir. Sayın SÜEL, fiberde yerinde 

saymanın geriye düşmek anlamına geldiğine vurgu yaparak, 2019'da fiber atılım yapılması 

gerektiğini ifade etmiştir.  

Sayın Mustafa AYKUT ise 5G teknolojisine geçildiğinde önemli değişimlerin yaşanacağını dile 

getirmiştir.  

Sayın Rıza DURUCASUGİL de Türkiye'de 5G ve ötesi konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını 

anımsatarak, bu konuda NETAŞ olarak her türlü katkıyı verdiklerini belirtmiştir.  

Sayın Veli Murat ÇELİK ve Sayın Süleyman KUZU da haberleşme alanında yaptıkları çalışmalar 

hakkında bilgi vermiştir. 

 

“Yeni Stratejiler, Yönetişim ve Vizyon” Paneli 

Panelin moderatörlüğü Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Mustafa ALKAN 

tarafından yapıldı. MİCROSOFT Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırımlarından Sorumlu Gn. Md. Yrd 

Dr. R. Erdem ERKUL, Ankaref Genel Müdürü Ali Erhan BİNİCİ, Siber Güvenlik e-yönetisim ve e-

devlet Kıdemli Uzmanı Mustafa AFYONLUOĞLU, Telekomünikasyon Meclisi Başkanı Rıdvan 

UĞURLU,   CLPA Ülke Müdürü Tolga BİZEL panele konuşmacı olarak katıldı. 
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Sayın Tolga BİZEL, geçmişte arz-talep dengesinde yaşanan monolog süreç içinde bir ürün veya 

hizmetin üretildiği ve bunun tüketici tarafından alınmasının beklendiği, bugün ise bireylerin 

kendi beklentilerine uygun ürün ve hizmet seçme eğilimleri nedeniyle taleplerin farklılıklar 

gösterdiği,  dolayısıyla bu yeni endüstri evresinde sanayicilerin rekabette avantaj 

sağlayabilmeleri için kişisel tercihlere hızla yanıt verebilen verimli üretim bantlarını kurmaları 

gerektiğini belirtmiştir.  

Sanayi 4.0 evresi ile akıllı fabrikalarda robotlar dahil üretim hattındaki tüm makine ve 

sistemlerin birbiriyle çok hızlı bir şekilde haberleşmesi gerektiğine vurgu yapan Sayın BİZEL, 

endüstriyel haberleşme sistemlerinden 10 kat daha hızlı olan CC-Link gibi bir altyapısı olmayan 

üretim tesislerinin sürekli değişen ve kişiselleşen taleplere hızlı yanıt vermelerinin zorlaştığını,  

bu teknolojinin, farklı üreticilere ait cihazların genel bir ağ üzerinde serbestçe iletişim 

kurabilmesine olanak sağladı, bugün dünya genelindeki yüzlerce otomasyon ekipmanı üreticisi 

tarafından sununulan 1.500'den fazla sertifikalı CC-Link uyumlu ürün bulunduğunu ifade 

etmiştir. 

Sayın Erdem ERKUL 2017 yılı verilerine göre küresel ekonomiye bakıldığında % 24.4’nün ABD, 

% 15.4 nün ise Çin tarafından sağlandığına, gayri safi yurt içi hasılanın dünya genelindeki 

değerinin ise yaklaşık 80 trilyon ABD dolarına ulaştığına, 5 yıl sonrasına bakıldığında ise küresel 

ekonominin % 28.4’ünün Çin, % 15.9’nun ise Hindistan tarafından sağlanacağına  vurgu yaparak, 

eğer ARGE hedefleri, dijital ekonomi  hedeflerini belirliyorsak ve 2023 hedeflerine ulaşmak için 

stratejiler oluşturuyorsak bu verileri mutlaka iyi okumalı ve analiz etmemiz gerektiğini 

belirtmiştir.  2025 yılına gelindiğinde dünya genelindeki gayri safi yurt içi hasılanın  % 24’ünü 

dijital ekonominin oluşturacağını, 1 milyar internet kullanıcısının alışkanlıklarının tamamen 

farklı olacağını, dijital ekonomimizi büyütmek için ARGE ile beraber ÜRGE’yede önem vermemiz 

gerektiğini, ve dijital ikiz konusunun çok önenli olduğunu ifade etmiştir.  

Sayın Ali Erhan BİNİCİ, katılımcı, seffaf ve hızlı kamu hizmetlerinin verilmesine yönelik 

stratejilerin oluşturulmasının önemine vurgu yaparak, ekonomik anlamdada gelecek yılları 

garanti altına alacak stratejiler oluşturulması gerektiğini belirtmiştir. Son yıllarda sektörde bizde 

yapabiliriz yurt dışına da satabiliriz duygusunun oluştuğunu, sürecin nerede doğru nerede 

yanlış çalıştığını anlamaya çalıştığımızı, süreç analizi konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığımızı, 

süreç analizini sağlayamadığımız için de kamu yönetiminde idari yönetişim ve teknoloji 

yönetişiminin tamamen ayrışmış durumda olduğunu, oysa gelişmiş ülkelere bakıldığında idari 

ve teknoloji yönetişiminin entegre bir şekilde olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca ülke olarak hizmet 

ihracatına yönelik stratejilerin oluşturulması gerektiğini belirtmiştir. 

Sayın Mustafa AFYONLUOĞLU, daha önce kurumsal stratejiler ve ilkesel stratejiler üzerinde 

çalıştığını an itibari ilke dijital ekonomi ile ilgili bölgesel bir stratejinin oluşturulması üzerinde 

çalıştığını, ilk etapta 20 ülkeye uygulanacağını eğer başarılı olursa da 56 ülkeye 

yaygınlaştırılacağına vurgu yaparak  dünyanın hızla değiştiğini, otonom araçların hayatımıza 

girmeye başladığını, otonom araçlar ile ilgili etik kuralların yayınlandığını, robotlar ile ilgili 

hukuki konuların tartışmaya başlanıldığını dünyanın değiştiğini ama asıl değişenin hukuk 

dünyası olduğunu ifade etmiştir.   
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Son yıllarda dijital türkiye hedefinin ortaya konulduğunu, burada asıl amacın dijital ekonomi 

olduğunu, 2025 yılında gayri safi yurt içi hasılanın en az % 25’inin dijital ekonomiden 

gelmesinin beklendiği belirtilmiştir. 

Sayın Rıdvan UĞURLU, Türkiyedeki yeni sistemde bakanlıklar, politika kurulları ve ofisler 

olmak üzere üç yapı taşı bulunduğunu ve  bu üç yapının bir biriyle ilişkisinin nasıl olacağını, 

aralarında hiyerarşik bir yapının olup olmadığını anlamaya ve öğrenmeye çalıştıklarını 

belirterek, BIT sektörünün geliri için 2023 yılı hedefinin 160 milyar dolar olduğunu, şu an itibarı 

ile 25 milyar dolar gelir seviyesinde olduklarını, veri merkezlerinin çok önemli olduğunu, 

Türkiyenin verisi Türkiyede kalmalı dendiğini, ama yerli ve millik açısından hiç bir işlemin 

yapılmadığına vurgu yaparak artık öğrenme fazını geçip acilen yeni sisteme uygun stratejilerin 

bütüncül bir yaklaşımla  oluşturularak hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.  

 

 “Yerli ve Milli Teknolojilerle Kalkınma” Paneli  

Panelin moderatörlüğü TÜBİSAD YK Başkanı Kübra ERMAN KARACA, tarafından yapıldı. TNB 

KEP Genel Müdürü Abdullah Raşit GÜLHAN,  Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı M. Buğra 

KOYUNCU,  TBD YK Üyesi  Ertan BARUT, ASELSAN HBT-Bilgi Teknolojileri Sistem Mühendisliği 

Müdürü Mehmet UÇAK  ve Labris Networks Genel Müdürü Seçkin GÜRLER panele konuşmacı 

olarak katıldı. 

 

 

Panelde, Türkiyenin dijital ekonomiye geçişte ve ekonomik gücünü arttırmada katma değer 

yaratma açısından teknolojiyi tüketen tarafta değil de daha çok üretebilen tarafta olmasının çok 

anlam kazanmakta olduğu, yerli ve milli teknolojileri özgün olarak geliştirebilme ve üretebilme 

altyapısının oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasının, küresel pazarda rekabet 
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gücününün arttırılmasının ülkemizin geleceği açısından çok önemli ve değerli olduğu konusunda 

ortak akıl oluşturulmuştur. 

BIT sektöründe yerli ve millilik oranının donanımlar için halen % 20 seviyesinde olduğu 

yazılımlarda ise % 60 seviyesine ulaşıldığı belirtilmiştir.  Panelde, yerli ve milli ifadelerinden ne 

sektör paydaşları olarak ne anlıyoruz öncelikle bunun tanımlanması gerektiğine vurgu 

yapılmıştır. Bu konuda taksonomi ve ortak akıl oluşturmak için TBD tarafından gerçekleştirilen 

yerli ve milli yazılım çalışma grubu çalışmalarının önemli olduğu belirtilmiştir. Milli 

teknolojilerin önemine dikkat çekilerek, yerli ve milli bir ürüne sahip olunmadan hiç bir pazara 

girmenin mümkün olunamayacağı ancak pazar olunabileceği ifade edilmiştir. Yerli ve milli 

ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması için kültürel bir dönüşüme ihtiyaç olduğu bununda 

devlet eliyle yapılmasının önemli olduğu, devletin öngörülebilir politikalar ile sektörün önünü 

açarak büyümesini, yerlilik ve millilik oranlarının arttırılmasına katkı sağlamasının gerekli 

olduğu belirtilmiştir. Nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine ve sayısının arttırılmasına 

yönelik devlet politikalarının  oluşturulması ve uygulanmasının önemine vurgu yaapılmıştır. 

 

“Yenilikçi ve Yıkıcı Teknolojiler” Paneli  

Panelin moderatörlüğü TÜBİTAK UME Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tayfun ACARER tarafından 

yapıldı. ODTÜ Bilgisayar Müh. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatoş Yarman VURAL, ODTÜ Öğretim 

Üyesi Doç. Dr. Şeyda ERTEKİN,  LOGO Siber Güvenlik A.Ş. Genel Müdürü Dr. Murat APOHAN ve 

ASELSAN, HBT-Bilgi Teknolojileri Program Direktörü Tanın AFACAN panele konuşmacı olarak 

katıldı. 

 

Panelde, Sayın Tayfun ACARER Yapay zeka alanında yaşanan gelişmeler ile özellikle robotların 

yaşamımıza girmesi ile karşılaşılabilecek sorunlardan bahsetmiştir. 

Prof. Dr. Fatoş Vural YARMAN ise teknolojinin dil ve köken olarak “Sanat + Bilmek” 

kelimelerinden geldiğini ifade ederek, teknolojinin bir çocuk gibi olduğunu ve iyi veya kötü diye 

ayırt edilmeksizin sadece geliştiğini vurgulamıştır. Dolayısıyla iyi veya kötü yanının teknolojiyi 

kullanana göre şekillendiğini belirtmiştir. Biyolojik robotlar ve akıllı implantlar ile teknolojinin 

bire bir insan beynini simule edebilir seviyeye geldiğini ifade etmiştir. 

Dünya nüfusunun yaklaşık yarısının siber ağlar üzerinden bağlı olduğu “Siber Toplum” adı 

altında yeni bir toplum yapısının oluştuğuna ve yeni  toplum yapısında ise klasik 

paradigmalardan farklı olarak şeffaf, paylaşımcı ve güvenlik konularının ön plana çıktığı yeni 

yaşam şekline alışmamız gerektiğine vurgu yapmıştır.  

Sayın Tanın AFACAN, yıkıcı teknolojilerin olası risklerini belirterek, yeni teknolojiler ile ilgili 

Ar-Ge konusunda yüksek yatırımlar yapılması gerektiğini, bu sayede risklerin minimize 

edilebileceğine vurgu yapmıştır. Savunma sanayinin özelliği nedeniyle yapay zeka ve kuantum 
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teknolojileri ile artırılmış gerçeklik ve siber ağ teknolojilerinin çok önemli ve öncelikli olduğunu 

ifade etmiştir. 

Doç. Dr. Şeyda ERTEKİN, Distructive kelimesinin türkçe karşılığı olarak “yıkıcı” ifadesinin 

kullanılması korkutucu bir iz bıraktığını oysa itici teknoloji ifadesinin daha doğru olduğuna 

vurgu yaparak,  teknolojinin konsepti değiştiren, değişiklikler için kişi ve/veya kurumları 

zorlayan bir etkisi olduğunu, eski alışkanlıkları yıktığını ama yaşama zarar veren yıkıcı etkisinin 

ise doğrudan kullanıcıların tercihi ile olabileceğini belirtmiştir.  

Yapay zekanın, veriden model çıkartarak makineye öğretme şeklinde geliştiğini, ilk olarak 1950  

yılında konunun gündeme geldiğini ancak günümüzde çok popüler olmasının ise makinaların 

işlem gücünün artmasına ve değişik kaynaklardan büyük verilerin alınabilmesine bağlı olduğunu 

belirtmiştir.  Yapay zekanın, , mantık, arama algortmaları, makina öğrenmesi, derin öğrenme gibi  

çok farklı alanları olduğunu ifade etmiştir. 

 

 

 

 

İnsanları yenebilen makinaların veriden model çıkartmaktan öteye daha önce yaşanmış 

olayların verilerine dayalı çıkarımda bulunabilen yapay zeka kullandıklarını belirterek, 

tahminleme gücünün daha kolay hale gelmesi nedeniyle otonom araçlarda, otonom sistemlerde 

ve büyük veride olmak üzere yapay zekanın artık heryerde olduğunu ve ileriye dönük tahminler 
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için kullanıldığını, kendisininde ABD’de elektrik sistemlerinde yaşanan arızaların bulunmasında 

yapay zeka kullanımına yönelik bir çalışmasının bulunduğunu ifade etmiştir. 

Sayun Dr. Murat APOHAN, teknolojinin çözüm sunduğunu, insanların kullanım yeri ve şekline 

göre fayda veya zarar ürettiğini ve bu durumun gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade 

etmiştir. Büyük veri ve yapay zeka algoritmaları ile internete bağlı olarak yaşayan insanların 

tüm hareketlerinin izlenebildiğini,  neye sahip olduklarının ve ne yapmakta olduklarının 

bilindiğini,  nelere eğilimi olduğununda bilinerek önerilerde bulunulabildiğini belirterek yapay 

zekanım ekonominin itici gücü olarak her sektörde kullanıldığını vurgulamıştır. ABD’lerinde 

yapay zeka uygulamalarının ihracatına yönelik kısıtlama getiren bir düzenlemenin yapıldığına 

dikkat çekerek, yapay zekanın siber güvenlik, kuantum gibi geleceği şekillendirecek bir teknoloji 

olduğunu ifade etmiştir. 

“Siber Güvenlikte Küresel Eğilimler” Paneli  

Panelin moderatörlüğü RTÜK Üyesi Taha YÜCEL tarafından yapıldı. STM Genel Müdür 

Yardımcısı Ömer KORKUT, Symantec Blue Coat Ülke Müdürü Murat PEKER, PwC Türkiye Adli 

Bilişim Çözümleri Lideri Derya ETİZ ve Atarlabs Genel Müdürü Burak DAYIOĞLU panele 

konuşmacı olarak katıldı. 

 

Panelde Sayın Taha YÜCEL tarafından yapay zekanın siber güvenlikte yaygın olarak 

kullanılmaya başlanıldığı, yapay zekanın farklılıkları kolayca tespit edebildiği ve bu özellik 

sayesinde sistemlerin kendilerini korumaya alabildikleri belirtmiştir. 
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Sayın Murat PEKER, siber güvenlikte entegre ve birbirleriyle haberleşen sistem çözümlerinin 

önemine vurgu yaparak önemli olan saldırı gerçekleştikten sonra onu gidermek değil saldırı 

henüz oluşmadan davranışsal değişiklikleri algılayarak bizi uyaran yapay zeka destekli 

çözümleri kullanarak proaktif davranmak olduğunu ifade etmiştir. Halen kamu kurumlarına 

yapılan siber saldırıların 2/3’nün algılanamadığını, 300’den fazla makinanın kurum dışından 

kontrol edildiğini, EBYS’ye ait login ekranlarının ele geçirilerek kullanıcı şifrelerinin çalındığını 

belirtmiştir. 

Sayın Burak DAYIOĞLU, günümüzde yapay zekanın özellikle siber saldırganlar tarafından etkin 

olarak kullanıldığını belirterek, siber savunmada da acilen yapay zekanın kullanılmasının 

önemine vurgu yapmıştır. Mevcut durumda çok sayıda siber güvenlik çözümlerinin 

bulunduğunu ve bu çözümlerin birbiriyleriyle konuşma problemlerinin olduğuna dikkat çeken 

Sayın DAYIOĞLU, zaten nitelikli insan kaynağı yaşanan bu alanda manuel olarak insan 

müdahalesi gerektiren  çözümlerin zaafiyet oluşturduğunu belirtmiştir. Bir çok sistemden gelen 

alarmların konsolide edilerek önceliklendirilmesinin yapay zeka iler otomatik olarak 

gerçekleştirilmesinin siber saldırılara karşı dayanıklılığı arttıracağını ve  yapay zeka kullanımı 

ile davranışsal değişikliklerin önceden saptanarak siber güvenlik seviyesinin arttırılabileceğini 

ifade etmiştir.  

Sayın Derya ETİZ, siber saldırılarda oluşan finansal kayıpların tespitinin önemine vurgu 

yaparak küresel olarak bakıldığında şirketlerin sadece % 26’sının risk değerlendirmesi yaparak 

siber risk oluşmadan korumaya yönelik önlemleri aldığını, ülkemizde ise bu oranın % 16 

seviyesinde olduğunu belirtmiştir. Küresel bazda şirketlerin %14’ne yapılan siber saldırılarda  

saldırıların en az 1 milyon dolar finansal kayıp oluştuğunu belirterek, siber saldırılarda oluşan 

söz konusu finansal kayıpların azaltılabilnesi için yapay zekanın siber güvenlikte yaygın olarak 

kullanılmasının önemli olduğunu ifade etmiştir. 

Sayın Ömer KORKUT, her teknolojik gelişimin bir ihtiyaçtan kaynaklandığını belirterek, yapay 

zekanın 1951’den beri varolduğunu ancak büyük veri algoritma ve mikroişlemci 

teknolojilerindeki gelişim sonucunda birkaç yıldır yapay zekanın kullanılabir hale geldiğini, 

nitelikli iş gücü ihtiyacını optimize etmek ve proaktif önlem alabilmek amacıyla da siber 

güvenlik alanında kullanılmaya başlanıldığını ifade etmiştir.  2019 yılında siber güvenlik 

alanında nitelikli iş gücü ihtiyacının 3.5 milyona ulaşacağını, gün itibari ile 4 milyarın üzerinde 

internet kullanıcısının ve 1.9 milyarın üzerinde web sitesinin var olduğunu, günde 600 

milyondan fazla elektronik postanın gönderildiğini, 2021 yılında siber suçların 6 tiriyon ABD 

Doları hasara neden olacağının öngörüldüğünü ifade ederek,  siber saldırıların düzeyinin her 

geçen gün arttiğını, nitelikli insan kaynağı açığınının arttığını bu nedenlede siber güvenlikte 

yapay zekanın etkin olarak kullanılmasının önem arz ettiğine vurgu yapmıştır.  

Panelde, Türkiye’nin siber saldırı yapan aynı zamanda da siber saldırılara maruz kalan ülkeler 

arasında yer almasının bireysel bilgisayarlarda lisanslı yazılımların kullanılmaması ve yeterli 

güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle köle bilgisayar olarak kullanıllarından 

kaynaklandığı, siber güvenliğin milli güvenliğin bir parçası olarak tüm sektörlerde kullanılması 

gerektiğine vurgu yapılarak düzenlemelere tabi sektörlerde siber güvenlik önlemlerinin etkin 
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olarak uygulandığına ancak diğer sektörlerde  uygulanmadığına dikkat çekilmiştir. Günümüzde 

artık sistemlerin tek tek siber güvenlik sorunlarını çözecek bir yaklaşım yerine tüm problem 

uzayının çözümlendiği, bütüncül ve entegre bir yapıya sahip  platform güvenliği yaklaşımının 

baz alındığı çözümlere geçilmesinin ihtiyaç olduğu noktasında ortak akıl oluşmuştur.  

 

   

 “Nitelikli İnsan Kaynağı ve Yeni Meslekler” Paneli  

Panelin moderatörlüğü Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan ERYILMAZ 

tarafından yapıldı. Microsoft Sektörel Çözümler Müdürü Dr. Anıl ÇEKİÇ, Beykent Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Dr. Şebnem ÖZDEMİR, Khan Academy Türkçe Direktörü Alp KÖKSAL, BT Eğitim / 

Morten Genel Müdür Yardımcısı Cumhur KIZILARI, ve Kodlama Derneği Başkanı Saadet Şen 

ÖNER panele konuşmacı olarak katıldı. 

 

Sayın Prof. Dr. Serkan ERYILMAZ, nitelikli bilgi üretebilmek için, teknoloji yoğunluğu yüksek 

ürünler geliştirebilmek için nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyulduğunu, finansal kaynağınız 

varsa laboratuvarı ekipmanlar ile sistemler ile donatabileceğinizi ama nitelikli insan kaynağınız 

yoksa etkisi yüksek ürün, süreç veya sistem üretmenizin mümkün olamayacağını belirtmiştir. 

Nitelikli insan kaynağının, ülkemizin her alanda gelişimini sağlamak için  önem verilmesi 

gereken bir husus olduğunu, sistemin en önemli bileşeninin insan olduğunu vurgulayarak, yeni 

fikir yeni ürün yeni süreç  geliştirilmesinin buyük yoğunlukta eğitime bağlı olduğunu, üzerine bir 

de altyapı desteklerinin koyulduğunda ortaya oldukça güzel sonuçların almasının mümkün 

olacağı ifade edilmiştir. 

Sayın Dr. Anıl ÇEKİÇ, eskiden işe alınan bir kişiden 2 yıl hiç bir şey beklenmediğine, ama 

şuandaki durumun bundan farklı olduğuna dikkat çekerek artık firmaların, rekabetçi ortamda 
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rakiplerinin önüne bir adım geçebilmek için fark yaratacak ve iş çıkarmaya hazır insanlara 

ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir. Yapay zekanın insan zekasını yakalayacağına ve geçeceğine 

vurgu yaparak, sadece hayatta kalma becerisine sahip herşeyden biraz bilsin mantığıyla 

yetiştirilen k12 standartlarına uygun  insanların yapmakta olduğu işlerin artık robotlar 

tarafından yapılacağını, önümüzdeki 40 yıl için beklentinin artık standart yetkinliklere sahip 

insanlardan ziyade  kişiselleştirilmiş müfredatlarla farklı yetkinliklere sahip  insanları 

yetiştirmek olduğunu ifade etmiştir. 

Sayın Dr. Şebnem ÖZDEMİR, dijital dönüşümün arka planındaki kavramların bizi veri bilimine 

yönlendirdiğine. üniversite sanayi işbirliğinde ülke olarak oldukça geri kaldığımıza vurgu 

yaparak, geçmişte iş hayatına atılabilmek için istenen ilk on özelliğin birinci sırasında problem 

çözme onuncu sırasında ise yaratıcılık olduğunu, endüstri 4.0, dijital dönüşüm ve akıllı  toplum 

gibi kavramları tartıştığımız bu günlerde ise birinci sırada yine problem çözmenin  farklı bir 

isimle “zihinsel elastikiyete sahip problem çözme” olarak yer aldığını yaratıcılığın ise 3.ncü 

sıraya yükseldiğini, 7.nci sırada ise disiplinler arası bilginin üretilebilmesinin yer aldığını ve 

sosyal mobil bulut anlamında bir çok aplikasyonu hayal edebilen ve gerçekleştirebilen bir nesil  

beklentisinin olduğunu ifade etmiştir. Değişen dünyada nitelikli insan kaynağı yetiştirme 

noktasında dünyadan biraz geride olduğumuzu, üniversiteler olarak veri madenciliğini lisans 

eğitiminde, derin öğrenmeyi ise lisans üstü eğitimde verdiğimiz, oysa gelişmiş ülkelerde orta 

okul seviyesinde derin öğrenmenin yer aldığına dikkat çekerek değişen dünyada nitelikli insan 

kaynağı yetiştirme noktasında biraz geride olduğumuzu belirtmiştir. 

Sayın Alp KÖKSAL, eğitimdeki dijital dönüşümden ve değişen eğitimden bahsederek, tüm 

dünyada eğitimde bir reform yaşandığını, 21 yüzyılın yarattığı  teknolojilerin artık günlük 

hayatımızın vaz geçilmez bir parçası haline geldiğini, otomobillerin yerini otonom araçların yer 

almaya başladığını ancak eğitim ortamlarının hala çok da farklılık göstermediğini belirterek, 

dijital dönüşümde eğitimin artık disiplinler arası bir yaklaşımla kendi alanında uzman ve fark 

yaratabilen insanlar yetiştirebilen veriye dayalı ve kişiye özel bir deneyime dönüştüğünü ifade 

etmiştir.  

Sayın Cumhur KIZILARI, teknojinin ilerlediğini ama teknolojinin ana kaynağının insan 

olduğunu, insan kaynağı açığının her geçen gün arttığını, yeni nesillerde en büyük sorunun 

sorumluluk, etik değerler ve mesleği sevmek olduğunu belirterek dinamik, proaktif, öğrenmeyi 

bilen, veriye ulaşabilen ve  analiz edebilen sorgulayan insanları yetiştirebilen bir eğitime ihtiyaç 

olduğunu ifade etmiştir. 

Sayın Saadet Şen ÖNER, 2020-2050 yıllarında  dijital çağda yetenek yönetimi ve beceri değişimi 

için uyum kurabilen, yetenek ve isteği  konusuna odaklı, topluma hizmet eden, ülkesinin 

verimini ve gelişimini artıran veri analitiğini kullanabilen,  insanlık için çalışma bilincine ve etik 

değerlere sahip nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyulduğunu ifade etmiştir.  Ayrıca bugün 

ilköğretim okullarına giden çocukların %65'inin henüz mevcut olmayan yeni iş türleri ve 

işlevlerinde çalışacaklarını belirtmiştir. 
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“Dijital Ekonomi ve Fırsatlar” Paneli  

Panelin moderatörlüğü SIEMENS Türkiye, Dijitalizasyon ve Endüstri 4.0 Şirket Sözcüsü Derya 

İREN tarafından yapıldı. PwC Kıdemli Danışmanı Prof. Dr. Hasan KAZDAĞLI,  Software AG 

Türkiye Genel Müdürü Ebru Kılıç EKER, ACFE Türkiye – USİUD, Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan 

YILMAZ, Me Consultancy Kurucu Murat ERDÖR ve Akgün Yazılım Genel Müdür Yardımcısı 

Züleyha AKGÜN  panele konuşmacı olarak katıldı. 

Panelde, önümüzdeki yıllarda ekonominin en değerli hammaddesinin “Veri” olacağı,  Türkiye’de 

toplanan verilerin ancak % 0,5’ inin ( binde 5 ) değerlendirilebildiğine vurgu yapılarak, gelişen 

Bilişim Teknolojileri ile birlikte veri üretimindeki hızlı artış da göz önüne alındığında veri 

analizi, veriden ekonomik değer yaratma ve ekonominin temel girdisi olarak veri madenciliğine 

çok ciddi yöneliş sağlanması gerektiği ifade edilmiştir. 

Eğitim sisteminin “Yaşam Boyu Öğrenme” modeline uygun olarak bilişim teknolojilerinin 

getirdiği olanaklarla birlikte yeniden yapılandırılması gerektiği belirtilmiştir. Eğitim sisteminin 

teknolojinin geleceğine uygun “düşünce sistemine”  sahip olan ve yenilikçi, teknolojiden ve 

veriden yeni ekonomik değer yaratma yeteneğine sahip nesiller yetiştirmesinin dijital 

ekonominin geliştirilmesine önemli kazanımlar sağlayacağı ifade edilmiştir. Özellikle geleceği 

şekillendirecek olan yapay zeka, kayıt zinciri ve otonom sistemler alanlarında donanımlı işgücü 

yetiştirilmesinin önemine vurgu yapılmıştır. 

 

 

 

Ekonominin her alanında dijitalleşmeye büyük önem verilerek dijital olgunluk seviyesinin 

yükseltilmesi ile dijitalleşmenin yaratacağı yeni kazançların yanı sıra hali hazır da bilişimsizlik 

maliyetinden kaynaklanan kayıpların da önüne geçilmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. 

Ayrıca, KOBİ’lerde dijitalleşmeye büyük önem verilmesi gerektiği ve imalat sanayindeki 

KOBİ’leri kapsayan ulusal çapta bir dijital dönüşüm programının gerçekleştirilmesinin dijital 
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ekonominin büyütülmesine ve rekabet endeksinin yükseltilmesine önemli katkılar sağlayacağı 

ifade edilmiştir. 

 

 

“Dijital Toplum” Paneli  

Panelin moderatörlüğü Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali YAZICI tarafından yapıldı. 

TBD Onursal Başkanı Prof. Dr. Aydın KÖKSAL,  Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Türksel KAYA BENSGHİR, Beyoğlu Belediye Başkan Ahmet Misbah DEMİRCAN ve Microsoft 

Kurumsal Hizmetler Ankara Grup Müdürü Bora KIVRAK panele konuşmacı olarak katıldı. 

Sayın Prof. Dr. Ali YAZICI, 2015 yılından beri her üç yılda bir var olan bilginin iki katına 

çıktığını 2020 yılından sonra ise her üç ayda birvar olan bilginin  iki katına çıkacağının 

öngörüldünü hatırlatarak verinin önemine vurgu yapmış ve şu anda okuyan öğrencilerin üç yıl 

sonra üniversiteye girdiklerinde öğrendikleri herşeyin boşa gideceğini, dolayısıylada hayat boyu 

öğrenimin daha önemli hale geleceğini ifade etmiştir.  
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Sayın Bora KIVRAK,  teknolojinin şaşırtıcı değişim hızının, dijital dönüşümü hızlandırdığını, 

teknolojinin her zamankinden daha ekonomik ve erişilebilir olduğunu, değişen tüketici 

eğilimleri ve beklentilerine göre yeni iş modellerinin belirlendiğini, günümüzde teknolojik 

eğilimin büyük veri, kayıt zinciri, bulut bilişim ve mobile doğru olduğuna gelecekte ise yapay 

zeka, otonom araçlar ve cihazlar, artırılmış gerçeklik, gelişmiş robotik, dijital ikizler, kablosuz 

enerji ve 3D yzıcılara kayacağını belirterek, teknolojinin bir araç olduğunu, tüm teknolojik 

yeniliklerin odağında her zaman insanın bulunduğunu, her tasarım, her yenilik ve her 

değişikliğin sonuçta insana dokunduğunu ifade etmiştir. 

Sayın Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR,  dijital devlet dönüşümünde dijital toplum 

kavramına vurgu yaparak, dijital dönüşümde devlet aygıtının işleyişini devlet vatandaş 

etkileşimindeki açılımları, tehditleri ve fırsatları anlatmıştır. Yapay zekanın sadece robotiğe 

indirgendiğinde algılayabileceğimiz değişimin farklı olduğunu, genetik algoritmalar, yapay sinir 

ağları veya makina öğrenmesi gibi alanlarında göz önüne alındığında ise tekinsizlik ve tekinlik 

gibi  daha sosyal başka kavramların da ortaya çıktığını belirtmiştir. Dijital dönüşümün büyük bir 

ekonomik değere doğru gittiğinin görüldüğünü, öbür taraftan ise sosyal yaşamda ve iş 

yaşamında getirdiği değişimlerin bulunduğunu belirterek, toplumun nasıl evrildiğinin çok 

önemli olduğunu ve veriyi elinde tutanın geleceğide elinde tutacağını ifade etmiştir. Yapay zeka 

ile birlikte etik olgusunun çok daha önemli hale geldiğini ve dijital dönüşümün toplum refahını 

arttırmaya yönelik olduğunu belirtmiştir.  

Sayın Ahmet Misbah DEMİRCAN, insanoğlunun bu dünyada bir mücadelesimin olduğunu, 

düşüneyim hayal edeyim, ol deyim olsun bir düğmeye basayım olsun diye düşündüğünü ama 

bunu gerçekleştirmesinin zor olduğunu, traktörün insanoğlunun toprakla mücadelesini 

kolaylaştırdığını, otomatik makinaların ev yaşantısını konforlu hale getirdiğini vurgulayarak, 

endüstri 4.0’ı tüm tam otomatik makinaların birbiriyle konuşarak ne yapmaları gerektiğini 

birbirlerine söyleyerek eşgüdüm içinde imalat yapması olarak tanımlamıştır.  Yerel 

yönetimlerdeki uygulamalarıda dijital dönüşüme uygun olarak eşgüdüm içerisinde çalıştırmak 

zorunda olduklarını belirterek, tüm verileri eşleştirtiklerini ve bütünü görebildiklerini, mobilden  

sayısal imza atabildiklerini ve sistemi yönetebildiklerini vurgulayarak  “Smart Beyoğlu” 

uygulamasını hayata geçiridiklerini belirterek, “Smart Beyoğlu” uygulaması hakkında detaylı ve 

uygulamalı açıklamalarda bulunmuştur. Beyoğlunda vatandaşların % 95’inin sosyal medya 

kullandığını ama esnaf ve tüccarın e-ticareti ancak % 5 kullanabildiğini, çünkü olayı bir bütün 

olarak algılamakta zorlandığını belirtmiştir. 

Sayın Prof. Dr. Aydın KÖKSAL, TBD’nin kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirdiği önemli 

faaliyetleri, ülkenin dijital dönüşümüne, sayısal okur yazarlığına ve bilişim terimlerinin 

türkçeleştirilmesine yaptıkları katkıları özetlemiştir. 
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“TBD-Genç Bilişimciler” Çalıştayı  

TBD-Genç Bilişimciler Çalıştayı’nın 8’ncisi başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir.  TBD Genç 

İstanbul, TBD Genç İzmir, TBD Genç Antalya, TBD Genç Eskişehir ve TBD Genç Erzurum  

etkinliğe katılarak destek vermişlerdir.   

Söz konusu etkinlik kapsamında “Dijital Oyun Endüstrisi ve Fırsatlar” Oturumu 

gerçekleştirilmiştir.  Oturumda, Türkiye’de oyun endüstrisinin  yeni gelişmekte olduğu ancak 

küresel alanda rekabet edilebilecek yeni fırsatları içerisinde barındırdığı, Dijital Oyun 

Endüstrisi’ne yapılan mevcut desteklerin start-up düzeyindeki firmalar için oldukça olumlu 

olmakla beraber, cirosu 1 Milyon ABD Dolarını geçen firmalar için rekabetçi küresel dijital oyun 

pazarında  önemli pay sahibi olabilmelerine yönelik olarak farklı destek mekanizmalarına 

ihtiyaç olduğu,  dünyada 300 Milyar liranın üzerinde bir ticari Pazar büyüklüğüne sahip olan 

Dijital Oyun Endüstrisinde 1 Milyar Liralık paya sahip olan ülkemizin, uygun bir ekosistem ve 

yoğun bir çalışmayla bu pazarın liderleri arasına girebileceği konusunda ortak akıl 

oluşturulmuştur. 

Ayrıca, Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları Lise Robot takımı “Anatolian Eagles Boats” TBD 

Genç Bilişimciler Kurultayına katılmış ve yaptıkları robot gösterileri tüm salonun ilgi odağı 

olmuştur. 
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“Bilişimle Girişimci Kadın” Çalıştayı  

Çalıştay kapsamında TBD Ankara şubesi tarafından yürütülen ve Ankara Kalkınma Ajansı 

tarafından finanse edilen Bilişimle Girişimci Kadın (BGK) Projesinin tanıtımı ve uygulanması 

örneklerle katılımcılara anlatılmıştır.  

Çalıştay kapsamında; Marka Danışmanı Dr. Sadık VURAL T.C. Milli Eğitim Bakanlığında Uzman 

olarak görev yapan Dr. Serap KARABACAK, TOBB Girişimcilik Müdürlüğnden Handan KÖSE ve 

Activate Bilişim Teknolojileri AŞ Kurucusu  Meltem KOCA  birer konuşma yapmıştır. 
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“Operasyonel Seviye Siber Güvenlik Ciddi Oyunu” Çalıştayı  

NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (Science and Technology Organization-STO) Sistem 

Analizi ve Araştırmalar Paneli (System Analysis and Studies-SAS) bünyesinde Türkiye 

liderliğinde faaliyet göstermekte olan SAS-129 Gamification of Cyber Defence and Resilience 

Teknik Çalışma Grubu tarafından geliştirilen siber güvenlik, bilgi harbi ve meskun mahalin 

biraraya getirildiği ciddi oyunun konsept denemesinin yapıldığı çalıştay, TBD’nin 35 inci Ulusal 

Bilişim Çalıştayı’nın ikinci günü 22 Aralık 2018 tarihinde 09:30-12:20 saatleri arasında icra 

edilmiştir.   

SAS-129 Teknik Çalışma Grubu Üyesi Dr. Altan Özkil tarafından NATO, STO ve ciddi oyunlarla 

ilgili bir bilgilendirme yapılmış, ardından NATO STO bünyesindeki en genç başkan olan SAS-129 

Teknik Çalışma Grubu Başkanı Levent Berke Çaplı tarafından oyun konusunda bilgilendirmeler 

yapılmıştır.       

Silahlı Kuvvetler, Milli Savunma Bakanlığı, Üniversiteler ve Firmalardan toplam 60’a yakın 

katılımcının yer aldığı ciddi oyun çalıştayında, katılımcılar operasyon alanının farklılaştığı 

günümüz ortamında siber tehditlerin, bilgi harbinin konusunda teknik uzman personelin 

ötesinde ağırlıklı olarak kullanıcı rolündeki personelin eğitilmesinin çok önemli ve zorunlu 

olduğunu vurgulamışlardır.  
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Askeri açıdan NATO dinamik meskûn mahal harbinin çok boyutlu karmaşık tehdidine yönelik 

Silahlı Kuvvetlerin teşkilat, eğitim ve teçhizatının belirlenmesine yönelik farklı platformlarda 

yürütülen araştırma sonuçlarının içerildiği ciddi oyun çalıştayında kurumlar arası koordinasyon 

ve işbirliğinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır.   

Günümüz harplerinde sadece tehdidin ortadan kaldırılmasından öteye sürdürülebilir düzenin 

kurulması ve hayatın normalleşmesi üzerine yoğunlaşacağı öngörülmektedir. Kamu kurum ve 

kuruluşlarının bakış açısı, stratejik öngörüsü ve deneyimleri olmadan bu hedefin başarılmasının 

mümkün olmayacağı sonucunda katılımcılar hem fikir olmuştur.  

Çalıştay sonunda ciddi oyuna ilişkin bir anket uygulanmış, ayrıca katılımcılardan oyunun eğlence 

öğeleri, oyun mekanikleri ve oyunun oynanmasına ilişkin iyileştirilecek konu başlıkları açısından 

geri bildirimlerin yer aldığı faaliyet sonu incelemesi ile çalıştay sonlandırılmıştır. 

 

“Tarımda Dijital/Sayısal Dönüşüm ve Akıllı Tarım Uygulamaları” 

Çalıştayı 

Çalıştayın  moderatörlüğü Tarım Orman Bakanlığından Ercan EROĞLU tarafından yapıldı. SDT 

Uzay ve Savunma Teknolojileri, Birim Yöneticisi Dr. Nigar ŞEN, Ankara Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi  Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İlkay DELLAL ve Microsoft Teknoloji 

Stratejisti Aydın ASLANTAŞ konuşmacı olarak katıldı. 

Sayın Dr. Nigar ŞEN, özellikle orman sektörü için hazır dijital dönüşüm örnekleri ve çözümlerini 

anlatarak sektörün hazır olduğunu ancak kurumların bu dönüşüme her kademede hazır 

olmadığını bununda motivasyonu olumsuz etkilediğini ifade etmiştir.  

Sayın ŞEN, orman uygulamaları için LİDAR Sistemler ve Hipersektral Görüntüleme yöntemleri 

ile çok ciddi çözümler üretilebileceğini, ormanların sürdürülebilirliğine yönelik önceden 

tespitler ile önlemler alınabileceğini ve bu çözümlerin benzer yöntemler ile tüm ziraat 

uygulamalarına uygulanabileceğini belirtmiştir. 

Sayın Prof. Dr. İlkay DELLAL, Tarım Ekonomisi yönünden sayısal dönüşümün önemi ve 

getirilerine vurgu yaparak, tarımın, GSYH ve İhracatta ki yerini sayısal olarak ifade etmiş, bu 

konudaki araştırmaları anlatmıştır. Tarım ile uğraşan nüfusun daha az eğitimli olmasına karşın 

işi için artı değer üreteceği bilinci ile yüksek oranda sayısallaşma talebinin olduğunu ifade 

etmiştir. Ülkemizdeki tarım alanlarının yönetilmesi ve doğru hedeflere yönlendirilmesi için 

mutlaka gerekli adımların atılmasını, ancak madden yeterli seviyede olmayan çiftçi/tarım 

işletmelerinin desteklenmesinin şart olduğunu, bunun içinde kooperatif mantığının mutlak ve 

vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. 

Sayın Aydın ASLANTAŞ, Microsoft firması olarak tarım uygulamalarına yönelik geliştirilen 

çözümleri belirterek, yurt dışı örnekler ile desteklenen sunumunda Nesnelerin İnterneti, Yapay 
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Zeka ve Kayıt Zinciri teknolojileri ile sağlanan verim artışı, gelir artışı ve tasarruflara vurgu 

yapmıştır. 

 “TBD 20. Bilim Kurgu Öykü” Yarışması 

TBD 20. Bilim Kurgu Öykü Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirilmiştir. 1998 yılından bu yana 

aralıksız olarak sürdürülen Bilim Kurgu Öykü Yarışmasına bu yıl 217 katılımcı başvuru 

yapmıştır. Bu yılki yarışmada birinciliği Özgür Hünel’in  yazdığı “Bilinmeyen Oran” öyküsü, 

ikinciliği Serkan Köybaşı’nın yazdığı “Işık” adlı öykü  üçüncülüğü Serdar Yıldız’ın yazdığı, 

“Sürüklenen Yalnızlık” adlı öykü kazanmıştır. Gökçe Mehmet Ay’ın “Eşitleyici” adlı öyküsü ise 

mansiyon ödülüne layık görülmüştür. Ödüller Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın 

Mehmet Fatih KACIR ve TBD Genel Başkanı Sayın Rahmi AKTEPE tarafından verilmiştir. 

 

 

Akademik Bildiriler 

Kurultay süresince paralel salonlarda “Akademik Bildiri Sunumları” gerçekleştirilmiştir. 

Akademik oturum salonlarında, Oturum Başkanlığını Kaya KILAN’ın yaptığı Bilişim Sistemleri 

alanında beş (5) bildiri, Oturum Başkanlığını Tolga MEDENİ’nin yaptığı Bilişim Sistemleri /Oyun 

alanında beş (5) bildiri, Oturum Başkanlığını Cansu Çiğdem EKİN’in yaptığı Akıllı 

Sistemler/Endüstri 4.0 alanında yedi (7) bildiri, Oturum Başkanlığını Altan ÖZKİL’in yaptığı 

Bilgisayar Ağları / İletişim alanında altı (6) bildiri, Oturum Başkanlığını Asaf VAROL’un yaptığı 
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Yazılım Mühendisliği alanında beş (5) bildiri ve  Oturum Başkanlığını Nurhayat VAROL’un 

yaptığı Bilgi Güvenliği alanında altı (6) bildiri olmak üzere toplam otuzdört (34) akedemik 

bildirinin sunumu yapılmıştır. 

 

 

Microsoft’la Kodlama Eğitimi  

Kurultay’da sosyal sorumluluk projesi 

kapsamında şehit ve gazi yakınları ile 

dezavantajlı bölgelerden gelen çocuklara 

kodlama eğitimi verilmiştir. Yapılan 

başvurular arasından seçilen 10-14 yaş 

grubundaki 100 çocuğa Algoritma Nedir?, 

Günlük Hayattan Algoritma Örnekleri, 

Scratch Yazılım Aracı ile Kodlamaya Giriş 

ve Başlangıç Seviye Kodlama 

Uygulamaları içerikli  bir  kodlama eğitimi 

iki gün boyunca verilmiştir. Eğitimi 

başarıyla tamamlayan yüz (100) çocuğa 

eğitim sertifikaları törenle verilmiştir. 
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“TBD Yerli ve Milli Yazılım”  Basın Toplantısı 

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) Yerli ve Milli Yazılım Çalışma Heyeti tarafından yapılan 9 

aylık çalışmanın ardından birçok ülkeyi inceleyerek hazırladığı “Yerli ve Millî Yazılım Endüstrisi” 

Raporu  kurultay kapsamında basınla paylaşılmıştır.   

 

Türkiye‘de, yerli ve milli yazılımların gelişmesi, tercih edilmesi ve ihracatının artırılmasına 

yönelik hazırlanan raporda, Türkiye ile çeşitli ölçütlerde benzerlik gösteren Kanada, Güney 

Amerika, Hindistan, Bulgaristan, İrlanda, Estonya gibi ülkelerin bilişim politikaları incelenerek, 

Türkiye’de yerli ürün, milli ürün kavramlarına açıklık getirilmiş, başta Sanayi Sicil Kanunu ve 
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Kamu İhale Kanunu olmak üzere yürürlükteki mevzuata ilişkin milli ve yerli yazılımın 

kullanılmasına yönelik öneriler yer almıştır.  

Ayrıca raporda, yatırım maliyeti düşük istihdam odaklı yazılım sektörü, katma değeri yüksek 

ürünlerle ülkemizin büyüme hedeflerine hızla ulaşmasını sağlayacak öncü ve kritik sektör olarak 

değerlendirilmiş, ülkemizde yerli yazılım sektörünün geliştirilmesi ve dünyada söz sahibi 

olabilmesi için devlet tarafından yapılması gereken politikalar belirtilmiş, kamu kurumlarının 

yerli ve milli yazılım kullanımının artırılmasıyla ilgili hususlar ele alınarak, kaynak kodlarının 

yönetimi, yazılımın dünya standartlarını yakalayarak yüksek teknolojik ürün olmasına kadar 

kritik birçok konunun çözümüne yönelik görüşler yer almıştır. 

Kongreden Çıkan Sonuçlar  

1. İstihdam yaratma, rekabet gücünü artırma, yenilikçilik ve girişimcilik politikaların 

desteklenmesi, 

2.  KOBİ’ler başta olmak üzere imalat sanayinde dijital dönüşümün sağlanmasına destek olacak 

dijital dönüşüm merkezlerinin kurulması, 

3. Ülkemizin dijital olgunluk seviyesinin arttırılmasına ve dijital ekonomisinin büyütülmesine 

yönelik farkındalık çalışmalarının yapılması ve yasal çerçevenin oluşturulması, 

4. Mevcut Ar-Ge kapasitesinin ekonomik değere dönüştürülebilmesi amacıyla  ticarileştirme 

faaliyetlerine odaklanılması,  

5. Yerli ve Milli Teknolojilerin tanımının yapılması, kamuda ve özel sektörde yerli milli 

teknolojilerin kullanımına ve kulanılmasının yaygınlaştırılmasına yönelik duyarlılık 

oluşturulması ve yasal mevzuatın oluşturulması, 

6. 21.nci yüzyılın petrolü olan verinin çok büyük bir ekonomik değere sahip olduğu ancak, 

Türkiyede toplanan verilerin sadece % 0.5 (binde 5) nin değerlendirilerek ekonomik değere 

dönüştürüldüğü bu nedenle dijital ekonominin büyütülmesi amacıyla ekonomik değere 

dönüştürülen veri miktarının arttırılmasına yönelik strateji ve politikaların oluşturulması, 

7. Yaşamın her alanında yaşanmakta olan dijitalleşmeye uygun olarak ekonomik  ve toplumsal 

yaşamdada dijital dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla mevcut düşünce sistemini kökten 

değiştiren,  yaşam boyu öğrenme modelini baz alan bir eğitim sisteminin oluşturulması,   

8. İhracatımızda katma değeri yüksek olan bilişim teknolojileri ürün, hizmet ve yazılımlarının 

artırılabilmesi için Ar-Ge ve teşvik mekanizmaların yeniden düzenlenmesi ve yasal 

çerçevenin oluşturulması, 

9. Çocuklara dijital okur yazarlık, kodlama, mobil uygulama geliştirme, oyun geliştirme ve web 

site geliştirme öğretilerek çocukların sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar 

arasındaki ilişkileri görebilme ve yaratıcı düşünebilme gibi yetiler kazanmalarına yardımcı 

olmak amacıyla kodlama eğitimi verilmesi, 

10. Girişimciliğin desteklenmesine ve girişimci kadınlar için girişimcilik kültürünün 

oluşturulması ve yaygınlaştırılması,  

11. Dijital çağda, veriyi elinde tutanın geleceği elinde tutacağı yaklaşımını baz alarak dijital 

toplumun sağlıklı bir yapıda oluşturulabilmesi için sayısal uçurumun kapatılmasına yönelik 

politikaların oluşturulması 
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12. Bütüncül bir bakış açısıyla tüm paydaşların ortak aklıyla toplum refahının arttırılmasına 

yönelik oluşturulan devlet stratejilerine uygun olarak tüm bakanlıkların veya kamu 

kuruluşlarının  eylem planlarını hazırlamaları, 

13. Teknolojiyi kullanmak için değil geleceği şekillendirmek için teknoloji üretimine ve nitelikli 

insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik stratejilerin ve teknoloji yol haritasının oluşturulması, 

14. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun yerlileşme konusundaki anlayışının bütün 

kesimlerce benimsenmesi ve desteklenmesi, 

15. Türkiye’nin önemli bir gündemi olan Sanayi 4.0 kapsamında; nesnelerin interneti, sanal 

gerçeklik, karmaşık gerçeklik, büyük veri, bulut bilişim, robotlar, kayıt zinciri, akıllı 

fabrikalar gibi her geçen gün daha da gelişmekte olan kavramlara sanayide bilinçlendirme 

yaratılması, 

16. Türkiye’nin “sürdürülebilir bir büyümeyi” yakalaması için bilişim teknolojilerini etkin 

kullanımını artırmaya yönelik politikaların ortaya konması, 

17. Kamunun dijital dönüşümüne katkı sağlamak üzere kamu bilişim personelinin özlük 

haklarının iyileştirilmesi, “Bilişim Uzmanlığı” meslek dalının tanımlanması ve 3600  ek 

gösterge verilmesi, 

18. Türkiye’de kritik altyapılara ilişkin siber güvenlik strateji ve eylem planların hazırlanması, 

sektörlere özel planların oluşturulması, 

19. Dijital dönüşüm ile daha yetkin ve güçlü hale gelen bireylerin, bu gücü etik kurallara uygun 

kullanmasna yönelik olarak ilk okuldan başlayan etik eğitiminin müfredata eklenmesi, 

sonuçlarına varılmıştır. 

Sonuç ve Değerlendirme 

TBD tarafından düzenlenen Bilişim Kurultayları bulunduğu yılın son büyük etkinliği olarak “yılı 

değerlendiren yapısı” ve bir sonraki yıla sektörel amaç ve hedef koyması açısından en önemli 

etkinlik durumuna gelmektedir. Bu nedenle, Kurultay, katılımcı sayısı ve profil çeşitliliği olarak 

beklenen hedefin üzerine çıkmıştır. Kurultay, bu sene 2 bin 850’yi aşan katılımcı sayısı ile 

düzenlenmiştir. Ellisekiz (58) firma çözüm ve teknolojileri ile destek vermiş, bunlardan kırküçü 

(43) ise stand açmıştır. Tüm stand alanları Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı 

Sayın Ali Taha KOÇ, TUSİAD Başkanı Sayın Erol BİLECİK ve TBD Genel Başkanı Sayın Rahmi 

AKTEPE tarafından beraberce ziyaret edilmiş firmaların ürün ve çözümleri hakkında bilgi 

alınmıştır. 

TBD olarak 2019 yılında geleneksel ve marka olmuş etkinliklerimizin yanı sıra proje ve çözüm 

odaklı çalışmalara ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak yoğunlaşmayı dolayısıyla 

da ülkemizin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesine ve dijital ekonomisinin büyütülmesine  

katkı vermeyi amaçlıyoruz.  
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