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TBV Genel Kurulu’muza hazırlık aşamasında
Corvid-19 virüsünün yaygınlaşma hızı tüm
dünyayı şaşkına çevirmişti. 3 ay önce Çin’in
Vuhan şehrinde ortaya çıkan ilk vakanın devamı
öncelikle Çin Halk Cumhuriyetinden sonra, tüm
dünyaya hızla yayılmaya başladı.

Korona virüsünün insanlara getirdiği ölüm ve
kalıcı hasarın boyutları daha belli olmadı. Genel
Kurul hazırlık aşamasında ölenlerin sayısı 4000’i
aşmıştı ve ucu açık olarak artmaya devam
ediyordu.

Yeryüzü uygarlık tarihin başından beri salgın
hastalıklardan yeteri kadar çekti. 14.yy’da
Avrupa nüfusunun neredeyse yarısını tüketen
Veba salgınından 2003 de yine Çin’de boy
gösteren SARS salgınına kadar gelen salgınlar
zincirinin kapsama alanı genellikle çok geniş
oldu. Buna rağmen Corvid-19 dünyayı hazırlıksız
yakalamayı başardı.

Salgının yayılması bugün dursa bile, zaten
hassas dengeler üstünde devam eden Dünya
ekonomisine ve ticaretine getirdiği zarar kısa
bir sürede giderilebileceğe benzemiyor.

SunuşA



Bir ay önce World Economic Forum’un Davos
zirvesinde, dünyayı tehdit eden risklerin en
önemlileri olarak çevresel riskler olarak kabul
ediliyordu. Oysa ki, 2017 yılında Bill Gates doğal
olarak veya bir terörist saldırısı olarak
başlayabilecek bir salgının bir yıldan daha kısa
bir sürede 30 milyon kişinin hayatına mal
olabileceğini belirtmişti.

Türkiye Bilişim Vakfı, geleceğin davranış
biçimlerini şekillenmesine katkıda bulunmak
için yola çıkmıştı. 25 yıl önce için belki de
kurumsal olarak böyle bir yaklaşım dünyanın
üzerinde pek yoktu. Gerçekten çok önemli bir
uzak görüşlülük olarak kabul edilmeli. Ancak
bu kadar süre içinde böyle bir değişimi kimse
tahmin edemezdi. Siyasal, coğrafi ve demokrafik
değişimler teknolojinin desteği ile ivmelendi.
Corona virüsünün bugün ele alınma şekli,
küresel tehlikelerin yine küresel bir şekilde ele
alınmasının gereğini çok belirgin olarak ortaya
çıkarıyor. Halbuki endüstri döneminin kurumları
gezegenimizin karşı karşıya kaldığı en önemli
tehlikelerin giderilmesi için hiç yeterli durmuyor.
Daha da öteye aynı kurumlar, varoluş nedenleri
kendi yapılarını koruyabilmek için gerek
liderleri, gerekse politikalarıyla
saldırganlaşıyorlar. Geleceğin sorumluluğunu
üstüne alması gerekenler ise değişimin hızını
içselleştiren modelleri arama açısından büyük
bir kafa karışıklığı yaşıyor. Geçmişten geleceğe
akan çizgide çalışmalarımızın kesinlikle
kapsayıcı ve azami çözüm üretici olmasını
misyon olarak belirledik.

Gururla söyleyebiliriz ki,
Vakfımızın her türlü projesi ve
girişimi ülkemiz için bir yenilik
ve farklılık içermekte. Ayrıca,
üyelerimiz ve kadromuzla
birlikte, çalışmalarımızın
hepsinin mutlak olarak
olumluluk içermesi için azami
özen gösteriyoruz.

Türkiye Bilişim Vakfı geleceğe
yapıcı olarak katkıda bulunacak
her türlü modelin
değerlendirilmesi ve altyapısını
hazırlaması konusunda
üstlendiği misyonu hem ülkede,
hem de dünyanın diğer
köşelerinde benzer düşünceyi
paylaşan kurumlarla
çalışmasını sürdürmeye devam
edecek.

Faruk Eczacıbaşı
Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı
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Türkiye Bilişim Vakfı,

bilgi
toplumuna giden

süreçte

25. yılında...



B Kurumsal

Sponsorlarımız



Eczacıbaşı Holding, Samsung Türkiye, e-Güven AŞ ve SAS TürkiyeB Kurumsal
Sponsorlarımız

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.



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 (Girişimcilikte Önce Kadın),

Kale Holding (aklımfikrim Çanakkale), Türkiye İş

Bankası (KOD 2019), 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.
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Öncelikli hedefi,

bilgi toplumuna giden
süreci

hızlandırmak olan
Türkiye Bilişim Vakfı, bu

hedefe yönelik pek çok
çalışma gerçekleştirmiş,
gerçekleştirmeye devam

edecektir.

BTC Türk-TBV
İşbirliği

Kurumsal ana sponsorlarımız dışında proje

sponsorluğu şeklinde önemli katkısını aldığımız

Vodafone Türkiye (Girişimcilikte Önce Kadın),

Kale Holding (aklımfikrim Çanakkale), Türkiye İş

Bankası (KOD 2019), 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.



C PlatformlarımızTBV, oluşturduğu platformlar vasıtası
ile teknoloji dünyasındaki gelişmeleri,

ABD-Uzakdoğu ve Avrupa teknoloji
ve dijital gündemini/gelecek planlarını

gözlemleyerek ülkemiz için fırsat
alanlarının belirlenmesine çalışıyor...



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.

DTP: Dijital Türkiye İçin

Bağlanabilirlik, Siber
Güvenlik ve Yapay Zeka

Kritik Önemde!

Dijital Türkiye PlatformuC.1C Platformlarımız

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.



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

Katılımcılara ve konuşmacılara çok teşekkür
ederiz.

DTP 2019 Takvimi

1. 29 Ocak 2019- Dijital Türkiye Platformu  ev
sahipliğinde Digital Europe direktörü CecilİA
Bonefeld ve ekibi Avrupa’nın 2025 dijitalleşme
hedeflerini ve manifestosunu anlattı. Aynı toplantıda
PWC ve DTP işbirliği ile hazırlanan Dijitallesme
Yolunda Türkiye raporu lansmanı gerçekleştirilmiş
olup raporda ;

• Toplumun her kesiminin dijital yeteneklerinin
arttırılması
• Vatandaşlar ve işletmeler için etkili e-hizmetler
• Siber güvenliğin güçlendirilmesi
• Yapay zeka nın tüm potansiyelinden
faydalanılması
• Altyapıların geliştirilmesi ve bağlanabilirliğin
arttırılması
• Veriye dayalı ekonomik potansiyelin arttırılması

başlıklarında durum tespiti ve üst seviye öneriler
anlatıldı.
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Dijital Türkiye PlatformuC.1C Platformlarımız

30 Ocak 2019 Ankara’da
Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofis’inde yapılan
toplantıda ise DE ve DTP yöneticileri’nin , Dijital
Ofis yöneticilerinin yanısıra, Sanayi Bakanlğı, Ticaret
Bakanlığı Tübitak, Türksat yöneticileri ile bir araya
gelerek  DE ve DTP raporlarının sunulmasına ve
kamu yöneticilerinin sorularının cevaplanmasına
ortam sağlandı.

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.

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.



Digital Europe Manifesto MOD 2019/Brüksel
www.digitaleurope.org

2. Mayıs 2019 da, Avrupa
Parlamentosu seçimlerinin
akabinde  Helsinki de yapılan NTA
lar toplantısında, AB dijital strateji
politikalarının desteklenmesi için
yeni Parlamenter ler incelenerek,
iletişim planı yapılması talep
edildi. DTP olarak listeden dokuz
Türk kökenli AB ülkeleri
vatandaşları belirlenerek kendileri
ile iletişim kuruldu. Bu
parlamenterler ile AB politikaları

dışında, Türkiye’nin AB fonları, projeleri, stratejileri
ve iki yönlü tanıtım konularını hedef alan ilişkiler
geliştirilmesi için görüşmeler başlatıldı.

3. Ekim 2019 da Zagrep’te yapılan NTA lar
toplantısında Blockchain Turkiye platformu tanıtıldı.
Platformun üye durumu, çalışma grupları ve konuları,
raporlar diğer uye NTA lar tarafından örnek olarak
dinlendi.  NTA lar toplantısında edinilen  network
AB destekli projelere teklif verebilmek açısından
katkı sağlamaktadır. 2019 da bir teklifimiz İspanya
Turistec (STK) ile birlikte hazırlandı.

4. Ocak 2020 de Bruksel’de yapılan Masters of
Digital etkinliğine başkanlar ve genel sekreterler
olarak katılım sağlandı. Bu ziyaret sırasında

• Avrupa’nın iddiasını sürdürmekte olduğu Dijital
dönüşümle desteklenen Endüstri Strateji’si
konusunda önerileri içeren sunulan rapor dinlendi.
• “Future Unicorn 2019 “ için Türkiye’den Reengen
( dijital enerji yönetim servis sistemi )aday olarak
yarıştı
• Türk kökenli MEP ler ile buluşma sağlandı
• Türkiye’nin AB büyük elçisi ile bir araya gelerek,
AB fonlarından faydalanma konusunda işbirliği
niyeti sağlandı
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Vizyon olarak, “Adem-i merkeziyetçi
sisteme bölgesinde liderlik eden bir
Türkiye yaratmak” ve misyon olarak,

“Türkiye’de sürdürülebilir blockchain
ekosistemi oluşturarak, bu teknoloji ile
yeni dönem iş yapış biçimlerinin
önündeki zorlukların giderilmesine
yönelik bir paylaşım platformu
oluşturmak” şeklinde kabul eden BCTR, kâr
amacı gütmeyen yapısı ve belirlediği; Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin çıkarlarına uygun hareket
etme, Bilgi toplumuna dönüşmüş bir Türkiye
vizyonundan asla ayrılmama ve Blockchain
teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması, bilinirliği
ve kullanımının artırılması, faydalarının araştırılması
ve stratejik önceliklerinin saptanması için
faaliyetlerde bulunma ilkeleri doğrultusunda 70’i
aşan üye kazanırken, 15 iş birliği tesis etti.

Türkiye Bilişim Vakfı’nın bir
inisiyatifi olarak 8 Haziran 2018
tarihinde resmen duyurusu
yapılan Blockchain Türkiye
Platformu (BCTR) kısa bir sürede
faaliyetleri, üyeleri ve iş birlikleri ile sadece Türkiye’de
değil, dünyada örnek gösterilen bir ekosistem
platformu modeli haline gelmeyi başardı.

Blockchain Türkiye PlatformuC C.2Platformlarımız
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BCTR altında üyelerin ve iş birliklerinin katılımı ile
oluşturulan dört ana çalışma grubu;

• Finans, Bankacılık ve Sigortacılık
• Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu İlişkileri
• Üretim, Lojistik ve Ulaşım
• Sosyal Etki ve Eğitim

Çalışma grupları BCTR’nin kuruluşundan itibaren
gerçekleştirdikleri düzenli toplantılarla belirlenen
başlıklar altında çalışmalar yaparak konuları ile ilgili

7 adet özel rapor hazırladılar ve bu raporlar
herkesin erişimine açık şekilde BCTR web sitesi
üzerinden yayımlanarak, ilgili tüm paydaşlara
ulaştırıldı.

BCTR yayımları arasına giren bir diğer çalışma ise
Turan Sert tarafından kaleme alınan

Sorularla Blockchain kitabı oldu.

BCTR Dijital Görünürlük

BCTR platformu resmi şekilde tanıtıldığı tarihten
itibaren internet sitesi ve tüm sosyal medya
kanallarında güncel içerik paylaşımları, düzenlediği
etkinlikler, sağladığı sponsorluklar ve tüm faaliyetleri
ile hızlı bir ivmeyle takipçi kazanmıştır. Bütünüyle
organik olarak gerçekleşen bu büyüme ile BCTR,

gerçekleştirdiği sayısı 30’u aşan
organizasyonlar ile geniş kitlelere doğrudan
ulaşmayı başarmıştır.



Blockchain Türkiye PlatformuC C.2Platformlarımız

75 kurumsal paydaş, 12 önemli
işbirliği, 4 çalışma grubu, 6 özel
rapor, 1500 içerik paylaşımı, 3 kitap,
pekçok sponsorluk ve sayısız
etkinlik...



16
BCTR tüm çalışmaları ile yerli ve yabancı basında
yer almayı başarmıştır.

BCTR yürütme kurulunun belirlediği 2020 Vizyonu
çerçevesinde, kamu ilişkilerinin güçlendirilmesi,
Türkiye’de bir başarı hikayesi yaratılması, Enerji,
Sağlık, Emlak ve Uluslararası İlişkiler çalışma
gruplarının oluşturulması belirlenmiş olup, BCTR
hız kesmeden faaliyetlerine devam edecektir.

2019 yılı Etkinlik Ajandamız:

• 8 Haziran 2018 – BCTR Resmi Lansmanı

• 12 Ekim 2018 – BCTR Lansman Buluşması

• 5 Ekim 2018 – BCTR 1. Üyeler Komitesi Toplantısı

• 26 Temmuz 2019 – Libra Association ve Facebook
Temsilcileri Buluşması

• 4 Temmuz 2019 – Çalışma Grupları İletişim ve
Bilgilendirme Toplantısı

• 24 Ekim 2019 – BCTR 1. Yıl Lansmanı

• Çeşitli meetuplar, eğitimler, sponsorluklar, içerik
ve konuşmacı destekleri

Tüm etkinliklere BCTR Etkinlik Takvimi üzerinden
ulaşılabilir.



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 küresel ortamda BN, “ağ etkisi” ile
dijital dönüşüm temelli sosyal etki yapmayı
hedeflemektedir.

Dijital Varlıklar
İnternet Sitesi ve Özgün Makale Havuzu

Başlangıç Noktası internet sitesinde her gün kırılım
çağının hayatımıza etkilerini konu alan, gelişen
teknolojilerin olumlu olumsuz etkilerini inceleyen
Türkçe veya İngilizce makaleler yayınlanmaktadır.

2019 yılında 276 makale
yayınlanmıştır.
https://baslangicnoktasi.org/

Başlangıç NoktasıC C.3Platformlarımız

BN çatısı altında oluşturulan gönüllü ekipler
ile haftalık E-Posta bülteni ve WhatsApp

grupları üzerinden teknoloji
haberleri, blog’lar, raporlar,
video ve podcast’lerle dolu
zengin bir içerik takipçilerle
buluşturulmaktadır.

Sosyal Medya Platformları

Tüm sosyal medya hesaplarımıza üye takipçiler
önemli oranda artış göstermiştir. Bu hesaplardan

en güçlü olan LinkedIn hesabımızda ise

bu artış bir önceki yıla oranla %700 olarak

görülmektedir.



Başlangıç Noktası gönüllülerinin sayısı

2019 yılında hızla artmış, 50’yi
geçmiştir. Konuk yazarların da katılımıyla bu
rakam 70’i geçmektedir. Oluşturulmak istenen sosyal
platform hedefinde büyük aşama kaydedilmiştir.
https://baslangicnoktasi.org/biz-kimiz-ve-ne-
yapiyoruz/

Geleceğin Yetkinlikleri Platformu

Başlangıç Noktası gelişen teknolojilerin hayatımıza

etkileriyle ilgili bir “geleceğin yetkinlikleri” gönüllü

ekibi kurmuştur. Bu ekiple beraber değişen
dünyanın gerekliliklerinin
anlatılacağı bir internet sitesi
kurulması için fikir birliğine varılmıştır. Bu hedefe
yönelik, sektörde uzman bir şirketle ile işbirliği
yapılmış, BN’nin oluşacak internet sitesinde stratejik
ortak olarak yer alacağı konusunda prensipte
anlaşılmıştır. Online eğitim platformunun geleceğin
yetkinlikleri kapsamını büyük oranda BN
üstelenecektir.

BN Projeleri

Deprem Hackathon’u

İstanbul’da olası bir
deprem anında ve
sonrasındaki iletişim
problemlerini (mağdurla
yakın ve mağdurla
kurtarma ekipleri

arasındaki) çözmek amacıyla, Başlangıç
Noktası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
İTÜ Yapay Zeka Merkezi, Kodluyoruz
işbirliği ile 13-15 Mart 2020
tarihlerinde bir yarışma düzenlenecektir.
Bu yarışmaya seçilen 15 takım, 48 saat boyunca
makine öğrenmesi, yapay zekâ, büyük veri,
blockchain, nesnelerin interneti gibi yeni teknolojileri
kullanarak inovatif çözümler geliştirmeye çalışacaktır.
Bu hackathon ile ortaya çıkacak projeler 20.000,
15.000 ve 10.000 Türk Lirası ile ödüllendirilecektir.

Bu proje bir STK (TBV),  bir belediye (İBB), bir
üniversite (İTÜ), bir startup (Kodluyoruz) ve sponsor
olan kurumsal şirketleri (Amazon, Yandex, Turkcell)

bir araya getirerek örnek bir “ortak akıl” modeli
ortaya koymuştur.
https://depremhackathonu.ibb.istanbul/

Etkinlikler

Tarih                          Etkinlik Adı
21 Aralık 2019
14 Şubat 2020

BN 2. yaş günü kutlaması
BN & Yale Club of Turkey
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Başlangıç NoktasıC C.3Platformlarımız

BN Çalışmaları

Yapay Zekâda
Kırılgan Noktalar
Çalıştayı
30 Kasım 2019

Farklı sektörlerden
isimlerle Türkiye’nin
yapay zekâ
ekosisteminin
güçlendirilmesi adına
“Yapay Zekada Kırılgan
Noktalar Çalıştayı”
düzenlenmiştir. Çalıştay
kapsamında önce Dr.
Şebnem Özdemir

tarafından “Yapay
Zeka ve Bias”
eğitimi verilmiş,
ardından eğitim, sağlık, güvenlik,
regülasyon, algoritma, enformasyon
ve katılımcı masası olmak üzere yedi farklı
masa oluşturulmuştur. Bu masalarda, masanın
gündemine uygun olarak bias konusu ve yansımaları
ele alınmıştır. Çalıştayın somut çıktısı olarak Manastır
sponsorluğunda detaylı bir infografik hazırlanmıştır.

Raporun PDF halini indirmek için:
https://drive.google.com/file/d/1Iuws39j_clZ1
9oiv0JT1whwGPTTsH34Y/view

BN’nin Ana Partnerleri

Kodluyoruz

Kodluyoruz ile Deprem Hackathon’u başta
olmak üzere birçok projede işbirliği yapmanın

yanı sıra Kodluyoruz ve Ahiler Kalkınma
Ajansı’nın ortak organize ettiği İç
Anadolu dijital dönüşüm eğitimleri
Başlangıç Noktası tarafından verilmiştir.
Eğitimler Niğde, Nevşehir, Aksaray,

Kırşehir ve Kırıkkale’de yapılmıştır.

KonuŞu

KonuŞu Direktörü tarafından
konuşmanın çerçevesi ve
akışı belirlenerek bir araya

getirilen analitik gücü
yüksek ve diyaloga açık
konuşmacılar konuşma süresince birbirlerine
sorular sorarak entelektüel bir paylaşım ortaya
koyarlar. KonuŞu, genç kuşakların 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 ve
Youtube kanalında konuşmanın kısa özeti paylaşılır.
KonuŞu’nun nihai hedefi sosyal meselelerin çok
yönlü bir şekilde analiz edildiği konuşmalar
düzenleyerek zengin içerikler üretmek ve bilgiye
erişimi demokratikleştirmektir.



D Eğitim ProjelerimizTBV, eğitim gibi önemli bir konuda
güçlü paydaşlar, akademi ve

destekçiler ile birlikte projeler
gerçekleştiriyor ayrıca ilgili

alanlarda kamu otoritesince
oluşturulması gereken altyapı ve

regülasyon ,kanun ve
yönetmeliklerin hazırlanması

süreçlerine katkı veriyor...



TBV-SAS “Dijital Teknoloji Geliştiriciler” ProgramıD D.1

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...

Türkiye genelinde 8 önemli üniversitemiz bu
öğretim yılından başlayarak ders programlarına
“Dijital Teknoloji Geliştiriciler“ projesi
kapsamında içerik koymaya başlıyor...

TBV ve SAS “Dijital
Teknoloji Geliştiriciler”
projesini başlattı...

Bilgi toplumuna dönüşüm yolunda önemli
çalışmalarımızdan biri olan “Dijital Teknoloji
Geliştiriciler” projesini, Türkiye Dijital
Zekasıyla Kalkınacak sloganıyla gelişmiş
analitik ve yapay zekada dünya lideri olan
yazılım devi SAS işbirliği ile duyurduk.

Eğitim Projelerimiz

“Türkiye Dijital Zekasıyla Kalkınacak”



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.

Sivil Toplum, özel
sektör ve akademi

işbirliğine örnek bir proje...
Bu eğitimin ilk ayağında; İstanbul Teknik Üniversitesi,
Yıldız Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi,
Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Ankara Gazi
Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde farklı
mühendislik ve fen bilimleri
fakültesi bölümlerinde

öğretim görevlisi olan 11
akademisyen SAS
İstanbul ofisinde SAS
uzmanlarından aldıkları

eğitimle geleceğin
teknoloji
geliştiricilerini
yetiştirecekler.
İlk etapta bir dönemlik bir
dersi kapsayacak olan eğitimi bir sonraki aşamaya
çıkararak, öğrencilerine iki dönemlik daha kapsamlı
bir program sunmak isteyen üniversiteler için de
gelecek dönemin başında farklı bir eğitim programı
uygulanacak.

Hedef: 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.
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TBV-Microsoft-MEB “Geleceğini Yetiştir” ProjesiD D.2

Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilişim Vakfı
ve Microsoft Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen
Yazılım Geliştirme Uzmanlığı Mesleki Gelişim
Programının tanıtım toplantısı Ankara’da gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, yaptığı
konuşmada teknolojinin yeni meslekleri ortaya
çıkaracağını ve bu doğrultuda çocukların geleceğe
hazırlanması gerektiğini belirtti. Başta meslek liseleri
olmak üzere liselerde eğitim veren bilişim
öğretmenlerinin desteklendiği programda Microsoft

Türkiye, “yazılım geliştirmenin
temelleri” eğitimi sunuyor.

Dijital yetenek açığını

öğretmenler kapatacak!

Eğitim Projelerimiz



Teknolojinin dönüştürücü gücünden destek alarak
eğitim girişimlerine destek olan Microsoft Türkiye,
Millî Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Bilişim Vakfı iş
birliğiyle hayata geçirilen Yazılım Geliştirme
Uzmanlığı Mesleki Gelişim Programına tam destek
veriyor. Programın tanıtımı Millî Eğitim Bakan
Yardımcısı Mustafa Safran, TBV Genel Sekreteri
Çağdaş Ergin, MEB Öğretmen Yetiştirme Genel
Müdürü Adnan Boyacı, Microsoft Türkiye Genel
Müdürü Murat Kansu ve Eczacıbaşı Holding Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı
katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Lise ve meslek liselerinde
bilişim eğitimi veren öğretmenlerin
teknolojik yetkinliğini artırmayı hedefleyen
girişimin Türkiye’yi dijital yetenekler konusunda
güçlendirmesi hedefleniyor. Program dâhilinde
Microsoft Türkiye, bilişim öğretmenlere

“yazılım geliştirmenin
temelleri” eğitimi sunuyor. Şu ana dek
1000 bilişim öğretmenine verilen eğitimler sayesinde
10.000’den fazla öğrenciye ulaşıldı.

Programlama, Genel Yazılım Geliştirme ve Yeni

teknolojiler başlıkları altında 50.000
çocuğumuza ulaşacağımız,
Uluslararası standartlarda sertifikasyon ile
tamamlanacak eğitici eğitimlerimiz 3 grup ile
tamamlandı...
#geleceginiyetistir

46 master eğiticimiz , ülke genelinde 1500
öğretmenimize erişecek ve  toplamda 50.000
öğrencimiz en güncel teknoloji eğitimleri ile
tanışacak.
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D Eğitim Projelerimiz TBV-Samsung-UNDP-İTÜ “ İnovasyon Geliştiriciler” ProjesiD.3

İnovasyon Kampüsü eğitim programı için imza
töreni gerçekleştirildi!

Samsung, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve
İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte hayata
geçirdiğimiz “İnovasyon Kampüsü” eğitim programı
için imza töreni Samsung Electronics Türkiye Başkanı
DaeHyun Kim,  UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi
Claudio Tomasi, İTÜ Rektörü Mehmet Karaca ve TBV
Genel Sekreteri Çağdaş Ergin’in katılımıyla
gerçekleştirildi.

240 saat sürecek ücretsiz eğitimler
sayesinde öğrenciler, uygulamalı projeler ile
yarışmaya girme hakkı, kariyer danışmanlığı desteği,
proje yapılması için gerekli tüm ekipmanlar ve
mentor kılavuzluğu fırsatlarından faydalanacak.

“TBV, UNDP, İTÜ, Samsung iş
birliği ile “İnovasyon
Geliştiriciler Projesi”
hayata geçirildi. 4370
başvurudan test ve görüşme
sonrasında seçilen 24 kişi
eğitimlere 17 Şubat tarihinde
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde
başladı. Eğitimler 10 Mayısta
sona erecek.”
İnovasyon Kampüsü Eğitim Programı ile
Gençler Geleceğe İmza Atacak!



Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP),
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Türkiye
Bilişim Vakfı (TBV) iş birliğiyle “Samsung
İnovasyon Kampüsü” eğitim programı başladı.
İTÜ’de gerçekleştirilen imza törenine Samsung
Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, UNDP
Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, İTÜ
Rektörü Mehmet Karaca ve TBV Genel Sekreteri
Çağdaş Ergin katıldı.

İTÜ’de verilecek bu eğitim program ile gençlere
geleceklerini şekillendirecek
teknolojiler hakkında pratik bir anlayış
sunarak geleceğe dönük becerilerle donatılmış bir
nesil yetiştirilmesi amaçlanıyor. Dünya genelinde
geleceğin becerileriyle donatılmış sorun çözücüleri
yetiştirme misyonu kapsamında verilen eğitim
programı, yeni yetenekler yetiştirerek dünyanın
kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümesini
zenginleştirmeye katkı sağlamayı hedefliyor.

İmza töreninde konuşan Samsung Electronics
Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, “Başarılı bir geleceğin
temelinde, kaliteli eğitimin yattığının bilincindeyiz.
Bugün imzasını attığımız bu iş birliği bu nedenle
bizler için büyük önem taşıyor. Tamamen yazılım,
kodlama, nesnelerin interneti ve yapay zekâ
konularına odaklanacak şekilde içeriğini yeniden
şekillendirdiğimiz bu yeni eğitim projesiyle genç
yeteneklere destek olmayı hedefliyoruz. 3 ay sürecek

eğitimler sonunda gençlerimiz, Samsung’un
kapsamlı müfredatı, UNDP’nin
uluslararası kalkınma bilgisi, Türkiye
Bilişim Vakfı’nın sektörel deneyimi ve
İTÜ eğitim kadrosunun engin bilgileri
ışığında uygulamalı projeler ile kendilerini
donatma fırsatı bulacak. Tabii her şey sadece
derslerden ibaret değil. Teknoloji konusunda
uzmanlar liderliğinde sohbetler gerçekleştirilecek,
öğrencilere başarının anlamını, canlı örnekleri ile
tanıştıracağız. Bu eğitimlerde öğrencilere kariyer
danışmanlığı desteğinin yanı sıra proje yapmaları
için gerekli tüm ekipmanları da sunacağız.” dedi.· 48%’i kadın, 52%’si erkek,

· 68%’i İstanbul’dan, 32%’si farklı
illerden

Toplam 4370 başvuru ...

Online başvuru sayfamızda 36.415
kez ziyaret...

Sosyal medya, mail ve CDM kanalları
ile  milyona ulaşan bir erişim...
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D Eğitim Projelerimiz TBV-Eczacıbaşı-İş Bankası-Netmarble “ KOD ödülleri “D.4

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından ilki geçen yıl
gerçekleştirilen, Türkiye’de matematik ve fen bilimleri
alanlarındaki eğitim oyunlarının ödüllendirildiği
KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması’nın
kazananları belli oldu.

Birincilik ödülleri; Oyun kategorisinde Kağıt
Makineler’e, fikir kategorisinde ise Sayıların
Efendisi‘ne verildi.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun ana sponsorluğunu
üstlendiği yarışma, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim
düzeylerinde, dijital oyunların eğitimdeki önemini
ve katkısını vurgulamak, bu alanda fikir üreten,
oyun 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. Toplam ödüllerin 90 bin TL’yi
bulduğu yarışmada, Oyun ve Fikir kategorilerinde
ilk 3’e girenler ödüllendirilirken, tüm katılımcılara
da sertifika verildi. Oyun kategorisinin birincisi olan
Kağıt Makineler, ödülünü TBV Başkanı Faruk
Eczacıbaşı’nın elinden aldı.

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.



Fikir Kategorisi Ödülleri

Birincilik Ödülü – Sayıların Efendisi: Oyuncuyu
Türkiye’nin Dünya Mirasları Listesi’ne girmiş tarihsel
zenginlikleri ile tanıştırıp heyecanlı bir yolculuğa
ortak ediyor. Planlanan fikrin çıktıları:

1. Matematiksel kazanımları keyif alarak pekiştirirken

yerel değerlerinin bilincinde olan çocukların yetişmesine

katkıda bulunmak.

2. Tarihsel zenginliklerin farklı matematik konularıyla

bağdaştırılabildiği, üretkenliğe ve geliştirilmeye açık bir

oyun üretmek.

İkincilik Ödülü – Hücreni Yarat: Bir hücre
simülasyonu ile öğrencilere çarpım tablosunu bir
adak seremonisi şeklinde sunarak çarpım tablosunun
öğrenimini oyunlaştırmayı hedefleyen bir oyun
fikridir.

Üçüncülük Ödülü – İlham Perisi: Oyuncu bilim
insanlarının düşüncesine nöronları bağlayarak,
çalışırken hastalık kapanların da bağışıklık sistemini
kontrol ederek bilim insanlarının günümüzde
kullandığımız icatları yapmasını sağlar ve bilim
insanlarını tanır.

Ödül Kazanan Projeler
Oyun Kategorisi Ödülleri

Birincilik Ödülü – Kağıt Makineler: Bir çocuğun
rüyasında geçen 2 boyutlu, öğretici bir fizik
simülasyon oyunudur. Oyuncu, fiziksel bilgiye
dayanan, bozuk denge ve engellerle ilerlemesini
önleyecek şekilde tasarlanmış bulmacaları çözerek
ilerlemeye çalışır.

İkincilik Ödülü – Bir Kimyagerin Macera Günlüğü:
Oyun karakteri Kimyager
Korhan, mahsur kaldığı
ormandaki çeşitli
engelleri kimyasal
bileşikleri birleştirerek ve
kullanarak
geçebilmektedir. Böylece
oyuncu kolaydan zora
doğru, kendi seviyesine
uygun olarak öğrenme

sürecini ilerletir.

Üçüncülük Ödülü – Tesla’nın Sırları: Tek kişilik bir
macera, aksiyon ve platform oyunudur. Amacı
oyunculara fizik alanındaki dalgalar, elektrik ve
manyetizma konularını eğlendirerek öğretmektir.

2. KOD Ödülleri Nisan 2019’da gerçekleştirti. Ülkemizin teknoloji ile kalkınmasına katkı vermek
vizyonu ile çocuklarımızın fen ve matematik alanlarındaki eğitimlerine pozitif katkı sunmak fikri ile
çıktığımız yolda ilk 2 sene içerisinde çok önemli gelişmeleri  hep birlikte gözlemliyoruz. Özellikle
geçen sene aldığımız çok olumlu geri bildirimlerin yanında projemizden ödül kazanan bir grubun
geliştirdikleri içeriğe yatırımcı bulunması ve fikir kategorisi ödül sahibimizin projesinin uluslararası
yarışmada yine birincilik ödülü alması TBV ve proje jürisi ve paydaşları olarak yaptığımız
değerlendirmelerin sağlamlık ve saygınlığını tescillerken yeni dönem motivasyonumuzu daha da
ateşliyor…

Projemizin 3.dönemi  için yeniden çalışmalara başladığımız bugünlerde ana destekçilerimizin
belirlenmesi ile ilgili olarak Eczacıbaşı, İşbankası ve Netmarble ile birlikte geçen yıl olduğu gibi bu
yıl da devam ediyoruz.
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D Eğitim Projelerimiz TBV-BN “Kırılma Çağı ve Yansımaları“D.5
D.5) TBV-BN “Kırılma Çağı ve Yansımaları“

MEF Üniversitesi - Age of
Disruption and its Implications
dersi

Başlangıç Noktası, MEF Üniversitesi öğrencileri

için kredili bir ders açarak kırılım çağının
etkilerini BN ağındaki uzmanlarla
anlatmaktadır. Bu dersin 75 kişilik öğrenci
kontenjanı hızla dolmuş olup, talep üzerine ders
okul dışına da açılmıştır. Okul dışı için açılan
kontenjanın 10 katı başvuru üzerine ders 150 kişilik
kapasitesiyle devam etmektedir.

Dersin çektiği yüksek ilgi ve talep neticesinde BN’nin

oluşturduğu ders kadrosu ve içeriklerinin
sanal ortama aktarılması ve binlerce
insanla buluşturulması
hedeflenmektedir.

Aynı şekilde, aynı eğitmen kadrosu ve içeriklerle bu
dersin bir podcast’i de yapılması planlanmaktadır.



D Eğitim Projelerimiz Future Learning KonferansıD.6

TBV-İstanbul Üniversitesi enformatik bölüm başkanlığı ve TBD Istanbul şubesi
işbirliği ile sürdürülen ve uluslararası akademik bir etkinlik olan “ gelecek için
öğrenme alanında yenilikler “ konferansı 20 – 22 Ekim 2020 tarihleri’nde
Muğla’da gerçekleştirilecek.

Future Learning
Konferansı 20-22 EKİM
2020 tarihleri arasında

“gelecek için
öğrenme alanında
yenilikler” ana
konusu ile
gerçekleştirilecek...
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D Eğitim Projelerimiz Future Learning KonferansıD.6

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.Konferansı düzenleyen beş ana kurum dışında; İÜ

Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
ve İÜ-Cerrahpaşa Makine Mühendisliği Teknolojileri
Kulübü de konferansın düzenlenmesi sürecine katkı
sağlamıştır.

2004 senesinden bugüne düzenli olarak organize

edilen konferansların VII. si Eğitimde Dijital
Dönüşüm ana temasıyla gerçekleşmiştir.



E Diğer Proje ve

Etkinliklerimiz

Türkiye Bilişim Vakfı 25 yıldır
teknoloji ile kalkınmanın önemine

dikkat çekmek üzere sosyal
projeler üretiyor ve farkındalık

etkinlikleri düzenliyor.



TBV-TÜSİAD-TBMM “eTR Ödülleri ve Organizasyonu”E E.1

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 2020 yılında da
15. eTR ödüllerini verecektir.

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.

Diğer Proje ve
Etkinliklerimiz



ETR Ödülleri Kategorileri

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

a) Kamudan Vatandaşa eHizmetler Kategorisi:
b) Kamudan İş Dünyasına eHizmetler Kategorisi:
c) Kamudan Kamuya eHizmetler Kategorisi:

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

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.

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

5) Ana Sponsor Ödülü

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

TÜSİAD ve TBV tarafından,
Vodafone Türkiye ana
sponsorluğunda düzenlenen
“14. e Türkiye (eTR) Ödülleri”
T.B.M.M.’de gerçekleştirilen
törenle sahiplerini buldu.

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
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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 Şehir” ÇalışmalarımızE E.2Diğer Proje ve
Etkinliklerimiz



Kale Grubu, Türkiye Bilişim Vakfı ve Novusens işbirliği
ile başlatılan ve Çanakkale’nin “akıllı şehir” vizyonuna
katkı vermeyi amaçlayan Aklım Fikrim Çanakkale projesi
tamamlandı. “Çanakkale ile Akıllı Geleceğe” sloganıyla
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, çeşitli etkinlik ve platformlar
vasıtası ile kamuoyuna duyuruldu.

“Akıllı şehir”
Çanakkale
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“Akıllı Şehir” ÇalışmalarımızE E.2Diğer Proje ve
Etkinliklerimiz

Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı,
ekonomik ve sosyal kalkınmayı hızlandırmanın,
bütün şehirlerimizin 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 çıktık “akıllı şehirleşme”
konusunda ortaya konulacak çözüm önerilerinin,
bütün diğer illerimize de örnek olacağını
düşünüyoruz.

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.”

Çanakkale Akıllı Şehir Vizyonu:

“Kentin kentliye, kentlinin de kente katkıda
bulunduğu, cevreye duyarlı, girişimci ve yenilikçi
nesillerin yetiştiği, teknolojinin kentin
yaşanılabilirliğini kolaylaştırdığı, mutluluğun ve
huzurun beşkentidir.”



“Aklım Fikrim Çanakkale” projesi,
sign of the city awards 2019’da

“en iyi sosyal sorumluluk
projesi” ödülüne layık görüldü!

Türkiye Bilişim Vakfı, Kale Grubu ve Novusens Akıllı
Şehirler Enstitüsü yürütücülüğünde, Çanakkale’nin
yaşanabilirliğine ve sürdürülebilirliğine teknoloji
aracılığı ile katkıda bulunarak kentin rekabet gücünü
ulusal ve küresel ölçekte yükseltmek amacıyla hayata
geçirdiği Aklım Fikrim Çanakkale projesi "Sign of
the City Awards”da ödüle layık görüldü.
(www.aklimfikrimcanakkale.org)

Yaklaşık 3 senedir ve 2 ana faz kapsamında
yürüttüğümüz “Aklım Fikrim Çanakkale”
projemiz 18-19 Eylül 2019 tarihlerinde
Çanakkale’de düzenlenen uluslararası
konferans ile tamamlandı.

Dünyadan örnek uygulamalar ve deneyim
paylaşımları ile sürdürülebilir ve akıllı şehirler
konularına ışık tutulması ve Aklım Fikrim Çanakkale
çatısı altında Çanakkale için yeni fikirler geliştirilmesi
hedefiyle hayata geçen konferans kapsamında,
“Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik”, “Sürdürülebilir
ve Akıllı Çevre” ana oturumları ile “Sürdürülebilir
ve Akıllı Ekonomi”, “Akıllı ve Kapsayıcı Şehirler”, ve
Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı
koordinasyonunda yürütülen AB Türkiye Şehir
Eşleştirme Hibe Programı kapsamında planlanan
“Şehir Eşleştirme ve Akıllı Şehirler” olmak üzere üç
paralel oturum düzenlendi.

Toplamda yedi oturumda alanında uzman 33
konuşmacıyı ağırlayan Konferans, her yıl 16-22 Eylül
tarihleri arasında yürütülen, şehirleri sürdürülebilir
ulaşım tedbirleri geliştirmeye ve desteklemeye teşvik
eden Avrupa Hareketlilik Haftası’nda düzenlenerek
ilgili haftanın etkinliklerinden biri oldu.

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı
da TBV olarak “akıllı şehir” kavramıyla beş yılı aşkın
bir süredir yoğun bir şekilde ilgilendiklerini belirtirken
“Çanakkale’nin bu yolda ülkemizde önemli bir adım
atması ve bunu TBV ve Novusens ile birlikte atmış
olması bizim için büyük bir onur kaynağı” dedi.
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TBV-Çelebi Statejik Danışmanlık-Altınbaş Üniv. “Dijital Yönetim ve Kırılma”E E.3Diğer Proje ve
Etkinliklerimiz

Altınbaş Üniversitesi, Türkiye Bilişim Vakfı ve Çelebi
Danışmanlık tarafından düzenlenen “Dijital Yönetim
ve Kırılma” Konferansı’nda Türkiye’nin dijitalleşme
süreci ve yaşanan sorunlar masaya yatırıldı.

“Dijital Yönetim ve Kırılma”
Konferansı, Bilişim Sektörünün
Marka İsimlerini Buluşturdu.

Faruk Eczacıbaşı moderatorlüğünde TBV Genel
Sekreteri Çağdaş Ergin, Microsoft Genel Müdür
Yardımcısı Erdem Erkul, Blockchain Türkiye YK Üyesi
Dr. Soner Canko, BTC Türk CEO’su Özgür Güneri’nin
yanı sıra aralarında Altınbaş Üniversitesi Öğretim
Üyesi Dr. Mahfi Eğilmez, Prof.Dr. Emre Alkin,  Prof.
Dr. Ercan Gegez, Prof.Dr. Berrin Ceylan Ataman ile
Prof.Dr. Ersin Kalaycıoğlu gibi akademisyenlerin de
yer aldığı, alanında zirve isimleri buluşturan

“Dijital Yönetim ve Kırılma”
Konferansı’nda Türkiye’nin yakın
geleceğinde dijitalleşmenin önemi
konuşularak politika önerileri
sunuldu.



“Katma değerin temelinde dijital
devrimler var”

Konferansa katılan Türkiye Teknoloji  Geliştirme
Vakfı Başkanı (TTGV) Cengiz Ultav da, dünyada
bilimin, teknolojinin itici gücü haline geldiğini
belirttiği konuşmasında dijital teknoloji konusundaki
dinamiklerin çok iyi görülmesi gerektiğine vurgu
yaptı. “Genç arkadaşlarımız bu dinamiklerin içine
dalarlarsa oradan çıkaracakları enerjinin haddi hesabı
yok” diyen Ultav, “Verimlilik ve katma değer
yaratmada endüstriyel dijital devrimlerin
bulunduğunu ve sürekli devam etmekte olduğunu
çok iyi fark etmemiz lazım. Bunların üstüne bir de
şimdi insanla bir araya gelmeye çalışan teknolojiyi
ve birçok yeni ufukları açan bilimi bindirdiğimiz
zaman, bu yeni bağlam çok çok büyük bir potansiyel
ifade ediyor. Birbirleriyle çok büyük girişimleri var.
Endüstri 4.0, dijital devrim gibi terimlerin arkasındaki
bütünlüğü yakalamanın çok önemli olduğuna
inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Dünya dijital dönüşüm
çağında”

Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali
Altınbaş da,“Dijital Yönetim ve Kırılma”
Konferansı’nda yaptığı konuşmada dünyanın dijital
dönüşüm çağında bulunduğunu belirterek, özellikle
Endüstri 4.0 devriminin çok hızlı geliştiğini ve yeni
fırsatlar yarattığını vurguladı. Yeni teknolojilerin
müşteri ihtiyaçlarına uygun ürünlerin çok daha hızlı
piyasaya sunulmasını mümkün kıldığını belirten Ali
Altınbaş, bu sayede daha hızlı ve esnek ürünlerin
üretilmesinin mümkün hale geldiğini anlattı. İnsan
kas gücünün sistemden çekilmesiyle hata payının
azalacağını ve mükemmelliğin artacağını vurgulayan
Ali Altınbaş, yeni kurulan şirketlerin ancak bu
teknolojileri kullanarak fark yaratabileceğini
vurguladı.

Altınbaş Üniversitesi olarak yenilikçi ve çağdaş bir
eğitim sistemi uyguladıklarını belirten Ali Altınbaş,
sadece teknolojiyi kullanan değil geliştiren kuşakların
yetiştirilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye’nin genç nüfusunun önemli bir fırsat
sağladığına dikkat çeken Ali Altınbaş, bu cevherin
iyi işlenmesi durumunda ekonomik açıdan sıçrama
gerçekleştirebileceğini söyledi. Mühendislik
fakültelerinde dijital dönüşümün teşvik edilmesi ve
sektörle işbirliği yapılması gerektiğini vurgulayan
Ali Altınbaş, Türkiye’nin yaygın bir fiber optik
altyapısına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bu yatırımın
yapılmaması durumunda 5G altyapısının etkili bir
şekilde işleyemeyeceğini ifade eden ve Türkiye’nin
fiber optik altyapısının 5 kat artırılması gerektiğini
belirten Ali Altınbaş, aksi takdirde Türkiye’nin
teknoloji yarışında geri düşebileceği uyarısını yaptı.

“Endüstriyel İnternet
büyük değişim yaratacak”

Konferansa katılan Bilkent Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Erdal Arıkan ise 5G’yi anlattığı
konuşmasında endüstriyel internetin büyük bir
değişim yaratacağı yeni bir dönemin hayal edildiğini
ifade etti. 5G’nin gerek ölçek gerekse servis kapsamı
olarak 4G’den çok farklı olduğunu belirten Prof. Dr.
Erdal Arıkan, 5G’nin 1000 misli fazla veri hızları
vadettiğini belirtti. 5G ile yaşanacak sayısal
dönüşümün firmalar ve ülkelerin rekabet gücünü
belirleyeceğini belirten Prof. Dr. Erdal Arıkan, bu
yatırımı telekom şirketlerinin tek başına
yapamayacağını, kamunun sorumluluk üstlenmesi
gerektiğini söyledi.

“Dijital Yönetim ve Kırılma” Konferansı’nda bir
konuşma yapan Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk
Eczacıbaşı da dijitalin birçok sektörde yıkıcı
(Disruptive) dönüşüme yol açtığını belirterek bu
dönüşüme ayak uyduramayan bir zamanların dev
şirketlerinin yok olduğunu vurguladı.
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TBV-Vodafone-MEB “Girişimcilikte Önce Kadın”E E.4Diğer Proje ve
Etkinliklerimiz

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim
Vakfı işbirliğiyle 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 alabiliyor ve
ürettikleri ürünleri uygulama üzerinden dijital
mağazaya yükleyebiliyor. “Girişimcilikte Önce Kadın”
projesi, teknolojinin gücünü kullanarak kadınların
sosyal ve ekonomik hayata katılımına destek olmaya
devam ediyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen
“Girişimcilikte Önce Kadın” projesinde

başarılı girişimci kadınlar
ödüllendirildi.
Girişimcilik ve teknoloji alanlarında eğitim alarak el
emeğini kazanca dönüştüren kadınlara girişimcilik
hayallerini gerçekleştirebilmeleri için toplam 43 bin
500 TL’lik can suyu sermayesi sunuldu. Böylece,
“Girişimcilikte Önce Kadın” projesi kapsamında
başarılı girişimci kadınlar için bugüne kadar sağlanan
can suyu sermayesi toplam 120 bin TL’yi buldu.

Girişimcilikte Önce Kadın
Mobil Uygulaması İle

Ekonomiye Katılan
Kadın Sayısı Artacak...
“Bu proje ile toplamda 26.000 kadın
teknoloji ve girişimcilik eğitimleri ile
tanıştı, el emeği ürünlerini geliştirip
dijital ortama taşıdı, satış yaptı
ailelerinin bütçelerine katkı sağladı.3
yıllık başarı hikayesi için emeği geçen
herkese şükranlarımızla... “



Girişimcilikte Önce Kadın
Mobil Uygulaması Altın Stevie
Ödülü Kazandı!

Bu yıl 74 ülkeden 4 bini aşkın adayın yarıştığı ve 12
ayrı jüride 250’yi aşkın üst düzey yöneticinin görev
aldığı Stevie Ödülleri’nde, Türkiye Vodafone Vakfı’nın
Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü ve Türkiye Bilişim Vakfı
işbirliğiyle hayata geçirdiği “Girişimcilikte

Önce Kadın Mobil Uygulaması”

“2019 Mobil Site
ve Uygulama
Ödülleri – Kamu
Hizmeti –
Aktivizm”
kategorisinde Altın Stevie ödülü kazandı.

Girişimcilikte Önce Kadın Mobil Uygulaması: Türkiye
Vodafone Vakfı’nın Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Bilişim Vakfı
işbirliğiyle hayata geçirdiği “Girişimcilikte Önce
Kadın” projesi kapsamında geliştirilen Girişimcilikte
Önce Kadın Mobil Uygulaması toplam indirme sayısı

yaklaşık 30 bine ulaşırken, uygulama
üzerinden eğitimlerini tamamlayan
kadın sayısı ise 10 bini geçti.

iOS ve Android marketlerinde
Girişimcilikte Önce Kadın Mobil Uygulaması, iOS
ve Android uygulama marketlerinden ücretsiz
indirildikten sonra üyelik kaydı yapılıyor ve
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.

Kadınlara cepten online eğitim

Girişimcilikte Önce Kadın Mobil Uygulaması daha
önce proje katılımcısı olan kadınların Halk Eğitimi

Merkezleri’nde aldığı girişimcilik ve teknoloji
eğitimlerini mobil uygulama üzerinden
alabilmelerini sağlıyor. Ayrıca, Halk Eğitimi
Merkezleri’nde mesleki eğitimini alarak girişimcilik
ve teknoloji eğitimlerini tamamlayan kadınlar,
uygulama üzerinden oncekadin.gov.tr adresindeki
dijital mağazaya ürünlerini yükleyebiliyor ve
uygulamadaki profil sayfası üzerinden takip

edebiliyor. Kadınlar, her yıl düzenlenen
Girişimcilikte Önce Kadın
Yarışması’na da mobil uygulama
üzerinden başvuruda bulunabiliyor.
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Dünya hızla değişmekte ve bu değişimin etkisi
hayatın her alanında hissedilmekte. 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.

Süregelen
dönüşüm, yapay
zeka, robotik ve
sanal gerçeklik,

blockchain
gibi teknolojik gelişmeler ile, başta
profesyonel hizmetler olmak üzere
birçok sektörün iş yapışını
değiştirmektedir.

Türkiye Bilişim
Vakfı ve TÜRSAB
arasında işbirliği...

TBV-Tursab “ Turizmde Dijitalleşme Yol Haritası “E E.5Diğer Proje ve
Etkinliklerimiz

Eylül 2018
Ekim 2018
Aralık 2018

14 Mayıs 2019

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

Rapor Lansmanı

Süreç Takvimi



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.

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.

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.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)
ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) iş birliği ile

hazırlanan “Turizm Sektörü
Dijitalleşme Yol Haritası Raporu”
açıklandı. Raporda öne çıkan başlıklar için
www.tbv.org.tr

Altı aylık özenli bir çalışma sonucunda danışmanlık
şirketi Ernst & Young ile birlikte oluşturulan “Turizm
Sektörü Dijitalleşme Yol Haritası Raporu”nun tanıtım
lansmanı, 14 Mayıs’ta TÜRSAB Başkanı Firuz B.
Bağlıkaya ve TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı'nın
katılımlarıyla Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda
gerçekleştirildi.

Bu özel çalışmanın uluslararası standartlarda

bir rapor olarak gerçekleştirilmesi sürecindeki

destek ve katkıları için EY Türkiye’ye

şükranlarımızı sunarız.
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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 2019

Deloitte-TBV Gelecek Öngörüleri EtkinlikleriE E.6Diğer Proje ve
Etkinliklerimiz



Mart 2018

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.
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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,

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 Hareketliliğinde sanayi-
üniversite-STK ve meslek
temsilcilerinin karşılıklı

tecrübe paylaşımı ile geniş
kapsamlı ulusal ve
uluslararası iletişim ağı
kurmaları planlanmaktadır.

AB Projeleri/ErasmusE E.7Diğer Proje ve
Etkinliklerimiz



• 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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AB Projeleri/Geleceğin Akıllı ŞehirleriE E.7Diğer Proje ve
Etkinliklerimiz

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/Ea
syDNNNews/DocumentDownload.ashx?portalid=
0&moduleid=427&articleid=4864&documentid=6
52>,

projelere ilişkin detaylı bilgiye ise:
www.yereldeab.org.tr/sehireslestirme<http://www.
yereldeab.org.tr/sehireslestirme> adresinden
ulaşılabilmektedir.
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STK Başkanları Ortak
platformda

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 2019 yılında da
sürdürülmüştür.

STK Başkanları ToplantılarıE E.8Diğer Proje ve
Etkinliklerimiz



F Mali DurumTürkiye Bilişim Vakfı kuruluş ilkeleri ve
inandığı kurumsal prensipler

doğrultusunda  açıklık ilkesi ile
hareket eder.

Bu anlayışla 2018 yılı mali
tablolarımız da üyelerimiz ve

kamuoyunun bilgisine
sunulmaktadır.



İşletme Bilançosu ve Gelir TablosuF F.1Mali Durum
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Yönetim ve Yürütme Kurulları (Mart 2019-Mart 2021)G G.1Kurullarımız

Yürütme Kurulu

Genel Sekreterlik

Denetleme Kurulu

 Faruk ECZACIBAŞI Bülent GÖNÇ Vural YILMAZ Kemal CILIZ

 Mert ÖZGÜR Barış ÖZİSTEK Yasin BECENİ

 Çağdaş ERGİN Seda ÇAKMAK Elif Usta DENİZ

Levent ŞENSEZGİN Selahattin KURU Tayfun UĞUR

Erdem ERKUL



Yönetim Kurulu

Faruk ECZACIBAŞI Bülent GÖNÇ Mehmet Ali AKARCA Rahmi AKTEPE

Berrin BENLİ Soner CANKO İzel Levi COŞKUN Şahin ÇAĞLAYAN

Behçet ENVARLI Dr. R. Erdem ERKUL Aydın ERSÖZ Selva GÜNDOĞAN Emrehan HALICI

Erman KARACA İlker KURUÖZ Serkan ÖMERBEYOĞLU Ahmet ÖNGÜN     Mert ÖZGÜR

Barış ÖZİSTEK Ali SAYDAM Hasan SÜEL Cengiz ULTAV

Ruşen YAYKIN Vural YILMAZ

Burak AYDIN Yasin BECENİ

Kemal CILIZ Ebru DORMAN

M. Murat ERTEM

Şekip KARAKAYA

Serkan SEVİM Tayfun TOPKOÇ

Ali Serdar YAKUT
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Bu raporun içeriğinde yer alan
proje ve faaliyetlerimizin

gerçekleştirilmesine katkı veren
tüm üye, paydaş ve

destekçilerimize
şükranlarımızı sunarız.




