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Değerli Paydaşlar, 

Çağdaş, refah düzeyi yüksek bir Türkiye özleminin gerçekleşmesi yolunda, Türkiye 

Bilişim Derneği (TBD) 51 yıldır yılmadan ve büyük bir özveriyle çalışmaktadır. 1994 

yılında Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsünü kazanan TBD, 12 bini aşkın üyesi, 18 

şehrimize yaygınlaşan yapılanması ve 33 üniversitedeki TBD genç örgütlenmesiyle 

bilişim sektörüne önemli katkılar vermeye devam etmektedir. 

1995 yılında bilişim politikalarının oluşmasına ve toplumun e-dönüşümüne katkı 

sağlamak amacıyla kurulmuş olan Kamu-BİB Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri 

Birliği'nin temel amacı çözüm üretmek ve yol göstermek suretiyle kamunun bilişim 

alanındaki etkinliğinin ve farkındalığının artırılmasıdır. Kamu-BIB toplantıları 

sorunların tespiti, sorunları bizzat yaşayanların ortak akılla ortaya koydukları çözüm 

önerileri ile farklı bakış açılarının geliştirilmesiyle kamuda verimliliğe doğrudan katkı 

sağlaması yönüyle "Kamuda Verimlilik Toplantıları" olarak da bilinmektedir. 

KAMU BIB'25  BİMY’29 Bütünleşik Etkinliği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

(BTK), Kişisel Verileri Koruma Korumu (KVKK), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C 

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve K.K.T.C. Bayındırlık ve Ulaştırma 

Bakanı Sayın Prof. Dr. Erhan ARIKLI ile iş birliği içinde, 17 – 20 Kasım 2022 tarihleri 

arasında Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından “Dijital Gelecek ve Ötesi” ana teması 

ile Xanadu Resort Hotel Belek Antalya’da düzenlenmiştir.  

Etkinlikte “Dijital Dönüşüm Politika ve Stratejileri,  Kamu BT Bulut Tedarik Yönetimi, 

Kamu Veri Alanı, Evren Ötesi ve Siber Güvenlik, Dijital Dönüşüm Teknolojileri, BT 

Sektöründe Küresel Rekabetçilik ve Dijital Ekonomi ve Savunma Sektöründe Dijital 

Dönüşüm ve Dijital Güvenlik Panelleri adında yedi (7) oturum, “Dijital Dönüşüm Ofisi 

Gelecek Öngörüleri” adlı bir (1) davetli konuşma ve “4. Vizyon 2023 Kamu Özel Sektör 

Buluşması” gerçekleştirilmiştir.  

Ayrıca, açılış konuşmalarında, Yerli ve Milli Teknolojilerin önemine ve Milli teknoloji 

hamlesine yönelik önemli açıklamalar, tespitler ve önerilerde bulunan, T.C. Sanayi ve 

Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Fatih KACIR ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital 

Dönüşüm Ofisi Başkanı Sn. Dr. Ali Taha KOÇ’a KAMU BIB'25 BİBY’29 Bütünleşik 

Etkinliğine vermiş oldukları destekler için teşekkür ediyoruz. 

Bu yolda bizimle beraber mesai harcayan herkese ve sponsorlarımıza teşekkür 

ediyoruz. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 Rahmi AKTEPE 
Türkiye Bilişim Derneği 
Genel Başkanı 
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Etkinliğin Amacı 

“Dijital Gelecek ve Ötesi” ana teması ile gerçekleştirilen KAMU BIB'25 BİBY’29 

Bütünleşik Etkinliği’nin amacı çözüm üretmek ve yol göstermek suretiyle kamunun 

bilişim alanındaki etkinliğinin ve farkındalığının artırılmasına, nitelikli insan kaynağı 

yetiştirilmesine ve sayısının arttırılmasına, kamuda yerli ve milli teknolojilerin 

kullanımında farkındalığın arttırılmasına ve dijital dönüşüm alanında ulusal 

stratejilerin oluşturulmasına ve sürdürülebilirliğine katkı sağlanması olarak 

belirlenmiştir. 

Söz konusu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak konusunda uzman 

konuşmacıların katıldığı toplam yedi (7) oturumda; Dijital Dönüşüm Politika ve 

Stratejileri,  Kamu BT Bulut Tedarik Yönetimi, Kamu Veri Alanı, Evren Ötesi ve Siber 

Güvenlik, Dijital Dönüşüm Teknolojileri, BT Sektöründe Küresel Rekabetçilik ve Dijital 

Ekonomi ve Savunma Sektöründe Dijital Dönüşüm ve Dijital Güvenlik konuları, insan, 

süreç ve teknoloji boyutuyla tartışılmış ve ortak akıl oluşturularak ülkemizin karar 

vericilerine ışık tutulması sağlanmıştır. 

Katılımcı Portföyü 

Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen KAMU BIB'25 BİBY’29 Bütünleşik 

Etkinliği’ 17 – 20 Kasım 2022 tarihleri arasında Xanadu Resort Hotel Belek 

Antalya’da gerçekleştirilmiştir. K.K.T.C. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Prof. Dr. 

Erhan ARIKLI, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Sayın Dr. Ali Taha 

KOÇ, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Fatih KACIR, BTK 

Başkanı Sayın Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU ve KVKK Başkan Yardımcısı Sayın Dr. 

Cihan KANLIGÖZ, Kamu, Özel Sektör ve Üniversitelerimizin yöneticileri, öğretim 

üyeleri, Sivil Toplum Örgütlerimizin temsilcileri, Bilişim Uzmanları ve öğrencilerin 

katılımı ile gerçekleşen zirvede; alanlarında söz sahibi olan kırkaltı (46) konuşmacı yer 

almış ve 600’üi aşkın katılım olmuştur. Vodafone, Türkcell, Türk Hava Yolları, Erat 

Kablo, Vision Solutions ve Lenovo'nun Ana Sponsor olduğu söz konusu etkinliğe 

altmışaltı (66) sponsor firma destek vermiş ve sponsor firmalardan 47'si stant açarak 

ürün ve hizmetlerini sergilemiştir. 

Açılış Konuşmaları 

Açılış konuşmaları, TBD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kenan 

ALTINSAAT, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Sayın Ahmet Serdar İBRAHİMCİOĞLU       , TBD 
Genel Başkanı Sayın Rahmi AKTEPE, KVKK Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Cihan 

KANLIGÖZ BTK Başkanı Sayın Ömer Abdullah   KARAGÖZOĞLU,     , T.C. Sanayi ve 

Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Fatih KACIR, , T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital 

Dönüşüm Ofisi Başkanı Sayın Dr. A. Taha KOÇ   ve K.K.T.C. Bayındırlık ve Ulaştırma 

Bakanı Sayın Prof. Dr. Erhan ARIKLI tarafından gerçekleştirilmiştir.  
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KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Prof. Dr. Erhan ARIKLI KAMU BIB’25 

BIMY’29 Bütünleşik Etkinliği açılışında yaptığı konuşmada, teknolojik gelişmelerin 

yakalanmasıyla birlikte Türkiye Yüzyılı’nın hayata geçeceğini belirtti. Sayın ARIKLI, “Ancak 

benim gönlümden sadece Türkiye yüzyılı 

geçmiyor.  Bu yüzyılın başta KKTC’yi de 

içine alan Adriyatik’ten Çin seddine 

uzanan 200 milyonluk Türk coğrafyasını 

içini alarak Türk asrına dönüşmesidir” 

şeklinde konuşmasına devam etti. Kıbrıs 

meselesinde önemli bir virajda 

olduklarını söyleyen Sayın ARIKLI, 

şöyle devam etti: “Federasyon 

görüşmelerinde bizden hep şu istendi: 

Kurduğunuz devleti yıkın, Rumlarla 

federasyon çatısı altında birleşin. Bir 

Türk’ten istenebilecek bir şey mi bu? 

Göndere çekilen bayrak bir daha iner mi? 

Kıbrıs’ta 60 yıldan beri devam eden bir 

federasyon görüşmeleri zincirini 3-4 yıl 

önce değiştirdik. KKTC’nin bir devlet 

olarak tanınması gerektiğini en yetkili ağızdan BM’de duyurduk. Şimdi KKTC’yi bağımsız 

bir devlet olarak tüm dünyaya tanıtma vakti” dedi.  

Sayın Prof. Dr. Erhan ARIKLI, bilişim teknolojileri alanında KKTC’de yapılan çalışmalar 

hakkında da bilgiler paylaştı. Adada alt yapıyı Türkiye’nin katkılarıyla tamamlamaya 

çalıştıklarını bildiren Sayın ARIKLI, “4G ihalesini gerçekleştirdik. 6-7 ay içinde 4G’ye geçen 

daha sonra 5G’ye geçecek ülkelerden birisi olacağız. Evden eve fiber ihalesini 

gerçekleştirmek için çalışmalarımız var bu noktada Türkiye’nin desteklerini ihtiyacımız 

olacak” dedi. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Sayın Dr. Ali Taha KOÇ,    KAMU BIB’25 

BIMY’29 Bütünleşik Etkinliği açılışında yaptığı konuşmada dijital teknolojilerin gelişiminde 

yaşanan hıza dikkat çekerek, Ofis'in yapay zekâ, siber güvenlik ve e-Devlet Kapısı gibi 

alanlarda yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Sayın KOÇ, konuşmasının başında yeni nesil dijital teknolojilerin riskler kadar fırsatları da 

beraberinde getirdiğine vurgu yaptı: “Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; 

Türkiye Yüzyılı aynı zamanda dijitalin yüzyılıdır.  Yeni nesil dijital teknolojiler Türkiye için 

üretkenlik ve rekabet gücü artışı sağlama ve kamu hizmetlerinin etkinleştirilmesi adına 

büyük bir fırsattır. Diğer taraftan, bu teknolojiler mahremiyet, siber güvenlik ve yurt dışı 

ekosistemlere bağımlılık açısından kimi riskleri de beraberinde getirmektedir. Biz de bu 
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 fırsat ve risklerin farkında olarak, daha çevik bir yönetim anlayışıyla, dijital dönüşümü 

içselleştirmiş bir Dijital Türkiye için çalışıyoruz.” Sayın KOÇ, Ofisin ana misyonunun hem 

kamuda hem de özel sektörde tüm paydaşlarla birlikte çalışarak Dijital Türkiye’nin inşasını 

hızlandırmak olduğunu söyledi. 

Yeni teknolojilerin 

beraberinde getirdiği 

imkânlarla Türkiye’nin dijital 

devlet altyapısını Türkiye 

Yüzyılı’na hazırlamak üzere 

yeni açılımlar planlandığını 

söyleyen Sayın KOÇ, bu alanda 

yapılan çalışmaları aktardı: 

“Bu amaçla, OECD ile Dijital 

Devlet Gözden Geçirme 

çalışmasını başlattık. Bu 

çalışmayla, kamu 

yönetimimizin yeni nesil dijital 

teknolojiler kullanılarak daha 

yenilikçi, veriden değer 

oluşturan, üretken ve katılımcı 

bir yapıya kavuşturulmasına 

yönelik politika önerileri 

geliştirilecek. Bunun için de OECD’nin güncel politika çerçevesinden faydalanıyoruz. Söz 

konusu çalışmanın nihai çıktısı olan Öneriler Raporu 2023 yılının başında yayımlanacak.” 

ifadelerinde bulundu. 

Dijital Devlet Stratejisi için de çalışmaların sürdüğünün altını çizen Sayın KOÇ, stratejinin 

odağında kamuyu veriye dayalı ve veriden değer üreten bir organizasyona dönüştürmek 

olduğunu söyledi: “Önümüzdeki dönemde dijital devlet alanındaki ana öncelik ve 

aksiyonlarımızı belirlemek amacıyla yeni Dijital Devlet Stratejisinin hazırlık çalışmalarına 

da başladık. Dijital Devlet Stratejisi’nin odağında kamuyu veriye dayalı ve veriden değer 

üreten bir organizasyona dönüştürmek yer alacak. Strateji bu amaca ilişkin olarak 

teknolojik altyapı iyileştirmesi, insan kaynağı dönüşümü, süreç iyileştirmeleri ve tüm bu 

yapının etkin şekilde koordine edilmesine yönelik ana yol haritasını ve alınacak aksiyonları 

tanımlayacak.” Diye konuşmasına devam etti. 

Yenilikçi teknolojilerin en güncel uygulama alanları olan Togg ve e-Devlet Kapısı’ndan 

örnekler vererek ülkemizde dijitalleşme sürecinin hızına işaret eden Sayın KOÇ, yapay zekâ 

teknolojisinin bu alanda çok önemli olduğunu ifade etti: “Dijital dönüşümün arkasında 

nesnelerin interneti, bulut bilişim, mobil geniş bant, sanal gerçeklik, büyük veri ve yapay 

zekâ gibi çeşitli teknolojiler var. Ancak yapay zekâ teknolojileri gerek üretkenlik artışı 
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sağlama potansiyeli ve gerekse ekonominin tüm sektörlerine nüfuz edebilme kabiliyeti 

nedeniyle bizim açımızdan ayrı bir önem taşıyor. Bu öncelik doğrultusunda, ülkemizin ilk 

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisini tüm paydaşların katılımıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız 

ile birlikte hazırlayıp 2021 yılı Ağustos ayında yayımladık.” diye görüşlerini belirtti. 

Kamu kurumlarının bilgi sistemlerinde büyük miktarda veri olduğunu ve bu verilerin 

kullanılarak çok kıymetli veri analitiği ve yapay zekâ uygulamaları geliştirebileceğini 

belirten Sayın KOÇ, çalışmaları devam eden Kamu Veri Alanı projesinden bahsetti: “Avrupa 

Birliği’nde benimsenmiş olan veri uzayı konseptini de dikkate alarak kurguladığımız Kamu 

Veri Alanı projemizle, kamu kurumlarının elindeki verilerin büyük veri ve yapay zekâ 

uygulamaları geliştirmek üzere kontrollü ve kayıtlı şekilde birbirleriyle paylaşılabileceği bir 

altyapıyı ve buna ilişkin mevzuatı oluşturmak üzere çalışmaya başladık. Bu konuda TÜİK ve 

TÜBİTAK da bize destek veriyor. Bu projeyi hayata geçirdiğimizde kamu kurumlarımız, 

kamunun elindeki tüm verilerden tek bir havuz gibi faydalanarak hizmetlerini geliştirecek. 

Yeni hizmet tasarlamalarını kolaylaştıracak veri analitiği ve yapay zekâ uygulamalarını 

hayata geçirebilecekler.” ifadelerini kullandı. 

Önümüzdeki süreçte siber tehditlerin daha da çeşitleneceğini belirten Sayın KOÇ, siber 

güvenlik alanında nitelikli eleman yetiştirmek için de çalışmalar yapıldığını dile getirdi: 

“Ayrıca, siber güvenliğin yalnızca savunma bakış açısıyla değil, caydırıcı bir siber güç olma 

vizyonu doğrultusunda daha geniş bir perspektifle ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu 

nedenle, siber güvenlik alanında yerli ve millî teknolojileri geliştirecek ve bu teknolojilerle 

çalışacak nitelikli uzmanları yetiştirmek hayati derecede önemli. Bu amaca hizmet etmek 

üzere, 3 yıl önce Millî Eğitim Bakanlığımız ile başlattığımız çalışmalar neticesinde 

Türkiye’nin ilk siber güvenlik lisesi açıldı.” diye görüşlerini belirtti. 

Türkiye’de de kamuda bulut bilişim kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Kamu Bulut 

Bilişim Stratejisinin hazırlık çalışmalarına başlandığını, 2023 yılında ise ilgili strateji 

çalışmasının yayımlanmasının planlandığını dile getiren Sayın KOÇ, strateji belgesi ile elde 

edilecek kazanımları şu sözleriyle aktardı: “Kamu Bulut Bilişim Stratejisiyle, kamu 

kurumlarına hizmet sunacak bulut bilişim hizmet sağlayıcıların hangi kriterlerle nasıl 

yetkilendirileceğini belirleyeceğiz. Bu strateji, ülkemizi veri merkezi ve bulut bilişim 

hizmetleri açısından bölgesel bir merkez haline getirme hedefimize de hizmet edecek.” 

İfadelerinde bulundu. 

Sayın KOÇ, uluslararası alandaki hedeflerini  “Nihai hedefimiz, dijital alanda attığımız 

somut adımları, başta bölge ülkeleriyle olmak üzere ve tüm dünya ile paylaşarak 

uluslararası ekosistemde de bir başarı hikâyesi yazmaktır.” Şeklinde belirterek 

konuşmalarını tamamladı.  



T.C Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Fatih KACIR, KAMU BİB’25

BİMY’29 Bütünleşik Etkinliğinin açılış töreninde yaptığı konuşmada bilgi iletişim

teknolojileri ekosisteminin büyüdüğüne dikkat çekerek; son 4.5 yılda yüzde 80’i aşan bir

artış yakalandığını ve bu artışın büyük oranda yazılım alanında sağlandığını aktardı:

“Yazılım ihracatımız 800

milyon dolardan 1.7 milyar

dolar düzeyine yükseldi. Son

dönemde bilişim alanındaki

en önemli gelişmelerden

birisi de TOGG. Biz TOGG’u

milli marka yaratarak, fikri

sinai mülkiyet hakları bizde

olan aynı zamanda etrafında

yüzlerce startup ve tedarikçi

firmayı büyütecek öncü bir

proje olarak 

değerlendiriyoruz.” diye 

görüş belirtti.  

Sayın KACIR, “Teknoloji 

Odaklı Sanayi Hamlesi, son 

dönemde hayata 

geçirdiğimiz önemli 

projelerden birisi. Bakanlık olarak firmalara bugüne kadar 2 milyar dolarlık bir proje 

desteği sağladık. Hali hazırda 7 ilde yer alan model fabrika sayısını da artırdık. Türkiye’nin 

sanayide tüm öncü şehirlerine model fabrikalar kuruyoruz. Türkiye’nin bilişim 

teknolojilerinde alacağı çok mesafe var.” şeklinde konuşmalarına devam etti. 

Sayın KACIR, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hazırladıkları Türkiye'nin Ulusal 

Teknoloji Girişimciliği Stratejisi için 2030 yılına yönelik olarak belirledikleri üç ana hedefin; 

Dünyanın en gelişmiş ilk 10 girişimcilik ekosistemi arasında yer almak, Istanbul’u 

girişimcilikte dünyanın ilk 20 şehrinden biri haline getirmek ve 100 bin Teknogirişim 

çıkarmak olduğunu ifade ettikten sonra “2030’a geldiğimizde 100 bin teknoloji girişimini bu 

topraklardan çıkarmalıyız. Bu hayali bir şey değil. Bunu son derece gerçekçi bir hedef 

olarak görüyoruz.” şeklinde konuşmasını tamamladı. 

KAMU BIB’25 BIMY’29 Bütünleşik Etkinliği açılışında yaptığı konuşmada BTK Başkanı 

Sayın Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU “Günümüzde teknolojik gelişmeler ve internet 

kullanımının artması ile beraber, insanların kamu hizmetlerinden beklentileri de değişiyor, 

dönüşüyor. Küresel boyutta Internet kullanıcıları sayısı 5 milyarı aşarken, mobil internet 

Türkiye Bilişim Derneği 



Türkiye Bilişim Derneği 

aboneliği ise dünya nüfusunun %80’ine ulaşmış durumda” sözleriyle günümüzün 

dünyasındaki dijitalleşmenin önemini vurguladı. 

Sayın KARAGÖZOĞLU, salgın döneminde dünyamızda ve ülkemizde internet kullanımının 

arttığını söylerken, Dünya Ekonomik Formuna göre dijital dönüşümün sosyal ve ekonomik 

açılardan önümüzdeki 10 yıllık süreçte 100 trilyon dolara ulaşacağını ifade etti. 

Makinelerin dijital çağdaki 

öneminden bahseden Sayın 

KARAGÖZOĞLU, “Ülkelerin bu 

çağa uyumu ölçülürken, sadece 

internet abone sayısı veya mobil 

kullanıcılara bakılmıyor, 

endüstrinin ne kadar dijitalleştiği, 

şehirlerin, evlerin, altyapı 

sistemlerinin ne kadar akıllı 

olduğu da önemli bir gösterge 

haline geldi. Bu anlamda 

makineler arası iletişim (M2M) 

abone sayısını da yakından takip 

ediyoruz” dedi. 

Dijital değişim oranlarının 

Türkiye’de dünya ortalamasının 

üzerinde seyrettiğini kaydeden 

Sayın KARAGÖZOĞLU, yapılan yatırımlar sayesinde; karada, denizde, havada ve uzayda 

tüm bu gelişmeleri destekleyecek güçte olduklarını belirtti.  

BTK’nın ülke haberleşme altyapılarına yaptığı çalışmalardan da söz eden Sayın 

KARAGÖZOĞLU, “Ülkemizde fiber altyapı uzunluğu 488 bin Km’yi aşmış durumda. Son 7 

yılda fiber altyapımızı neredeyse ikiye katladık. Fiber altyapımızdaki bu gelişme internet 

hızlarının artışına ve kullanılan veri miktarına da önemli katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı. 

Teknolojik alanda yetişmiş insan kaynağının ülkeler için önemini hatırlatan Sayın 

KARAGÖZOĞLU, “Dijital becerilerin artmasına yönelik olarak Kurumumuz bünyesindeki 

BTK Akademi ülkemizin dört bir yanına teknoloji alanında eğitimler götürüyor ve kayıtlı 

kullanıcı sayımız 1 milyonu aşmış durumdadır” bilgisini paylaştı. 

5G teknolojisinin sunduğu büyük fırsatların yanında olası risklerinin de olduğunu belirten 

Sayın KARAGÖZOĞLU, “Bakanlığımız ve BTK öncülüğünde 5G’ye mümkün olduğunca 

yüksek oranda yerli ve milli ürünleri kullanarak kendi güvenilir altyapımız ile geçişi 

sağlamak ve bilgi birikimimizi sonraki nesil haberleşme teknolojilerine aktarmak öncelikli  



hedefimizi oluşturuyor” dedi. Başkan Karagözoğlu, 6G teknolojisine de şimdiden 

hazırlanmaya başladıklarının müjdesini verdi. Dijitalleşmenin hayatımızı kolaylaştırmasının 

yanı sıra, dijital teknolojinin yaşantımıza 

farklı riskler getirdiğini söyleyen Sayın 

KARAGÖZOĞLU “Sosyal ve ekonomik 

hayatın dijitalleşmesiyle siber güvenliğin; 

milli güvenliğin bir parçası ve milletlerin 

refahını etkileyen büyük bir faktör ve bu 

mücadelede en büyük gücümüz Ulusal 

Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) 

ve ülkemizdeki sektörel oluşumlar 

SOME’lerdir. SOME sayımız 2.100’ü 

geçerken bu platformlara kayıtlı uzman 

sayısı ise 6.500'e yaklaşmış durumdadır” 

açıklamasında bulundu. Sayın 

KARAGÖZOĞLU ülkemizin siber güvenlik 

noktasındaki başarısını rakamlarla anlatarak 

konuşmasını tamamladı. 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) 

Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Cihan 

KANLIGÖZ KAMU BI�B'25 BI�MY'29 
Bütünleşik Etkinliği açılışında yaptığı 

konuşmada, Türkiye’de kişisel verilerin 

anayasal koruma altında olduğunu 

vurgulayarak, KVKK’nın kurulduğu günden 

bu yana yaptığı çalışmaları rakamlarla 

paylaştı: “Gerek özel sektör ve kuruluşları 

gerekse kamu kurum ve kuruluşlarında 

olsun kişisel verileri koruma bilincinin 

oluşturulması büyük önem taşıyor. Kişisel 

verilerin korunması sadece hukuki bir konu 

olarak görülmemeli büyük bir veri bilinci 

olarak görülmeli. Kişisel verilerin korunması 

bizzat kişinin kendisinin korunmasıdır.” 

ifadelerinde bulundu. 

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Sayın Ahmet 

Serdar İBRAHİMCİOĞLU          KAMU BIB’25 BIMY’29 Bütünleşik Etkinliği açılışında yaptığı 

konuşmada 2019’dan bu yana tüm programlarında TBD ile paydaş olarak çalıştıklarını, 

1995’ten bugüne yapılan tüm Kamu-BİB çalışmalarında kamunun  

Türkiye Bilişim Derneği 
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farkındalığı ve kamuda bilişim etkinliğinin arttırılmasının amaçlandığını söyledi: “Tam 

olarak Bilişim Vadisi bu amaçla kurulmuş bir yapıdır. Bizim temel mottomuz Bilişim 

Vadisi’nde hep birlikte paydaşlarımızla birlikte bilgi teknolojileri ekosistemini büyütmektir” 

ifadelerini kullandı. 

Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Sayın Rahmi AKTEPE etkinliğin açılışında yaptığı 

konuşmada, 2023 yılında Cumhuriyetimizin birinci yüzyılının tamamlanıp yeni bir yüzyıla 

geçiş yapacağını, ilk yüzyılımızda ülkemiz kalkınma açısından genel anlamda çok önemli 

gelişmeler kaydettiğini ve TBD olarak bu sürecin içinde uzun yıllar boyunca etkili bir 

paydaş olmaktan ötürü gurur duyduğunu belirtti.  

Sayın AKTEPE, “ Şimdi geriye dönüp baktığımızda Ülkemizin yaşadığı kazanımların yanı 

sıra sanayinin gelişimi açısından yapılan hatalar olduğunu da görüyoruz.  Teknoloji üretme 

konusunda eski yıllarda başlanan bazı 

girişimlerin yarım bırakılması 

nedeniyle bazı alanlarda boş yere çok 

gecikmiş olduğumuzu üzülerek fark 

ediyoruz. Teknoloji üretmek, ülkemiz 

toplumuna yaşam kolaylığı ve refah 

sağlayacağı gibi, küresel ölçekte 

rekabette yerimizi yüksekte tutacaktır. 

Yaşadığımız çağ öylesine bir çağdır ki, 

devletler bile işleyiş biçimleri 

açısından bir yarış, bir rekabet içine 

itilmişlerdir. Bizler Türkiye’nin ikinci 

yüzyılında bu rekabette öne çıkacağına 

ve Bilişim alanında yalnızca tüketici bir 

ülke olarak kalmaya razı olmayacağı 

inancındayız.” ifadelerinde bulundu. 

Sayın AKTEPE, “Ülkemiz, dünya yazılım endüstrisi açısından gelecek vaat eden ülkeler 

arasında yer alıyor. Yurt dışından gelen taleplerle ihracatını artıran sektör, gençlerin 

gelecek planlarındaki yerini sağlamlaştırıyor. Ancak, bu alanda yetişmiş insan gücümüzü 

dışarıya göç ile yitirmemek için geç kalmadan gerekli önlemler üzerinde gerçekçi olarak 

düşünmemiz gereken bir süreçteyiz. Zor bir yıl geçirdik. Yakın geçmişte Kovid-19 salgını 

nedeniyle meydana gelen koşulların enerji üretim-tedarik zinciri üzerindeki etkisi tam 

olarak geçmemişken, Rusya ile Ukrayna arasında ortaya çıkan çatışma sonucunda ciddi 

ölçekte enerji krizi yaşanıyor. Bu nedenle ithalat kalemlerimizde boyutu artan enerji 

harcamalarını karşılayacak yaygın ihracat yapabileceğimiz yazılım üretimi -eğer 

değerlendirilebilirse- güçlü bir potansiyel vadediyor. Ülkemizde 2021’de hızla değişen 

pazar dinamikleri yerli yazılımların yurtdışında tanınması ve yaygınlaşmasını kolaylaştırdı.  
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Yazılım ihracat büyüklüğü geçen yıl 3 Milyar Dolara ulaştı. İhracatta bu yıl (2022) için 5 

milyar dolar, takip eden yıl da 10 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağı öngörülüyor. On 

yıl önceki ihracatımız ise 732,5 milyon TL idi. Sebat ve kararlılık her kapıyı açıyor.” diye 

görüş belirtti. 

Sayın AKTEPE, “Özellikle yeni nesil ürünler üretme konusunda; yeni milli otomobilimiz 

TOGG, insansız hava araçlarımız memnun edici düzeyde varlık göstermekte, yazılım konusu 

da aynı derecede güçlü bir kaynağa dönüşecektir, inanıyoruz. Bir başka sevindirici gelişme 

olarak, Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin e-ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine 

kıyasla yüzde 116 arttı ve 348 milyar lirayı buldu. Bu yılın ilk yarısında siparişlerin yüzde 

38 artış gösterdiği belirtiliyor. Bu göstergeler sayısal dönüşümün önemli bir kaleminde 

başarımızın arttığını anlatıyor. Sektörümüzün gerek özel gerekse de kamu kanatlarında iş 

yapış yöntemlerinin, üretime bakış açılarının sürekli gözden geçirilmesi, işbirliği ve 

kolaylaştırıcılığın güçlendirilmesinin gelecek açısından etkisinin önemini vurgulamak 

isterim.  Hepimiz biliyoruz ki bugünün “On yılı” ile bundan kırk yıl öncesinin “On yılı” 

eşdeğer değildir… Dolayısıyla karar ve eylem mekanizmalarında esnek ve çevik olabilmek 

her zamankinden daha büyük önem kazanmıştır düşüncesindeyiz. Artık çok daha ciddi bir 

rekabet söz konusu: artık birçok sektör sayısal teknolojilere adapte olduğu kadar piyasada 

varlık gösterebiliyor. Küresel anlamda yakın zamanda yıkıcı etkilere sahip olacak teknolojik 

gelişmelere bugünden hazırlanılmasının yolu ARGE ve yenilikçi politikalardan 

geçmektedir.“ şeklinde konuşmasına devam etti. 
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Sayın AKTEPE, “Şu anda 5G ve fiber internet, nesnelerin interneti, akıllı uç bilişim, yapay 

zekâ, siber güvenlik ve veri gizliliği teknolojileri sektörler üzerindeki dönüştürücü etkisi ile 

öne çıkan teknolojiler olarak değerlendiriyoruz. Bundan sonrasında; bu sayısal tabanlı 

uygulamaların tamamının sürdürülebilir şekilde  

“Yerli, Milli ve Özgün” olabilmesi TBD olarak en 

büyük özlemimiz. Bizler de “Teknoloji reten 

Türkiye” vizyonumuz ışığında, çalışmalarını ve 

gücünü topluma yaygın etki sağlamak amacıyla 

paylaşan tarafsız bir STK bakış anlayışıyla 

çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.” ifadeleriyle 

konuşmalarını tamamladı. 

Konuşmasına kamu kurum ve kuruluşların yanı 

sıra sponsor firmalara teşekkür ederek başlayan 

TBD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 

Kenan ALTINSAAT, KamuBİB çalışma gruplarının 

yıl içinde yaptığı çalışmalar ve hazırladığı raporlar 

hakkında bilgi vererek konuşmasını tamamladı. 
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Stantların Ziyareti 

Açılış konuşmalarını müteakip, kırkyedi (47) firmanın stant açarak ürün ve çözümlerini 

sergilediği stand alanları K.K.T.C. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Prof. Dr. Erhan 

ARIKLI, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Fatih KACIR ve TBD 

Genel Başkanı Sayın Rahmi AKTEPE tarafından beraberce ziyaret edilmiş, firmaların 

ürün ve çözümleri hakkında genel bilgi alınmıştır. 
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Etkinlik Oturumları 

Etkinlikte “Dijital Dönüşüm Politika ve Stratejileri,  Kamu BT Bulut Tedarik Yönetimi, 

Kamu Veri Alanı, Evren Ötesi ve Siber Güvenlik, Dijital Dönüşüm Teknolojileri, BT 

Sektöründe Küresel Rekabetçilik ve Dijital Ekonomi ve Savunma Sektöründe Dijital 

Dönüşüm ve Dijital Güvenlik Panelleri adında yedi (7) oturum, “Dijital Dönüşüm Ofisi 

Gelecek Öngörüleri” adlı bir (1) davetli konuşma ve “4. Vizyon 2023 Kamu Özel Sektör 

Buluşması” toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Oturum-1: Dijital Dönüşüm Politika ve Stratejileri 

ICT Media Genel Yayın Yönetmeni Murat PEHLİVAN’ın moderatörlüğünü yaptığı “Dijital 

Dönüşüm Politika ve Stratejileri “ oturumunda; Acronis Ülke Müdürü Sayın Cüneyt 

ATINÇ,  VMware Türkiye, Ülke Direktörü Sayın Murat MEDİÇELER, Amazon Web 

Services Kamu Sektörü Ülke Müdürü Sayın Berrin ÖZSELÇUK, Bionay İş Geliştirme 

Müdürü Sayın Mustafa ÖZER, Lenovo Altyapı Çözümleri Grubu (ISG) Genel Müdürü 

Burç SAN,  Veeam Ülke Müdürü Sayın Kürşad SEZGİN ve JFORCE Kamu ve Uluslararası 

Satış Direktörü Sayın Aybike ŞEKERCİ konuşmacı olarak yer almış ve oturumda 

Cumhuriyetin 2. Yüz yılına yön veren politika ve stratejiler ele alınmıştır. 

JFORCE Kamu ve Uluslararası Satış Direktörü Sayın Aybike ŞEKERCİ oturumda yaptığı 

konuşmada, kamu ve özel sektörün karar alma süreçlerinde biraz daha hızlı hareket 

etmesi gerektiğini söyledi. Acronis Ülke Müdürü Sayın Cüneyt ATINÇ oturumda yaptığı 

konuşmada, dijital dönüşümün maliyetleri düşürdüğünü ve hizmet kalitesini arttırdığını 
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vurguladı: “Özel sektörde dijitalleşemeyen firma yok olup gidecek. Kamuda 

dijitalleşemeyen firma hizmet veremeyecektir.” Kamuda kaynak kullanımında ciddi bir 

verimsizlik olduğu görüldü. Sizlerle mevcut durum analizinde paydaşlar olacağız. Ana 

politikamız, kamu kurumlarının kendilerine müstakil bilişim altyapı kurması değil artık. 

Politikamız şu olmuş oldu: Bundan sonra, istisnai durumlar hariç, kamu kurumlarımız 

için kaynak ihtiyacını bulut bilişim hizmetini özel sektörden temin etmesi. Bundan 

sonra kamu hizmetlerini, ticari olarak hizmet veren sağlayıcılardan temin etsin. Burada 

birkaç araç var: Bunlardan birisi aplikasyon mekanizması. Kriterlerimize uyan firmaları 

akredite edecek ve “iz bunlardan uygun gördüğünüz şekilde hizmet alabilirsiniz 

diyeceğiz” diye görüşlerini belirtmiştir. 

Oturum-2: Kamu BT Bulut Tedarik Yönetimi ve Kamu Veri Alanı Çalıştayı-1 

KamuBİB’25 etkinliği kapsamında KAMU-BİB Çalışma Grupları Çalıştay’ları 

gerçekleştiridi. Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 

Kenan Nurhan ALTINSAAT başkanlığında eş zamanlı gerçekleştirilen iki ayrı 

çalıştayda “Kamu BT  Bulut Tedarik Yönetimi” ile “Kamu Veri Alanı” ele alındı. Sağlık 

Bakanlığı Sistem Yönetimi ve Bilgi  Güvenliği Dairesi Başkanı Sayın M. Fatih 

ULUÇAM’ın başkanlık yaptığı Bulutistan İcra Kurulu Üyesi Sayın Mutlu ATAÇ’ın 

sponsor temsilcisi olarak katıldığı “Kamu Veri Alanı” başlıklı çalıştayda sektör 

temsilcileri bulut hizmeti tedarik yöntemleri, hizmet alımından önce yapılması 

gerekenler, ihtiyaçların belirlenmesi ve  tedarik sonrası sözleşme yönetimi konularını 

değerlendirdi ve çözüm önerileri tartışıldı. 
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T.C. Hazine ve Maliye Bakanlıgı ̆Bilgi Teknolojileri Genel Müdur ̈Yardımcısı Sayın Özlem 
PAKKAN başkanlığında, vMind Genel Müdürü Sayın Volkan DUMAN’ın Sponsor 
Temsilcisi olarak katıldığı “Kamu Veri Alanı” başlıklı çalıştayda ise Açık Veri, Orjinal 
Veri, Veri Kimliği, Veri Sözlüğü, Veri Analizi ve Temizliği, Büyük Veri, Veri İlişkileri, 
Entegrasyon, Yedekleme ve İş Sürekliliği, Veri Güvenliği ve Veri Yönetişimi konuları 
masaya yatırıldı.

Oturum-3: Vizyon 2023   4. Kamu Özel Sektör Buluşması 

TBD Kamu-BIB’25 ve BIMY’29 Bütünleşik Etkinliği’nin ikinci günü “Vizyon 2023 4. Kamu 

Ozel Sektör Buluşması” ile başladı. Bu oturumda Dijital Türkiye Yolculuğunda, Ulkemizin 

dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesi, dijital ekonomisinin geliştirilmesi, yerli ve 

milli teknolojilerin kamuda kullanımının arttırılması ve ihracatının gerçekleştirilmesine 

yönelik çalışmalar ele alındı. Vizyon 2023 kapsamında yapılacak eylem planları, 

işbirlikleri ve stratejileri kamu üst yon̈eticileri tarafından ortak akıl oluşturulması için 

paydaşlarla degĕrlendirildi. TBD Genel Başkanı Sayın Rahmi AKTEPE yon̈etiminde 

gerçekleştirilen oturuma, K.K.T.C. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Prof. Dr. Erhan 

ARIKLI, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Fatih KACIR, T.C. 

Cumhurbaşkanlıgı̆ Dijital Don̈uş̈um̈ Ofisi Başkan Yardımcısı Sayın Yavuz Emir BEYRİBEY, 
KVKK Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Cihan KANLIGÖZ ile kamu kurumlarının üst duz̈ey 

yon̈eticilerinin yanı sıra Kamu-BIB’25 / BIMY’29 Bütünleşik Etkinliğine sponsor olan 

firmaların üst düzey yöneticileri katıldı. “Vizyon 2023 4. Kamu Ozel Sektör Buluşması” 

basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Kamu ve Ozel Sektör Vizyon 2023’ü masaya yatırdı.  
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Oturum-4: Evren Ötesi ve Siber Güvenlik 

T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Sayın Onur

GENCER tarafından yönetilen “Evren Ötesi ve Siber Güvenlik” oturumuna, Delinea

Bölge Satış (EE,TR,CIS) Direktörü Sayın Hüsamettin BAŞKAYA, Angora Networks

Yönetici Ortak Sayın Taylan ESEN, Kaspersky Türkiye Teknik Satış Müdürü Sayın

Aydın Can FINDIKCI, Trend Micro Türkiye Siber Güvenlik Danışmanı Sayın Mert

PAÇACIOĞLU, Palo Alto Networks Teknoloji Lideri Sayın Burak SADIÇ ve Huawei

Türkiye Siber Güvenlik & Gizlilik Şefi Sayın Ömer Faruk ŞAHİN konuşmacı olarak

katılmıştır.

Dijital teknolojilerin baş döndürücü bir hızla gelişimi sonucu değişen ve gelişen saldırı 

yüzeyleri ile saldırı yöntemleri başta olmak üzere Dijital dönüşümün bir sonraki 

aşaması olarak da tanımlanan Evren Ötesi’nde karşılaşılması muhtemel siber güvenlik 

konuları bu oturumda tartışıldı. 

Kaspersky Türkiye Teknik Satış Müdürü Sayın Aydın Can FINDIKÇI oturumda yaptığı 

konuşmada, gelecek 10 yılda siber güvenlik kavramının yerini siber bağışıklık 

kavramının alacağını savundu ve bu kavramla birlikte yeni bilgi sistemlerinin amaca 

yönelik geliştirileceğini kaydetti. Palo Alto Networks Teknoloji Lideri Sayın Burak 

SAĞDIÇ, siber güvenlik alanında yetişmiş personel açığına dikkat çekerken Angora 

Networks Yönetici Ortak Sayın Taylan ESEN verinin önemine değindi. Sayın ESEN, 

“Her şeyimiz veri. Ancak bu verileri doğru şekilde işlemek önemli” dedi. Hüsamettin 

Başkaya da siber güvenlikte “kişi eksenli güvenlik” politikalarına ihtiyaç olduğunu 
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söyledi. Delinea Bölge Satış (EE,TR,CIS) Direktörü Sayın Mert PAÇACIOĞLU 

metaversenin insanlara etkileşimli bir iletişi ortamı sunacağına dikkat çekerken Huawei 

Türkiye Siber Güvenlik & Gizlilik Şefi Sayın Ömer Faruk ŞAHİN ise siber güvenliğin 

yanı sıra şebeke güvenliğinin önemine vurgu yaptı. 

Oturum-5: Dijital Dönüşüm Teknolojileri 

Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doç Dr. Ayşegül AK tarafından yönetilen 

oturuma iText Global Lisanslama Müdürü Sayın Aykut AVCI, Jabra Bolge Satış Müdürü 

Sayın Deniz BABUCOĞLU, Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın 

Ömer GAZİMİHAL, Vision Solutions Genel Müdürü Sayın Barkın GÜNDOĞDU, 

Vodafone Türkiye İş Çözümleri Kıdemli Satış Müdürü Sayın Seniha KÜÇÜKYILMAZ, 

TÜRKSAT Yazılım Geliştirme Direktörü Sayın Bilsay OTÇU ve Erat Kablo İş Geliştirme 

Direktörü Sayın Sarah RISHIK konuşmacı olarak katıldı. 

Vodafone olarak işletmelerin iş ortağı olmaya çalıştıklarını söyleyen Vodafone Türkiye 

İş Çözümleri Kıdemli Satış Müdürü Sayın Seniha KÜÇÜKYILMAZ, “Verimliliği 

arttırmak istiyorsak dijitalleşmeye yatırım yapmalıyız” dedi. PDF teknolojileri hakkında 

bilgi veren iText Global Lisanslama Müdürü Sayın Aykut AVCI, teknolojinin hızlı 

gelişmesine karşın kanun ve yönetmeliklerin aynı hızla gelişmediğine dikkat çekti. Jabra 

Bolge Satış Müdürü Sayın Deniz BABUCOĞLU ise Y ve Z neslinin yeni teknolojilere çok 

hızlı adaptasyon gösterirken X neslinin daha yavaş kaldığına dikkat çekti. Vision 

Solutions Genel Müdürü Sayın Barkın GÜNDOĞDU, pandemiyle birlikte büyük bir 
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dönüşümün yaşandığına vurgu yaptı ve “Dijitalleşme diyoruz ama kontrol ne kadar 

inanların elinde?” diye sordu. Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdür Yardımcısı 

Sayın Ömer GAZİMİHAL KOBİ’lerin dijitalleşmesinin önemini anlattı. Sayın 

GAZİMİHAL, “KOBI’lerin dijitalleşmesi meselesini çözdüğümüz zaman Türkiye daha 

hızlı büyür” diye konuştu. TURKSAT Yazılım Geliştirme Direktörü Sayın Bilsay OTÇU      i
se dönüşümün sadece teknolojiyle değil aynı zamanda kültürler ilgili olduğunu kaydetti. 

Erat Kablo Iş Geliştirme Direktörü Sayın Sarah RISHIK ise dijital dönüşümde yazılım 

ve donanım kadar alt yapı teknolojilerin de önemli olduğuna vurgu yaptı. 

Oturum-6:Kamu   BT Bulut Tedarik Yönetimi ve         KamuVeri Alanı Çalıştayı -2 

Oturumda Kamu-BİB Çalışma gruplarının hazırlamış olduğu raporların sunumları 

gerçekleştirildi. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Sayın 

Dr. Cebrail TAŞKIN  ’ın başkanlık yaptığı “Kamu-BIB Çalışma Grupları Oturumu”nda T.C. 
Sağlık Bakanlığı Sistem Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Dairesi Başkanı Sayın M. Fatih 

ULUÇAM       ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı 

Sayın Özlem PAKKAN, Bulutistan Icra Kurulu Uyesi Sayın Mutlu ATAÇ ve vMind 

Ankara Bölge Müdürü Sayın Gö khan ERZURUMLUOĞLU         ise sponsorlar adına sunum 

gerçekleştirdi.  

Oturum Başkanı Sayın Dr. Cebrail TAŞKIN “Bulut ne değildir?” sorusunu sordu ve 

şöyle cevap verdi: “Bulut sadece lokasyon değildir, bulut maliyetleri azaltma değildir, 

bulut güvensiz değildir.” Fatih Uluçam mevcut mevzuatlar açısından kamunun bulut 

sistemlere geçmesinin önünde bir engel olmadığını bildirdi. Sayın ULUÇAM,  
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sanallaştırma ve bulut teknolojilerinin tarihsel gelişimi hakkında da bilgiler verdi. Sayın 

PAKKAN da verinin, kendisinden bilgi üretildigĭnde anlamlı hale gelecegĭni soÿledi. Sayın 
Mutlu ATAÇ kur̈esel bulut pazarı hakkında degĕrlendirmelerde bulundu, dijital don̈uş̈um̈un̈ 

merkezinde bulut bilişimin oldugŭnu vurguladı. Sayın ERZURUMLUOĞLU   ise verinin 

yolculugŭnu anlattı ve gelecegĭn veriye dayalı teknolojiler etrafından şekillenecegĭni 

kaydetti. 

Oturum-7: BT Sektöründe Küresel Rekabetçilik ve Dijital Ekonomi

TOBB Yazılım Meclisi Başkanı Sayın Ertan BARUT tarafından yönetilen oturuma T.C. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Sayın İrfan KESKİN, 

TSE Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Daire Başkanı Sayın Merve Hatice 

KARATAŞ, Logo Yazılım Genel Mud̈ur̈u S̈ayın Akın SERTCAN, Elcore Ulke Müdürü Sayın 

Aykut DALYAN, Symantec Kamu Satış Müdürü Sayın Mehmet Can TAŞ konuşmacı olarak 

katıldı. 

Oturum-8: BT Sektöründe Küresel Rekabetçilik ve Dijital Ekonomi 

SASAD Genel Sekreteri Sayın Dr. R. Ruşen KÖMÜRCÜ tarafından yönetilen oturuma 

ASELSAN HBT - Bilgi Teknolojileri Program Direktörü Sayın Tanın AFACAN, STM Siber 

Güvenlik ve Büyük Veri Direktörü Sayın Bülent ARSAL, BİTES Savunma Genel Müdürü 

Sayın Uğur COŞKUN, ODTÜ İVMER Müdürü Sayın Prof. Dr. Melahat Bilge DEMİRKÖZ 

ve Milsoft Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa ÖZÇELİK konuşmacı olarak katıldı. 



. 

Davetli Konuşmacı: Dijital Dönüşüm Ofisinin Gelecek Öngürüleri 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Yardımcısı Sayın Yavuz Emir

BEYRİBEY, Dijital Dönüşüm Ofisinin Gelecek Öngürüleri’ni katılımcılarla paylaştı. Kamu

bulut stratejileri üzerinde 2 yıldan fazla bir süredir çalıştıklarını bildiren Sayın

BEYRİBEY, gelecek yıl strateji belgesini yayınlamayı planladıklarını açıkladı.

Sayın BEYRİBEY, “Olabildiğince işi regüle edip standartları koyup, kurallara göre 

işleyişin sürmesini istiyoruz” dedi. Milli İletişim Platformu, Bilgi İletişim Güvenliği 

Rehberi, KKTC e-Devlet Programı hakkında bilgiler veren Sayın BEYRİBEY, veri 

merkezi ve bulut sektörüne yönelik yeni teşviklerini anlattı. Dijital Dönüşüm Ofisi’nin 

yaptığı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Sayın BEYRİBEY, “Biz enerjide 

olduğu gibi veride de Türkiye’nin bölgede merkez olmasını istiyoruz” dedi. Sayın 

BEYRİBEY, kamu da açık kaynak yazılımları yaygınlaştırmak için çalışma 

başlatacaklarını da bildirdi. 
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Sonuç ve Değerlendirme 

Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen KAMU BIB'25 BİBY’29 Bütünleşik 

Etkinliği’ 17 – 20 Kasım 2022 tarihleri arasında Xanadu Resort Hotel Belek Antalya’da 

gerçekleştirilmiştir. K.K.T.C. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Prof. Dr. Erhan 

ARIKLI, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Sayın Dr. Ali Taha KOÇ, 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Fatih KACIR, BTK Başkanı

Sayın Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU ve KVKK Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Cihan

KANLIGÖZ, Kamu, Özel Sektör ve Üniversitelerimizin yöneticileri, öğretim üyeleri, Sivil

Toplum Örgütlerimizin temsilcileri, Bilişim Uzmanları ve öğrencilerin katılımı ile

gerçekleşen zirvede; alanlarında söz sahibi olan kırkaltı (46) konuşmacı yer almış ve

600’ü aşkın katılım olmuştur.

Vodafone, Türkcell, Türk Hava Yolları, Erat Kablo, Vision Solutions ve Lenova'nın Ana 

Sponsor olduğu söz konusu etkinliğe altmışaltı (66) sponsor firma destek vermiş ve 

sponsor firmalardan 47'si stant açarak ürün ve hizmetlerini sergilemiştir. Tüm stantlar, 

açılış oturumunda yer alan değerli protokol ve üst düzey yöneticilerimiz tarafından TBD 

Genel Başkanı Sayın Rahmi AKTEPE nezaretinde açılışı müteakip ziyaret edilerek 

firmaların ürün ve hizmetleri hakkında bilgi alınmıştır. 
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Etkinlik boyunca, dijital dönüşüm teknolojilerinin kamuda kullanımı, yerli ve milli 

teknolojilerin geliştirilmesi ve kamuda kullanılmasının yaygınlaştırılması, dijitalleşen iş 

süreçlerinde veri güvenliğinin nasıl sağlanacağı, bulut altyapıları, veri yönetişimi, tekno 

girişimcilik ve BT tedarik süreçleri, “Milli Teknoloji Hamlesi” ve “Dijital Türkiye” 

vizyonu için yapılması gerekenler, sektör paydaşları arasında etkili iletişim ve 

eşgüdümün sağlanması hususları tüm katılımcılar tarafından tartışılmış ve çözüm 

önerileri ortak akıl ile oluşturulmuştur. 

Sektör paydaşları tarafından ülkemizin evren ötesi yolculuğunda ihtiyaç duyacağı 

uygulamalar yani üst yapılar için öncelikli olarak gelişmiş haberleşme altyapılarına 

ihtiyaç olduğu dile getirilmiştir.  

Etkinlik kapsamında yer alan bir (1) davetli konuşma ve altı (6) oturum yoğun ilgi ve 

yüksek katılım ile izlenmiştir.  
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KAMU BIB’25 - BİMY’29 BÜTÜNLEŞİK ETKİNLİĞİNDEN FOTOĞRAFLAR 
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