
 

 

     

 



 

 

     

 

VİZYON BELGESİ (TASLAK) 
 

2. İSTANBUL SİBER-GÜVENLİK FORUMU 
“Yeni Siber Ekonomi ve Türk Ürünleri” 

 

( 23-24 Kasım 2023, İstanbul ) 
 

Yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin, siber ortam üzerinde beklenen etkilerinin; geleceğin çok 

boyutlu güvenlik ortamını şekillendireceği, yapay zekâ ve makine öğrenimi, otonom cihazlar ve 

sistemler, telekomünikasyon ve bilgi işlem teknolojileri, uydular ve uzay varlıkları, insan-makine ara 

yüzleri, kuantum hesaplama ve siber-uzaydaki tehditlerin hibrit savaş kapsamında olduğu 

otoritelerce teyit edilmiş, “siber-uzay” ise harbin 5. boyutu kabul edilmiştir.  

 

Kovid-19 salgınından sonra beklenen yeni pandeminin, “siber-güvenlik ve ekosistemin rekabetçi 

yönetişiminde yaşanacak sorunlar” olabileceği güçlü bir tez olarak önemini korumaktadır. Çünkü çok 

boyutlu siber-güvenlik alanı artık hayatın işleyişi, doğası hâline gelmiştir. Öte yandan mevcut 

pandemi sürecinde doğrusal ekonomiden “döngüsel ekonomiye” geçmenin bir seçenek değil 

zorunluluk olduğunun daha iyi anlaşılması ile “yeşil ekonomi” ve “dijital devrim” gibi kavramların 

öncülüğünde iş ve sürdürülebilir kalkınma modeli de hızla değişmektedir. Aynı zamanda küresel yeni 

standartlar demek olan bu dönüşüm, rekabet endekslerini kökten değiştirme potansiyeline de 

sahiptir. Güç ve mülkiyet kavramının anlam ve değerini yeniden belirleyen “dijital devrim” odaklı 

bilgi ekonomileri bugün ve geleceğin belirleyicisi olacaktır. 

 

Türkiye için; dost ve kardeş ülkelere de hizmet verecek şekilde siber endüstrinin ölçek büyüklüğünün 

gözden geçirilmesi, ekosisteme ulusal bir yatırım ve kapasite programının oluşturulması öncelik arz 

etmektedir. Klasik dış ticaret ve hizmet ürünlerinden çok daha verimli ve stratejik boyutlar da içeren 

siber endüstri; dönüşümü ve inşa edeceği ekonomik kapasite ile karşılıklı bağımlılığa, refaha ve 

modern güvenliğe katkı yapacaktır.  

 

Bu çerçevede 2. İstanbul Siber-Güvenlik Konferansı; kamu, özel sektör ve sivil toplum karar alıcıları 

için politika seçenekleri üretilmesi, proaktif ekonomik işbirliği, model proje/program önerileri 

sunulması ve küresel akademik/uzmanlık birikimine stratejik katkı yapılması referansı ile 

düzenlenecektir. 

 

Alt Temalar  

Yeni Siber Ekonomi ve Türk Ürünleri 

Endüstriyel Siber-Güvenlik 



 

 

     

 

Nesnelerin İnterneti ve Siber-Güvenlik 

Mobilite ve Siber-Güvenlik 

Derin Sahte ve Siber-Güvenlik 

Yapay Zekâ, Sanal Gerçeklik ve Siber-Güvenlik 

Kritik Altyapılarda Siber-Güvenlik 

Karar Vericiler için Siber-Güvenlik 

 

 

 


