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Otuz yıl önce 1989’da bu ay, Tim Berners Lee
bilgisayarları birbirine bağlayacak bir iletim ağı
önerdiğinde onun proje koordinatörü bile bunu
kuşkuyla karşılamış, ve sadece “Belirsiz ama ilginç”
diyebilmişti.

Aradan geçen 30 yılda web ve
internetin, dünyanın bilgisini
bütün insanlığa sunacağı,  bu
bilgiyle donanan insanlığın
bilgeliğe ulaşacağı sanılıyordu.
Bu hayalin yarısı gerçekleşti.

Bilgi arttı, ama bilgelik
artmadı.
Artan ise, artık tarihe gömüleceği sanılan siyasal
kutuplaşmalar, yalan ve kasıtlı haberler, aşırı
milliyetçilik ve popülizm, küresellik yerine ulusların
korumacılık eğilimleri, ırk ayrımcılığı gibi
olumsuzluklardı. Bütün bu karamsar gelişmelere
rağmen biz, 1995’te Vakfımızı kurarkenki vizyon
ve misyonumuzu bugün de hâlâ koruyoruz.

SunuşA
Ülkemizde verimliliği, araştırma-geliştirmeyi,
yaratıcılığı, yenilikçiliği artırmak için bilişimin
sunduğu çözümleri geliştirecek politikalar
üretmeyi, önermeyi, uygulamaya çalışmayı hedef
seçmiştik. Bu hedefe doğru yürümeye devam
ediyoruz.

İşte bu çerçevede, dünyada heyecan yaratan
Blockchain uygulamasının ülkemiz ekonomisine
uyarlanma yöntemlerini tartışmaya açmamız,
bence Vakfımızın 2018’deki en dinamik faaliyeti
oldu.

Blockchain Türkiye Platformu’nun kurulmasıyla,
ülkemizin çok sayıda saygın kurumu bu platforma
katılarak bize, gerçekleşmesini her zaman arzu
ettiğimiz “katılımcı yenilikçi ortak fikir üretiminin”
mümkün olduğunu gösterdi.

Buna paralel olarak, Vakfımızın kuruluşundan
bugüne kadar gelişine tarih düşen “Daha Yeni
Başlıyor” kitabımızın yarattığı akademik tartışma
ortamını, “Başlangıç Noktası” adıyla bir düşünce
ve fikir alışverişi platformuna dönüştürdük. Bu da
Vakfımızın yeni kuşak fikirlere açılımını, yenilikçi
genç girişimlerle tanışmasını sağlayan atılımcı bir
girişim oldu. Kamuoyunun öteden beri tanıdığı,
Vakfımızı toplum düzeyinde tanımlayan
faaliyetlerimizi aksatmadık. eTR Ödülleri’nin
15’incisini bu yıl yapacağız. Şimdiye kadarki 14
ödülün kamu sektöründe yarattığı ilginin, kamuda
dijitalleşmeyi hızlandırdığına inanıyoruz.

Yine dijitalleşme boyutunda, bilişimle ekonomide
artı değer yaratılması, dijital teknoloji geliştiricilerin
daha hızla yetiştirilmesi, böylece bu konulardaki
yetenek açığının kapatılması, Vakfımızın 2018’de
hedef aldığı konulardı.



02

Dijitalleşmenin, sadece kamu ve özel sektör
düzeyinde kalmaması, yerel yönetimlerce de
benimsenmesi amacıyla 2011’de İstanbul’la
başlattığımız “akıllı şehir” projelerimiz bugün
Çanakkale’de bir dijital dönüşümü
gerçekleştirmeye doğru ilerliyor.

Önce eTürkiye adıyla 2001’de başlayan, sonra
eDönüşüm adıyla devam eden, Vakfımızın fiilen
rol aldığı süreçten bu yana Avrupa Birliği’nin yol
gösteren fikirleri, uygulamaları bizim için hep kilit
önemde oldu.

Vakfımız, ülkemizin 2002’de Avrupa Altıncı Çerçeve
Programı’na katılmasını sağlamak amacıyla çok
çalışmıştı. Ülkemizin AB ile uyumunu artırmasını
sağlamaya yönelik gayretlerimiz 18 yıldır sürüyor.
Sözcüsü olduğumuz Dijital Türkiye Platformu ile
AB arasındaki ilişkileri 2018’de hem AB
projelerimizle, hem AB’nin üst düzey yetkilileriyle
temaslarla ilerlettik. Buna devamda kararlıyız.

Vakfımızın daha 1998’de “Yeni Öğrenme Modeli
ve Eğitimde Bilişim Teknolojileri” başlıklı raporunu
hatırlatarak, eğitime bugün, hâlâ çok önem
verdiğimizi vurgulamak isterim. Bu amaçla,
gençlerimizi STEM konusunda teşvik amacıyla
2017’de başlattığımız KOD Ödülleri çalışmalarına
devam ediyoruz.

Ayrıca, akademik nitelikli, yüksek katma değer
üreten Future Learning konferansına 2004’ten beri
ev sahipliği yapıyoruz. 2018’deki, şimdiye kadarki
en geniş kapsamlısı oldu.

Eğitime yaptığımız her katkıyı, ülkemizin sosyal
sermayesine katkı olarak görüyoruz. Sosyal
sermayemizin, ülkemizin ana doğal kaynağı
olduğunun bilincindeyiz.

Sosyal sermayenin yarısını oluşturan kadın
nüfusun girişimciliğe teşvik edilmesi, bu amaçla
teknoloji eğitimi almasını sağlamak amacıyla MEB
ve Vodafone Vakfı’yla ortak çalışmaya 3 yıldır
devam ediyoruz. Bu çalışmayı, tıpkı tohumların
toprak altından yükselerek toprak üstüne doğru
yeşermesi, filiz vermesi gibi, aşağıdan yukarıya
doğal bir gelişim süreci olarak görüyoruz.

Seneye, 2020’de Vakfımız 25
yaşında olacak. Aramızda
Vakfımızın kuruluşundan beri
yanımızda yürüyen
arkadaşlarımıza, üyelerimize, bize
inanan, destek veren bütün
gönüldaşlarımıza şükranlarımı
sunuyorum. Vakfımıza katılan
genç arkadaşlarımızın da vizyon
ve misyonumuzu benimsediklerini
büyük bir kıvançla gözlüyorum.
Güveninize, şahsım ve Vakfımız
adına teşekkür ediyorum.

Faruk Eczacıbaşı
Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı



Öncelikli hedefi,

bilgi toplumuna giden süreci

hızlandırmak olan Türkiye
Bilişim Vakfı, bu hedefe yönelik pek
çok çalışma gerçekleştirmiş,
gerçekleştirmeye devam edecektir.

Kurumsal SponsorlarımızB
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Globalleşme sürecinde, uluslararası rekabete

dayanma gücüne kavuşmuş ve verimliliğin her

alanda en üst düzeyde sağlandığı bir ülke olma

yolundaki Türkiye’nin, tüm bu hayallerini

gerçekleştirebilmesi için en gerekli unsurlardan

biri olan bilişimi, tüm topluma yaygınlaştırmaya

çalışan Vakfımız bilişimin ekonomideki payının

artması için, bilimsel araştırma ve geliştirme

etkinliklerini teşvik edecek ekonomik ve sosyal

çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve

uygulanmalarını sağlamak için uğraş vermektir.

Bu çabalarında Vakfımız da diğer
sivil toplum kuruluşları gibi,
genellikle sponsorluk temeline

dayanır. Sponsorlarımızın
varlığı sayesinde pek çok
projeyi gerçekleştirme
olanağı bulduk.

Bu önemli desteklerinden dolayı, büyük firma

olmanın “sosyal sorumluluğunun“ bilincinde olan

kurumsal sponsorlarımız çok önemli bir görevi

yerine getirmektedirler.

Varlığımızı sürdürebilmemiz değerli

sponsorlarımızın desteklerini sürdürmelerine büyük

ölçüde bağlıdır. 2018 yılında da Vakfımıza

kurumsal sponsorluk desteği veren

Eczacıbaşı Holding, Samsung
Türkiye, Xerox Türkiye, e-Güven

AŞ ve SAS Türkiye’ye teşekkür
borçluyuz.

Kurumsal ana sponsorlarımız dışında proje

sponsorluğu şeklinde önemli katkısını aldığımız

Vodafone Türkiye (Teknolojide Öncekadın

ve eTR ödülleri), Kale Holding (aklımfikrim

Çanakkale), Türkiye İş Bankası (KOD 2019),
Yapı Kredi Bankası (KOD 2018),
Medianova ve Netmarble Türkiye (KOD

ödülleri) ailesine  de ayrıca teşekkür ediyoruz.Bu

zor dönemde kurumlarımızın Türkiye Bilişim

Vakfı’nı, dolayısı ile Türkiye’yi Bilgi Toplumuna

taşıma çalışmalarını desteklemeyi sürdüreceklerini

umuyor ve bekliyoruz.



Türkiye Bilişim Vakfı ve
Samsung Electronics

Türkiye'den İşbirliği
Samsung Türkiye, vakfımızın

kurumsal ana destekçileri

arasına katıldı

Dijitalleşen dünyada farkındalığı yüksek bir toplum

oluşturma amacıyla hareket eden Samsung

Electronics Türkiye, bilgi toplumuna
dönüşmüş bir Türkiye için çalışmalarını

sürdüren Türkiye Bilişim Vakfı ile kurumsal

sponsorluk anlaşması imzaladı.

C Kurumsal
Sponsorlarımız

Yeni Kurumsal Sponsorlarımız/SamsungC.1
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Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından

Samsung Electronics Türkiye, bilgi toplumuna

dönüşmüş bir Türkiye için çalışan Türkiye Bilişim

Vakfı (TBV) ile bu geçişe hız kazandırmak ve katkıda

bulunmak için önemli bir işbirliğinde bulundu.

Yapılan anlaşma ile ilgili olarak düzenlenen

toplantıya Samsung Electronics Türkiye Başkanı

DaeHyun Kim ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı

Faruk Eczacıbaşı katıldı.

Türkiye Bilişim Vakfı ile yapılan anlaşmaya yönelik

düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan

Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun

Kim “Samsung Electronics olarak dünyaya

kattığımız yenilikler ve değerler kadar içinde

bulunduğumuz topluma katkı sağlamanın

öneminin farkındayız. Bu doğrultuda

oluşturduğumuz projelerle hem bugüne hem

geleceğe önemli katkılar sağladığımızı

düşünüyorum. Kurulduğu günden bu yana

alanında Türkiye’yi ileri götürmeyi hedefleyen bir

vakıf ile işbirliği içinde bulunmaktan ve gelecek

projelerine de katkıda bulunmaktan dolayı gurur

duyuyorum” dedi.

Samsung gibi önemli bir firma ile yapılan

anlaşmanın kendilerine büyük katkısı olacağını

belirten Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk

Eczacıbaşı ise “TBV; 1995 yılından bu yana ortaya

koyduğu projelerle Türkiye’nin bilgi ve iletişim

teknolojileri alanında ilerlemesi için çalışmalarını

sürdürüyor ve sürdürmeye de devam edecek.

Bu noktada dünyanın en büyük
teknoloji şirketlerinden olan
Samsung’un desteğini arkamıza
almaktan dolayı hem kendim hem
TBV adına çok mutlu olduğumu
ifade etmek isterim” dedi.

Türkiye Bilişim Vakfı’yla işbirliği yaparak bilinçli

bir toplum oluşturulması yolunda daha geniş

kitlelere ulaşmak isteyen Samsung’un bu alanda

birçok sosyal sorumluluk projesi de bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl başlatılan ve toplum tarafından

büyük ilgi gören  “Siber Zorba Olma!” da bu

projelerden bir tanesi. Yaşadığımız dijital çağın

en büyük sorunlarından biri olan, özellikle

çocukların ve gençlerin internet ortamında maruz

kaldıkları siber şiddete karşı “Siber Zorba Olma!”

diyen Samsung, önümüzdeki dönemde TBV ile bu

konu özelinde de işbirliği yaparak, farkındalığı

yüksek bir toplum oluşturma yolunda beraber

hareket edecek.



Gelişmiş analitik ve yapay zekada dünya lideri

olan yazılım devi SAS, bilgi toplumuna dönüşmüş

bir Türkiye için çalışan Türkiye Bilişim Vakfı’nın

(TBV) kurumsal sponsoru oldu.

SAS, TBV’nin
Kurumsal Sponsoru
Oldu

C Kurumsal
Sponsorlarımız

Yeni Kurumsal Sponsorlarımız/SASC.1
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TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve SAS Türkiye ve

Orta Asya Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdürü

Tayfun Topkoç’un imzaladığı kurumsal sponsorluk

anlaşmasıyla, global bilgi birikimi ve teknolojik

altyapısıyla SAS, TBV’nin gelecek dönemde ortaya

koyacağı projelerde önemli katkılar sunacak.

Bu önemli işbirliği ile ilgili konuşan SAS Türkiye

ve Orta Asya Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdürü

Tayfun Topkoç şunları söyledi:

“Yakın zaman önce sosyal sorumluluk yaklaşımı

çerçevesinde; Türkiye’nin Dijital Zekasıyla

Kalkınması adına TBV ile birlikte hayata

geçirdiğimiz “Dijital Teknoloji Geliştiriciler”

projesinin hemen ardından böylesine önemli bir

işbirliğine daha imza atmış olmaktan dolayı çok

mutluyuz. Yaklaşık 25 yıldır temsil
ettiği alanlarda  çok önemli
çalışmalara imza atan TBV’nin
kurumsal sponsoru olarak bu
faaliyetlere önemli bir katkı
sunabileceğimizi düşünüyoruz.”

Konuya ilişkin açıklama yapan TBV Başkanı Faruk

Eczacıbaşı ise şöyle konuştu:

“Kurulduğumuz günden bu yana geliştirdiğimiz

işbirlikleri ve ürettiğimiz projeler ile öncelikli hedefi

teknoloji ile kalkınan bir Türkiye olan her kesimin

desteklediği önemli bir kurum olmayı başardık ve

bu süreçte paydaşlarımızın da desteği ile ülke

menfaatlerini gözeten birçok başarılı çalışmayı

hayata geçirdik. Bu noktada, alanında öncü

şirketler arasında yer alan SAS’ın kurumsal

sponsorumuz olarak destekçilerimiz arasında yer

almasından dolayı çok mutluyuz.

Türkiye'nin bilgi
toplumuna dönüşümü ve
geleceği için geliştireceğimiz
projelerde bu tür işbirlikleri
bizleri cesaretlendiriyor"



Türkiye Bilişim Vakfı yaklaşık 25 yıldır
teknoloji ile kalkınmanın önemine

dikkat çekmek üzere sosyal
projeler üretiyor ve farkındalık

etkinlikleri düzenliyor.

Bunun yanında teknoloji dünyasındaki gelişmeleri

ABD-Uzakdoğu ve Avrupa teknoloji ve dijital

gündemini/gelecek planlarını gözlemleyerek

ülkemiz için fırsat alanlarının belirlenmesine

çalışıyor. Diğer taraftan; eTR ödülleri ve

organizasyonu, özel sektör dijital dönüşüm

projeleri, eğitim projeleri, oyun ile öğrenme , akıllı

şehirler,siber güvenlik vs gibi önemli konularda

güçlü paydaşlar,akademi ve destekçilerimiz ile

birlikte projeler gerçekleştiriyor ayrıca ilgili

alanlarda kamu otoritesince oluşturulması gereken

altyapı ve regülasyon ,kanun ve yönetmeliklerin

hazırlanması süreçlerine katkı veriyor...

Etkinlikler/ProjelerC
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eTR Ödülleri Nedir?”
eDevlet; devletin, hizmetlerini Bilgi ve İletişim
Teknolojileri’ni kullanarak vatandaşa, iş
dünyasına sunması yoluyla daha etkin ve
verimli bir yönetime ulaşılmasıdır.

eDevlet kavramı, merkezi kamu teşkilatlarında,
yasama ve yargı erklerinde uygulanabileceği gibi,
yerel yönetimlerde de uygulanabilir.

eDevlet kamudan vatandaşa (G2C), kamudan iş
dünyasına (G2B) ve kamudan kamuya (G2G) işlev
görebilir. eDevleti otomasyon projelerinden ayıran
temel farklılık, eDevlet projelerinin iş süreçlerini
yeniden tanımlayan, vatandaşın, iş dünyasının ve
kamu çalışanının erişimine açık projeler olmalarıdır.

TÜSİAD ve TBV yukarıda belirtilen
noktaları göz önüne alarak, kamu kurumları ve
yerel yönetimlerin başarılı e-Devlet
uygulamaları hakkında farkındalık yaratmak
ve öne çıkan uygulamaları ödüllendirmek
hedefi ile 2019 yılında da 15. eTR ödüllerini
verecektir.

e-Türkiye ÖdülleriC.1



Etkinlikler/ProjelerC e-Türkiye ÖdülleriC.1

Teknolojinin hızla ilerlemesine bağlı olarak iletişim
alanında yaşanan gelişmeler, bireylerin yaşamlarını
olduğu kadar iş dünyasını ve kamu yönetimi
anlayışını da değiştirmiştir. Kamu yönetiminde
hayati önem taşıyan şeffaflık, tarafsızlık ve iyi
yönetişimin yerleşmesi, dijitalleşme ile birlikte
eDevlet uygulamalarının yaygınlaşması vasıtasıyla
daha da mümkün olmaktadır.

Kamuda bir reform niteliği taşıyan eDevlet
yaygınlaştıkça verimlilik ve kaliteyi
yükseltmektedir. eDevlet uygulamaları,
toplumun artan ve değişen beklenti ve
isteklerinin karşılanmasını da
kolaylaştırmaktadır.

Bu anlayıştan yola çıkarak, 2003 yılında, TÜSİAD
ve TBV, ortak hedefleri olan “Bilgi Toplumu ve
eTürkiye”nin gerçekleşmesi için birlikte hareket
etme ve bu konudaki çabalarını yoğunlaştırarak
sürdürme kararını almışlar ve her yıl düzenlenmek
üzere “eTürkiye eTR Ödülleri”ni oluşturmuşlardır.
TÜSİAD-TBV eTR Ödülleri’nin yedincisinin T.C.
Cumhurbaşkanlığı makamının himayelerinde

Çankaya Köşkü’nde ve son yedi yıldaki ödül
törenlerinin TBMM Başkanlığı makamının
himayesinde TBMM’de gerçekleştirilmesi ve
bundan sonraki ödül törenlerimize de ev
sahipliği yapacaklarını bildirmiş olmaları
bizler için onur kaynağı olmuştur.

Başkanların Mesajı
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ETR Ödülleri Kategorileri

1) Kamu kurumlarına (kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları dahil)
yönelik kategoriler:

a) Kamudan Vatandaşa eHizmetler Kategorisi:
Başvuruya konu olan uygulama, etkileşimli
(interaktif) olarak internet üzerinden herhangi bir
devlet hizmetinin kullanıcıların erişimine
sunulması, devletin birimlerinin bu konudaki iş
süreçlerini kısaltması, etkinliğini ve verimliliğini
artırması amacına yönelik olmalıdır.

b) Kamudan İş Dünyasına eHizmetler
Kategorisi:
Başvuruya konu olan uygulama, etkileşimli
(interaktif) olarak internet üzerinden iş dünyasının
(hedef kitlenin) erişimine sunulması, devletin
birimlerinin bu konudaki iş süreçlerini kısaltması,
etkinliğini ve verimliliğini artırması amacına
yönelik olmalıdır.

c) Kamudan Kamuya eHizmetler
Kategorisi:
Başvuruya konu olan uygulama, etkileşimli
(interaktif) olarak internet üzerinden
herhangi bir devlet hizmetinin diğer hedef
kamu kuruluşlarının erişimine sunulması,
devletin birimlerinin bu konudaki iş
süreçlerini kısaltması, etkinliğini ve
verimliliğini artırması amacına yönelik
olmalıdır.

2) Yerel Yönetimlere ve/veya yan kuruluşlarına
yönelik kategoriler:

Değerlendirme ve ödüllendirme sürecinde nüfusu,
maddi kaynakları ve idari kapasiteleri çok farklı
olan belediyeleri aynı kategoride değerlendirmek
yerine, belediyeler küçük, orta ve büyük ölçekli
olarak üç farklı grupta değerlendirilecektir. Bu
kategoriler oluşturulurken kullanılan ölçütlerin, var
olan yasalar ve bu yasalarda belediyelere verilen
görevlerle uyum içinde olması hedeflenmiştir. [1]

a) Küçük Ölçekli Belediye Kategorisi:
Nüfusu 5.000-49.999 kişi arası olan belediyeler
b) Orta Ölçekli Belediye Kategorisi:
Nüfusu 50.000-750.000 kişi arası olan belediyeler
c) Büyük Ölçekli Belediye Kategorisi:
Nüfusu 750.000’den fazla olan belediyeler.

[1] Alt sınır olan 5.000 nüfus, belediye olabilme alt
sınırıdır (5393 Sayılı Belediye Kanunu, Madde 4).

Orta Ölçekli Belediye kategorisindealt sınır olan
50.000 ise belediyelere verilen stratejik planlama,

kadın ve çocuklara yönelik koruma evleri açma gibi
birçok yetki ve görev için kanunen belirlenmiş bir sınırdır
(Belediye Kanunu, Madde 14 ve 41).

Büyük Ölçekli Belediye kategorisinde alt sınır olan
750.000 nüfus, kanunen Büyükşehir Belediyesi olabilme
sınırıdır (5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
Madde 4).
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3) Özel Ödül

Yukarıda sıralanan kategorilere uymayan ancak
modern devlet anlayışını destekleyen, şeffaflık,
sosyal sorumluluk, istihdam olanağı yaratmak,
maliyet verimliliğini artırmak gibi ilkeleri
benimsemiş uygulamalar ayrıca TÜSİAD-TBV
eTR Yürütme Kurulu tarafından ‘özel ödül’
kategorisi dahilinde değerlendirilecektir.

4) En İyi Gelişim Gösteren Proje Ödülü

Önceki yıllarda eTR ödülü almış olan projelerin
gelişimlerinin takip edilmesi ve projelerin
kazanımlarının değerlendirilmesi sonucunda
TÜSİAD-TBV eTR Yürütme Kurulu tarafından
“En İyi Gelişim Gösteren Proje” ödülü verilecektir.
Bu çerçevede, sadece önceki yıllarda eTR ödülü
kazanan proje sahibi kurumların başvurusuna açık
olan bu ödül için eTR Ödül Sekreterliğince
kendilerine ayrı bir form iletilecek ve yanıtlanan
bu form üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
Bu çerçevede, bu ödül kategorisi için başvuru
kılavuzundaki formlar kullanılmayacaktır.

5) Ana Sponsor Ödülü

eTR Ödüllerine başvuru yapan projeler arasından
eTR Yürütme Kurulu ve Ana Sponsor temsilcilerinin
ortak kararı ve ödülün genel amaç ve prensipleri
ile Ana Sponsorun beklentileri göz önüne alınarak
belirlenir. Bu özel ödül tören esnasında Ana
Sponsorun en üst düzey temsilcisi tarafından
takdim edilir.

eTR Ödülleri Değerlendirme Kriterleri

Toplam 4 uzman jürinin bulunduğu kurulda her
başvuru en az üç bağımsız uzman tarafından
değerlendirilir. Uzmanlar yüksek standardı ve
tarafsızlığı sağlamak için ayrı ayrı çalışırlar.
Değerlendirme kriterleri ve değerlendirmedeki
ağırlık yüzdeleri şöyledir:

1) Yenilikçilik ve etkin yönetim (%30)
2) Somut uygulanabilir sonuçlar ve etkileri (%40)
3) Transfer olabilme özelliği ve uygunluk (%30)

eTR Ödülleri Değerlendirme Yöntemi

eTR Ödüllerine yapılan başvurular eTR Ödülleri
Yürütme Kurulu tarafından incelenir. Başvuru
Dosyası’nın belirtilen formata uygun olmaması ve
istenilen bilgileri içermemesi durumunda başvuru,
değerlendirme dışı tutulur. Değerlendirmeye
alınacak başvurular, konunun uzmanları tarafından
değerlendirilecektir. Uzmanların değerlendirmesi
sonucunda finale kalan projeler kamuoyuna
açıklanacaktır. eTR Ödüllerini kazanan projeleri
belirlemek üzere bir jüri oluşturulacaktır. Finalist
projeleri inceleyen Jüri, eTR Ödül Töreni sırasında
elektronik oylama ile kazanan projeleri
belirleyecektir. Kazanan projelere ödülleri ödül
töreni sonunda takdim edilecektir.
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ETR Ödülleri Kazananlar
Küçük Ölçekli Belediye Kategorisi
Artvin Belediyesi Engelsiz Belediye (İYİBu)
Orta Ölçekli Belediye Kategorisi
Süleymanpaşa Belediyesi Yapay Zeka Destekli
Mutlukent Projesi
Büyük Ölçekli Belediye Kategorisi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mobil Çevre
Denetim Sistemi
Kamudan Kamuya e-Hizmetler Kategorisi
Orman Genel Müdürlüğü ORDEP
Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler Kategorisi
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İRİS

Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler Kategorisi
Sağlık Bakanlığı Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi
(ESİM)
ETR Özel Ödülü
Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınları
Yöneticileri
Eğitim ve Test Simülatörü (OYMES)
Vodafone Özel Ödülü
Milli Eğitim Bakanlığı Engelsiz DYS
En İyi Gelişim Gösteren Proje
Sağlık Bakanlığı e-NABIZ



14. eTR Ödülleri
T.B.M.M.’de sahiplerini buldu

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)
tarafından, Vodafone Türkiye ana
sponsorluğunda düzenlenen “14. e Türkiye
(eTR) Ödülleri” Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

eTR Ödülleri toplantısında bir konuşma
gerçekleştiren TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Erol Bilecik şunları söyledi:

“Dijitalleşme sadece iş dünyasının değil kamunun
da dönüşümünde çok önemli bir itici güçtür.
Dijital teknolojiler, hedeflenen “daha açık, daha
katılımcı ve daha yenilikçi bir kamu yönetimi”
yolunda en önemli kolaylaştırıcı konumundadır. e-
Devlet’i, sadece verimlilik için değil, daha şeffaf ve
hesap verebilir, daha yenilikçi, daha katılımcı ve
kapsayıcı; neticede güvenilir bir devlet için temel
unsur olarak görüyoruz. Kamuda özel sektör ve STK
katılımcılığını sağlayacak bir kurul veya yapının
geliştirilmesini önemli görüyoruz.. eTR Ödüllerine
aldığımız her başvuru, geliştirilen her yeni projenin,

bilgi
toplumuna
dönüşüm
yolunda bizi
ileri taşıdığını
vurgulamak
istiyorum.

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim TBV Yönetim Kurulu
Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise konuşmasında şu
ifadeleri kullandı:

“Bu ödülleri, kamu kurum ve kuruluşlarımızın da
benimsediğini görüyoruz. 14 yılda başvuran proje
sayısı 500’e dayandı. 13 yılda 75 proje ödül
aldı. Bugün 24 proje finale kalmış durumda.
Bugün artık, dijitalleşme kavramı, hele Sanayi 4.0
ile birlikte artık devletimizin her katında benimsendi.
Dünyada dijitalleşmenin hızı ve ivmesi sürekli
artıyor. Teknolojiye dair bildiğimiz her şey aynı hızla
eskiyor. Yerini, yeni kavramlar, yeni paradigmalar
alıyor. Ülkemiz, bu hızlı gelişime ayak uydurmak,
hızla uyum sağlamak, koşusunu daha hızlandırmak
zorunda. eTR Ödüllerimiz, en azından kamu kurum
ve kuruluşlarımızı bu hıza teşvik amacını güdüyor.

Sanayi devrimini, bilişim ve
teknoloji devrimiyle birlikte
düşünmek... Ülkemizin ekonomik büyümesi
ve sosyal kalkınması için bu cümle, kilit önemde.
Türkiye Bilişim Vakfı ve TÜSİAD olarak, işte bu
süreci en başından beri teşvik ettiğimiz için haklı
bir gururu paylaşıyoruz. ”

Etkinlikler/ProjelerC e-Türkiye ÖdülleriC.1
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TBV, Anadolu’ da yaşayan, maddi bağımlılıkları
olan, ekonomik özgürlükleri olmayan ev kadınları
ve genç kızlar ile ekonomik piramidin en altında
yer alan kadınların mobil teknolojilere erişimlerinin
önündeki engelleri kaldırarak kadınların toplumsal
hayata katılımını artırmak amacıyla Türkiye
Vodafone Vakfı tarafından önerilen bir projeye
ortak olmuştur. Bu projede Türkiye’deki kadınlara
iletişim teknolojilerini sunarak onların sosyal ve
ekonomik hayata kazandırılması amacıyla bir
platform oluşturulması, bu platformun uzun soluklu
olması ve böylece Türkiye’de kadınların ekonomiye
katılımlarına yönelik fırsat eşitliği yaratılması,
sosyo-ekonomik durumlarının iyileştirilmesi ve
bölgesel/küresel açılımlar yapmaları için gerekli
zeminin hazırlanması hedeflenmiş ve geçen yıl
içerisinde bu hedeflere ulaşılmıştır.

Girişimcilikte Önce KadınC.2

Türkiye Bilişim Vakfı, Millî Eğitim
Bakanlığı (Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü) ve Türkiye
Vodafone Vakfı ortaklığında
"Girişimcilikte Önce

Kadın" Projesi ile 26.000
kadına ulaşıldı
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Projede;
1.Türkiye’deki ihtiyacın tespit edilmesi,
2.Teknoloji ve girişimcilik eğitimleri ile kadınların
bilinçlendirilmesi,
3.Girişimci kadınların mobil teknolojileri kullanarak
etkin ve verimli yeni iş yapış biçimlerinin
oluşturulması,
4.Mobil teknolojilerle daha geniş bir coğrafyada
iş yapabilecek yetkinliğin desteklenmesi/teşvik
edilmesi amaçlanmıştır.

Bir önceki proje paydaşları olarak Türkiye Vodafone
Vakfı ve TBV arasındaki mutabakatın yanında
projeyi tüm Türkiye ye yaymak ve bu konuda
mümkün olduğunca fazla katılımcıya ulaşmak
gayesi ile Milli Eğitim Bakanlığı ile iletişime
geçilmiş,proje ve hedefleri aktarılmış ve destek
istenmiştir.Uzun süren görüşmeler sonucunda Milli
Eğitim Bakanlığının da proje ortağı olarak desteği
alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü ile varılan mutabakat sonucu
eğitimlerin 7 bölgede seçilecek iller de ve Halkevleri
vasıtasıyla verilmesi karara bağlanmıştır.Proje
dahilinde eğiticilerin eğitimi görevi TBV tarafından
üstlenilmiş ve başarı ile tamamlanmıştır.

Temel olarak;
Girişimcilikte Önce Kadın projesinin amacı, el
emeği, göz nuru ürünlerin bilgi iletişim
teknolojisinin getirdiği yeniliklerle satışının
kolaylaştırılması ve hobi olarak başlanan birçok
çalışmanın gelir getirici bir faaliyete dönüşmesini
sağlamaktır.

“Girişimcilikte Önce Kadın” Projesi ile 2 yılda 26
bini aşkın kadın el emeğini kazanca dönüştürmeyi
öğrendi. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Vodafone
Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata
geçirilen “Girişimcilikte Önce Kadın” projesi 2
yılda 20 ilde 26 binden fazla kadına ulaştı.

Projenin ikinci etabının sonunda düzenlenen
Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması ile girişimcilik
ve teknoloji alanlarında eğitim alarak el emeğini
kazanca dönüştüren başarılı kadınlara girişimcilik
hayallerini gerçekleştirebilmeleri için cansuyu
sermayesi olarak toplamda 50 bin TL’yi aşkın para
ödülü sunuldu.

Eğitim alan tüm kadınların kendi üretimleri olan
el yapımı ürünlerle katıldığı ve projenin internet
sitesi aracılığıyla satış yaptığı yarışmaya
başvurular, proje ortaklarının temsilcilerinden
oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Başvurularda,
katılımcıların proje öncesindeki durumları, projeyle
yaşanan değişim ve proje sonrasına yönelik
beklentileri dikkate alınırken, projenin internet
sitesine girilen toplam ilan ve satış sayısı ile toplam
satış tutarı da değerlendirmede kriter olarak
kullanıldı. Proje, girişimci kadınların el emeği, göz
nuru ürünlerinin bilgi iletişim teknolojisinin
getirdiği yeniliklerle satışının kolaylaştırılması ve
hobi olarak başlanan birçok çalışmanın gelir getirici
bir faaliyete dönüşmesini sağlayarak, meslek sahibi
olmayan kadınların ekonomik hayata katılımlarını
özendirmek ve ailenin refah düzeyini artıracak ek
gelire kavuşmalarına olanak yaratmaktır.



0118
Kadınların Halk Eğitimi Merkezlerinde aldıkları
eğitim sürecinde elde ettikleri bilgi ve beceriyle
ürün, üretim ve girişimcilik yeteneklerinin
hayatlarında ölçülebilir bir fark yaratmasının
amaçlandığı proje, iki yılda Türkiye’nin 20 ilinde
23.000 kadının kendi kişisel başarı hikâyelerini de
oluşturmalarına imkân sağladı. Proje kapsamında
dijital ve mobil teknolojiler ile pazarlama, mali
mevzuat, iletişim becerileri ve girişimcilik
konularında, pilot il ve kurumlarda 23.000 kadına
552 bin saat eğitim verildi.

Projenin ilk yılındaki hedef kitlesi; İstanbul, Ankara,
İzmir, Antalya, Eskişehir, Samsun, Bursa,
Diyarbakır, Elazığ ve Giresun’da Halk Eğitimi
Merkezlerinde ve olgunlaşma enstitülerinde
öğrenim gören kadınlardır. Yeni döneminde ise
Adana, Kayseri, Denizli, Trabzon, Gaziantep,
Erzincan, Mersin, Muğla, Kocaeli ve Sivas’taki
kadınlar programa dâhil edilmiştir.

Faruk Eczacıbaşı;‘‘Güçlü bir
ekonomi için kadın iş gücü şart!’’

Türkiye’de ekonomik ve sosyal hayattaki cinsiyet
rollerine baktığımızda kadınların çalışmayı
erkeklerden daha erken bırakıp ev içine dönük bir
hayat yaşadıklarını görüyoruz. Fakat burada önemli
olan nokta kadınların sosyal yaşamdaki bu olumsuz
durumunu nasıl değiştirebileceğimizdir. Bu değişim
için kadın istihdamının ve gelişiminin artırılması,
kadınlara fırsatlar verilmesi gerektiği inancındayız.
Girişimcilikte Önce Kadın projesinde amacımız
çalışmayan kadınları çalışmaya ve girişimciliğe
yöneltmektir. Çünkü Türkiye’nin kullanılmayan en
büyük potansiyeli kadınlardır Bu sebeple güçlü
bir ekonomi, kadınların işgücüne katılımını
görmezden gelemeyeceği gibi daha çok teşvik
edici olmalıdır.

Kadınlarımızı ekonomik ve sosyal hayatın içine
daha çok dahil etmek için kullanılabilecek en
önemli araç şüphesiz ki teknolojidir. Bu sebeple
Girişimcilikte Önce Kadın Projesi’nde kursiyer
kadınlara girişimcilik derslerinin yanı sıra bilgi
teknolojileri eğitimleri de verilmiştir. Teknolojinin
gücünü arkasında alan kadınlar, kendilerini daha
çok alanda geliştirerek satışlarını yaşam
alanlarından çıkarıp tüm Türkiye’ye yayma şansı
elde etmiştir. Vakfımız, bu amaca hizmet eden
eğitim içeriklerinin hazırlanmasında etkin rol
oynamıştır ve elindeki bilgi birikimini böylesine
anlamlı bir projede kullanmaktan büyük mutluluk
duymaktadır.

Proje kapsamında eğitim alacak kadın kursiyerlerin,
ürünlerinin hizmete sokulacağı dijital mağaza
www.oncekadin.gov.tr oluşturulmuştur.
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Girişimcilikte Önce Kadın Mobil
Uygulaması İle Ekonomiye
Katılan Kadın Sayısı Artacak.

Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Vodafone Vakfı ve
Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğinde hayata geçirilen
“Girişimcilikte Önce Kadın” projesinin üçüncü
yılında kadın girişimcilerin hayatını
kolaylaştıracak yeni bir mobil uygulama geliştirildi.
Girişimcilikte Önce Kadın Mobil Uygulaması ile
kadınlar, daha önce sınıf içinde verilen eğitimleri
online olarak alabilecek. Ayrıca ürettikleri ürünleri
bu uygulama üzerinden dijital mağazaya
yükleyebilecek. “Girişimcilikte Önce Kadın” projesi,
teknolojinin gücünü kullanarak kadınların sosyal
ve ekonomik hayata katılımına destek olmaya
devam ediyor.

3 yıl önce Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Vodafone
Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata
geçirilen “Girişimcilikte Önce Kadın” projesi
kapsamında daha fazla kadına ulaşmak ve teknoloji
kullanım penetrasyonunu artırmak amacıyla bir
mobil uygulama geliştirildi. Kadın kursiyerler,
Girişimcilikte Önce Kadın Mobil Uygulaması ile
daha önce sınıf içinde verilen eğitimleri online
olarak alabilecek. Ayrıca, ürettikleri ürünleri bu
uygulama üzerinden dijital mağazaya
yükleyebilecek. “Girişimcilikte Önce Kadın” projesi
kapsamında bugüne kadar sınıfiçi eğitimlerle 20
ilde 26 binden fazla kadına ulaşan proje ortakları,
bu eğitimleri dijital dünyaya aktararak 81 ildeki
Halk Eğitimi Merkezi (HEM) üyesi kadın
girişimcilere ulaşmayı hedefliyor.
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Kadınlara cepten online eğitim

Girişimcilikte Önce Kadın Mobil Uygulaması ile,
“Girişimcilikte Önce Kadın” projesi ve Halk Eğitimi
Merkezleri ile daha önce hiç ilişkisi olmamış
kadınların yanı sıra Halk Eğitimi Merkezleri’nden
mesleki eğitimini almış ama ürün satmaya
başlamamış kadınlara ve projede halihazırda aktif
olan kadınlara ulaşılması hedefleniyor. Uygulama,
daha önce proje katılımcısı olan kadınların Halk
Eğitimi Merkezleri’nde sınıfta aldığı girişimcilik ve
teknoloji eğitimlerini mobil uygulama üzerinden
alabilmelerini sağlıyor. Ayrıca, Halk Eğitimi
Merkezleri’nde mesleki eğitimini alan ve bu
uygulama sayesinde girişimcilik ve teknoloji
eğitimlerini tamamlayan kadınlar, uygulama
üzerinden oncekadin.gov.tr adresindeki dijital
mağazaya ürünlerini yükleyebiliyor ve ürünlerini
yine uygulamadaki profil sayfası üzerinden takip
edebiliyor. Kadınlar, her yıl düzenlenen
Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması’na da mobil
uygulama üzerinden başvuruda bulunabiliyor.

iOS ve Android marketlerinde

Girişimcilikte Önce Kadın Mobil Uygulaması, iOS
ve Android uygulama marketlerinden ücretsiz
indirilebiliyor. Uygulamayı akıllı telefona indirdikten
sonra Giriş ekranından üyelik kaydı yapılıyor. Daha
sonra, kullanım amacına uygun olarak açılan
sayfalardaki yönergeler takip edilmek suretiyle
uygulama kullanılıyor.

Kadınların ekonomik hayata katılımlarını ve
girişimcilik kapasitelerini artırma hedefiyle hayata
geçirilen “Girişimcilikte Önce Kadın” projesi ile 2
yılda 20 ilde 26 binden fazla kadına Halk Eğitimi
Merkezleri’nde teknoloji ve girişimcilik üzerine
eğitimler verilerek yaklaşık 43 milyon TL’lik ekonomik
değer yaratıldı. Eğitim alan kadınlar, kendileri için
özel olarak oluşturulan oncekadin.gov.tr adresindeki
dijital mağaza üzerinden ürünlerini satışa sunarak
el emeklerini kazanca dönüştürebiliyor. Dijital
mağazada bugüne kadar 32 bin ilan verildi, 210 bin
TL’den fazla satış yapıldı.
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Kâr amacı gütmeyen BCTR, Türkiye’de
sürdürülebilir blockchain
ekosistemini yaratma ve yeni
dönem iş yapış biçimlerinin
önündeki zorlukların giderilmesi
hedefiyle faaliyetlerini
yürütecek.

Platform; düzenleyeceği eğitimler ve etkinlikler ile
çeşitli bilgilendirici yayınlar ve içeriklerin yanı sıra
bilim, sanayi ve teknoloji akademileri, düşünce
kuruluşları, üniversiteler, diğer ülke ve birliklerin
blockchain platformları ve konsorsiyumlarıyla da
önemli iş birliklerine imza atacak.

Blockchain Türkiye
platformu kuruldu
Blockchain teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması,
faydalarının araştırılması ve kullanımının artırılması

amacıyla Türkiye Bilişim Vakfı
liderliğinde Blockchain Türkiye
Platformu Haziran 2018’de
kuruldu. Platform, çalışmalarını Türkiye’de
farklı sektörlerden kurumların desteğiyle, güçlü
bir blockchain ekosistemi oluşturma hedefiyle
yürütecek. Türkiye Bilişim Vakfı hızlı gelişmelerin
yaşandığı, pek çok ülkenin yatırım yaptığı
blockchain teknolojisinde; girişimcilerin
desteklendiği, yeni iş modellerinin çalışıldığı,
Türkiye’nin bu konuda söz sahibi ülkelerden biri
haline gelerek geleceği tasarladığı bir dünya
yaratmak amacıyla Blockchain Türkiye
Platformu’nu (BCTR) hayata geçirdi.

BlockchainC.3



Blockchain teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması,
bilinirliği ve kullanımının artırılması, faydalarının
araştırılması ve stratejik önceliklerinin saptanması
için, eğitimler vermek, etkinlikler düzenlemek,
içerikler üretmek ve yayınlar yapmak, çalışma
grupları ile blockchain teknolojisine ilişkin güncel
konuları ve kullanım alanlarını değerlendirmek,
ilgili paydaşları bir araya getirmek gibi hedeflerle
yola çıkan Platform, kanun yapıcılar, kamu kurum
ve kuruluşları, düzenleyici otoriteler ile özel sektör
ve akademi arasında köprü kurmayı; onları
düzenlenecek etkinliklere davet etmeyi; istişare
toplantıları düzenlemeyi, mevzuat geliştirme
çalışmalarına görüş vermeyi ve katkıda bulunmayı
da hedefliyor.

Blockchain Türkiye Platformu’nun tanıtımı
amacıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan
Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı,

iş hayatının ve her türlü beşeri
alışverişin olmazsa olmazının,
karşılıklı güven tesisi olduğuna
dikkat çekerek,“Güvenin maliyeti
hala çok yüksek. Bugün, 500 yılı aşkın
süredir kullandığımız, çift yanlı kayıt tutma
prensibine, matematiğin de yardımıyla bir
üçüncüsünü eklemek üzere yola çıkıyoruz: Güven.
İlgi ile takip ettiğim bir ekonomistin, blockchain
teknolojisini geçmiş 500 yıllık teknolojik ilerleme
ile mukayeseli değerlendirirken söylediği, ‘Matbaa
devrimi bilgi boşluğunu doldurdu; sanayi devrimi
güç boşluğunu doldurdu; internet devrimi mesafe
boşluğunu doldurdu; blockchain devrimi ise güven
boşluğunu dolduracak’ sözlerine katılmamak
mümkün değil”dedi.
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Blockchain Türkiye Platformu’nun kuruluşunda
yer alan ve ilk üyelerinden biri olan Bankalararası
Kart Merkezi (BKM) adına konuşan Genel Müdür
Dr. Soner Canko ise, blockchain teknolojisinin
geleceği şekillendireceğine inandıklarını belirterek,
“BKM olarak blockchain teknolojisini hayatımıza
girdiği günden bu yana takip ediyor, nasıl çözümler
üretebileceğini kavramaya yönelik çalışmalara
imza atıyoruz. Yeniliklerin, teknolojik gelişmelerin;
başarılı, verimli ve hızlı entegrasyonu için
ekosistem kurmanın önemini şimdiye kadar BKM
Express, FinTech Istanbul, TROY gibi
çalışmalarımızda deneyimlediğimiz için, şimdi de
TBV çatısı altında tüm sektörlere erişebilecek bu
platformun bir parçası olmaktan memnuniyet
duyuyoruz”dedi.

Farklı üyelik biçimleriyle kurumsal
katılımcılar dâhil olabileceği, her
sektörden katılımcıya açık olan ve
kısa süre içinde Türkiye’de faaliyet gösteren tüm
sektörlere ulaşması beklenen BCTR’nin danışma
kurulunda, dünyadan önemli Türk akademisyenler
ve konusunda uzman kişiler yer alıyor.
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Türkiye BCTR ile
geleceğe hazırlanıyor

Blockchain teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması,
faydalarının araştırılması ve kullanımının artırılması
amacıyla Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) liderliğinde
kurulan Blockchain Türkiye Platformu 55 üyeye
ulaştı.

Blockchain, finanstan tedarik zinciri yönetimine,
sağlıktan enerjiye kadar birçok sektörde kullanım
alanları araştırılan bir teknoloji olarak dikkat
çekiyor. Sunduğu güvenli ve şeffaf yapıların yanı
sıra yeni iş modellerinin doğmasına da aracı olan
teknoloji, “geleceğin teknolojisi” olarak anılıyor.
Öyle ki başta teknoloji, finans ve sigorta olmak
üzere pek çok farklı alanda Blockchain’e önemli
bütçeler ayrılıyor, denemeler yapılıyor, yeni ürün
ve hizmetler hayata geçiriliyor.

Teknolojinin potansiyelinin, faydalarının ve
kullanım alanlarının araştırılması amacıyla kurulan
platform, Türkiye’nin alanında öncü şirketlerinin
ilgisini kısa sürede çekti ve kurulduğu günden bu
yana 62 üyeye ulaştı. 62 üye ile 10’dan fazla
sektörün temsil edildiği Blockchain Türkiye
Platformu sayesinde yeni bakış açılarıyla sektörler
arası pek çok yeni işbirliği oluşturulması ve
konsorsiyumlar kurulması bekleniyor.

Blockchain Türkiye Platformu’nun, her biri
ülkemizin önde gelen ve uluslararası etki gücüne
sahip kurumların müteşekkil üyeleri arasından
yapılan seçim ile belirlenen Yürütme Kurulu’nda
yer alan isimler de, 12 Ekim 2018 Cuma günü
düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.
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Blockchain Türkiye Platformu Yürütme Kurulu’nda
yer alan isimler şöyle oluştu; Türkiye Bilişim Vakfı
Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Bankalararası Kart
Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko,
Accenture Türkiye Genel Müdürü Dilnişin Bayel,
Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Tolga Ulutaş, Boğaziçi Ventures
Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, BTCTurk
CEO’su Özgür Güneri ve Ford Otosan CDO’su
Hayriye Karakuzu Karadeniz.

Blockchain Türkiye Platformu Yürütme Kurulu’nu
tanıtmak amacıyla düzenlenen basın toplantısında
konuşan BCTR Yürütme Kurulu üyesi ve Türkiye
Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı,

“Türkiye Bilişim Vakfı, Mayıs 1995’te kurulduğunda
kendine çok basit bir tanım belirledi: ‘Türkiye’nin
bilgi toplumuna geçiş sürecini hızlandırmak.’ Vakfın
temel misyonu, bilgi ve iletişim teknolojilerinin
ülkenin verimliliğine katkıda bulunmasını

sağlamaktı. Bugün ister Dördüncü Endüstri
Devrimi diyelim, ister bilgi toplumu,
gerçek şu ki dünya gittikçe hızlanan bir
aşamaya girdi ve bizi de yeni bir
düşünme biçimine zorluyor. Blockchain,
bu yeni düşünce kalıbının en devrimsel
sonuçları olacak ürünlerinden biri;
anlamak, sindirmek ve yaygınlaşmasını sağlamak
için aynı masanın etrafında toplanıyoruz” dedi.
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Blockchain Türkiye Platformu Yürütme Kurulu
üyesi ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel
Müdürü Dr. Soner Canko, “Blockchain getirdiği
teknolojik imkânlardan ziyade gerektirdiği farklı
düşünce yapısı ve yeni iş modelleri ile bugüne
kadarki gelişmelerden farklılaşıyor. Bu yeni
düşünce yapısını anlayıp benimsemeden gelecekte
var olmak mümkün olmayacaktır. Bu düşünceden
hareketle kurulan BCTR’yi farklı sektörlerden
oyuncuları aynı masa etrafında buluşturmaya
imkân sağlaması nedeniyle ülkemiz için büyük
bir fırsat olarak görüyorum” dedi.

BCTR Yürütme Kurulu Üyesi ve Accenture Türkiye
Genel Müdürü Dilnişin Bayel, “Günümüzde birçok
firma hala blockchain teknolojisinin nasıl
kullanılacağı konusunda soru işaretlerine sahip
olmasına rağmen tek bir konuda hem fikir;
Blockchain, işletmelerde kapana kısılmış çok büyük
bir değerin kilidini açıyor.  Bu yeni teknoloji;
süreçlerin yeniden şekillendirilmesi, verimlilik ve
kalitenin iyileştirilmesi, taraflar arasında şeffaflığın
artması gibi üç temel konuda köklü bir değişim
sağlıyor.

Günümüzün temel ajandası olan ekosistem bazlı
düşünmeyi ve yeni modeller geliştirmeyi
hızlandırıyor. Bir örnek vermek gerekirse,
blockchain teknolojisi yatırım bankalarının altyapı
maliyetlerini yüzde 30 civarında azaltarak yıllık 12
milyar dolarlık bir tasarruf sağlamalarına yardımcı
olabilir” dedi.

BCTR Yürütme Kurulu Üyesi ve Akbank Direkt
Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Tolga Ulutaş, “Blockchain teknolojisi, finans
alanında yeni hizmetlerin oluşturulmasına imkân
sağlarken zaman ve maliyet konusunda da birçok
fayda sunuyor. Bunların yanı sıra platform
kullanıcıları arasında bulunan güvenin gelişimine

de olanak sağlıyor. Sadece finans değil
tüm sektörlere yeni fırsatlar sunan bu
teknolojinin ülkemizde gelişmesi için tüm partileri
bir araya getiren Blockchain Türkiye Platformu ve
Türkiye Bilişim Vakfı’na geleceğe öncülük ettikleri
için teşekkür ediyorum” dedi.

BCTR Yürütme Kurulu Üyesi ve Boğaziçi Ventures
Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek,

“Blockchain güven sorununu
teknolojik olarak çözmüştür. Doğru
kabul edilen birçok iş modelinin hızla değişeceği
bir döneme girdik. Büyük değişimler her zaman
fırsatlarla dolu olur. Türkiye’nin, blockchain
dünyasında liderliği ele alabilmesi için fırsatımız
var. Türkiye Bilişim Vakfı’nın liderliğinde farklı bilgi
ve deneyimlere sahip kişilerin bir araya gelmesinin
fark yaratacak bir inisiyatif olduğunu
düşünüyorum” dedi.
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BCTR Yürütme Kurulu Üyesi ve BTCTurk CEO’su
Özgür Güneri, “Teknolojinin gelişim ivmesi sanayi,
hizmetler ve finans sektörlerinde iş modellerini
hızla değiştiriyor ve bu değişim farklı yaklaşımları
kaçınılmaz kılıyor.  Blockchain bu değişim ve
dönüşümün tam odağında yer alıyor.  Şirketler,
sektörler ve hatta ülkeler tarafından bu değişim
ve dönüşümün doğru yönetilmesi ekonomik
performansları üzerinde önemli belirleyicilerden
birisi olacak. BCTR’nin kurulmasının Blockchain
teknolojisinin katkısı ile iş modellerinin
güncellenmesi ve küreselleşen fırsatları
şirketlerimiz, sektörlerimiz ve ülkemiz için erişilebilir
hale gelmesi noktasında büyük katkısı olacağına
inanıyorum” dedi.

BCTR Yürütme Kurulu Üyesi ve Ford Otosan
CDO’su Hayriye Karakuzu Karadeniz, “Blockchain
otomotiv endüstrisinde uçtan uca tedarik zinciri,
bir aracın tüm geçmişinin ortak bir platformda
tutulması, otomatik sahiplik değişimi, takibi ve
sigortacılık, filo yönetimi gibi yan sektörlere
getireceği yeni iş modelleri ile farklı bir dünyaya
kapı açacak.

Araç üretimi, sahipliği gibi alanlarda ilişkili
paydaşlarla olan bilgi paylaşımı ve transferi de bu

anlamda çok değişecek. Araç yaşam
döngüsündeki pek çok işlemde
kullanım alanı fırsatları görüyoruz,
aynı şekilde müşterilerimizin deneyimlerinde de
çok daha kolaylık ve hız getirmesini güvenli bir
şekilde iletişimin sağlanması için yakın takip
edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ekosistemde aktif
ve önemli bir oyuncu olmak için bu yapı içindeyiz.
Bu yapıyı Türkiye ve global arenada en iyi şekilde
kullanmamıza imkan sağlayacak, Türkiye’yi bu
teknoloji açısından rekabetçi düzlemde tutacak
regülasyonların oluşmasına da katkı sunmayı
hedefliyoruz” dedi.

Etkinlikle birlikte Blockchain Türkiye Platformu
altında oluşturulan çalışma gruplarına ait bilgiler
de paylaşıldı. BCTR üyelerinin aktif olarak yer
alacağı çalışma gruplarında ise Blockchain
alanındaki fırsatlar tespit edilip, bu fırsatların
endüstri üzerindeki etkileri analiz edilecek ve
yenilikçi stratejiler belirlenip uygun aksiyonlar
alınacak.



İşbirlikleri

Etkinlikler/ProjelerC BlockchainC.3

Altın Üyeler
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Platin Üyeler



Etkinlikler/ProjelerC

Türkiye Biliim Vakfı olarak Sayın Bilim-Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün talebi
dogrultusunda önemli bir raporu TUBİSAD ve
BTS&Partners ile birlikte hazırlayarak hem Bakanlık
yetkilileri hem de kamuoyu ile paylaştık.

9 Ana Konu Odağında Bilgi
ve İletişim Sektörü’nün
Büyütülmesi ve İlgili
Sektörlerde Ekonomik
Artı Değer Yaratılması

Türkiye Dijital Atılım StratejisiC.4
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Günümüzde dijital teknolojiler hızlı bir devinim
içerisinde gelişmektedir. Bu değişim global bir
ekonominin doğması anlamına gelirken, ulusal
ekonomilerin de söz konusu dijital globalleşmeye
ayak uydurmak amacıyla sektörel bazda ihtiyaçları
tespit ederek, dijitalleşmenin ve Bilgi ve İletişim
Sektörü’ndeki hızlı büyümenin önünü açacak
düzenlemeler yapması ihtiyacı da doğmaktadır.
Bakanlığınızın talebi üzerine, Türkiye’de Bilgi-
İletişim ve Telekomünikasyon (“BİT”) sektörlerinde
mal ve hizmet üretimi ve ihracaatın mevcut
büyüklüğünün iki katına çıkarılması için izlenecek
yol haritası, belirlenen öncü sektörler bazında; net,
somut ve çabuk geri dönüş almayı hedefleyen
öneriler çerçevesinde işbu Dijital Atılım Stratejisi
Raporu’nda (“Rapor”) görüş ve bilgilerinize
sunulmuştur.

İşbu Rapor’daki çalışma Türkiye Bilişim Vakfı
(“TBV”) ve Bilişim Sanayicileri Derneği
(“TUBİSAD”) tarafından ortaklaşa yürütülmüş
olup, Rapor’daki çalışmanın hukuki boyutu, içerik
temini gibi konularda ise, Türkiye’de bilişim sektörü
alanında en çok bilgiye sahip kurumlardan bir
tanesi olan BTS hukuk bürosu iş birliği ile
yapılmıştır.

Raporumuz öncelikli olarak etki yaratması beklenen
ve birincil derecede büyümenin hedeflendiği 9 ana
başlık olarak belirlediğimiz (i) Yazılım ve İthalat,
(ii) Telekomünikasyon ve Elektronik Haberleşme
Sektörü, (iii) İnovasyon-Girişimcilik ve Ar-Ge, (iv)
Kamu Sektörü, (v) Savunma Sanayii Sektörü, (vi)
E-Ticaret Sektörü, (vii) Oyun Sektörü, (viii)
KOBİ’lerin Dijitalleşmesi ve (ix) Sanayinin Dijital
Dönüşümü çerçevesinde hazırlanmıştır.

Raporun hazırlanması aşamasında her bir sektör
için sektöre yön veren firmalarla görüşmek,
sektörlere temas eden sivil toplum kuruluşlarından
görüş almak şeklinde bir metodoloji izlenerek,
sektörlerde yaşanan ve büyümenin önünü tıkayan
sorunlar dinlenmiş, belirlenmiş ve yine aynı
aktörlerden sektörün dinamikleri ve BİT sektöründe
hedeflenen büyüme göz önüne alınarak
oluşturulmuş çözüm önerileri ve fikirler elde
edilerek, söz konusu bu bilgiler bu Rapor içerisinde
derlenmiştir. Rapor’da yansıtılmış sektörel analizler
ve büyümeye yönelik öneriler her bir sektör ve ana

başlık özelinde belirtilmiş olmakla beraber, geniş
perspektiften bakıldığında
sektörlerin birbirleriyle
etkileşim içerisinde büyük
çapta bir büyümeyi tetikleyeceği
de mutlak bir gerçektir. Bu yönergeden
hareketle, Rapor’un okunması esnasında Rapor’da
sektörel bazda yer verilmiş görüş ve önerilerin,
sektörün etkileşim içerisinde olduğu diğer
sektörlere de uyarlanmasının mümkün ve faydalı
olacağı da göz önünde bulundurulmalıdır.

Daha evvel, çeşitli zamanlarda çeşitli makamlara
gerek sözlü gerek yazılı olarak da iletme imkanı
bulduğumuz görüş ve önerilerimizi bu Rapor
vesilesiyle bir dokümanda derleyerek ve
güncelleyerek size iletmekteyiz. Bu vesileyle,
aşağıdaki yöntemin, yukarıda önerdiğimiz metot
ile birlikte benimsenerek, önerilerimizin hayata
geçirilmesinin ve hedeflenen büyümenin bu
vesileyle gerçekleştirilebileceğini hedeflemekteyiz.
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Yönetici Özeti

Türkiye’de BİT sektörünün mal ve hizmet üretimi
ve ihracaatının mevcut büyüklüğünün

(i) Yazılım ve İthalat,
(ii) Telekomünikasyon ve
Elektronik Haberleşme Sektörü,
(iii) İnovasyon-Girişimcilik ve
Ar-Ge, (iv) Kamu Sektörü,
(v) Savunma Sanayii Sektörü,
(vi) E-Ticaret Sektörü,
(vii) Oyun Sektörü,
(viii) KOBİ’lerin Dijitalleşmesi ve
(ix) Sanayinin Dijital Dönüşümü
olmak üzere belirlenen 9 ana
başlık çerçevesinde ve bunlardan hareketle,
2 katına çıkarılması için bir yol haritası teşkil etmesi
hedefiyle, sıralanan sektör ve konular özelinde
çözüm önerileri sunan işbu Rapor hazırlanmıştır.
Bu Raporda yer alan başlıklar, Türkiye’nin 2023
vizyonu doğrultusunda ve Kalkınma Bakanlığı
tarafından yayınlanan eylem planı uyarınca
geliştirilmesi hedef olarak belirlenmiş ve BİT
sektörünün büyütülmesine doğrudan ve hızlı
şekilde etki edecek sektör ve konulardır.

Raporun tamamına ulaşmak için:
http://www.tbv.org.tr/uploads/page/document/1150 1812173759.pdf

2016 rakamlarına göre 94,3 milyar TL olarak
hesaplanmış olan Türkiye BİT sektör hacminin
2023 yılında 160 milyar dolara ulaşması
hedeflenmektedir. 2016 yılı büyüme hızı %14,4
olarak tespit edilmiştir. Aynı zamanda son 5 yıllık
büyüme ortalamasının da %15 olduğu
kaydedilmiştir. Bu halde, diğer tüm faktörler
dışarıda bırakılacak olursa 2023 hedefine ulaşmak
için, 2016’da kaydedilen büyümenin yaklaşık 2 katı
hızda bir yıllık ortalama büyüme hızı
yakalanmalıdır. Bu durumda ancak gerekli
önlemlerin alınması ve çalışmaların yapılması ile
yaklaşık %25 oranında bir büyüme başarıldığı
takdirde, BİT sektörü yaklaşık 3 yıl gibi bir zaman
zarfında kendini katlayacaktır.

Bu hedef doğrultusunda;
sektörlerde elde edilmiş
başarıların izlenmesi, bunların
sürdürülebilmesi ve etkilerinin
artırılması için gerekli eylem
planlarının hayata geçirilmesi de
BİT sektöründeki büyümenin başarıya ulaşması
için getirilen yeni önerilerin gerçekleştirilmesi
kadar önem taşımaktadır.
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TBV ve SAS “Dijital Teknoloji
Geliştiriciler” Projesini Başlattı

Bilgi toplumuna dönüşüm yolunda önemli
çalışmalar yürüten Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)
ile gelişmiş analitik ve yapay zekada dünya
lideri olan yazılım devi SAS, Türkiye Dijital
Zekasıyla Kalkınacak sloganıyla “Dijital
Teknoloji Geliştiriciler” projesi kapsamındaki
işbirliklerini duyurdular.

Dünya, ekonomiler hızla dijitalleşiyor ve
dijitalleşme iş dünyasını derinden etkiliyor. Dünya
çapındaki yapay zeka gelirinin 2025 yılına kadar
36,8 milyar dolara çıkması, nesnelerin interneti
cihazlarının oluşturduğu pazarın bu yıl 26,7 milyar
dolara, 2025 yılında ise 75,4 milyar dolara ulaşması
bekleniyor. Akıllı şehirlerin 2020’de 1,5 trilyon
dolarlık piyasa değeriyle büyük iş fırsatları
yaratacağı öngörülüyor. Tüm bu rakamlar bizi tek
bir sonuca götürüyor: Veri temelli ekonomide
rekabetçi olmak, milli refah için önemli.

Kalkınma, dijital teknoloji geliştirecek gençlerle
mümkün.

TBV ve SAS “Dijital Teknoloji Geliştiriciler” ProjesiC.5

“Türkiye Dijital Zekasıyla Kalkınacak”
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Dijital Türkiye Platformu tarafından PwC
Türkiye'nin katkılarıyla kısa bir süre önce
yayınlanan “Dijitalleşme Yolunda Türkiye”
raporuna göre, "Türkiye'de çalışmayan, eğitim ve
öğretim görmeyen 20-24 yaş aralığındaki genç
nüfusun oranı yüzde 33. Bu oranın Almanya
seviyesi olan yüzde 9'a indirilmesi durumunda,
Türkiye ekonomisine ilave 64,7 milyar dolar
ekonomik katkı sağlanabilir” Sadece bu rakamlar
bile Türkiye’nin bu alana daha çok yatırım yaparak
elde edeceği kazanımların büyüklüğünü gösteriyor.

Dijital yatırımlarla ekonomisini geliştirmiş ülkelerle
rekabette güçlü bir konuma gelmek için en önemli
unsur dijital zekalar olarak adlandırabilecek
yetişmiş yetenek gücüne sahip olmak. Bu alanda
var olan eksiği gidermek ülkemiz için en önemli
çözülmesi gereken konuların başında yer alıyor.
TBV ile SAS yaptıkları işbirliği ile sosyal sorumluluk
yaklaşımı çerçevesinde; Türkiye Dijital Zekasıyla
Kalkınacak sloganıyla “Dijital Teknoloji
Geliştiriciler” projesi kapsamında işbirliği
yapacaklar.

TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, projeye ilişkin
Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümünü
desteklemek ana misyonu ile gerçekleştirdikleri
işbirliklerine bir yenisini eklemekten memnuniyet

duyduklarını belirterek, SAS ile 2023
yılına dek,  Veri Bilimi, Yazılım
Programı Geliştirme, Bulut
Bilişim ve Genç Yetenekler ana
başlıkları altında dijital teknoloji geliştirecek
yeteneklerin yetiştirilmesi vizyonuyla
gerçekleştirmeyi planladığımız projelerle dijital
dönüşümün hayatımıza katacağı yeni işlere
hazırlanılmasını destekleyeceğiz.
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Nitelikli insan
kaynağı yetiştirilmesi
çalışmalarına hiç beklemeden
başlanılması gerekiyor.

Üniversiteler, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla
birlikte yürütülecek çalışmamızın etkin ve kapsayıcı
olması çok önem taşıyor” dedi.

SAS olarak 22 yıldır Türkiye’de faaliyet
gösterdiklerini, analitikte dünya lideri olan SAS’ın
Türkiye ve Orta Asya Bölgelerinden Sorumlu Genel
Müdürü Tayfun Topkoç, “Türkiye’de kurumlara ve
şirketlere dijital değişim yolculuğunun ilk
adımında, ihtiyaç duyulan veri tabanlı platformları
ve çözümleri sağlıyoruz. Ar-Ge’ye büyük yatırımlar
yapıyor ve sürekli inovasyon diyoruz. SAS’ın global
vizyonu ve sahip olduğu derin bilgisini Türkiye’nin
gelişmesine katkı sunmak üzere paylaşmak
istiyoruz. Çünkü Türkiye’nin daha refah bir ülke
haline gelmesi ve rekabette öne çıkması için
şimdinin ve geleceğin ihtiyacı olan, teknolojinin
gelişimi ile ortaya çıkan yeni meslek alanlarında
yetişmiş insan açığının bir an önce kapatılması
gerektiğine inanıyoruz. Biz TBV ile Türkiye’nin
dijitalleşme sürecini hızlandırmak ve geleceğin
dijital ekonomisinde oyun kurucu olmasını
sağlamak için veri bilimi, analitik, yazılım ve
programlama gibi alanlarda yeterliliğe sahip dijital
teknoloji geliştirici yetiştirmemiz gerektiğini
söylüyoruz. Bu kapsamda birlikte başlattığımız
“Dijital Teknoloji Geliştiriciler” projesi ile SAS’ın
hali hazırda Boğaziçi ve Sabancı üniversiteleri
başta olmak üzere Türkiye’nin önemli eğitim
kurumları ile paylaştığı bilgi birikimini daha fazla
kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi çalışmalarına
hiç beklemeden başlanılması gerekiyor.
Üniversiteler, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla
birlikte yürütülecek çalışmamızın etkin ve kapsayıcı
olması çok önem taşıyor” dedi.

SAS olarak 22 yıldır Türkiye’de faaliyet
gösterdiklerini, analitikte dünya lideri olan SAS’ın
Türkiye ve Orta Asya Bölgelerinden Sorumlu Genel
Müdürü Tayfun Topkoç, “Türkiye’de kurumlara ve
şirketlere dijital değişim yolculuğunun ilk
adımında, ihtiyaç duyulan veri tabanlı platformları
ve çözümleri sağlıyoruz. Ar-Ge’ye büyük yatırımlar
yapıyor ve sürekli inovasyon diyoruz. SAS’ın global
vizyonu ve sahip olduğu derin bilgisini Türkiye’nin
gelişmesine katkı sunmak üzere paylaşmak
istiyoruz. Çünkü Türkiye’nin daha refah bir ülke
haline gelmesi ve rekabette öne çıkması için
şimdinin ve geleceğin ihtiyacı olan, teknolojinin

gelişimi ile ortaya çıkan yeni meslek
alanlarında yetişmiş insan
açığının bir an önce kapatılması gerektiğine
inanıyoruz.
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Dijital Teknoloji Geliştiriciler

kimler olacak?
Proje kapsamında ilk olarak üniversite mezunu
profesyonellere ulaşılması hedefleniyor. Yeni
mezun olmuş gençler, birkaç yıllık tecrübesi olan
ve kendisini geliştirmek isteyenler veya kariyer
değişikliği yapmak isteyenler bu eğitimlerden
faydalanarak, yepyeni ve başarılı bir kariyer
yolculuğuna adım atabilecekler. Buna paralel
olarak ikinci hedef kitleyi hali hazırda üniversitede
eğitim alan gençler oluşturuyor. Henüz kariyer
yolculuğunun başında olan gençler bu eğitimler
sayesinde bir adım öne çıkabilecek. Son olarak,
ilk ve orta öğretim kurumlarındaki öğrencilere de
ulaşmak hedefler arasında yer alıyor. Geleceğin
dijital dünyasına çok erken yaşlardan itibaren
hazırlanmak gerektiğinden, bu gruba yönelik
eğitimler ayrı bir önem taşıyor. Çekirdekten dijital
yetilerini geliştiren çocukların ülkenin geleceği
için daha fazla katkı yapacağı öngörülüyor.

Boğaziçi Üniversitesi Analitik ve İçgörü Araştırma
Merkezi Direktörü Hüseyin Sami Karaca
konuşmasında, veri analitiğine yatırım yapan
kurumların rakiplerine oranla büyüme hızı ve maliyet
anlamında belirgin avantajlara sahip olduğunu ifade
etti. Veri analitiği konusunda en büyük ihtiyaçların
başında bu alanda yetkin yetişmiş insan gücü
geldiğini aktaran Karaca, “Boğaziçi Üniversitesi ve
Analitik ve İçgörü Araştırma Merkezi (AIM) olarak,
teknolojik altyapısı ve tecrübesiyle bizlere destek
olan SAS’ın işbirliğiyle yürüttüğümüz çalışmalar ve
eğitim programları sayesinde veri bilimi ve analitik
uygulamalara olan ihtiyacın karşılanmasına ve veriye
dayalı yenilikçi büyüme yöntemlerinin
geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz” dedi.

Sabancı Üniversitesi Davranış Analitiği ve
Görselleştirme Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Burçin
Bozkaya, Sabancı Üniversitesi olarak Türkiye’nin
dünyadaki teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmesi
ve geleceğin yapay zeka yöntem ve uygulamalarını
hem üreten hem de aktif kullanan veri bilimci bir
nesli yetiştirebilmesi için farklı seviyelerde çeşitli
eğitim ve araştırma programları başlattıklarını
söyledi. Bozkaya, “SAS sunduğu altyapı ve yazılım
uygulamaları ile bu programları başarıyla
yürütmemize ve bu işgücünü yetiştirmemize büyük
imkan sağlıyor.

SAS desteği sayesinde yetiştirdiğimiz

genç beyinler dünya
çapında projelere katkıda bulunabilecek
bir donanım ile mezun oluyor ve iş dünyasına
katılıyorlar” dedi.
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Online eğitimler ile projeyi Türkiye geneline
yayarken fiziki eğitimleri de yaygınlaştırmayı ihmal
etmeyeceğiz. İstanbul’da pilot olarak başlayan
projeyi Anadolu’daki illere de taşımak üzere 7
bölgede önde gelen üniversiteleri projeye dahil
etmek, 7 bölgede çok sayıda genç yeteneğe
ulaşmak istiyoruz.

Bu vesileyle Türkiye’nin her yerine ulaşacak ve
eğitimde fırsat eşitliğini de desteklemiş olacağız.
Projenin üçüncü aşamasında ise lise ve orta eğitim
kurumlarını hedefleyecek ve buradaki gençlerimizin
veri bilimcisi başta olmak üzere, geleceğin
meslekleri hakkında bilgilendirerek, yazılım
alanında giriş seviyesi taşıyan özel eğitimler
verebilmek adına eğitici eğitimlerini devreye almak
istiyoruz”.

2023’e kadar 50 bin veri
bilimci 100 bin dijital
genç yetenek
TBV liderliğinde yürütülecek projenin SAS ile
doğrudan alakalı olan bölümünde, 2023’e kadar
sürecek 5 yıllık bir dönemde üniversite seviyesinde
50.000’i aşkın gence veri bilimi alanında hem
online hem de fiziki eğitimlerle ulaşılması
hedefleniyor. Orta ve lise seviyesinde ise 100.000
gence eğitici eğitimleri ile katkı sağlanacak
projenin bütünü düşüldüğünde, “Dijital Teknoloji
Geliştiriciler” vizyonuna TBV önderliğinde çok
sayıda şirketin katkı sağlayarak yüz binlerce genç
dijital zekanın ülkemize kazandırılması bekleniyor.

1 yılda 1000 Veri Bilimci
SAS Türkiye ve Orta Asya Bölgelerinden Sorumlu
Genel Müdürü Tayfun Topkoç, öncelikle Boğaziçi
Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle
SAS’ın geliştirdiği özel müfredat ile amfilerde
eğitimler vereceklerini belirterek konuşmasını şöyle
sürdürdü: “İlk yıl 1000 veri bilimci yetiştirmeyi
hedefliyoruz. Projenin ilerleyen aşamalarında ise
TBV ile farklı alanlara yönelik eğitimlerle projenin
kapsamını genişletmeyi planlıyoruz.  Projenin ikinci
fazında, daha fazla kişinin bu eğitimlerden
faydalanabilmesi için uzun yıllardır ABD’de binlerce
kişiye ulaşan online eğitim programını Türkiye’de
de erişime açmayı planlıyoruz.
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Tüm dünyada 3 – 7 Aralık tarihleri arası kutlanan
Bilgisayar Bilimleri Eğitimi Haftası kapsamında
Microsoft Türkiye ve Türkiye Bilişim Vakfı iş
birliğiyle 4 Aralık’ta Kanyon Joint Idea’da
düzenlenen toplantıda eğitim ve teknoloji
sektöründen önemli isimler bir araya geldi.

Bilişimin eğitim sistemine entegrasyonuyla
gençlerin teknoloji üretmesini sağlamak ve
istihdam fırsatlarını artırmak üzere düzenlenen,
“Gençleri geleceğe hazırlamak için yetenek açığını
kapatmak” konulu toplantıya teknoloji, eğitim ve
akademi alanında 40’a yakın uzman katıldı.
Etkinlikte özel sektör ve STK iş birliği ile Türkiye’de
eğitimin geleceği ve istihdam için atılabilecek
potansiyel adımlar ele alındı.

TBV ve Microsoft’tan
gençler için anlamlı
bir adım: “gençleri
geleceğe
hazırlamak için
yetenek açığını
kapatmak”

Microsoft-TBV Bilgisayar Bilimleri Eğitim HaftasıC.6
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Toplantıda, Türkiye’de eğitimin geleceği, gençlerin
dijital ekonomiye ayak uydurabilmesi ve teknoloji
üreten bir nesil olması için atılacak adımlar, bilgi
ve yetenek eksikliğinin nasıl kapatılması için neler
yapılabileceği ve gençler için istihdamın nasıl
artırılabileceği gibi konularda fikir alışverişi yapıldı.
Bilişim ile eğitimi bir araya getirecek potansiyel
iş ortaklıklarının da ele alındığı toplantıda
konuşulan konuların ve önerilerin bir rapor haline
getirilip yayınlanması planlanıyor.

‘Eğitimde Dijital Dönüşüm’ temasının işlendiği
etkinlik, Türkiye Bilişim Vakfı Genel Sekreteri
Çağdaş Ergin’in açılış konuşmasıyla başladı.
Toplantı içeriği ve akış hakkında bilgi veren Ergin,
daha sonra sözü konuşmasını yapması için Türkiye
Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk
Eczacıbaşı’na devretti.

‘Yenilikler inşa etmek için eski
altyapıları değiştirmek
gerek’
Faruk Eczacıbaşı konuşmasına Microsoft’a bu
toplantıya ön ayak olduğu için teşekkür ederek
başladı ve sözlerine şöyle devam etti: “TBV olarak
genellikle teknolojik bir kurum olarak algılanıyoruz.
Açıkçası bizim işimiz bilgisayarların iç dünyasından
çok, Teknolojiyi ne yapacağız? Nasıl kullanacağız?
gibi sorulara cevap aramak.

Eski bir altyapının üzerine kurulmuş yeniliklerin
sağlam olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla yenilikler
inşa etmek için bu eski altyapıları da değiştirmemiz
gerekiyor. En eski ve en önemli altyapılardan birisi
ise eğitim. Eğitim bugünden yarına biten bir şey
değil, başka kuşakların sorumluluklarını da bize
yüklüyor.”

Faruk Eczacıbaşı’ndan sonra konuşan Microsoft
Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu: “Teknoloji
hızla gelişiyor ve biz de bu gelişimin tam ortasında
yer alan bir şirketiz. Microsoft Türkiye olarak 25
yıldır Türkiye’nin dijital, ekonomik ve sosyal
geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyoruz.
Teknolojiyle desteklenen ve şekillenen eğitim
sektörünün, ülkeler için geleceğin anahtarı
olduğuna inanıyoruz. Bunun yanında değişen
istihdam dinamiklerine de hazırlıklı olmak
gerekiyor. Bunun sağlanması için eğitim en önemli
konumuz.

Bizim yakın dönem hedeflerimizden birini eğitimi
yapay zekâ ile birleştirmek oluşturuyor.
Gerçekleştirdiğimiz araştırmalar sonucunda, yapay
zekâ çözümlerinin 2030 yılında ülkelerin gayri safi
yurtiçi hasılasını %14 artıracağını gördük. Bu artış
Çin’de 7 trilyon, Kuzey Avrupa’da ise 1,8 trilyon
dolar olarak gerçekleşecek.

Bir yandan şirketleri ve
kurumları, bir yandan da bireyleri
yarının dünyasına
hazırlıyoruz.
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Biz de yapay zekâda lider iş ortağı olarak
müşterilerimiz, kamu kurumları ve STK’larla ortak
çalışmalar sürdürüyoruz ve istihdama, sektörlerin
dönüşümüne uzun soluklu katkılar sunuyoruz.
Birçok alanda iş birliklerine imza atarken bugüne
kadar 410’dan fazla STK'ya 170 milyon dolar
karşılığı bağışta bulunduk.  Bunun yanı sıra 80
binden fazla çocuğa kodlama, programlama ve
dijital-okuryazarlık eğitimi sağladık. Daha çok iş
birliğine imza atmayı ve gençlerimize teknolojik
yetenekler kazandırarak iş dünyasının ihtiyaçlarına
uygun istihdam fırsatlarının daha çok genç
tarafından yakalamasını hedefliyoruz.

Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz
toplantının, gençlerimizin çağdaş yetenekler
kazanması ve iş hayatına daha kolay atılması
açısından yeni ufuklar açacağına inanıyoruz” dedi.

Toplantıda  Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav Eğitim Şart
Mıdır? isimli sunumunu gerçekleştirdi.

Sorgulamak amaçlı değil de şart olduğunu
vurgulamak amaçlı bu başlığı seçtiğini vurgulayan
Ultav, yaptığı sıra dışı sunumunda eğitimin neden
şart olduğunu maddeler halinde aktardı. Artık
konfor alanının azaldığını, kompleksitenin arttığını
ve bilim bazlı kırılımlardan birini yaşadığımızı
vurgulayan Ultav, bu bağlamda eğitimin şart
olduğuna dikkat çekti.

Yeni verimlilik alanlarının oluşması, bütünsellik,
kaos yönetimi, toplumsal unutkanlık gibi yeni
çağın getirdiği konularla da baş etmek amacıyla
eğitimin son derece önemli olduğunu söyleyen
Ultav, bilimdeki eksikliğin her türlü cari açığın
başlangıcı olduğu belirtti.



40

‘Teknoloji bir kaldıraç etkisi
göstermeli’
Ultav’ın sunumundan sonra söz alan Eğitim
Reformu Girişimi Direktörü Batuhan Aydagül
eleştirel düşünme eksikliğinin altını çizerek;
“Teknoloji eleştirel düşünmenin çok ihtiyaç
duyulduğu bir alan. Dijital dönüşüm çok satılıyor
ama az kullanılıyor. Özellikle sosyal hizmetlerin
ulaşması gereken bireylerin yerine kendinizi
koyduğunuz zaman sıradan bir vatandaş olarak
bu durumu daha iyi hissedebiliyoruz.
Türkiye’de çok ciddi bir bilgi dağarcığı var.
Teknolojinin buna bir kaldıraç olması gerekiyor.
AÇEV, TOG, Genç Hayat Vakfı vb. muhteşem işler
yapıyorlar ama bunların birçoğunun yüz yüze,
fiziksel olduğunu görüyoruz. Teknolojinin bu fiziksel
etkileşime kaldıraç olması gerekiyor. Dünyada
bunun birçok örneğine rastlıyoruz” dedi.

Konuşmasında kullanıcıların alışkanlıklarında da
birtakım sıkıntılar olduğunu vurgulayan Aydagül,
Türkiye’de eğitici sayısının artırılması gerektiğini,
geliştirilecek olan teknolojik çözümün fiziksel
etkileşimle desteklenmesi gerektiğine de dikkat
çekti.

Eğitimde Kişiselleştirme
Etkinlik Khan Akademi Türkiye Direktörü Alp
Köksal’ın sunumuyla devam etti. Eğitimde dijital
dönüşüm konusuna eğilen Köksal, eğitim alanında
bir reform yaşandığını, insanların bilgisayar
olmadan bilgiye ulaşmayı unuttuklarının altını
çizdi.

Köksal: “Bilgiye ulaşmanın en kolay yolu bir bilene
sormak. Bugün o bilenin internet olduğunu
kolaylıkla varsayabiliriz. Doğru bilgiye en hızlı
ulaşan insanı bugün en bilgili insan olarak kabul
ediliyor. Bugün çok farklı bir dünyada ilgiyi
paylaşıyoruz ve bu bilgiyi de filtrelememiz lazım.
Bugün bilgi özgür, önemli olan deneyim, hatta
kişiselleştirilmiş deneyim. Eğitim de
kişiselleştiriliyor, bu tarz yöntemler hızla artıyor.
Hepimiz farklı bireyleriz ve hepimiz farklı şekillerde
öğreniyoruz. Akıllı algoritmalar bugün zihin
haritamızı çıkarak en uygun yoldan problemleri
nasıl gidereceğimizi gösterebiliyor. Bunun içinse
veriye ihtiyacımız var. Bankalar bizi ne kadar
tanıdığı ortada? Veriyi aynı mantıkla neden eğitim
için kullanmayalım? Artık platformlar, akıllı
algoritmalar ile bunları bize test edip
gösterebiliyor” ifadelerini kullandı.



Etkinlikler/ProjelerC Microsoft-TBV Bilgisayar Bilimleri Eğitim HaftasıC.6

Enka Okulları’ndan Dr. Özlem Mecit ve Metin
Ferhatoğlu ise sunumlarında 21. Yüzyıl becerileri
ve çocukların gelecekteki bilinmeyen meslekler
için neye ihtiyaçları olduğuna odaklanarak bilgiye
kolay bir şekilde ulaşılabildiğini ancak ilgi ve merak
olmayınca bu bilgiden yeni bir bağlantı kurmalarını
beklemenin zor olduğunu vurguladılar.

‘Her çocuk teknoloji
üretmeyecek, girişimci
olmayacak’
Dr. Özlem Mecit yeni nesil eğitimde artık
öğretmenlerin çocuklar için yol gösterici olması
gerektiğini işaret ederek “Teknolojinin okullarda
ya da insanlık için nasıl kullanılması gerektiğini
önemsiyoruz. Okuldaki her çocuk teknoloji
üretmeyecek her çocuk girişimci olmayacak,
inovasyon yapmayacak. Öğretmenler olarak
odağımız bu çocukları yakalamak için fırsatlar
sunup sunmadığımız olacak. Gelecekte
öğretmensiz bir okul düşünemiyoruz. Teknoloji
hiçbir zaman öğretmenin yerini tutamayacak.

Öğretmene olmadan girişimci, yaratıcı ve
teknolojiyi etkin kullanan çocukların
yetiştirilemeyeceğine inanıyoruz. Çocukların ilgisi
ve bilgisi var ancak bağlantı kuramıyorlar.
Matematikte çok iyi olan, bir şeyler yapma isteyen
çocuğun aslında tasarıma da ihtiyacı var. Bu
disiplinler arası bağlantıyı sağlayacak olan da yine
öğretmenlerdir” ifadelerini kullandı.

Metin Ferhatoğlu ise Enka Okulları’nda öğrencilerle
yeni teknolojileri nasıl kullandıklarını, eğitim ile
teknolojiyi birleştiren uygulamaları öğrencilere
nasıl sunduklarını aktardı. Sunumda öğrencilerin
Minecraft oyunu ile yaptıkları sürdürülebilir şehir
projesi gösterildi.

‘Oyunlar eğitime ciddi katkılar
sağlayabilir’
Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek ise
sunumunda oyunlar üzerinden eğitimin nereden
gelip nereye gittiğini değerlendirdi. Oyun
oynamaya yaklaşık 30 yıl önce başladığını belirten
Özistek, bu süre zarfında oyun sektörünün büyük
bir aşama kaydettiğini ancak eğitimin hala yerinde
saydığını 30 yıl önce okuduğumuz sınıfları gösteren
bir görselle anlattı.

Gösterdiği bir başka görselde ise kişiselleştirilmiş
reklamlara dikkat çeken Özistek, en basit reklamın
bile kişiden kişiye değişebildiğini gösterirken
eğitimin hala kişiselleştirilmemiş olmasına dikkat
çekti. Özistek konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Biz hala 30 kişiyi tek bir yere oturtup hepsine
aynı muameleyi yapıyoruz.



Bu çocuğun ilgisi matematiğe midir, sosyal
bilimlere midir diye hiç düşünmüyoruz. Bu tür
konuların ayrımını yapmaksızın herkese aynı şeyi
öğretmeye devam ediyoruz.”

Özistek daha sonra 2011 yılında yapılan bir eğitim
oyununu gösterdi ve bu oyunla çok ciddi anlamda
fizik öğreniminin mümkün olduğunu aktardı. Bu
tür oyunlarla önemli bilgileri kitlelere aktarmanın
mümkün olduğunu vurgulayan Özistek, Kod
Ödülleriyle de bunu yapmayı amaçladıklarını
sözlerine ekledi.

Toplantıda son olarak söz alan Microsoft Türkiye
CTO’su Onur Koç, eğitimin temellerinin 200 yıl
önce atıldığını ve bu temellerin son kullanma
tarihinin geçtiğini vurguladı. Öğretmenin kalkıp
bir şeyler anlattığı, her şeyi bildiğini sandığı
sistemin çalışmadığını söyleyen Koç, öğrencilerin
öğretmenlerden daha fazla bilgili olabileceklerini
sözlerine ekledi.

Yapay zekanın sunduğu fırsatlara da değinen Koç,
yapay zekâ konusundaki popüler endişelere yönelik
şu sözler ile konuşmasını bitirdi:
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Etkinlik Video Özeti:
https://www.youtube.com/watch?v=bCGp0Ib3FSA

Etkinlik Video Kaydı:
https://www.youtube.com/watch?v=U7clOK_T6ok

“İş konusunda endişelenmemize gerek yok.

Yeter ki insanı insan yapan
özelliklere yatırım yapmaya
devam edelim. Bu devam ettikçe
programlardan farklı olacağız ve önümüze fırsatlar
çıktıkça bu fırsatlardan yararlanacağız.”

Toplantı katılımcıların karşılıklı fikir alışverişi ile
sona erdi.



Etkinlikler/ProjelerC

Türkiye Bilişim Vakfı olarak kurulduğumuz günden
itibaren ”Türkiye’nin Bilgi Toplumuna dönüşüm
sürecine katkı sağlamak “vizyonu ile pek çok proje
ve faaliyeti hayata geçirdik.

2015 yılı’ndan itibaren kendimize
seçtiğimiz en önemli konu
başlıklarından bir tanesi de “akıllı
şehirler” oldu. Çeşitli
destekçiler ve danışman
kuruluşlarla mümkün
olduğunca çok sayıda ve
doğru /kaliteli bilgi
içeren çalışmaya katkı
vermeye çalışıyoruz.

Akıllı Şehirler FaaliyetlerimizC.7

Akıllı Şehir Yol HaritasıC.7/1
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Bu kapsamda ;

Vodafone, Deloitte Türkiye ve Türkiye Bilişim Vakfı
tarafından hazırlanan, Türkiye’nin en  kapsamlı
“Akıllı  Şehir  Yol  Haritası  Raporu”,  akıllı
şehirleşmede  öncü  kentlerden Bursa’da
açıklanmıştı. 23 büyükşehir belediyesinin
katılımıyla hazırlanan raporda, akıllı şehir
programlarının ülke ölçeğinde tasarlanması ve
bütünsel bir biçimde uygulanması halinde  akıllı
şehirlerin Türkiye’nin  Gayri  Safi  Yurtiçi Hasılası’na
 yılda  yaklaşık  30 milyar TL’lik   katkıda bulunması
  öngörülmüş ve yine rapora göre, vatandaşların
belediyelerden en büyük çözüm beklentisi ise
%78,9 ile ulaşım olurken, onu %73,7 ile trafik ve
%52,6 ile otopark sorunu olarak açıklanmıştı.

TBV tarafından oluşturulan Değerlendirme Jürisi
aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır:

Cengiz Ultav - TTGV Yönetim Kurulu Başkanı
Arzu Tekir - WRI Sürdürülebilir Şehirler Direktörü
Prof. Sema Oktuğ - İTÜ Bilgisayar Müh. Dekanı
Selva Gürdoğan - Stüdyo X İstanbul Direktörü
Çağdaş Ergin - TBV Genel Sekreteri
Seda Çakmak - TBV Projeler Koordinatörü

Vodafone,  Deloitte  Türkiye  ve  Türkiye  Bilişim
Vakfı  ortaklığında  hazırlanan  “Akıllı  Şehir  Yol
Haritası”na www.sehirsizin.com platformundan
ulaşılabiliyor.

Raporla   birlikte www.sehirsizin.com
adresi  üzerinden  bir  online  platform  da
kuruldu. Platform sayesinde vatandaşların ihtiyaç
ve beklentileri daha sistemli bir şekilde  takip
edilecek.  Vatandaşlar,  yaşadığı  şehirle  ilgili  söz
sahibi olabilecek, site üzerinden fikir ve önerilerini
paylaşarak dönüşüme destek verebilecek

Akıllı Şehirler Online Platformu olarak da kullanılan
www.sehirsizin.com adresinde akıllı şehirleri
hayata geçirirken  bireylerin  de  görüşlerinin
alınması  hedeflenmiş ve bu kapsamda Vodafone,
Deloitte  Türkiye  ve Türkiye  Bilişim  Vakfı 2018
yılında da işbirliğine devam etmiştir.

Türkiye  Bilişim  Vakfı, bu değerli çalışma ve işbirliği
sürecinde online platforma vatandaşlardan gelen
taleplerin değerlendirilmesi ve fikirlerin “Akıllı
Şehir” uygulaması kapsamında olup olmadığının
belirlenmesi görevini üstlenmiştir.



Etkinlikler/ProjelerC
Akıllı Şehir Mevcut Durum Analizi/Çanakkale “Akıllı Şehir” ProjesiC.7/2

Türkiye Bilişim Vakfı ve Novusens’in  ortak çalışması
ve İTÜ Bilgisayar Mühendisliği’nin akademik desteği,
Mastercard ve İnteL sponsorluğu ile

“Türkiye’de Akıllı Şehirler
Uygulamalarının Envanter Tespiti
ve Mevcut Durum Analizi”  (Smart
Cities Readiness Guide of Turkey)
projesi tamamlandı.

Ülkemizde ve yurtdışında “Akıllı Şehirler” konusunda
çalışan tüm kurum ve kuruluşların referans olarak
kullanabilecekleri “Türkiye’de Akıllı Şehirler
Uygulamalarının Envanter Tespiti ve Mevcut Durum
Analizi Raporu” yayımlandı. Ülke çapında
geliştirilecek “Akıllı Şehirler” stratejisinin oluşmasına
katkı yapan proje, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri”,
“Enerji”, “Ulaşım”, “Eğitim”, “Sağlık”, “Finans”,
“Mimari”, “Şehir Bölge Planlama” sektörlerini
içeriyor.

6 ay süren proje aşağıdaki adımlardan oluşmuştur:

1. Çalışma kapsamındaki tüm kamu, özel ve sivil
toplum kurum ve kuruluşların tespit edilmesi.

2. Bu kurumlarla iletişime geçerek, proje, program
ve inisiyatiflerinin, anket aracılığı ile talep edilmesi.

3. Anket yoluyla bilgi sağlanamayacak durumlarda
yüz yüze mülakatlar yapılması.

4. Proje, program ve inisiyatiflerin etki analizlerinin
yapılması, ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm
sürecindeki katkılarının değerlendirilmesi.

5. Potansiyel problemlerin tespiti ve yorumlanması.

6. “Proje Sonuç Raporu”nun, Proje Yönetim Ekibine
kapanış toplantısı ile sunulması.
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Bu proje ile Çanakkale’nin yaşanabilirliğine ve
sürdürülebilirliğine teknoloji aracılığı ile katkıda
bulunarak rekabet gücünü yükseltebilmek ve “akıllı
şehir” kavramının farkındalığını artırmak yoluyla,

Çanakkale’nin akıllı şehre
dönüşümünün hızlandırılmasına
ve yaşam kalitesinin
artırılmasına katkıda
bulunmak amaçlanıyor.

Türkiye Bilişim Vakfı, gerek ülkemizde, gerekse
yurtdışında akıllı şehirler konusunda çalışan tüm
kurum ve kuruluşlara referans olması amaçlanan
Türkiye Akıllı Şehirler Stratejisi İnisiyatif’i
başlatmıştır. İnisiyatifin tamamlanan 1. aşamasının
çıktısı olan Türkiye’de Akıllı Şehirler Uygulamalarının
Envanter Tespiti ve Mevcut Durum Analizi raporu
(Türkiye Akıllı Şehirler Değerlendirme Raporu)
yayınlanmıştır.

Proje, İstanbul-İzmir aksında, adına altın çember
denilen bölgenin kalbindeki Çanakkale’nin “akıllı
şehir” olma yolunda atması gereken adımları, tüm
yerel paydaşlarla birlikte belirlemeyi ve ortaya bir
yol haritası çıkarmayı amaçladı. Projenin saha ve
raporlama çalışmalarını Novusens İnovasyon ve
Girişimcilik Enstitüsü yapacak. Proje kapsamında
ilk aşama olarak Çanakkale’nin “akıllı şehir”
kriterlerine göre mevcut durumu tespit edilecek.

İkinci fazda yerel paydaşların desteği ile ihtiyaçlar

ve öncelikler belirlendi. Çalışma sonucu
ortaya çıkacak akıllı şehir vizyonu,
uygulama için kamuoyu ve karar vericilerle
paylaşıldı.



Aklım Fikrim ÇanakkaleC.7/3
Etkinlikler/ProjelerC

Kale Grubu, Türkiye Bilişim Vakfı ve Novusens
işbirliği ile Şubat ayında başlatılan ve
Çanakkale’nin “akıllı şehir” vizyonuna katkı vermeyi
amaçlayan Aklım Fikrim Çanakkale projesinde
birinci faz tamamlandı. “Çanakkale ile Akıllı
Geleceğe” sloganıyla dört aydır sürdürülen yoğun
saha ziyaretlerinin ardından, Çanakkale’nin “akıllı
şehir yolculuğunun” yol haritası çıkartıldı.
Türkiye’de ilk kez bu denli katılımcı anlayışla
başlatılan ve tüm yerel paydaşların ortak heyecanla
sahiplenmesiyle sürdürülen akıllı şehir projesinin
çıktıları, Çanakkale’de bugün geniş katılımla
düzenlenen bir toplantıyla kamuoyunun dikkatine
sunuldu.

“Akıllı şehir”
Çanakkale



48

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Çanakkale Belediye
Başkanı Ülgür Gökhan başta olmak üzere kent ileri
gelenlerinin katıldığı toplantıda Kale Grubu Başkanı
Zeynep Bodur Okyay, Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı
Faruk Eczacıbaşı ve Novusens İnovasyon ve
Girişimcilik Enstitüsü Kurucusu Berrin Benli, Aklım
Fikrim Çanakkale projesinin amacını ve gelinen
noktayı aktardı.

Aklım Fikrim Çanakkale projesi için Novusens
liderliğinde oluşturulan saha ekibi önce kapsamlı
bir kaynak taraması yaptı. Ardından yoğun saha
ziyaretleri ile kent için durum tespiti derinleştirildi.
Eşzamanlı olarak kent genelinde kurumlara ve
vatandaşa dönük iki ayrı anket yapıldı. Elde edilen
bulguların ışığında bir akıllı şehir semineri ve iki
ayrı ortak akıl çalıştayı gerçekleştirildi. Tüm bu
çalışmalar sonucu ortaya çıkan bulgular, proje ekibi
tarafından dünyadaki uygulamalar ışığında
değerlendirilerek Çanakkale’ye özgü bir akıllı şehir
yol haritası ve öneriler bütünü ortaya koyuldu. Bu
yol haritasında özetle şu öneri başlıkları yer aldı:

Çanakkale Akıllı Şehir Ortak Akıl Platformu
oluşturulması,

Finansal sürdürülebilirlik için Ortak Şehir Fonu
başta olmak üzere Akıllı Şehir Finansal Kaynakları
yaratılması,

Akıllı Şehir Stratejisi’nin belirlenerek Akıllı şehir
Eylem Planı’nın ortaya koyulması ve Uluslararası
İşbirlikleri Geliştirilmesi.

Ayrıca, Çanakkale Köprüsü ve Trakya Mega
Koridoru’nun yaratacağı potansiyel etki dikkate
alınarak Akıllı Şehir Master Planı’nın hazırlanması,
Çanakkale’nin deprem bölgesinde olması sebebiyle
akıllı çözümler içerecek bir ‘Dayanıklılık Programı’nın
başlatılması da öneriler arasında yer aldı.

Buna ek olarak, vatandaşların ve genç nüfusun
katılımcılığını artıracak akıllı şehir çözümlerini teşvik
amaçlı çeşitli etkinlikler önerildi.

Zeynep Bodur Okyay, bu yıl 60’ıncı kuruluş
yıldönümünü kutlayan Kale Grubu’nun bu projeye,
kente karşı bitmeyen bir sorumluluk duygusuyla
öncülük ettiğini söyledi. Kale Grubu’nun
Çanakkale’nin Çan ilçesinde filizlenip bugün
sektöründe lider 17 şirketten, küresel ortaklarıyla
uçak motoru da üreten bir Grup haline dönüştüğünü
vurgulayan Zeynep Bodur Okyay, “Kurucumuz ve
Onursal Başkanımız İbrahim Bodur’un yürekten
bağlı olduğu Çanakkale Ruhu’na uygun işlerin içinde
olmak, insanı merkez alan ve hayatları iyileştiren
yenilikçi projelere öncülük etmek bize bıraktığı en
değerli miraslardan. 60 yıl önce Anadolu’nun
sanayileşmesinin öncülüğünü yapan Çanakkale,
bugün de sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı refah
için kentlerimizin akıllı şehirlere ve Anadolu
insanının da bilgi toplumuna dönüşümüne örnek
teşkil edebilir. Bütün gayemiz bu” dedi.



Aklım Fikrim ÇanakkaleC.7/3
Etkinlikler/ProjelerC

Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı da
ekonomik ve sosyal kalkınmayı hızlandırmanın,
bütün şehirlerimizin ortak amacı, ortak hedefi
olması gerektiğini söyledi. “Çanakkale’de bu hedefe
ulaşmak amacıyla yerel yönetim ve halkla, sivil
toplum ve özel sektör, üniversite hep birlikte bir

ortak akıl yaratarak, bu müstesna
şehrimizi gerçekten bir akıllı
şehire dönüştürmek üzere yola
çıkıyoruz” diyen Eczacıbaşı,

burada “akıllı şehirleşme” konusunda ortaya
konulacak çözüm önerilerinin, bütün diğer
illerimize de örnek olacağını düşündüğünü belirtti.
Eczacıbaşı, “Projemizin adı –biliyorsunuz- Aklım

Fikrim Çanakkale. Aklımızı, fikrimizi
Çanakkale’nin bir atılım
sıçraması yapması için herkesle
paylaşacağız. Hiç bir akıllı şehir, sadece
belediyenin çabasıyla meydana gelemez. Şehri
oluşturan vatandaşların aklı ve fikri de işe
katılmadan hiç bir şehir akıllı şehir olamaz.
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İşte bu yüzden, çıktığımız yolda, Çanakkale halkının
da aklı ve fikriyle bizi destekleyeceğine eminim.
Şimdiden teşekkürler” dedi.

Novusens İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü
Kurucusu Berrin Benli ise şunları söyledi: “Aklım
Fikrim Çanakkale Projemiz, Çanakkale’mizin akıllı
şehre dönüşüm yolculuğunun ilk aşaması oldu.
Proje ekibi olarak, bu uzun dönüşüm yolculuğunda,
ilk kıvılcımı çakmanın heyecanını taşıyoruz.

Akıllı şehre dönüşüm sürecini izlemesi bakımından,
kendi ölçeğindeki pek çok kentimize örnek olmasını
arzu ediyoruz. Akıllı şehir uygulamalarında
başarının en büyük anahtarı “işbirliği”
yapabilmekte gizli. Çanakkale’mizde, gerek
kurumlar arası gerekse vatandaşlar arasında bu
işbirliğini ve uyumu yaşamanın mutluluğu
içindeyiz. El ele vererek, bu dönüşüm yolculuğunda
pek çok ilke imza atarak, Çanakkale’mizin sadece
ülkemizde değil, küresel ölçekte de rol model
olmasını arzu ediyoruz…”



Etkinlikler/ProjelerC Aklım Fikrim ÇanakkaleC.7/3

ve 2. Faz...
Çanakkale’nin yaşanabilirliğine ve
sürdürülebilirliğine teknoloji aracılığı ile katkıda
bulunmak ve rekabet gücünü küresel ölçekte
yükseltebilmek amacını taşıyan Aklım Fikrim
Çanakkale Akıllı Şehre Dönüşüm İnisiyatifi’nin
2. Aşaması 26 Şubat 2018 tarihinde başladı ve
31 Aralık 2018 tarihinde tamamlandı.
(Projenin 1. Fazı 1 Şubat 2017 tarihinde başlamıştı).

Çanakkale Akıllı Şehir Vizyonu

“Kentin kentliye, kentlinin de kente katkıda
bulunduğu, çevreye duyarlı, girişimci ve yenilikçi
nesillerin yetiştiği, teknolojinin, kentin
yaşanabilirliğini kolaylaştırdığı, mutluluğun ve
huzurun başkentidir.” Akıllı Şehir Vizyonunu,
Çanakkale’nin yerel paydaşlarının ortak akıl yoluyla
birlikte geliştirdik.

Çanakkale Akıllı Şehir Ortak Akıl
Platformu

Aklım Fikrim Çanakkale İnisiyatifini desteklemek
ve Çanakkale’nin akıllı şehre dönüşümü sürecini
kolaylaştırmak amacıyla kurulması planlanan
Çanakkale Akıllı Şehir Platformu için ilgili
organizasyonel yapı, rol ve sorumlulukları detaylı
bir biçimde çalıştık. Platform mimarisi, Kale Grubu
üst yönetimi tarafından onaylanmıştır. Platformun
işlerlik kazanması, Başkanlık sistemine geçişten
kaynaklanan kamudaki yeniden yapılanmalar
nedeniyle, Belediyenin de önerisiyle ileri bir tarihe
ertelenmiştir.

Platformu, Projemizin 3. Fazı kapsamında , EU
Town Twinning Projesinde ikiz şehir olan Tarragona
ile bilgi ve deneyim paylaşımı yapılırken, ele almayı
planlamaktayız. Bu kapsamda, az kaynak
harcanarak ve hızlıca hayata geçirilebilecek Hızlı
Kazanım (Quick Win) projeleri ve Eylem Planına
yönelik olarak kısa, orta ve uzun dönemli proje
fikirlerinin ilk meyvelerini de almaya başladık.
Örneğin:

• EU Town Twinning projesi: Tarragona-
Çanakkale’nin Akıllı Şehirler kapsamında İkiz Şehir
olmasını sağladık.
• ÇOMÜ: Şehir Bölge Planlama Bölümü, 3 bölümle
bir araya gelerek Akıllı Şehir çözümlerine yönelik
bir Proje Pazarı tasarladı.
• ÇOMÜ: Akıllı Şehirlere yönelik olarak gayrı
menkul ile ilgili bir akıllı şehir dersi açtı;

• Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, projemizin 2.
Fazında başkanlık ekibiyle yaptığımız çalışmalar
ve eğitimler doğrultusunda, tarihi yarımadayı,
“anma ve hüzün turizmi”ne yönelik olarak akıllı
park yapma projesini geliştirdi ve basınla paylaştı.
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• Koza Gençlik Derneği, diğer gençlik derneklerini
de organize ederek, Çanakkale’nin gençleri ile, şehre
yönelik akıllı şehir çözümleri üretecek bir proje planı
hazırlığı içinde. Biz de destek olmaya devam
ediyoruz.

Projenin 2. Fazında, ÇOMÜ’nün ilgili akıllı şehir
çözümlerini, gerek ÇOMÜ’ye, gerekse Çanakkale’ye
yönelik olarak geliştirmesi konusunda çalışmalar
yaparak, 5 proje fikri geliştirdik.

Kapasite Geliştirme – Akıllı Şehir
Eğitimleri

Akıllı Şehir kavramı konusunda bilinç ve farkındalığın
arttırılması, bilgi birikimlerinin pekiştirilmesi ve
akıllı şehir uygulamaları fikirlerinin oluşturulmasına
yönelik bir seri akıllı şehirler eğitimi verdik. Karar
vericilere yönelik Akıllı Şehirler Vizyoner Liderlik
eğitimleri, operasyondan sorumlu ilgili yöneticilere
ve uzmanlara yönelik Akıllı Şehirler eğitimleri olmak
üzere, şehrin tüm paydaşlarının davet edildiği
Valilik/İl Özel İdaresi’ne ayrı, Belediye’ye ayrı toplam
4 eğitim verildi.

Eylem Planı kapsamında başta İspanya ve
Avusturalya olmak üzere pek çok ülke ile ikili
işbirlikleri başlatıldı. İspanya’nın Tarragona şehri ile
AB İkiz Şehirler projesi, İsviçre ve İsveç’le Büyükelçilik
ve Ticaret Odaları yoluyla ikili ilişkiler vb.

Ayrıca proje, gerek yurtdışında, gerekse yurtiçinde
pek çok konferansta geniş topluluklara tanıtıldı.
(Smart Future EXPO 2018, ITU Mekansal Zeka-Akıllı
Şehirler Etkinliği, TESİD-KOSGEB Nesnelerin
İnterneti–Akıllı Yaşam Lansman Etkinliği, BRICA
İstanbul, Türkiye–Çin Belt and Road Initiative
Summit, PER-YÖN Röportajı, Ordu Türk Telekom
Akıllı Şehirler etkinliği, Dünya Gazetesi Didem Eryar
Ünlü Röportajı,  Software AG 360 Regional Partners
Meeting, Bilkent Üniversitesi Turizm Fakültesi Akıllı
Şehirler ve Turizm Semineri, Atılım Bilkent
Üniversitesi Turizm Fakültesi Akıllı Şehirler ve Turizm
Semineri ve 19 Aralık 2018’de Marmara Belediyeler
Birliği tarafından düzenlenen Akıllı Şehirler ve
Belediyecilik Zirvesi, İspanya’da yayımlanan Smart
Cities-Smart Toursim: A Narrative from Turkey
makalesi vb.).
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İkincilik ödülünü, Isaac adlı karakterin, gezegenler
arasındaki gizemli maceralarıyla Newton Yasaları’nı
oyunla öğrettiği Isaac’i Anlamak adlı oyun projesi
ile Görkem Üner ve Yusuf Mete Saraçoğlu alırken,
Furkan Bayri ise, karakterin asasından çıkan ışınla
optik ve ışığın kırılmasını oyuna dönüştüren
Obsidian projesi ile üçüncülük ödülünün sahibi
oldu.

Fikir kategorisinde ise, Çarpala adını verdiği fikirle
Aysun Nurkaya birincilik ödülünü alırken, Titanik’te
Matematik adlı fikirle Ebru Karayılmaz ve Ceren
Künutkum Zobi ikinciliği, Gizemli Piramit adlı
fikirle Kaan Salı, Tuğberk Dilaver ve Merve Nur
Varol ise üçüncülüğü elde etti.

Artık oynayarak
öğrenme zamanı

Türkiye Bilişim Vakfı tarafından düzenlenen ve
Türkiye’de bir ilk olan, matematik ve fen bilimleri
alanlarındaki eğitim oyunlarının ödüllendirildiği
K.O.D. Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması’nda
dereceye giren projeler ve fikirler açıklandı.

Matematik ve fen bilimleri alanlarında eğitim
oyunları projelerinin ve fikirlerinin katıldığı
yarışmanın oyun kategorisinde birinciliği,
kahramanının görevi hücreleri hayatta tutabilmek
olan Cellvivor adlı oyun projesi ile Ali Gökhan
Birçek kazandı.

K.O.D. Ödülleri Eğitim Oyunu YarışmasıC.8
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Birincilik ödülü: Cellvivor/Ali Gökhan Birçek
Oyundaki kahraman, bakteri hücresinden
başlayarak sırasıyla hayvan ve bitki hücrelerinde
bir maceraya çıkıyor. En önemli görevi ise, hücre
ve organellerin yitirmekte olduğu bir takım
işlevlerine yardımcı olarak hücreleri hayatta
tutabilmek. (Biyoloji)

İkincilik ödülü: Isaac’i Anlamak/Görkem Üner-
Yusuf Mete Saraçoğlu
Newton Yasaları’nı; uyandığında etrafında kimseyi
göremeyen Isaac’in gezegenler arası maceralarıyla,
gizem ve merak seviyesini en üstte tutarak
öğretmeyi amaçlayan bir oyun. (Fizik-Matematik)

Üçüncülük ödülü: Obsidian/Furkan Bayri
Oyun, lise ve ortaokul çağındaki öğrencilerin optic
ve ışığın kırılması konusunu kolay bir şekilde ve
keyifli vakit geçirerek öğrenmeleri için tasarlandı.
Karakterin asasından çıkan ışığın sınırlı sayıda
ayna ve mercek yardımıyla kırılarak çıkış noksatına
giden bir yol çizilmesi ve karakterin bu yolu
izlemesini sağlamak üzere hazırlanmiş bir yol
bulma oyunu. (Fizik)

Oyun Kategorisinde Dereceye Girenler



Birincilik ödülü: Çarpala
Özellikle ilkokul seviyesindeki öğrencilere çarpma
işlemini öğretmek ve hız kazandırmak amacıyla,
üzerinde farklı sayılar yazan pullarla matematik
öğretmeyi  öngören bir fikir.

İkincilik ödülü: Titanik’te Matematik
Temel oyunlaştırma öğeleri kullanarak
düşünülmüş, Titanik gibi 7’den 70’e büyük bir
kitlenin bildiği öğelerle hikayeleştirilen bu fikirde
amaç; Titanik batarken karşılaşılan matematik
problemlerini çözerek karakteri gemiden kurtarmak.

Üçüncülük ödülü: Gizemli Piramit
Gizemleri günümüzde dahi tam olarak
çözülememiş Mısır Piramitleri’nde geçen, dışarı
giden doğru yolu bulmak için karşılaşılan soruları
doğru yanıtlamanın gerektiği bir oyun fikri.

Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı
tarafından verilen Özel Ödül’ü Fun Math ile Mustafa
Zafer Bolat  kazanırken, Yapı Kredi Özel Ödülü’nün
sahibi de Renkli Tırmanış oyunu ile Muhammed
Duykan Bakay ve Esra Bakay oldu.

27 Mart 2018 Salı günü Kolektif House’da
düzenlenen ödül töreninde konuşan Faruk
Eczacıbaşı, TBV olarak Türkiye’yi bilgi toplumuna
dönüştürmek amacı doğrultusunda çalıştıklarını
vurgulayarak,

Etkinlikler/ProjelerC K.O.D. Ödülleri Eğitim Oyunu YarışmasıC.8

“K.O.D. ödülleri projemizi tasarlarken amacımız,
K12 denilen ilkokul, ortaokul, liseyi kapsayan 4+4+4
uygulamasında Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına
uygun bir çerçevede, öğrencilerimize matematik
ve fen bilimlerinin “eğitim oyunu” olarak
sunulmasını teşvik etmek, ödüllendirmekti. Bugün
burada kazansın veya kazanmasın, eğitim oyunu
ile öğretme konusunda aklını, fikrini, yaratıcılığını
ortaya koyan bütün katılımcılarımız, bizim için
“kazanandır” ve ülkemizin eğitimle kalkınması için
gidilecek yolda çok önemli katkı vermişlerdir.
Dolayısıyla, bütün başvuranların, finale kalanların,
kazananların kattığı değere minnettarız” diye
konuştu.

Türkiye’de ilk kez eğitim konusunda, “acaba Milli
Eğitim Bakanlığı müfredatı, oyun ile, yani 6-18 yaş
grubunun doğal öğrenme biçimine uygun olarak
öğretilebilir mi” sorusunu Türkiye Bilişim Vakfı
olarak sorduklarını ve bu konuda bir girişimde
bulunduklarını belirten Eczacıbaşı, “Ne mutlu ki
karşılığını da görüyoruz… Gelecek yıllarda çok
daha geniş katılım ve gelişmiş içerikle K.O.D.
Ödülleri projesinin ülkemiz eğitim sistemine katkı
vereceğine gönülden inanıyor ve bu vesile ile tüm
katılımcı, paydaş ve destekçilerimize şükranlarımızı
sunuyorum’’ dedi.

Toplam Ödül 70 Bin TL

Toplam ödüllerin 70 bin TL’yi bulduğu yarışmaya,
250’si oyun, 350’si fikir kategorisinde olmak üzere
toplam 600 başvuru yapıldı. Bunlar arasından 26
oyun, 12 fikir projesi finale kaldı. Kododulleri.com
sitesi 60 bin ziyaretçi tarafından, 145 bin kez
görüntülendi.

Fikir Kategorisinde
Dereceye Girenler
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Eczacıbaşı Topluluğu’nun 75. yılı kapsamında ana
sponsorluğunu üstlendiği, Netmarble Türkiye, Yapı
Kredi ve Medianova’nın destek sponsoru oldukları
K.O.D. Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması’na CC
Media, Hardware Plus, Karnaval, Manibux,
StartersHUB, Purplepan, Monster ve Webrazzi ise
iletişim sponsoru olarak destek verdi.

Destek Sponsorları
Umutlu
K.O.D. Ödülleri yarışmasının destek sponsorları
yarışmada dereceye giren projelerin eğitime
sağlayacakları katkıdan umutlu.

Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek, 30 milyon
üzerinde dijital oyun severin yer aldığı Türkiye’de,
bu yarışmanın yetenekli oyun geliştiricilerinin ve
eğitim sektörünün dikkatini çekerek; oyunların
eğitim alanında da etkin kullanılabileceğini
göstereceğine emin olduğunu belirtti. Özistek,
“Yarışmada dereceye giren projelerin hem
eğlendiren hem de öğreten içerikleriyle önemli bir
fark yaratacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

Code.Yapı Kredi Özel Ödülü’nü vermekten büyük
mutluluk duyduklarını belirten Yapı Kredi Genel
Müdür Yardımcısı Yakup Doğan da, K.O.D.
Ödülleri’nin gençleri yenilikçi bakış açısı
kazanmaları için cesaretlendiren, topluma katkı
sağlayan bir kurum olarak gönülden
benimsediklerini dile getirerek, “K.O.D. Ödülleri’nin
ülkemiz girişimcilik ekosisteminin geleceğine
önemli katkıları olacağına inanıyoruz” dedi.

Medianova CEO’su Serkan Sevim ise “K.O.D.
Ödülleri gibi gençleri teşvik edecek ve ülkemizi bu
alanda ileri taşımaya yardımcı olacak
organizasyonları desteklemekten gurur duyuyoruz.
K.O.D. Ödülleri’nden çıkan yenilikçi proje ve
fikirlerin de yakın bir gelecekte nitelikli eğitimin
önemli bir parçası olacağı düşüncesindeyiz” diye
konuştu.

Yarışma jürisinde, TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı,
Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek, Yapı Kredi
Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, Purple PAN
Creative Agency Kurucusu ve Kreatif Direktör Ozan
Aydemir, Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun
Tasarımı Bölüm Başkanı Güven Çatak, İstanbul
Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm
Başkanı Tonguç İbrahim Sezen ve Adapazarı Enka
Okulları Müdürü Dr. Özlem Mecit yer aldı.

K.O.D. Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması, ilkokul,
ortaokul ve lise eğitim düzeylerinde, bilişim
teknolojilerinin eğitimdeki önemini ve katkısını
vurgulamak, bu alanda fikir üreten, uygulama
geliştiren ve uyarlama yapan kişi ve kurumların
çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan
kuşakları özendirmek amacıyla düzenlendi.
Yarışmaya, matematik ve fen bilimlerinde
öğrenmeye katkı sağlayacak dijital oyun ya da
dijital oyun fikri üretenler katıldı.



Fen ve matematiği
dijital oyunlarla
öğretecek projeler
yarışacak

2. KOD Ödülleri Eğitim
OyunuYarışması için başvuru
süreci başladı

Etkinlikler/ProjelerC K.O.D. Ödülleri Eğitim Oyunu YarışmasıC.8

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), matematik ve fen
bilimleri alanlarındaki eğitim oyunlarının
ödüllendirildiği ve ilkini geçen yıl düzenlediği
K.O.D. Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması’nın 2’ncisi
için başvuru sürecini başlattı. Yarışma; ilkokul,
ortaokul ve lise eğitim düzeylerinde, bilişim
teknolojilerinin eğitimdeki önemini ve katkısını
vurgulamak, bu alanda fikir üreten, dijital oyun
geliştiren ve uyarlama yapan kişi ve kurumların
çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan
kuşakları özendirmek amacıyla düzenleniyor.

Yarışma sayesinde, Türkiye’de matematik ve fen
bilimleri alanlarındaki eğitim oyunları
ödüllendirilerek eğitim sistemindeki yerini alacak.
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23 Temmuz 2018’-31 Aralık 2018 tarihleri arasında
başvurulan ve İki kategoride gerçekleşecek
yarışmaya, matematik ve fen bilimlerinde eğitici
ve öğretici özellik taşıyan dijital oyun ya da dijital
oyun fikri üretenler katılabilecek.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun ana sponsorluğunu
üstlendiği yarışma için Kanyon Ofis’te düzenlenen
toplantıda konuşan TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı
“Türkiye'yi bilgi toplumuna dönüştürmek amacıyla
çıktığımız bu yolda, bir eğitim oyunu geliştirme
yarışması olan K.O.D. Ödülleri’ne verdiğimiz önem
çok büyük. Destekçilerimizin de katkısıyla bu sene
daha güçlü bir şekilde ikincisini düzenlediğimiz
K.O.D. Ödülleri’nde, eğitim sistemimize yenilikçi
bir yaklaşım getirmeyi amaçlıyoruz. Dijital oyunlar
ile desteklenen eğitim modeli ile öğrenciler sadece
kuralları ve formülleri ezberlemekten öte aktif
öğrenme sürecine girecek, keyif aldıkça bu konuda
yetkinliklerini geliştirmek için çaba gösterecekler.

Bu adımlarımızın gelecekte ülkemizin eğitim
sistemine katkı vereceğine gönülden inanıyor ve
geleceğimize değer katacak projeler üreten
herkesin fikir ve oyun önerilerini heyecanla
bekliyoruz.” dedi.

Ödüller ve jüri

Toplam ödüllerin 90 bin TL’yi bulduğu yarışmada,
İş Bankası da özel ödül verecek. Yarışma jürisinde,
TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Netmarble EMEA
CEO’su Barış Özistek, Purple PAN Creative Agency
Kurucusu ve Kreatif Direktör Ozan Aydemir,
Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı
Bölüm Başkanı Güven Çatak, İş Bankası Yetenek
Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı Niyazi Arda
Aygül, ODTÜ Görsel-İşitsel Sistemler Araştırma
ve Uygulama Merkezi Direktörü Kürşat Çağıltay
ve İstanbul Enka Okulları Ortaokul Müdürü Dr.
Özlem Mecit yer alıyor.

Altın Sponsorluğunu İş Bankası, destek
sponsorluğunu Netmarble Türkiye, Cocoon
Ventures ve Medinova’nın üstlendiği K.O.D.
Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması’yla ilgili detaylı
bilgi için: http://www.kododulleri.com/sitesini
ziyaret edebilirsiniz.
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10 Eylül 2018 tarihinde Türkiye Bilişim Vakfı
Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve beraberindeki heyet,
TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya’yı ziyaret
etmiştir.

Ziyarette Türkiye Bilişim Vakfı ve TÜRSAB arasında
ülkemiz turizmine ve acentaların verimli, etkin ve
yenilikçi yöntemler ile çalışmasına katkıda
bulunmak amacıyla “Dijital Dönüşüm” projesinin
hayata geçmesine yönelik bir İşbirliği sözleşmesi
imzalanmıştır.  Sözleşme kapsamında dünya
örnekleri ele alınarak anketler ve çalıştaylar
yapılacak, dijital dönüşüm için ihtiyaçlar ve
beklentilerin tespit edilerek bir yol haritası
hazırlanacak ve Birlik üyesi acentalar ve
kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Türkiye Bilişim Vakfı
ve TÜRSAB arasında
işbirliği protokolü
imzalandı

EY-TÜRSAB-TBV Dijitalleşme Yol HaritasıC.9



60

Dünya hızla değişmekte ve bu değişimin etkisi
hayatın her alanında hissedilmektedir. İşletmeler,
hükümetler ve bireyler artık bu değişimin bir
parçası haline gelmekte ve iş modellerini bu
değişime adapte etmeye çalışmaktadır.
Günümüzde hemen hemen her sektörde ve alanda
iş modelleri, pazarın talep ve ihtiyaçlarına göre
değişmektedir.

Teknoloji, küreselleşme ve demografi bu değişimin
3 ana nedeni olarak görülmektedir. Bu üç önemli
unsurun küresel anlamda günümüz şirketlerini
direkt olarak etkileyecek sarsıcı mega trendlere
sebep olması beklenmektedir. Hayatta kalmak ve
büyümek isteyen şirketlerin bu etkenlerin farkında
olup değişen düzene uyum sağlamaları
gerekmektedir. Süregelen dönüşüm, yapay zeka,
robotik ve sanal gerçeklik, blockchain gibi
teknolojik gelişmeler ile, başta profesyonel
hizmetler olmak üzere birçok sektörün iş yapışını
değiştirmektedir. Geleneksel yolları benimsemeye
devam eden şirketler, değişimin gölgesinde kalıp,
dönüşüm fırsatlarını değerlendirememekte ve
rakiplerine karşı rekabet avantajlarını
kaybetmektedir.

Tüm sektörleri etkileyen bu faktörler turizm
sektörünü de derinden etkilemekte ve yeni trendler
oluşturmaktadır. Yeni kuşağın seyahatlerini ve
turlarını çevrimiçi platformlar üzerinden organize
etmesi, her yaş için uygun seyahat planları, turistler
için daha önce yapmadıkları macera temalı geziler,
kadınlara özel seyahatler, sürdürülebilir ve doğaya
zararsız turizm, gastronomi odaklı geziler bu yeni
trendlerden sadece bazıları olarak göze
çarpmaktadır.

Turizm dünyası, bu gelişmeler karşısında dijital
dönüşüme yönelmiş, kişiselleştirilmiş deneyim,
veri odaklı yaklaşım, çok kanallı müşteri deneyimi,
gerçek zamanlı pazarlama, mobil entegrasyon,
mesajlaşma platformları ve chatbotlar, yapay zeka,
nesnelerin interneti ve sanal gerçeklik gibi araçları
operasyonlarında kullanmaya ve iş sonuçlarına
olumlu etkilerinden faydalanmaya başlamıştır.
Seyahat etme biçimleri ve turizm sektöründe
gerçekleşen dijital trendlere bağlı olarak günümüz
dünyası turistlerinin beklentileri de değişmektedir.
Turizm müşterileri artık kendilerine özel
oluşturulmuş deneyimler ve çözümler
beklemektedir. Yaptıkları paylaşımlar ile hem kendi
seyahatleri için başka gezginlerden ilham almayı
hem de başkalarına ilham vermeyi istemektedir.
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Öte yandan tüm bunları yaparken, seyahat öncesi,
esnası ve sonrasında mobil ve erişilebilir olmayı
istemekte, bununla birlikte hizmet aldıkları turizm
şirketlerinden kolay ve hızlı çözümler
beklemektedir. Tüm bu beklentileri karşılamak için
turizm şirketlerinin, sundukları ürün ve hizmetleri
değil, müşterilerini –yani insanı –merkeze alan
yaklaşımlar doğrultusunda sundukları deneyimi
tasarlamaları gerekmektedir.

Turist deneyiminin bir parçası olabilmek adına,
müşteri nezdinde bilinir olma ve müşteri ile sağlıklı
iletişim kurma turizm sektörü paydaşları için
önemli hale gelmektedir. Turizm şirketleri
tarafından sıkça kullanılan geleneksel reklam ve
pazarlama araçları, giderek artan akıllı telefon,
internet ve sosyal medya kullanımına bağlı olarak
artık oldukça dijitalleşmiş ve dijital pazarlama
teknikleri müşterileri ilişkilerinde olmazsa olmaz
haline gelmiştir.

Bunun bir yansıması olarak dünya genelinde dijital
pazarlama harcamalarının toplam giderler
içerisindeki payının arttığı gözlemlenmektedir.
Ancak potansiyel müşteri ve müşteriye dokunan
kanal sayısının giderek artması, buna karşın her
müşterinin kendine özel iletişim şekli beklemesi
pazarlama bütçesinin nasıl daha verimli
kullanılabileceği sorusunu doğurmaktadır. Bu
noktada turizm şirketleri için hedef müşteri kitlesi,
iletişim kanalı, iletişim sıklığı ve içeriği konusunda
optimizasyon giderek önemli hale gelmektedir.

İnternet ve teknoloji dünyasında yaşanan
gelişmeler sadece turizm şirketleri için değil,
müşterileri için de veriye erişimi
kolaylaştırmaktadır. Birden fazla seçeneğe kısa
sürede kolaylıkla ulaşmak, müşterilerin markaya
olan bağlılıklarını düşürmektedir. Özellikle yeni
müşteri kazanmanın ve tutundurmanın, mevcut
müşterilere yapılan yatırımlardan daha maliyetli
olması, turizm şirketleri için sadakat programlarını
önemli bir araç haline getirmektedir. Dijitalleşme
ile birlikte sadakat programları geleneksel
yapılarından uzaklaşmaktadır. Günümüzdeki
sadakat programları ile turizm şirketleri
müşterilerini sadece yaptıkları alışveriş
doğrultusunda değil, davranışlarına göre
ödüllendirmekte, oyunlaştırma mekanizmalarını
kullanarak müşterilerin davranışlarını
yönlendirmekte ve müşterilerine daha fazla fırsat
sunabilmek adına farklı paydaşlarla işbirliği yaptığı
tekil platformlar oluşturmaktadır. Tüm bu yapısal
trendlerin yanı sıra blockchain teknolojisi ile birlikte
sadakat programları geleneksel yapılarına nazaran
daha pratik, güvenli, izlenebilir ve entegrasyona
açık hale gelmiştir.



Turistin uçtan uca deneyiminden elde edilen büyük
veri ve yaşanan teknolojik gelişmeler, turizm
sektöründe paydaşlara sunulan değeri maksimize
etmeyi sağlayacak akıllı turizm ortaya çıkmaktadır.
Gelişmekte olan teknolojileri kullanarak altyapı
oluşturması, çevrim içi ve çevrim dışı kanallardan
vatandaş ve turiste yönelik büyük veri üretmesi ve
tüm bunları kamuya açık hale getirmesi ile birlikte
Akıllı Şehir uygulamaları, akıllı turizm için önemli
bir platform olma yolunda hızla ilerliyor. Turizm
sektörü özelinde, akıllı şehir platformlarından
sağlanan açık verinin işlenmesi ile paydaşlara
yönelik çıkarımlar elde edilmesi ve bu çıkarımlarla
yeni hizmetler sunulması ile kişiselleştirilmiş turist
deneyimi mümkün kılınmaktadır.

Barselona ve Dubai, akıllı şehir kapsamında açık
veri sağlayarak turist deneyimini ve turizm
sektöründe yer alan paydaşları geliştiren bazı
çalışmalar gerçekleştirmiştir. Türkiye'de İstanbul,
Bursa, Antalya gibi önemli şehirlerde benzer
projeler başlatılmış bulunmaktadır.

62

Müşterinin deneyimi boyunca elde edilen verinin
yönetişimi, analiz edilmesi ve elde edilen
çıkarımların karar alma mekanizmalarında baz
olarak kullanılması ile birlikte turizm şirketleri
performans artışı ve operasyonel verimlilik
sağlamakta, müşterilerine yenilikçi hizmet ve
ürünler tasarlayabilmekte ve bu sayede müşteri
bağlılıklarını artırabilmektedir.

Bu iş sonuçlarının elde edilmesinde veri analitiği
değer zincirinin baştan aşağıya uygulanması kritik
bir unsurdur. Turizm ekosisteminden elde edilen
büyük verinin ticari aktivitelerde kullanılabilir
olması turizm şirketlerinin dünyada ve Türkiye’de
devreye alınan regülasyonları dikkate almalıdır.

Turizm müşterisini merkeze alan bu uygulamaların
hayata geçirilebilmesi için teknoloji, dönüşümü
şekillendiren ana unsur olmaktadır. Bilgisayar çağı
ile birlikte hayatımıza girmeye başlayan müşteri
yönetimi, doküman yönetimi finans ve muhasebe
yönetimi gibi teknolojik araçların ötesinde
müşterilere kesintisiz ve farklılaştırılmış deneyim
ile birlikte operasyonlarda hız ve verimlilik sağlayan
gelişmekte olan teknolojiler, turizm sektöründe de
kullanılmaya başlanmıştır.



Etkinlikler/ProjelerC TÜRSAB-TBV Dijitalleşme Yol HaritasıC.9

Ancak dijitalleşme yatırımlarına finansal kaynak
tahsis edilmesinin zor olması ve dijitalleşme için
gerekli yetenek ve insan kaynağına sahip
olunamaması nedeni ile gelişmekte olan
teknolojiler yerine web sitesi, mobil uygulama ve
iş süreçlerine yönelik teknolojilere yatırımlar
öncelik kazanmaktadır.

Bu özel çalışmanın uluslararası standartlarda
bir rapor olarak gerçekleştirilmesi sürecindeki
destek ve katkıları için EY Türkiye’ye
şükranlarımızı sunarız.

Nesnelerin interneti ile cihazların çevrim içi haline
gelmesi, turizm şirketlerine gerçek zamanlı müşteri
deneyimlerini gözlemleme ve müşteri tabanlarını
genişletme imkanı sunmaktadır. Yapay zeka ve
robotik süreç teknolojilerinin müşteriye dokunan
satış, müşteri ilişkileri gibi süreçlerde kullanılması
müşterilerin kendilerini daha özel hissetmelerini
sağlamaktadır.

Chatbotlar ile seyahat planlama ve rezervasyon
yapma, yapay zeka bazlı destinasyon önerisi gibi
uygulamalarla birlikte turizm şirketleri müşteri ile
olan etkileşimlerini farklılaştırmaktadır.

Ayrıca müşteriye direkt veya dolaylı dokunan bütün
operasyonel süreçlerde bu teknolojilerin
kullanılması, çalışan eforunu azaltmakta ve maliyet
optimizasyonu sağlamaktadır. Gerçek dünyanın
bir taklidini oluşturan sanal ve artırılmış gerçeklik
teknolojileri, seyahat edilecek destinasyonların,
otellerin, restoranların ve benzeri noktaların
gidilmeden deneyimlenmesini mümkün kılarak
turizm sektöründe hizmetin tanıtım ve pazarlama
biçimini değiştirmektedir. Küresel seviyede,
gelişmiş bir kayıt tutma teknolojisi olan blockchain
ise turizm sektöründe üretilen verilere anlık erişim
sağlamakta, turist bilgilerinin bir araya
getirilmesinde veya arz ve talebi gerçek zamanlı
takip etmekte kullanılmaktadır.

Turizm sektöründe iş yapış biçimlerini değiştiren
bu teknolojik gelişmelerin farkında olmak
dönüşümde geri kalmamak adına önem
taşımaktadır. Yapılan çalışmalarda, Türkiye’de
seyahat acentalarının gelişmekte olan teknolojilere
ilişkin ilgili olduğu görülmektedir.
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Dünyada meydana gelen mega trendler ve bu
trendlerin turizmde yansımaları, sektör paydaşlarını
proaktif ve çevik olmaya yönlendiren pozitif yıkım
yaratmaktadır. Bu pozitif yıkımı turizm sektörü
paydaşlarının lehine kullanmak için dijital
dönüşümün sağlanması ve devam ettirilmesi
önerilmektedir. Bu amaçla, 7 temel değerlendirme
ilkesi belirlenmiş ve seyahat acentalarına bu
alanlarda fayda sağlayacak 18 inisiyatif
oluşturulmuştur. Müşteri ve Operasyon, Teknoloji
ve Altyapı, İnsan olmak üzere 3 ana başlıkta
gruplanan inisiyatifler ile seyahat
acentalarınınkurumsal ihtiyaçları doğrultusunda
kısa, orta ve uzun vadede uygulayabilecekleri
dönüşüm yol haritası oluşturulmuştur.

Acentaya özel uyarlanabilir bu yol haritası ile
turizm sektörünün dijital dönüşümünün sağlanarak
önce gelişmiş endüstri düzeyine yükseltilmesi,
sonrasında ise lider endüstri seviyesine çıkartılması
amaçlanmaktadır.

Eylül 2018
Ekim 2018
Aralık 2018

Nisan 2019

İşbirliği Protokolü İmzası
Büyük Çalıştay
Akıllı Şehirler&Turizm ve Dijital
Dönüşüm Sunumu/İzmir
Rapor Lansmanı



Sektör STK’ları TBV koordinatörlüğünde bir araya
gelerek bu konuları kamuoyu ve devlet politikaları
içinde yerleşik bir hale getirmeye odaklanmak
amacındadır. AB’nin yol haritalarını, DTP'de
ülkemiz için yol haritası olarak benimsemektedir.

Çünkü Türkiye’nin AB üyelik adaylığı ulusal bir
hedeftir ve AB’nin 2020 hedeflerini, ülkemizin
ekonomik ve sosyal büyüme hedefleri olarak kabul
edilmektedir. Dijital Türkiye Platformu alanın
sorunlarına yönelik olarak çözüm önerileri
geliştirmek üzere strateji ve politika önerileri
oluşturmayı hedefliyor, ortak görüş ve hareket
stratejileri belirleyerek Uluslararası kurumlarla
Türkiye’nin bilgi, iletişim ve elektronik alanının
temsilcileri sıfatıyla işbirlikleri geliştirmeyi
sürdürüyor.

Etkinlikler/ProjelerC

DTP: Dijital Türkiye İçin
Bağlanabilirlik, Siber
Güvenlik ve Yapay Zeka
Kritik Önemde!

Dijital Türkiye PlatformuC.10

AB'de bir çatı kuruluş olarak ortaya çıkan “Digital
Europe”un yapılanması paralelinde 2011 yılında
TBV, TÜBİSAD, TBD ve TESİD tarafından kurulmuş
olan Dijital Türkiye Platformu (DTP), Avrupa Birliği
Dijital Ajanda 2020 vizyonu ile Türkiye'nin 2023
hedeflerinin aynı paralelde yürütülmesini
hedeflemektedir.



Sektörün sorunlarının çözümüne ve sağlıklı
gelişmesine katkı sunmayı amaçlayan DTP,

Türkiye’nin vatandaşı, devleti ve iş
dünyasını kapsayan bütüncül
bir dijital dönüşüm gerçekleştirmesini
sağlayacak politika önerileri oluşturuyor. Aynı
zamanda, Avrupa dijital teknoloji endüstrisinin
temsilcisi Digital Europe’un da üyesi olarak, Avrupa
Birliği Dijital Gündemini de yakından takip eden
DTP, hazırlanan “Dijitalleşme Yolunda Türkiye”
raporu ile dijital dönüşümün en önemli unsurları
olan “vatandaş”, “devlet” ve “iş dünyası”nın ortak
paydası olan “bağlanabilirlik”, “siber güvenlik” ve
“yapay zeka” konularının önemine dikkat çekiyor.
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Bu amaçlar doğrultusunda;
DTP’unun Dijital Europe’in önceliklerini Türkiye’de
iyi anlatabilmek ve gündemi paralel tutabilmek
amacı ile yakın temaslar kurulması önceliklerimiz
arasındadır. Dijital Türkiye Platformu’nu oluşturan
STK Başkanları, Dijital Türkiye Platformu
Koordinatörü ve paydaşların Genel Sekreterlerinden
oluşan komite Avrupa Birliği üst düzey ilişkileri
düzenlemekte ,“Digital Europe” ile temasları
yürütmekte, her türlü lobi faaliyetini düzenlemekte,
karar organı olarak gerekli kararları almakta ve
özetle yönetişimi sağlamaktadır.

Dijital Türkiye Platformu (DTP), Avrupa’nın dijital
dönüşüm yaklaşımını ve PwC Türkiye ile birlikte
hazırlanan “Dijitalleşme Yolunda Türkiye” raporunu;
iş dünyası, üniversiteler, STK’lar ve kamu kuruluşları
ile paylaştı. İstanbul’da düzenlenen toplantıya Dijital
Türkiye Platformu’nun üyesi olduğu Digital
Europe’un Genel Direktörü Cecilia Bonefeld-Dahl
da konuşmacı olarak katıldı.

Yapay zeka
endüstrileri büyük ölçüde
değiştirecek Sürekli bir gelişim içinde olan
“dijital dönüşüm”; yeni iş alanları, yeni iş yapma
biçimleri, değişen hayat tarzları, eğitim yöntemleri,
güvenlik sorunları gibi birçok bilinmezi de gündeme
taşıyor. Tüm kurum ve süreçleri önemli oranda
değiştirecek bu dönüşümün, ekonomiler için olduğu
kadar toplum için de muazzam fırsatlar ortaya
çıkarması bekleniyor. DTP, Türkiye ekonomisinin
büyümesinde stratejik öneme sahip bilgi
teknolojileri, iletişim ve elektronik sektörlerinin
güçlü ortak sesini temsil etmek üzere çalışmalarını
sürdürüyor.



Etkinlikler/ProjelerC Dijital Türkiye PlatformuC.10

Türkiye’nin, dünya lideri şirketler ve yenilikçi şirketler
tarafından önemli bir Avrupa ülkesi olarak
tanındığını belirten Digital Europe Genel Direktörü
Cecilia Bonefeld-Dahl, “Politika uzmanlığını
paylaşmak ve hükümet ile AB arasında bir köprü
olmak gayesiyle Türkiye'deki üyelerimizle yakın
işbirliği içinde çalışıyoruz. Bu şekilde, yenilikçilik
ve ticaretin güçlü gelişeceğine inanıyoruz. Teknoloji,
özellikle son yıllarda çok önem kazanan yapay zekâ
gibi yeni alanlar, tüm işletmeleri ve endüstrileri
büyük ölçüde değiştirecek. Tüm potansiyel ve
fırsatların üretim, eğitim ve sağlık hizmetlerini
iyileştirmek için yeni işlere, yeteneklere ve çözümlere
dönüştürülmesini sağlamak için hükümetler ve
endüstrilerle birlikte çalışıyoruz.” dedi.

Avrupa Parlemento ve Komisyonlarına dijital
stratejiler ve politikalar konusunda lobi faaliyetlerini
etkin olarak sürdüren Digital Europe’u Türkiye’de
ağırlamaktan ve çalışmalarını dinlemekten
memnuniyet duyduklarını belirten DTP ve TBV
Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise,

“Ekonomik büyümenin güvenli, sağlıklı ve katma
değeri daha yüksek işler ile sağlanabileceğine ve

daha güçlü bir Türkiye için, dijitalleşmenin,
ülke vatandaşlarına ve
endüstrilerine sayısız fayda ve
fırsat getireceğine inanıyoruz.
Dijital Türkiye Platformu’nun ‘Dijitalleşme Yolunda
Türkiye’ çalışması ile Türkiye’nin refah seviyesinin
yükselişinde, dijital dönüşüm fırsatını, adanmış ve
seri bir planlama ile değerlendirmesinin önemine
dikkat çekmek istedik” diye konuştu.

“Dijital Dönüşüm, beraberinde Nesnelerin İnterneti,
yapay zeka, veriye dayalı ekonomi gibi teknolojik
açıdan ezber bozan gelişme ve potansiyelle birlikte
geliyor.” diyen TESİD Yönetim Kurulu Başkanı C.
Müjdat Altay ise sözlerini söyle sürdürdü: “Türkiye'yi
2023 ve ötesine taşıyacak en önemli unsur

yerli imkanlarımızla dijitalleşme
olacak. Bu alanda başarının yolu toplumun her
kesiminin dijital dönüşümünün parçası olmasından
yani dijital becerisi yüksek birey ve kurumlardan
geçiyor. Söz konusu süreçte genişbant altyapımızı
ne kadar çabuk güçlendirirsek, ülkemizin dünya
liginde üst sıralara yerleşmesi de o kadar hızlı olacak.
Diğer taraftan sadece Avrupa’da yılda ortalama 265
milyar Euro’ya mal olan siber suçlar ile başa
çıkabilmek için ‘Siber Güvenlik’ odaklanılması
gereken konuların başında geliyor. Türkiye’nin
dünyadaki dijitalleşme sürecindeki konumunu ve
gelecek için yol haritasını göstermesi açısından
önemli bir kaynak niteliği taşıyan ‘Dijitalleşme
Yolunda Türkiye Raporu’nun ülkemizde topyekûn
yapılması gereken dijitalleşme çalışmalarına önemli
bir rehber olacağına inanıyoruz.”
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“Dijital ekonominin üç ana yapı taşı dijital veri,
yapay zeka, otonom robotlar, büyük veri, artırılmış
ve sanal gerçeklik, nesnelerin interneti gibi dijital
teknolojiler ve dijital altyapıdır” diyen TÜBİSAD
Yönetim Kurulu Başkanı Erman Karaca ise şöyle
konuştu:

“Dijital veri birçok geleneksel sektörde yeni iş
modelinin temeli oldu ve yeni sektörlere yol açtı,
veri ekonomisi oluşmaya başladı. Türkiye olarak
biz bu sürecin gerisinde kalamayız. Bu bilincin
hem kamuda hem de özel sektörde güçlenerek
hızlı adımlarla hayata geçirilmesi önem taşıyor.

Türkiye’nin “Dijital Ekonomiye Dönüşüm
Stratejisi”ni oluşturmamız ve dijitalleşmeyi
hızlandıracak ekonomik değerleri ile adresleyerek
yol haritalarını belirlememiz gerekiyor. Tüm dünya
dijital ekonomi dönüşümüne giderken, Türkiye’nin
rekabetçi kalmasına ve yüksek teknoloji ihraç eden
bir ülke olmasına katkıda bulunacak hamleler
yapmak kritik önem taşıyor.

Bunun için ise: toplumun her kesimini
içine alan dijital yetkinlikler
planı oluşturulmalı, yapay zekanın ve
veri ekonomisinin potansiyeli ortaya çıkarılmalı,
e-Hizmetler teşvik edilmeli ve kolaylaştırılmalı,
bağlantılar hızlanmalı, altyapılar ve siber güvenlik
güçlendirilmeli.”

29 Ocak 2019 tarihinde Dijital Türkiye Platformu
ev sahipliğinde Digital Europe Genel Direktörü
Cecilia Bonefeld-Dahl ve diğer yetkilileri misafir
ettiğimiz etkinlik içerisinde Pwc Türkiye’nin
katkılarıyla hazırlamış olduğumuz “Dijitalleşme
Yolunda Türkiye” raporumuzun çıktılarını da
paylaştık.

Katılımcılara ve konuşmacılara çok teşekkür
ederiz.



Etkinlikler/ProjelerC Dijital Türkiye PlatformuC.10

Toplantı, Dijital Dönüşüm Ofisi evsahipliğinde
Sayın Başkan Ali Taha Koç,
Sanayi Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez,
Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur,
Tübitak, Türksat, TBV, TUBİSAD, TESİD ve Digital
Europe katılımcılarıyla gerçekleştirildi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı
Dijital Dönüşüm
Ofisi toplantısı
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Toplantıda ülkemizde ve dünyadaki dijitalleşme
süreçleri konuşuldu.

Dijital Türkiye Platformu
temsilcilerinin Türkiye’nin
vatandaşı, devleti ve iş dünyasını
kapsayan bütüncül bir dijital
dönüşüm gerçekleştirmesini
sağlayacak politika önerilerini
yetkililerle paylaştığı toplantıda
ayrıca Digital Europe faaliyetleri
ve önümüzdeki dönem AB dijital
gündemi ile ilgili bilgi
alışverişinde bulunuldu.



Etkinlikler/ProjelerC

Konferansı düzenleyen bu beş ana kurum dışında;
İÜ Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma
Merkezi ve İÜ-Cerrahpaşa Makine Mühendisliği
Teknolojileri Kulübü de konferansın düzenlenmesi
sürecine katkı sağlamıştır. Konferans; 5 eğitim ve
atölye çalışması, 4 davetli konuşmacı, 7 bildiri
oturumunda toplam 29 bildiri sunumu, 4 panel, 2
çalıştay, 1 yuvarlak masa toplantısı ile Dijital Eğitim
Asistanı Yarışması Ödül Töreni’ne ev sahipliği
yapmıştır.

İÜ Kongre ve Kültür Merkezi ana salonuna İÜ Açık
ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından canlı yayın
alt yapısı kurularak, üç gün boyunca ana salonda
gerçekleştirilen sunumların internet üzerinden
canlı izlenebilmesi sağlanmıştır. Konferans
süresince yaklaşık 400 katılımcı konferansa gelerek,
eğitimde dijital dönüşümü tartışmıştır.

11-12 Eylül 2018 tarihlerinde birbirinden ilginç
konu başlıklarına sahip eğitimler ve atölye
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. MEB’e bağlı çalışan
öğretmenlerin bu eğitim ve atölye çalışmalarına
ücretsiz katılımı sağlanmıştır.

Future Learning
Konferansı 11-14 EYLÜL
2018 tarihleri arasında
“Eğitimde Dijital
Dönüşüm” ana konusu
ile gerçekleştirildi

VII. Uluslararası “Gelecek İçin Öğrenme Alanında
Yenilikler” Konferansı 2018: Eğitimde Dijital
Dönüşüm (Future Learning 2018), 11-14 Eylül 2018
tarihlerinde İstanbul Üniversitesi (İÜ), Türkiye
Bilişim Vakfı (TBV), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),
Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) ve
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) işbirliği ile başarıyla
gerçekleştirilmiştir.

Future Learning Konferansı 2018C.11



72

Bu kapsamda;

• 11 Eylül 2018 tarihinde İktisat Fakültesi EK-1
Binası’nda Dr. Öğr. Üyesi Müge Adnan tarafından
Dijital Çağda Öğretim: Çevrimiçi Teknolojilerin
Öğrenme Ortamlarında Etkin Kullanımı Eğitimi,
• 11-12 Eylül 2018 tarihlerinde İÜ-Cerrahpaşa Hasan
Ali Yücel Eğitim Fakültesi (HAYEF) Öğrenme
Merkezi’nde Dr. Öğr. Üyesi İrfan ŞİMŞEK, Öğr. Gör.
Hüseyin YILDIZ ve Öğr. Gör. Alaattin SAYIN
tarafından STEM Atölyesi,
• 11-12 Eylül 2018 tarihlerinde İktisat Fakültesi EK-
1 Binası’nda Doç. Dr. Nilgün TOSUN tarafından
Toplum 5.0 Olma Sürecinde Sosyal Ağ Güvenliği
Eğitimi,
• 12 Eylül 2018 tarihinde İÜ BUYAMER Bilgisayar
Laboratuvarında Dr. Öğr. Üyesi İrfan ŞİMŞEK
tarafından Sanal Gerçeklik Atölyesi,
• 12 Eylül 2018 tarihinde İÜ-Cerrahpaşa HAYEF
Robotik ve Zekâ Oyunları Laboratuvarı’nda Dr.
Öğr. Üyesi Burak ŞİŞMAN tarafından Eğitsel
Robotik Uygulamaları Eğitimi

gerçekleştirilmiştir. 13 Eylül 2018 tarihinde
konferans açılış töreni; İÜ Enformatik Bölüm
Başkanı ve Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sevinç
GÜLSEÇEN, TBV Ankara Temsilcisi Dr. Aydın
KOLAT ve TBV Genel Sekreteri Çağdaş ERGİN, İÜ
İşletme Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi ve TOVAK
Kurultay Üyesi ve Akademik Başkanı Prof. Dr. M.
Erdal BALABAN, TBD İstanbul Şubesi Yönetim
Kurulu Üyesi Öğr. Gör. Cahit CENGİZHAN ve
konferans altın sponsoru Enocta Genel Müdürü
Ahmet HANÇER’in açılış konuşmalarıyla
başlamıştır.

Konuşmalarda; 2004 yılından günümüze Future
Learning Konferans serüveninin yanı sıra,
kurumların bilişim-teknoloji ve eğitim ayaklarında
sunduğu katkılara yer verilmiştir. Açılış töreni İÜ
Rektörü Prof. Dr. Mahmut AK’ın konuşmasıyla son
bulmuştur.

Açılış konuşmalarının ardından konferansın
Amerika Birleşik Devletleri Ball State University’den
davetli konuşmacısı Prof. Dr. Sushil K. SHARMA;
sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik gibi yeni
teknolojilerle öğrenmenin nasıl değiştiğini hem
teknolojik hem de pedagojik boyutlarıyla ele aldığı
sunumunu internet bağlantısıyla gerçekleştirmiştir.
Ardından konferansın diğer bir davetli konuşmacısı
ezayir University of Constantine’den Dr. Souad
SASSI BOUDEMAGH, bilgi uzayı ve bilişsel
öğrenme üzerine bir sunum gerçekleştirmiştir.
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Sonrasında; Cumhurbaşkanlığı-Strateji ve Bütçe
Başkanlığı’ndan Furkan CİVELEK, Enocta Genel
Müdürü Ahmet HANÇER, Eğitim Reformu Girişimi
(ERG) Eğitim Laboratuvarı Koordinatörü Suat
KARDAŞ, Khan Academy TR Direktörü Alp KÖKSAL
ile Akbank Akademi Eğitim Yöneticisi Gülçin
KIRAY’ın katılımı ve Dr.Aydın KOLAT’ın
moderatörlüğündeki panelde “Eğitimde Dijital
Dönüşüm” iki farklı açıdan ele alınmıştır.

Bunlardan ilki; dijital değişimin eğitimde nasıl
kullanılacağı, ikincisi de insanların yaşanan
teknolojik değişime nasıl ayak uyduracağı
konularıdır. Öğleden sonra konferansın
Bulgaristan’dan davetli konuşmacısı Gospodin
Balıkçiyev eğitimde inovasyon ana konusu ile
Bulgaristan Kiril Hristov İlköğretim Okulu’dan
dijital teknoloji uygulaması örneklerini içeren
konuşmasıyla başlamıştır. Ardından, Prof. Dr.
Sevinç GÜLSEÇEN moderatörlüğünde dünyadan
eğitim ve dijital dönüşüm örneklerinin aktarıldığı
panel gerçekleştirilmiştir. Bu panele; Gjorgji
NOVESKİ, Milena SLIVOSKA (Makedonya), Doç.
Dr. S. Bahadır KERT (Türkiye), Prof. Yacine LAFIFI
(Cezayir), Gospodin BALAKCHIEV (Bulgaristan)
ve Temenujka HRISTOVA (Bulgaristan)
konuşmalarıyla katkı vermiştir. Panelin ardından
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Doç. Dr.
Nilgün TOSUN, 11-12 Eylül 2018 tarihlerinde
gerçekleştirilen eğitim ve atölye çalışmalarının
özetini konferans katılımcılarıyla paylaşmıştır.
Çalıştaylar, bildiri oturumları ve yuvarlak masa
toplantısı paralel olarak diğer salonlarda
sürdürülmüştür.

Konferansın ikinci günü, konferans davetli
konuşmacılarından İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dr.
Öğretim Üyesi Leyla TÜRKER ŞENER’in tıp
eğitiminde üç boyutlu baskı üzerine konuşmasıyla
başlamıştır. Bildiri oturumları son gün de sürmüş
olup iki önemli panel gerçekleştirilmiştir. İlk panel;
panel moderatörü Öğr. Gör. Cahit CENGİZHAN’ın
geleceğin okullarına ilişkin kısa video gösterimi
ve konuşmasıyla başlamıştır.

Ardından panel, Kliksoft Genel Müdürü Serdar
ÖZKAŞ, Teknoloji ve İnsan Kolejleri Kurucusu
Zeynep Dereli ve 3D3 Teknoloji Kurucularından
Berk GİRAY’ın söz almasıyla sürmüştür. Panelde;
yapay zeka, sanal gerçeklik, mobil uygulamalar,
robotlar, oyun ve sosyal medya gibi eğitimi
dönüştüren teknolojiler tartışılmıştır. İkinci panelde
ise eğitim konusu; İÜ-Cerrahpaşa HAYEF Öğretim
Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Zerrin AYVAZ REİS
moderatörlüğünde, MEB Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü’nden Ayşe KULA, MEB Bilişim
Teknolojileri Öğretmeni Gökhan ARIKAN, İstek
Okulları Öğrencisi Mert ÖZKAŞ ve Kliksoft Genel
Müdürü Serdar ÖZKAŞ’ın katılımıyla öğrenci,
öğretmen, yönetici ve iş insanı gözüyle ele
alınmıştır.
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Konferansın son oturumunda İÜ Enformatik
Bölümü Araştırma Görevlilerinden Dr. Elif KARTAL
moderatörlüğünde TOVAK öncülüğünde
sürdürülen Dijital Eğitim Asistanı Yarışması’nın
Ödül Töreni gerçekleştirilmiştir. Ödül töreni açılış
konuşmasını Prof. Dr. M. Erdal BALABAN
gerçekleştirmiştir. İlki Future Learning 2016
kapsamında düzenlenen yarışmada bu yıl başvuru
sahipleri; entegrasyon planı, bilgisayar oyunu /
öğretimsel bilgisayar oyunu, ve mobil öğrenme
olmak üzere üç farklı kategoride ödül almaya hak
kazanmıştır. Jüri değerlendirmesi sonucunda
birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon
ödüllerine layık görülen başvuru sahiplerine, ödül
ve teşekkür belgeleri takdim edilmiş olup, başvuru
sahipleri projelerini salonda bulunan konferans
katılımcılarına özetlemiştir. Konferans kapanış
töreni ile sonlanmıştır.

Ana Salondaki Etkinliklerin Yayın Bağlantıları

İlk gün:

https://www.youtube.com/watch?v=PqiQpBC02Y
w&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=bEncCPZedpw

İkinci gün:

https://www.youtube.com/watch?v=wZXBVbP3Ej4

https://www.youtube.com/watch?v=wrYSIBXpVVo

*Bu içerik ilk olarak 18.09.2018 tarihinde
http://fl.istanbul.edu.tr/?p=8031 linkinde yayınlanmıştır.
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Teknoloji-Medya-
Telekominikasyon
alanlarında gelecek
öngörüleri

Türkiye Bilişim Vakfı evsahipliğinde Mart 2017,
Mart 2018 ve Mart 2019 tarihlerinde 3 kez
düzenlenen etkinliklerde Deloitte tarafından
hazırlanan Teknoloji-Medya-Telekominikasyon
alanlarında gelecek öngörülerinin yeraldığı rapor
Duncan Stewart tarafından geniş bir katılımcı
grubuyla paylaşıldı.

Mart 2017
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Deloitte, 2017 senesi’nde 16’ncısını yayınladığı
“2017 Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon
Öngörüleri” raporunu, Türkiye Bilişim Vakfı ev
sahipliğinde düzenlediği etkinlikle duyurdu. Rapor,
mobil cihazların bağlantıya gerek duymadan
makine öğrenim kapasitesine sahip olacağını ve
bu sayede insanoğlunun teknolojiyle etkileşiminin,
hem her türlü endüstri ve pazarda, hem de toplum
içerisinde değişeceğinin sinyallerini veriyor.

Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya,
Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Tolga
Yaveroğlu raporla ilgili olarak şunları söyledi:
“2017’de dünya genelinde 5G’nin kullanılmaya
başlamasında çok önemli ve somut adımların
atılmasını bekliyoruz. Hem 4G şebekelerinin
planlanan iyileştirilmesi hem de ilk 5G test
performansları, tüketicilere ve operatörlere; önemli
derecede artan hız, daha az latency oranı ile daha
düşük oranda enerji ihtiyacı bulunan IoT cihaz ve
sensörlerinin çalışması için destek gibi pek çok
yeni özelliğin müjdesini verecek.”

Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk
Eczacıbaşı, şu değerlendirmede bulundu:

“Dünyamız artık; büyük veri, yapay zekâ, şeylerin
interneti, blockchain, dronlar, robotlar, artırılmış
gerçeklik, sanal gerçeklik, üç boyutlu baskı, kök
hücre klonlanması gibi yenilikçi teknolojilerle füze
hızıyla eklenen yazılımlar, donanımlar,
uygulamalarla tanımlanır oldu. Buna bir de isim
verdik: Sanayi 4.0. Teknolojinin bir yandan,
toplumların hayatına kolaylıklar ve fırsatlar
sağladığını görüyoruz. Öte yandan, teknolojinin,
illiberal ve otokratik uygulamalara zemin
hazırladığını, terör ve hırsızlığı kolaylaştırdığını
görüyoruz.

Bu ikileme rağmen; kıt kaynakların giderek kıtlıktan
bolluğa dönüşme potansiyeli, güneş enerjisinin
bedava ve sürekli bir kaynak olarak daha verimli
kullanılması, insan ömrünü uzatan yeni ilaçlar ve
kişiye özel tedavi biçimleri, insan eliyle yaratılan
küresel ısınmanın, yine insan eliyle
durdurulabileceğini gösteren yeni teknolojiler gibi
gelişmeler; insanlığın, geleceğe iyimser bakması
için olumlu nedenler arasında yer alıyor.”

300 milyon telefon makine
öğrenim özelliğine sahip olacak

Rapora göre 2017’de globalde satın alınacak 300
milyon akıllı telefonun ya da her beş cihazdan
en az birinin makine öğrenme kapasitesinin olacağı
öngörülüyor. Öte yandan zaman içinde makine
öğrenimi sadece akıllı telefonlarla sınırlı
kalmayacak, onlarca milyon hatta daha fazla drone,
tablet, otomobil, sanal veya artırılmış gerçeklik,
sağlık aletleri, nesnelerin interneti (IoT) cihazlarına
sıçrayacak.

Teknolojik anlamda dönüşümü sağlayacak bir diğer
inovasyon ise otomatik acil durum fren sistemi
(AEB) olacak. Deloitte’a göre 2022’de sadece
Amerika’da motorlu taşıt kazalarından kaynaklanan
ölümcül olayların sayısı 6 bin azalacak, diğer bir
deyişle 2017’ye oranla %16 düşecek. Bu düşüşün,
AEB’lerin etkisiyle olacağı öngörülüyor. AEB’nin
geniş çapta kullanılabilir, uygun fiyatlı ve hayat
kurtarabilme özelliklerine sahip olmasının,
sürücüsüz araç pazarını biraz yavaşlatabileceği

öngörülüyor. Bir hizmet olarak IT,
toplam IT harcamasının %35’ini
oluşturuyor
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Deloitte raporuna göre 2018’in sonunda, veri
merkezleri, yazılımlar ve diğer konular için satın

alınan IT hizmetinin, dünya çapında
550 milyar dolara ulaşması
bekleniyor. Bu oran 2016’da 361 milyar
dolaylarındaydı. Her ne kadar esnek ve tüketici
odaklı iş modelleri 2018 itibariyle çok yaygın
olmayacaksa da IT harcamalarının %35’inin hızlı
büyümesi ve yarım trilyon doları geçmesi
bekleniyor. Bu değişim, IT pazarlarının dünya
çapında teknolojiyi alış ve satışını da dönüştürecek.

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Öngörüleri,
Deloitte'un gelecek 12-18 ay boyunca TMT şirketleri
üzerindeki orta ve uzun vadeli önemli gelişmeleri
değerlendirdiği bir rapor. FY18 için, 11 tahmin
Deloitte Global düşüncesini, orijinal ve ikincil
araştırmaları, endüstri liderleriyle yapılan yüzlerce
mülakattan elde edilen bakış açılarını ve on binlerce
tüketicinin toplu görüşlerini bir araya getiriyor..

Mart 2017 tarihli etkinlik sonrasında yine TBV
evsahipliğinde 15 Mart 2018 tarihinde yapılan 2.
geniş katılımlı etkinlikte geçen yıl yapılan
öngörülerin gerçekleşme oranları değerlendirilmiş
olup yeni teknoloji trendleri ve TMT alanlarında
yapılan kısa dönem öngörülerinin sunumu yapılmış
ve izleyicilerin soruları ile toplantı tamamlanmıştır.

Mart 2018
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Raporda öne çıkan diğer trendler şöyle:

• Siber saldırılarda terabit dönemi:  2017’de
DDoS saldırıları ölçek bakımından artacak, başa
çıkması zorlaşacak ve daha sıklaşacak. Ayda
ortalama bir terabit boyutlarında olmak üzere
toplamda 10 milyonun üzerinde saldırının
yaşanması ve saldırıların saniyede 1.25 ile 1.5 Gbit
boyutunda olması bekleniyor. DDoS tehdidindeki
bu artışa, büyük çoğunlukla IoT cihazlarının artması
ve bu cihazlara ulaşarak daha büyük saldırıların
üretilmesine izin veren kötü amaçlı yazılımlara
internetten ulaşılabilmesi sebep oluyor.

• Biometrik güvenlik milyarlara ulaşacak:
2017’de parmak izi okuyucu özelliğe sahip
cihazların 2017’de ilk defa bir milyara ulaşması
bekleniyor. Her aktif sensörün günde ortalama 30
kez kullanılacağı ve yıl sonuna kadar toplamda 10
trilyon işleme ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu
teknolojinin hızlıca yayılması ve uygulanmasının
yanında, asıl zorluğun, parmak izi okuyucularında
hangi ek uygulamaların kullanılabileceği ve diğer
biometrik girdilerin nasıl hızlı ve güvenli kimlik
doğrulama sağlayabileceği olduğu belirtiliyor.

• Tablette zirveye ulaştık mı?:  2017 yılında tablet
satışlarının, 2016’daki 182 milyon seviyesinden
yaklaşık %10 azalarak 165 milyon ile sonlanması
bekleniyor. Bu durum, tabletler için çıkılabilecek
en yüksek zirveye halihazırda ulaşıldığını
gösteriyor. Her aktivite için tercih edilen cihaz
sayısı ülkelerin kullanım alışkanlıklarına göre
değişse de TV, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar
tabletin önünde yer alıyor.

• Milyar dolarlık satışlara vinil yaklaşımı: Bir tür
organik bileşik olan vinil, 2017 yılında da dikkate
değer büyümesini sürdürecek ve dünya çapında 1
milyar dolarlık gelire ulaşacak. Vinilden elde
edilecek gelir, son yedi yıldır olduğu gibi iki
basamaklı büyüme oranlarına 2017’de de ulaşacak.
Diğer taraftan, müzik endüstrisinin birincil büyüme
ve kar getiricisi vinil değil, dijital olacak.

• Dijital navigasyonda kapalı mekân dönemi:
2022’den itibaren insan veya makinelerin dijital
navigasyon kullanımının en az dörtte birinin kapalı
alan yönlendirmesi içermesi bekleniyor. İnsanları
ve nesnelerin konumunu kapalı alanlarda
belirlemek şüphesiz dönüştürücü bir özellik olacak
ve kamu, iş dünyası ve tüketiciler üzerinde pek çok
etki yaratacak.

• TV reklamcılığı seyrini bozmuyor: Her ne kadar
2017’de Amerika’da TV reklamlarından elde edilen
gelirin 2016 ile aynı paralelde olması beklenirken,
aslında bu paralellik pozitif olarak değerlendiriliyor.
Günlük TV izleme oranında değişiklik olmaması,
reklam çıkınca kanal değiştirmenin sınırlı olması,
yaşı ileri olan kesimin daha fazla TV izlemesi ve
kesintisiz yayın yapan paralı uygulamaların hala
TV’deki toplu kitleye ulaşamaması sebebiyle
harcamaların aynı kalması öngörülüyor.
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Rapor, üç TMT sektörünü kapsayan 11 öngörüyü
içeriyor ve bunlar:

Artırılmış Gerçeklik: Gerçekliğin zirvesi

Akıllı telefonun geleceği: Görünmez inovasyon
dönemi; akıllı telefonlar kullanışlıdır ancak dikkat
dağıtıcı olabilirler.

Hızlanmak: Yeni nesil makine öğrenme çipleri

Makine öğrenimi: Her şey yoğunlaşıyor, çevrimiçi
dünyada canlı yayınlar yükseliyor.

Dijital medya: Abonelik talimatı

Dijital dünyada yeni bir salgın mı?: Reklam
alerjisi, reklam bloklama, çocuklar hala iyi: 18-24
yaş arası TV izleme oranlarında yeni bir şey yok.

Yalnızca mobil cihazlar: Kablosuz ev internet ağı
düşündüğünüzden daha büyük.

Emniyet kemerlerinizi takın: Uçak içi bağlantı
yolda.

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ev sahipliğinde
her yıl gerçekleşen Deloitte - TMT (Teknoloji-
Medya-Telekominikasyon) Öngörüleri 2019
raporu bu yıl da Deloitte TMT Öngörüleri
raporunun iki yazarından biri olan Kanada TMT
Direktörü Duncan Stewart tarafından 14
Mart’ta sunuldu.

Teknolojik gelişmeleri takip eden herkes Gartner’ın
hype cycle’ını bilir. Teknolojinin kavram olarak
hayatımıza girdiği ilk çıkış noktasından başlayarak,
herkesin çokça konuştuğu ve bu teknolojilerin
büyük beklentilerle hayatımızı tamamen
değiştireceğini düşündüğü tepe noktasına
ulaşmasının ardından normalize olmuş
beklentilerle gerçek faydanın anlaşılır hale geldiği
bir döneme geçiliyor. Ardından da artık teknolojinin
olgunlaşmaya başladığı, gerçek faydanın
görüldüğü ve adaptasyonun başladığı verimlilik
platosuna geçiliyor. Önümüzdeki iki sene içinde
hayatımızı etkileyecek yeni büyük teknoloji ne
olacak, diye sorduğumuzda ise maalesef geçen
sene olduğu gibi bu sene de kısa dönemde yeni
bir teknoloji gözükmüyor.

Verilere baktığımızda, son kullanıcının 2013 yılında
en yüksek seviyeye erişmiş olan donanım
harcamaları son beş yıldır düşüşe geçmiş durumda,
özellikle dünya nüfusunun artışı göz önünde
tutulursa donanım pazarındaki bu düşüş daha
belirgin bir hal alıyor. “İnsanlar aldıkları cihazları
daha uzun süre kullanma eğiliminde” diye belirtiyor
Stewart.
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Donanım pazarına baktığımızda, her ne kadar bir
dönem popüler olsa da kullanıcı artık VR gözlükleri
ya da akıllı saatleri almak yerine ilgisini tamamen
TV setleri, bilgisayar ya da akıllı telefonlara
yönlendirmiş durumda. Duncan Stewart, “kimse
salonunda kafasında dalış gözlüğüyle oturmak
istemiyor” diyerek bunu esprili bir şekilde dile
getiriyor. Bu sırada yapılan araştırmalar, erkeklerin
bilgisayarı, kadınların da akıllı telefonları daha
fazla tercih ettiklerini söylüyor. Daralmaya başlayan
donanım pazarının yanı sıra diğer bir taraftan son
kullanıcının yazılım, içerik ve servis tarafına yaptığı
harcamalarla bu pazarlarda büyüme daha çarpıcı
bir hal alıyor. 2019 yılında bizi bu sektörlerde neler
bekliyor sorusunu sorulduğunda da ilk başlık 5G.
Ancak, insanlar küçücük ekrandan bir şeyler
seyretmek istemiyor, ya da alışveriş yaparken cep
telefonlarından ziyade ürünü daha iyi bir şekilde
görebildikleri bilgisayarlar üzerinden yapmayı
tercih ediyorlar.

Her ne kadar katlanılabilir ekranlar ya da
telefonların ekranlarının büyütülmesi ile bu direnç
kırılmaya çalışılsa da pratikte katlanılan ekranların
bir süre sonra deforme olma eğilimi ya da en temel
ve önemli unsur olan pil ömrü kısıtı 5G
teknolojisindeki donanım pazarını mobil taraftan
ziyade özellikle de fiber erişimi olmayan evlerdeki
sabit kablosuz erişimine doğru kaydırıyor.

Son yıllarda giderek artan bir ivmeyle üzerinde
konuşulan bir diğer kavram ise yapay zeka.

Yapay zeka tarafında en büyük
sıkıntı firmaların uzman kaynak
bulamıyor olmaları. Bunun yanı sıra
gerek alt yapı gerekse ihtiyaç olan yüksek hacimli
veri miktarı da bir kısıt olarak karşılarına çıkıyor.
Tüm bunları göğüsleyebilecek yapılar da ancak
büyük şirketler.

Mart 2019



Etkinlikler/ProjelerC Etkinlikler/ProjelerC TMT Gelecek Öngörüleri (Deloitte) EtkinliğiC.12

Bu engeli aşmanın diğer bir yolu da içine yapay
zeka gömülü olan hizmetlerin bulut üzerinden
alınması. Deloitte’un araştırma yaptığı %87
kurumsal firma yapay zeka/makine öğrenme gücüne
bu şekilde sahip olmayı planlıyor. Hazır servisleri
de bu şekilde aldığınız zaman eğer rakipleriniz de
bu hizmetleri kullanıyorsa sunduğunuz servislerin
farklılaşma noktasında sıkıntı ile karşılaşıyorsunuz.
Diğer taraftan eğer ekibiniz ve kendi verileriniz varsa
ancak donanıma yatırım yapmak istemiyorsanız
artık bulut üzerinden sadece makine öğrenme
eğitimini yapmanın maliyeti önceki senelere göre
hayli düşmüş durumda. Her şekilde yapay zeka
günlük hayatın içinde tamamen oyun değiştirici bir
teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Stewart,
konuşmasına şöyle devam ediyor: “Eğer makine
öğrenmesine yatırım yapıp doğru ekip ve yapı
kuramazsanız başarısız olacaksınız; ancak eğer hiç
yatırım yapmayacak olursanız da tamamen yok
olmaya mahkûm olacaksınız”.

Akıllı hoparlöre geldiğimizde, kullanım alanlarına
bakıldığında %60’ı müzik dinleme amaçlı. Bunu
hava durumu bilgisi alma, alarm kurma, genel
bilgiler edinme ve eğlence amaçlı kullanımlar takip
ediyor.

Aslında akıllı hoparlörler pahalı bir radyo alarmlı
saatten çok da farklı değil. Pazar olarak da yeni bir
akıllı telefon olma yolunda gitmedikleri aşikâr.

Diğer bir alan TV sporları. Araştırmalar, spor üzerine
iddia oynayan kişilerin televizyonda sporları daha
fazla seyrettiğini ortaya koyuyor. Örneğin,
televizyonda sporları izleyen 18-34 yaşındaki erkek
izleyicinin %40’ının haftada en az bir kere spor
üzerinden iddia oynayacağını tahmin ediyor. Bu
veriler, TV yayın sağlayıcılarının iddia
şirketleriyle beraber çalışacağı ve reklam sektörü
için de bir gelir kaynağı olacağını göz önüne
seriyor. Diğer yandan daha çok 18-34 yaş arasındaki
demografik yapıda popüler olan ve internet
üzerinden insanların birbirleriyle oynadıkları
elektronik sporlar niş olarak kalmaya devam edecek.

Trendler geleneksel televizyon
izleyicilerinin azalırken radyo
dinleyenlerin artmakta olduğunu
gösteriyor. İlginç bir gösterge de radyo
dinleyenlerin daha çok yüksek gelirli, iyi eğitimli bir
çalışan kesim olması. Ev, iş ve araba olarak daha
çok nerede radyo dinlendiğine bakıldığında tahmin
edildiği gibi %80 üzerinde arabada dinleniyor. Bu
da reklamcılar için iyi bir gelir fırsatı. Diğer taraftan
podcast dinleme oranları artıyor olsa da paraya
dönüştürülmesi kolay olmadığından niş olarak
kalmaya devam edecek.
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3 boyutlu yazıcı pazarına bakıldığında, her yıl iki
haneli büyüyerek 2020 yılındaki pazarın 3 milyar
dolara ulaşacağı öngörülüyor. Yaygınlığı bu denli
artsa da yine de üretim tarafında devrimsel bir
niteliğe ulaşması şu an için uzakta gözüküyor.

Halen çok pahalı ve çok özel hesaplamalar için
kullanılan kuantum bilgisayarlar büyük araştırma
kurumları ve devlet kaynaklarının kullanımı için
kalmaya devam edecek ve klasik bilgisayar pazarını
yakın zamanda etkilemeyeceksek. Diğer bir taraftan
tahminen 2030 yıllarına doğru kuantum
bilgisayarların pazarı etkilemeye başlayacak.
Çözümü yıllar sürecek matematiksel problemlerin
saniyeler mertebesinde çözülmesini sağlayan
kuantum bilgisayarlar çözülemeyen kodları ve
girilemeyen sistemleri erişilebilir hale getirecek.

Hali hazırda bazı devletlerin, internet üzerinden
şifrelenmiş büyük verileri dinleyip topladığı
düşünüldüğünde, bu verilerin kuantum
bilgisayarlar tarafından normal yazı haline getirilip
ne amaca hizmet edeceğini düşünmek hayli
ürkütücü. Zira bahsedilen veriler sosyal medya
hesabınızdan yayınladığınız bilgiler ya da kredi
kartı verileriniz değil; sağlık verileri, askeri, ilaç ve
mühendislik sırları gibi çok kritik bilgiler. Bu
nedenle siber güvenlik planlarınızı yaparken
kuantum geleceğini de göz önünde bulundurarak,

kuantum dirençli yapıların
oluşturulması alanındaki
gelişmelerin takip edilmesi
oldukça önemli.



Etkinlikler/ProjelerC

Koç Üniversitesi Yayınları’ndan teknoloji/sosyoloji
kategorisinde yayınlanan ve Nisan 2019’da 4.
baskısını yapan kitap; Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı
Faruk Eczacıbaşı’nın iş ve teknoloji dünyasındaki
kişisel deneyimlerinin yanı sıra Türkiye’nin bu
alanda yaşadığı dönüşümleri ve dünyadaki son
gelişmeleri ele alıyor. Kitap, iletişim ve teknoloji
dünyasındaki gelişmelerin ışığında, iyisi ve
kötüsüyle gelecekte insanlığı nelerin beklediğini
tartışmaya açıyor.

TBV Başkanı Faruk

Eczacıbaşı’nın kitabı Daha
Yeni Başlıyor
(Geleceğin Dünyasında Esneklik,

Yakınsama, Ağ Yapısı ve Karanlık Taraf)

4. baskısını yaptı

Daha Yeni BaşlıyorC.13



Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk
Eczacıbaşı’nın, her gün daha büyük bir ivmeyle
hayatımıza giren teknolojik gelişmelerin
getirdiklerini ve götürdüklerini ele aldığı, ‘Daha Yeni
Başlıyor: Geleceğin Dünyasında Esneklik,
Yakınsama, Ağ Yapısı ve Karanlık Taraf’ başlıklı
kitabı, Koç Üniversitesi Yayınları tarafından
yayımlandı. Teknoloji/sosyoloji kategorisinde
yayımlanan kitabın tüm telif gelirleri Faruk
Eczacıbaşı tarafından Türkiye Bilişim Vakfı'na
bağışlandı. Faruk Eczacıbaşı, ilk kitabı olan Daha
Yeni Başlıyor’da kendi kişisel deneyimlerinin yanı
sıra Türkiye’nin geçirdiği dönüşümler ve dünyadaki
son gelişmelerden yola çıkarak, her gün daha büyük
bir ivmeyle hayatımıza giren teknolojik gelişmelerin
getirdiklerini ve götürdüklerini inceliyor. İyisi ve
kötüsüyle gelecekte dünyayı nelerin beklediğini
tartışmaya açan, “Daha Yeni Başlıyor”, bu alanda
yazılmış en kapsamlı, en dengeli ve en anlaşılır
referans kitap olma özelliğine sahip.

Tarihe bakıldığında, her şeyin buhar makinesiyle
başladığına dikkat çeken Eczacıbaşı, kitabında şu
ifadelere yer veriyor:

“Yeryüzünde yaşayan bir tür olarak insan, bu buluşla
birlikte 18. yüzyılın son çeyreğinden itibaren sürekli
hızlanan ve kendisini diğer türlerden kesin olarak
ayıran bir sürece girdi. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde,
her iki günde bir insanlık tarihinin başlangıcından
2003’e kadar üretilmiş toplam bilgi miktarı kadar
bilgi üretiliyor. Bu durum, miktar ve hız olarak baş
döndürücü elbette ama bunun da ötesinde, ortaya
çıkan karmaşıklık düzeyi üzerine düşünmek
gerekiyor; bu karmaşıklık son derece önemli
sonuçlara yol açıyor ve bu sonuçların hepsi birbirine
bağlı.”
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Kitabında; getirdiği köklü değişiklikler nedeniyle
interneti bir milat olarak değerlendiren ve 1989’da
suya atılan çakıl taşının halkalarının 30 yıla yakın bir
sürede yayılarak toplumun bütün katmanlarını
etkileyen bir güce dönüştüğünü vurgulayan Faruk
Eczacıbaşı, yaşadığımız dönemi şu sözlerle özetliyor:

“Geçen çeyrek yüzyılda yeni bir kuşak yetişti ve artık
üretim evresinde yer alıyor. Bu kuşağın; temel
alışkanlıklarını internet öncesi dönemde edinmiş
bizim kuşağı anlamasının imkânsız olduğuna
inanıyorum. Aynı zamanda endüstri döneminin, taş
üstüne taş koyularak yapılandığı birçok sistemin yeni
modeller tarafından sorgulandığını, hatta
çökertilmeye başladığını gözlemliyoruz. Değişim
gerekliliği, genlerimize işlenmiş olduğuna inandığımız
birçok davranışlarımızı sorgulamaya başladı.
Ekonomiden sosyal yapıya kadar sürdürülebilir
olduğunu kabul ettiğimiz birçok model geçerliliğini
kaybediyor - sürdürülebilir olarak algıladığımız birçok
model veya davranış şekli yerini yeni modellere
bırakıyor, ancak onların da sürdürülebilirliği kuşkulu.

Ara bir dönemde
yaşıyoruz: Bugünkü kıdemli kuşakların
hayatını şekillendiren eski modeller geçerliliklerini
kaybediyor ama yeni modeller de yerlerini henüz
almadı.”



Etkinlikler/ProjelerC

KÜY kitapları; radikal demokrasi yaklaşımını, çağdaş
sanat dünyasının sorunlarını, mülkiyetsiz yapıp
yapamayacağımızı, hayvanlarla insanların ortaklaşa
yaşadığı bir toplumun temel ilkelerini, uygarlık
dediğimiz şey yıkılırsa sıfırdan nasıl
başlayabileceğimizi, küresel ısınmanın arz dengesini,
toplumsal adaletin nasıl kurulması gerektiğini, genç
olma takıntımızın sonuçlarını, acının tarihini,
insanlığı nasıl bir genetik geleceğin beklediğini
sorguluyor. Her yıl artan başlık sayısıyla KÜY, hem
akademik yayıncılığın, hem de entelektüel
dünyamızın boşluklarını en etkili şekilde doldurmaya
çalışıyor.

KÜY kitaplarının satışlarından elde edilen gelir, Koç
Üniversitesi öğrencilerine burs vermekte kullanılıyor.

Koç Üniversitesi’nin “mükemmellik merkezi” olma
hedefinin barındırdığı öncülük arzusunu benimseyen
Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), yayımladığı
kitapları, kendi alanlarının en ileri bilgisini sunacak
başlıklar arasından seçiyor.

Burasının Bilgisi dizisinde, bu coğrafya hakkında
ve/veya bu coğrafyadan (geniş anlamıyla Ortadoğu)
araştırmacılar tarafından yazılmış kitaplar yer alıyor.
Literatüre ciddi katkı sağlayan, paradigmaları
sorgulayan ya da değiştiren, daha önce
kullanılmamış bulguları ya da uygulanmamış analiz
yönetimlerini benimseyen önemli çalışmalar bunlar.
Tarih, sanat tarihi, siyaset, sosyoloji, arkeoloji,
cinsiyet çalışmaları, kültürel çalışmalar alanlarında
yapılmış araştırmalar öne çıkıyor.

Etkinlikler/ProjelerC Daha Yeni BaşlıyorC.13
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Daha Yeni Başlıyor:
Geleceğin Dünyasında Esneklik, Yakınsama, Ağ Yapısı
ve Karanlık Taraf

Yazar: Faruk Eczacıbaşı
Yayına hazırlayan: Cem Akaş
Düzelti: Nihal Boztekin
Kitap tasarımı: Gökçen Ergüven
Kapak tasarımı: Rachel Dalton

Daha Yeni Başlıyor’un baskıya ilk verilişi 2017 yılının
son günlerine rastlar. Piyasaya çıktıktan bir ay sonra
günlük olaylar kitabın içeriğini değiştirmeye başlamıştı
bile. 30 gün içinde medyada yükseliş hızı şaşkınlıkla
izlenen bitcoin başını aşağıya çevirmiş ve kazandığı
değeri aynı hızla kaybetmişti. Daha sonra Cambridge
Analytica skandalı yaşandı. Aslında, kitabın içinde bu
konuya değinilmişti ama etkisinin büyüklüğü 2018
yılının Mart ayında anlaşıldı. Senenin ortasına
geldiğimiz zaman 2,5 yıllık kitap macerasında
bahsetmeye çalıştığım günlük olayların ne kadar çabuk
arttığını görünce şaşkına dönmüştüm. Eylül ayında
ise yenilenmenin mutlaka gerekli olduğunu çok iyi
anladım.

Bütün umudum daha genç kuşakların aynı sevda,
ilgi ve iyimserlikle geleceğin bilinmezliğine yelken
açmaları. Bugünün sorunlarının kolay olmadığına
katılıyorum, fakat yanıtsız değiller. Yalnızca yanıtlar
basit, açık seçik, etrafa saçılmış değil. Bulmak için hiç

olmadığı kadar ortak akıl ve iletişime
ihtiyacımız var.



Etkinlikler/ProjelerC

Türkiye Bilişim Vakfı’nın ev
sahipliğinde Ocak 2007’den bu
yana düzenlemekte olan ve amacı, farklı
misyonlarla kurulmuş sivil toplum kuruluşlarının
ortak bir platformda buluşmalarını sağlamak,
gündemi oluşturan genel sorunları ve geleceğe
yönelik öngörüleri tartışmak olan Bilişim STK
Başkanları Toplantıları 2018 yılında da
sürdürülmüştür.

STK Başkanları Ortak
platformda

STK Başkanları ToplantılarıC.14



Genel olarak bu toplantılarda görüşülen
konulardan bazı örnekler aşağıdadır:

“Bilişim İhracatı” 2018 yılı boyunca
gündemde kalan konulardan biri oldu. İhracatçılar
Birliği kurulmasıyla ilgili çalışmalar sonucunda
BT İhracat Grubu  oluşturuldu.   Önümüzdeki bir
yıllık sürede birlikler içinde ayrı bir kurum haline
gelmesi için gerekli hazırlıklara başlandı.

Toplantılarda görüşülen bir diğer önemli gündem

maddesi KOBİ’lerde Dijital
Dönüşüm oldu. Çalışmalar kapsamında “Dijital
Dönüşüm” tanımının yapılması, teknik altyapıdan
ziyade insana yatırıma önem verilmesi, böylece
KOBİ’lerin “Dijital Dönüşümü” gerçekleştirecek
personele kavuşmasının sağlanacağı
değerlendirmeleri yapıldı. Bu amaçla AB ve Türkiye
destek fonlarından yararlanmak temel hedef olarak
belirlendi.  14. KOSGEB zirvesinde ele alınan
“Kobilerin Dijital Dönüşüm” Seferberliğinin “bir
devletin iktisadi kalkınması” çerçevesinde
değerlendirilmesi gerektiği açıklandı. Bu konuda
Mesleki Yeterlilik Kurumu’yla işbirliğine gidildi.

“Yerli Yazılım Belgesi” gündem
maddesi olarak ele alınan bir konu oldu. Konuyla
ilgili olarak İstanbul Sanayi Odası bünyesinde
oluşturulması gereken  Meslek Komitesi kurulması
için çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sonucunda
“Komite” oluşturabilmek için  gerekli Yazılım
Sanayici üye sayısı sağlanmış oldu.
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RTÜK’ün İnternetten yayın yapan
kuruluşları denetlemesini
öngören yasa da uzun süre görüşülen bir
konu oldu. Yasal çelişkiler içerdiği ve uygulaması
nerdeyse imkânsız olduğu öne sürülen bu
düzenleme ile ilgili olarak kamunun konuya
dikkatini çekmek üzere çalışmalar yapıldı. İnternete
RTÜK Denetimi Düzenleme konusunda ilgili tüm
tarafların görüş ve önerileri alındı. Konunun “yasal”
ve “ticari” açılardan değerlendirmesi yapıldı.
STK’ların görüş ve değerlendirmelerini içeren
RTÜK’e verilen bir metin hazırlandı.

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma
Tüzüğü “GDPR-General Data
Protection Regulation” konusu ele
alındı. Ülkemizde  uygulanan Kişisel Verileri
Koruma Yasası açısından değerlendirmesi  yapıldı.

STK Başkanlar Toplantıları adı ile TBV ev
sahipliğinde gerçekleştirilen bu toplantılarda
görüşülen diğer konulardan bazı örnekler
aşağıdadır:

• Endüstri 4.0
• Fiber Altyapı
• Haberleşme Teknolojileri
Kümelenmesi, HTK
• Sanayi Kapasite Raporu

Toplantılar 2019 yılında da sürdürülecektir.



Etkinlikler/ProjelerC

Türkiye Bilişim Vakfı’nın vizyonunu benimseyerek
2013 yılından bu yana faaliyet gösteren

Yeni Nesil Komitesi, 2018 yılbaşında
Faruk Eczacıbaşı’nın kaleme aldığı Daha Yeni
Başlıyor felsefesi ile, içinden geçtiğimiz büyük
dönüşüme farklı bir gözlükle bakmaya, sorunlara
çözümsüzlükle karşılık vermek yerine,

çözümün parçası olmayı
seçenlere yol arkadaşlığı
vadeden bir sosyal platform olan
Başlangıç Noktası (BN) adıyla yeniden
yapılanmıştır.

Kurumların eskidiği, hayatımızın derinliklerine
işlemiş sistemlerde çatlakların artan bir ivme ile
büyüdüğü ortamda ilk yılında 110 bin kişiye
mesajını ulaştıran BN, işte bu değişimleri göz
önüne getirmek ve “konuşulmayanı
konuşturmak” için çizgi üzeri buluşmalar
düzenlemekte, farklı alanlarda projelere ev sahipliği
yapmakta, her gün, state of the art konularda

www.baslangicnoktasi.org web sitesi
üzerinden Türkçe ve İngilizce özgün makaleler
kaleme almaktadır.

Başlangıç NoktasıC.15



AB Projeleri

Blockchain Türkiye Platformu
(BCTR)

Blockchain teknolojisi başta iş dünyası olmak
üzere, kamu ve bireysel yaşam üzerinde köklü
etkilere sahip olma gücünü taşımaktadır. Bu güç
sadece araç olarak yenilikçi bir teknoloji olmanın
ötesinde düşünce yapısını ve iş süreçlerini yeniden
tanımlamayı gerektirmektedir.

Hemen her yeni teknolojide olduğu gibi,
Blockchain’de de konseptlerle başlayan deneysel
süreçlerin (POC, Demo, vb.) pilot aşamalarına,
bunların da nihai ürüne dönüşmesi gerekiyor.
Blockchain’i diğer teknolojilerden ayıran en temel
özellik ise, beraberinde getirdiği sektörler arası
“birlikte çalışma” (konsorsiyumlar, platformlar,
vb.) ihtiyacı. Yeni bir düşünce kalıbı olarak
Blockchain, ekosistemlerin önemini artırırken,
münferit şirketler ve onların ürünlerinden ziyade,
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bir arada değer yaratmayı başarabilen aktörleri -
"Minimum Viable Product (MVP)" değil;

Minimum Viable Ecosystem (MVE)" - ön
plana çıkarıyor.

Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), Blockchain
teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması,
faydalarının araştırılması ve stratejik önceliklerin
belirlenmesi amacıyla kurulmuş, kar amacı
gütmeyen bir paylaşım platformudur. BCTR’nin
kuluçkalama süreci BN içerisinde yapılmış,
Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM’nin) desteği
ile Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) himayesinde 8
Haziran 2018 tarihinde hayata geçirilmiştir.
BCTR, basın lansmanının yapıldığı Haziran 2018
tarihinden bu yana kritik nitelik ve nicelikte
kurumsal üyelere ulaşmış, önemli iş birlikleri tesis
etmiş ve oluşturduğu Yürütme Kurulu liderliğinde,
çalışma gruplarının faaliyetlerini tüm iktisadi
aktörler menfaatine kanalize etmekte kararlı bir
yapıdır.



Etkinlikler/ProjelerC

KonuŞu

Konuşmacıların mesele üzerine aktif olarak çalışan,
analitik gücü yüksek ve diyaloğa açık bireyler
olmalarına dikkat edilir. Konuşmacılar, konuşma
süresince birbirlerine sorular sorarak entelektüel
bir paylaşım ortaya koyarlar. Bu nedenle de
öncesinde KonuŞu Direktörü tarafından bir araya
getirilmek sureti ile konuşmanın çerçevesi ve akışı

belirlenir. KonuŞu, bugünün kuşaklarının
geleceğe hazırlanmasını hedefler ve
günlük politika ve onun unsurları üzerine içerik
üretmez.

KonuŞu herkese açıktır. Ana hedef kitlesi öğrenciler
ve genç entelektüellerdir. Her KonuŞu’dan sonra
konuşmacıların ana argümanlarını özetleyen,
beraberinde kısa bir okuma listesi içeren
‘KonuŞuydu’ raporu katılımcılarla paylaşılır. Her
KonuŞu kayıt altına alınır ve Youtube kanalında
konuşmanın kısa özeti etkinlikten 1 hafta sonra
paylaşılır. KonuŞu’nun nihai hedefi sosyal
meseleleri çok yönlü bir şekilde analiz edildiği
konuşmalar düzenleyerek zengin içerikler üretmek
ve bilgiye erişimi demokratikleştirmektir.
KonuŞu Eylül 2018’de kurulmuş olup, BN Ekim
2018 itibari ile KonuŞu’ya destek vermeye
başlamıştır.

Etkinlikler/ProjelerC Başlangıç NoktasıC.15

2023 Eğitim Vizyonu -  Öğretmen
Eğitimine Yönelik Tasarım Odaklı
Yaklaşım Raporu

Gelişen teknolojiler ile birlikte, toplumun
alışkanlıklarında yaşanan derin dönüşüm ve
bireylerin her gün kendini yeniden üretme ihtiyacı
ile geleceğe hizmet etmek için gerek duyduğumuz
yetkinlik setleri, eğitim alanında yapılan
çalışmaların her zaman bir adım önünde koşusuna
devam ediyor.
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Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu

Raporu’na göre, “Öğrenme Süreçlerinde
Dijital İçerik ve Beceri Destekli
Dönüşüm” çerçevesi altında belirlenen hedefler
doğrultusunda geleceğin toplumunu ve iş gücünü
oluşturacak yeni nesillerin geliştirilmesi için
stratejiler belirlenmiş durumda.

Öğretmenlerin, bu sektör içerisinde tüm kurum ve
kuruluşlarda nihai hizmeti alan öğrenciler önündeki
ilk temas noktası olmasından ötürü, eğitimde dijital
içerik ile beceri destekli dönüşüm stratejisinin
etkili ve hızlı bir şekilde uygulanabilmesinde
öğretmenler kritik bir konumda bulunuyor.

Belirtilen hedeflerin hayat bulması adına

ilk yatırımın bu hedefleri uygulamaya
alacak öğretmenlere yapılması
gerekmektedir.

BN, Eğitim Teknolojileri Zirvesi (ETZ) Akademi ve
Wunder Innovation Studio iş birliği ile
öğretmenlerin dijital becerilerini geliştirmeleri
sürecine destek olmak, bu konuda Milli Eğitim
Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu 2023 hedeflerine
çözüm üretmek amacı ile bir dizi çalışma
gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda
2023 Eğitim Vizyonu –  Öğretmen Eğitimine
Yönelik Tasarım Odaklı Yaklaşım Raporu hayat
bulmuştur.

Bu rapor kapsamında öğretmenlerin
dijital becerilerini
artırmaları sürecinde
karşılaştıkları zorlukları
saptamak ve bu zorlukları
gidermek için ihtiyaçlarının neler
olduğunu anlayabilmek üzerine akademik ve
ampirik çalışmalar; nicel ve nitel saha araştırmaları,
literatür taramaları ve atölye çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.

Atölye çıktıları derlenerek 9 farklı prototip üretilmiş
ve bu prototiplerin hayata geçirilmesinde ihtiyaç
duyulan temel paydaşlar belirlenmiştir.

Öğretmen Eğitimine Yönelik Tasarım Odaklı
Yaklaşım çalışmamızın bir sonraki aşaması ise,
üretilen prototiplerin öğretmenler ve ilgili paydaşlar
ile test edilerek derinleştirilmesi olacaktır. Daha
sonrasında, detaylandırılan prototiplerin hayata
geçirilebilmesi için ilgili paydaşlar ile ekosistemin
oluşturulması ve çözümün geliştirilmesi
öngörülmektedir.



Etkinlikler/ProjelerC Etkinlikler/ProjelerC Başlangıç NoktasıC.15

İş Birlikleri

Bugünün ve geleceğin insanı kendi aklı, bedeni ve
yetkinlikleriyle, parçası olduğu iletişim ağıyla bir
paket. Bir insanın bilgi ve ilişki ağı ne kadar geniş,
çeşitli ve yoğun olursa başarı şansı o kadar yüksek.
Geleceğin dünyası, ortak aklı en iyi
kullanabilenlerin başarılı olacağı bir ortam.

Ortak aklı bulabilen ve nasıl katkı vereceğini-
alacağını bilenin başarı şansı fazla. Bu sebeple
kendi alanında uzman ve yetkin kurum ve
kuruluşlar ile birlikte iş birliği içerisinde
çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
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10 Mart 2018
Siber Güvenlikte Kariyer Sohbetleri

21 Nisan 2018
Dijital Sanat

4 Mayıs 2018
İnovasyon: Eğrisi Doğrusu

12 Mayıs 2018
Enerji Sektöründe IoT ve Blockchain ile Gelen
Yaratıcı Yıkım

26 Mayıs 2018
Dijital Pazarlamada Veri Analitiği ve Etik

Etkinlikler

19 Haziran 2018
Yeni Ekonomide Kadınlar (ve Erkekler) Nasıl
Başarılı Olur?

6 Ağustos 2018 
“Mapping” Atölyesi: Görsel Arama Sonuçlarındaki
Ön Yargılar

19 Eylül 2018
Siber Güvenlikte Özel Sektör – Akademi İşbirliği
ve İstihdam (Sponsorluk)

26 Eylül 2018
How to Create a Vibrant Startup Ecosystem?



PaaSport ProjesiC.16/1

Projede, Türkiye (TBV), Almanya (BITMi, StC ve
CAS), İngiltere (Momentum, Flexiant ve Whisple),
Yunanistan (SingularLogic ve Ubitech), İrlanda
(NUI Galway), Letonya (LIKTA) ve Kıbrıs (UCY)
olmak üzere 7 farklı ülkeden 12 ortak birlikte
çalışmaktadır.

Projede, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)
sektöründeki KOBİ'lerin sundukları bulut bilişim
yazılımlarını desteklemek üzere kullandıkları PaaS
çözümleri arasında ortak çalışma ve PaaS çözüm
sağlayıcı değişme çabalarının daha kolay ve efektif
hale getirilmesi ve KOBİ'lerin ihtiyaçlarına göre
PaaS çözümü seçme ve uygulamaya geçişlerinin
kolaylaştırılması amacıyla bir marketplace
oluşturulacaktır.

Proje sonunda ortaya çıkacak Marketplace’in
işletilmesi ve sürdürülebilir bir iş modeli
oluşturulması konusunda TBV çalışmalarını
sürdürmektedir.Bu noktada diğer Ülke NGO larının
da görüşü alınarak platformun Türkiye de
ticarileştirilmesi ve ortaklar arası yapılacak bir
MOU kapsamında sürecin devam ettirilmesi için
mutabakat sağlanmıştır.

Proje Websitesi: http://paasport-project.eu

Türkiye Bilişim Vakfı’nın proje
ortakları arasında olduğu
PaaSport projesi, (A
Semantically-Enhanced
Marketplace of Interoperable
Platform-as-a-Service Offerings
for the Deployment and Migration
of Business Applications of
SMEs), 7. Çerçeve Programı
kapsamında bir Avrupa Birliği
projesidir.

Etkinlikler/ProjelerC
AB ProjeleriC.16



Avrupa Staj Konsorsiyumu, Avrupa Komisyonu ve
Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen, 2014-
2020 yılları arasında devam edecek olan,
ERASMUS+ Programı’nın, “Erasmus+ Bireylerin
Öğrenme Hareketliliği” (Ana Eylem 1) altında yer
alan “Yükseköğretim Öğrencileri ve Personeline
Yönelik Hareketlilik Projesi” kapsamında,
koordinatör kurum olarak yer alan İstanbul Kültür
Üniversitesi dahil, 8 ortak kurum (İstanbul Şehir
Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Kadir Has
Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Sanayi
Odası, Türkiye Bilişim Vakfı ve Türk Kültür Vakfı –
AFS) tarafından oluşturulmuştur.

Aralık 2015 de tamamlanan projenin devamı olarak
aynı yapı ile tüm proje yenilenmiştir.
Bu kapsamda;

Staj Konsorsiyumları ile yükseköğretim
kurumlarının 2004-2014 yılları arasında edinmiş
oldukları hareketlilik tecrübeleri ve sektörün
istihdam profilinin bir araya getirilmesi

hedeflenmektedir. Staj Hareketliliğinde
sanayi-üniverste-STK ve meslek
temsilcilerinin karşılıklı tecrübe
paylaşımı ile geniş kapsamlı
ulusal ve uluslararası iletişim ağı
kurmaları planlanmaktadır.

96

Hedefler

Avrupa Staj Konsorsiyumu, temel olarak üniversite
öğrencilerinin staj hareketliliklerini ve
üniversitelerin akademik/idari personelinin
hareketliliklerini destekleyecektir.

Vizyon 2023 ve Avrupa 2020 ortak hedefleri
çerçevesinde, nitelikli iş gücünün istihdamının
arttırılması ve yükseköğrenim alanlarının
modernizasyonu hedeflerine katkıda bulunacak
üniversite-sanayi-STK ve meslek kuruluşları
işbirliği kültürünün gelişmesini sağlamak
Konsorsiyumun nihai hedefidir.
Konsorsiyumun hedefleri aşağıdaki şekilde
özetlenebilir:

• Yükseköğretim kurumlarının içinde olduğu ve
fayda sağlayacak uluslararası staj ağı kurmak,

• Mesleki kuruluşlar ile yükseköğretim kurumları
arasındaki ilişkilere hızlı çalışan ve sektörel
beklentileri karşılayacak işlevsel bir yapı
kazandırmak,

• Avrupa’da faaliyet gösteren benzer
Konsorsiyumlarla iletişim kurarak, işbirliği
çerçevesinde iyi uygulama örneklerinin ve
tecrübelerin Konsorsiyumlar arasında aktarılmasını
sağlamak ve böylelikle üniversite-sanayi
işbirliklerini uluslararası düzlemde güçlendirmek.

• Sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücü profiline uygun,
yetkinlikleri arttırılmış mezunları iş piyasasına
kazandırmak,

Erasmus+ ProjesiC.16/2
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• Konsorsiyumun oluşturmuş olduğu iş birliği ve
deneyim potansiyeli sayesinde yükseköğretim
kurumları arasında sinerjinin arttırılmasına katkıda
bulunmak,

• Yükseköğretim kurumlarının staj hareketliliği
kapsamında sanayi ile kurmuş oldukları işbirliklerini
pratik ve işlevsel bir çerçeveye oturtarak, bu
işbirliğinin neticesinde ortaya çıkacak olan
tecrübenin gerektiğinde müfredatların
güncellenmesi ve(ya) yeni müfredatlar geliştirilmesi
yolu ile üniversitelere aktarmak,

Böylelikle oluşturulacak Konsorsiyum çerçevesinde
hedeflenen çıktılar:

• Öğrencilere, stajda kazandıkları tecrübeler ışığında
kendini geliştirme yöntemlerini belirleyerek iş seçimi
yapabilme ve kariyerlerini yönetebilme becerisi
kazandırarak, kendi kariyerlerini inşa etmede aktif
davranma kültürü oluşturulması,

• Staj hareketliliği ile ilgili istihdam profili
oluşturulacak olan sektörlerde konsorsiyumun
hedeflerine uygun farkındalığın oluşturulması,

• Öğrencilerin akademik çalışma alanlarına yönelik
uygulamalar yaparken uluslararası tecrübe ve
vizyon kazanmalarına imkan sağlanması, çok
kültürlü iş ortamlarına adaptasyon kabiliyetlerinin
geliştirilmesi,

• Öncelikli olarak aktif öğrencilik döneminde iş
deneyimi edinilmesi ve(ya) hemen mezun olur
olmaz kariyer planlamasında staj imkânı ile doğru
bir başlangıç imkânı sunulması,Öğrencilerin
girişimcilik potansiyellerinin desteklenmesi,

• Dezavantajlı öğrencilere (engelliler, yetiştirme
yurdunda büyüyen öğrenciler, ekonomik olanakları
kısıtlı öğrenciler v.b.) pozitif ayrımcılık yapılarak,
istihdamda fırsat eşitliğinin sağlanması,

•  Türkiye’de iyi bir uygulama örneği olarak, diğer
kurumlar ile deneyim paylaşımı yoluyla daha fazla
Konsorsiyum kurulmasına destek olunması
öngörülmektedir.

• 1.proje Aralık 2017 de tamamlanmış olup aynı
hedef ve planlama doğrultusunda Aralık 2018
tarihinde tamamlanmak üzere 2. Proje başlamıştır.
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Girişimcilik 360 ProjesiC.16/3

360 Derece Girişimcilik isimli projenin
amacı,gençlerin girişimcilik hakkındaki
Yeteneklerini geliştirmekve İstanbul’da Malaga
TeknoParkın tecrübelerinden Yararlanırak bir
Kuluçka merkezi kurmaktır.Özellikle sivil toplum
kuruluşlarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve
genç işsizliğinin üstesinden gelmek için girişimci
ve istihdam edilebilirlik yeteneklerini ve stratejik
planlama,finansalyönetim, yaratıcılık,
sosyalgirişimcilik yeteneklerini geliştirmektir.

Projenin katılımcıları sadece bahsedilen bu
yetenekleri Öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda
İş Geliştirme Merkezi sayesinde, diğer girişimcilerle
işbirliği yapabilecek ve firmalarının faaliyetlerini
artırmak için yeni fırsatlar bulabilecekler.

Proje 01.09.2015 ve 01.09.2018 tarihleri arasında
9 ortak kuruluş ile birlikte gerçekleştirecektir. Proje
kapsamında ikisi eğitim eğitimi olmak üzere 3 ayrı
girişimcilik eğitimi verilecektir. Bu eğitim gençlerin
girişimcilik becerilerini geliştirmeyi ve yeni iş
imkanları yaratmayı amaçlamaktadır.

Proje İstanbul Kültür Üniversitesinin
koordinatörülüğünde;

Global Danışnalık ve Asociacion Internacional De
Parques Tecnologicos IASP–İspanya

GEMS,Educacion en Andalucia–İspanya

Eurokalliskivid MTU–Estonya

Worldview Impact Limited–Birleşik Krallık

Nucleo Educativo per la formazione Europea al
Lavoro Internazionale–Italya

Associacao Parque De Ciencia E
TecnologiaDeAlmada/Setubal---
MadanParque–Portekiz’den oluşan paydaşlar ile
birlikte sürdürülecektir.



Tarragona - Çanakkale Akıllı Şehir İşbirliğiC.16/3Etkinlikler/ProjelerC Etkinlikler/ProjelerC

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği
Başkanlığı’nın faydalanıcısı
olduğu, Avrupa Birliği Katılım
Öncesi Yardım Aracı (IPA)
altında desteklenen Türkiye ve
AB Arasında Şehir Eşleştirme
Hibe Programı kapsamında
çeşitli temalarda ortaklıklar
kuran 23 yerel yönetim kuruluşu
yaklaşık 2.6 milyon avro hibe
desteği almaya hak kazanmıştır.

12 farklı AB üyesi ülkeden yerel yönetimler ile
işbirliği içerisinde yürütülecek projeler ile:

• Yeni kardeş şehir ilişkilerinin tesis edilmesi
ve/veya mevcut ilişkilerin derinleştirilmesi

• Yerel yönetimlerin AB’ye uyum ve Türkiye-AB
ilişkilerinin geliştirilmesi sürecindeki rollerinin
pekiştirilmesi hedeflenmektedir.

Destek almaya hak kazanan projelerin listesine :
<http://www.yereldeab.org.tr/DesktopModules/E
asyDNNNews/DocumentDownload.ashx?portali
d=0&moduleid=427&articleid=4864&documenti
d=652>,

projelere ilişkin detaylı bilgiye ise:
www.yereldeab.org.tr/sehireslestirme<http://ww
w.yereldeab.org.tr/sehireslestirme> adresinden
ulaşılabilmektedir.
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Etkinlikler/ProjelerC
Yönetim ve Yürütme Kurulları (Mart 2017-Mart 2019)C.17

Yürütme Kurulu

Genel Sekreterlik

Denetleme Kurulu

 Faruk ECZACIBAŞI Bülent GÖNÇ Vural YILMAZ Kemal CILIZ

 Mert ÖZGÜR Barış ÖZİSTEK Yasin BECENİ

 Çağdaş ERGİN Seda ÇAKMAK Dr. Aydın KOLAT Elif Usta DENİZ

Levent ŞENSEZGİN Selahattin KURU Tayfun UĞUR
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Yönetim Kurulu

Faruk ECZACIBAŞI Bülent GÖNÇ Sina AFRA Prof. Dr. Cemil ARIKAN Mehmet Ali AKARCA Rahmi Aktepe

Yasin BECENİ Berrin BENLİ Burak BÜYÜKDEMİR Prof. Dr. Kemal CILIZ İzel Levi Coşkun Şahin Çağlayan

Behçet ENVARLI Dr. R. Erdem ERKUL Aydın Ersöz Selva Gündoğan Erman KARACA Şekip KARAKAYA

Cenk KIVILCIM İlker KURUÖZ Şükrü KUTLU Ahmet ÖNGÜN Burak ÖZER     Mert ÖZGÜR

Barış ÖZİSTEK Ali SAYDAM Hasan SÜEL Tunç TAŞMAN Cengiz ULTAV Fikret ÜÇCAN

Ruşen YAYKIN Vural YILMAZ Halil ÖZTÜRKÇİ



güvenilir bilgiye, konunun
uzmanlarının akademik altyapısı
ve deneyimlerine başvurarak

ortak paydaşlıklar ile
ürettiğimiz raporların kamuoyu
ve regülasyon düzenleyiciler ile
paylaşılmasıdır.

Raporlar/ÖnerilerD

Türkiye Bilişim Vakfı olarak kuruluş
vizyonumuz doğrultusunda pek
çok proje gerçekleştirirken en
önemli faaliyet alanlarımızdan
bir tanesi de;
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Türkiye Dijital Atılım Stratejisi Raporu

Türkiye Bilişim Vakfı olarak Sayın
Bilim-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr.
Faruk ÖZLÜ ‘nün talebi doğrultusunda
önemli bir raporu TUBİSAD ve
BTS&Partners ile birlikte hazırlayarak
hem Bakanlık yetkilileri hem de
kamuoyu ile paylaştık.

Günümüzde dijital teknolojiler hızlı bir devinim
içerisinde gelişmektedir. Bu değişim global bir
ekonominin doğması anlamına gelirken, ulusal
ekonomilerin de söz konusu dijital globalleşmeye
ayak uydurmak amacıyla sektörel bazda ihtiyaçları
tespit ederek, dijitalleşmenin ve Bilgi ve İletişim
Sektörü’ndeki hızlı büyümenin önünü açacak
düzenlemeler yapması ihtiyacı da doğmaktadır.

Bakanlığınızın talebi üzerine, Türkiye’de
Bilgiİletişim ve Telekomünikasyon (“BİT”)
sektörlerinde mal ve hizmet üretimi ve ihracaatın
mevcut büyüklüğünün iki katına çıkarılması için
izlenecek yol haritası, belirlenen öncü sektörler
bazında; net, somut ve çabuk geri dönüş almayı
hedefleyen öneriler çerçevesinde işbu Dijital Atılım
Stratejisi Raporu’nda (“Rapor”) görüş ve
bilgilerinize sunulmuştur.

D.1

İşbu Rapor’daki çalışma Türkiye Bilişim Vakfı
(“TBV”) ve Bilişim Sanayicileri Derneği
(“TUBİSAD”) tarafından ortaklaşa yürütülmüş
olup, Rapor’daki çalışmanın hukuki boyutu, içerik
temini gibi konularda ise, Türkiye’de bilişim sektörü
alanında en çok bilgiye sahip kurumlardan bir
tanesi olan BTS hukuk bürosu iş birliği ile
yapılmıştır.

Raporun tamamına ulaşmak için:
http://www.tbv.org.tr/core/uploads/page/do
cument/1150_1812173759.pdf



Raporlar/ÖnerilerD D.2 Akıllı Şehirler Yol Haritası Raporu

Raporla birlikte www.sehirsizin.com adresi üzerinden bir online platform da oluşturuldu. Platform
sayesinde vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri daha sistemli bir şekilde takip ediliyor. Vatandaşlar,
yaşadığı şehirle ilgili söz sahibi olabilmek adına site üzerinden fikir ve önerilerini paylaşarak dönüşüme
destek verebiliyor.

Raporun tamamına ulaşmak için:
www.tbv.org.tr
www.sehirsizin.com

Akıllı Şehir/Çanakkale

Kale Grubu - Türkiye Bilişim Vakfı ve Novusense
işbirliğiyle Çanakkale’nin ‘akıllı şehir’ vizyonuna
katkı sağlamak amacıyla başlatılan ‘Aklım Fikrim
Çanakkale’ projesinin ilk aşaması tamamlandı.

Raporun tamamına ulaşmak için:
www.novusens.com/aklim-fikrim-canakkale-
projesi/www.tbv.org.tr

D.3
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Dijitalleşme Yolunda Türkiye

Dijital Türkiye Platformu (DTP), Avrupa’nın dijital
dönüşüm yaklaşımını ve PwC Türkiye ile birlikte
hazırlanan “Dijitalleşme Yolunda Türkiye”
raporunu; iş dünyası, üniversiteler, STK’lar ve kamu
kuruluşları ile paylaştı.

Raporun tamamına www.tbv.org.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.

D.3

Digital Europe Manifesto 2025
Avrupa’nın 2025’e giderken takip edeceği yol
haritasının detaylarını içeren Digital Europe
Manifesto yayınlandı.

Bilgi için:
www.tbv.org.tr
www.digitaleurope.org

D.4



Girişimcilik 360 ProjesiE.1

Raporlar/ÖnerilerD

Türkiye Bilişim Vakfı ve TÜRSAB arasında ülkemiz
turizmine ve acentaların verimli, etkin ve yenilikçi
yöntemler ile çalışmasına katkıda bulunmak
amacıyla imzalanan “Dijital Dönüşüm” projesi ile
Turizm sektörünün dünyadaki örnekleri de ele
alınarak ihtiyaçları ve beklentilerinin tespit edildiği
bir yol haritası hazırlanmış ve kamuoyuyla
paylaşılacaktır.

EY-TÜRSAB-TBV Turizm Sektörü Dijitalleşme Yol HaritasıD.4

Raporun tamamına www.tbv.org.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.



Türkiye Bilişim Vakfı kuruluş ilkeleri ve
inandığı kurumsal prensipler

doğrultusunda  açıklık ilkesi ile
hareket eder.

Mali DurumE
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Bu anlayışla 2018 yılı mali
tablolarımız da üyelerimiz ve
kamuoyunun bilgisine
sunulmaktadır.



İşletme Bilançosu ve İşletme Gelir TablosuE.1Mali DurumE
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Vakıf Bilançosu ve Gelir TablosuE.2





Bu raporun içeriğinde yer alan
proje ve faaliyetlerimizin

gerçekleştirilmesine katkı veren

tüm üye, paydaş ve
destekçilerimize

şükranlarımızı sunarız.


