ÖNSÖZ
Değerli Bilişimciler,
1971 yılından beri faaliyet göstermekte olan derneğimizin Bu yıl 34. sünü düzenlemekte

olduğumuz kurultay çalışmasına “Bilişimle-Gelişim: Türkiye’de Dijital Dönüşüm” teması ile

katkı vermekteyiz. Kurultayda ülkemizin dijital dönüşümüne azami oranda katkı verilmesi,
strateji ve eylem planlarının ortak akıl ile oluşturulmasına olanak sağlanması amacıyla çeşitli
oturumlar ve akademik bildiri sunumları yapılacaktır. Bu yıl Türkiye Bilişim Derneği, Ulusal

Bilişim Kurultayı’nda 34 çalışmaya sözlü sunum olarak yer vermekteyiz. Tüm çalışmalar en az

iki hakem tarafından değerlendirilerek yayınlanmaya değer bulunan çalışmalara bildiri

kitabımızda yer verilmiştir. Bu yıl bildiri kabul oranı yaklaşık % 77’dir. İki yazarımız Irak ve bir
yazarımız Libya’dan katılım sağlamak üzere, toplam 79 yazarımız bilişim teknolojilerinin etki

alanı içinde olduğu, e-öğrenme/eğitim, sağlık bilişimi, nesnelerin interneti/büyük veri, e-

ticaret, e-devlet, bilişim hukuku ve teknolojik gelişmeler alanlarındaki çalışmalarını bizlerle
paylaşmışlardır.

Sunulan akademik bildirilerin değerlendirmesi çalışmalarına editör olarak çok değerli
ve özverili katkılar sunan Sayın Prof. Dr. Ali Yazıcı'ya, bildirileri büyük bir titizlikle değerlendiren

Bildiri Değerlendirme Kurulu’na, değerli çalışmaları ile kurultaya bildiri gönderen yazarlarımıza
ve yazarlarımızın mensup oldukları kurumlara çok teşekkür etmek istiyoruz.

TBD Yönetim Kurulu
Saygılarımızla,

EDİTÖRÜN NOTU
Değerli Bilişim Dostları,
Doğru, etkin ve verimli bir şekilde kullanıldığında bilişim teknolojilerinin toplum yaşantısına

olan ciddi katkıları yadsınamaz. Türkiye’de dijital dönüşüm gerçekleştirilirken, Mustafa Kemal
ATATÜRK’ün bu konudaki uyarılarına da dikkat etmemiz gerektiğine inanıyorum.

“Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile
çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.”

“Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye
ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu olan
rahat yaşamak ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır.
Yaşamak demek çalışmak demektir.”

Bu görüşler doğrultusunda daha çok çalışarak, ülkemizede yeni dönüşümleri başarı ile
gerçekleştireceğimize inancım sonsuzdur.

34. Ulusal Bilişim Kurultayı bildiriler kitabının hazırlanmasında emeği geçen tüm yazarlarımıza,
bildiri değerlendirme kurulumuza ve kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum.

En derin saygı ve sevgilerimle,

Prof. Dr. Ali YAZICI
Atılım Üniversitesi,
Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı

