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MEDYA BÜLTENİ                            29.10.2022 

 

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu; Dijital Devrim, 

Döngüsel Ekonomi 
 

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu bir ilk olarak bu yıl TASAM BGC İş ve Devlet Danışmanlığı, 

Eğitim Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü (ESTEN) ve Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü (MSGE) 

tarafından “Post-Güvenlik, Dijital Devrim, Döngüsel Ekonomi ve Siber Ekosistem” ana teması 

altında küresel ölçekte katılımla 8. İstanbul Güvenlik Konferansı ile eş zamanlı olarak 03 

Kasım 2022’de Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter’de gerçekleştirilecek. 
 

Her yıl küresel ölçekte güvenlik profesyonelleri başta olmak üzere akademisyenler, bürokratlar, 

askerler, araştırmacılar, iş insanları ve gazetecilerin yoğun katılımıyla bir Türkiye ve İstanbul markasına 

dönüşen İstanbul Güvenlik Konferansı’nın sekizincisi “Post-Güvenlik İkilemler, Entegrasyonlar, Modeller 

ve Asya” başlığıyla 03-04 Kasım 2022 tarihinde düzenlenecek. Konferansın ilk gününde eş-zamanlı 

olarak icra edilecek “Post-Güvenlik, Dijital Devrim, Döngüsel Ekonomi ve Siber Ekosistem” ana temalı 

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu;  kamu, özel sektör ve sivil toplum karar alıcıları için politika seçenekleri 

üretilmesi, pro-aktif işbirliği, model proje/program önerileri sunulması ve küresel akademik/uzmanlık 

birikimine stratejik katkı yapılması amacıyla düzenlenecek. 
 

3 Kasım Perşembe günü saat 09.00’daki açılış konuşmaları ile başlayacak Konferans iki gün sürecek. Eş-

etkinlikler ile ortak yapılacak açılış konuşmalarını TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY, Somali 

Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Abdinur Dahir FIDOW, Uganda Savunma Bakanı Tümgeneral (E) 

Jim Muhwezi KATUGUGU, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Mohammad Hassan SHEIKHOLESLAMI, 

Bosna Hersek Emniyet (Polis) Genel Müdürlüğü Baş Müfettişi Midhat HASANSPAHIC, ASELSAN Strateji 

Yönetimi Direktörü Sami DUMAN ile diğer Devlet ve Hükümet Temsilcileri yaparken, TASAM Başkan 

Yardımcısı Tuğgeneral (E) Doç. Dr. Fahri ERENEL ise Konferans’ın anahtar konuşmasını yapacak. 
 

Konferans’ın ilk günü icra edilecek İstanbul Siber-Güvenlik Forumu’nun oturum başlıklarında şu konular 

ön plana çıkıyor; “MENA“ (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) VD. Bölgelerde Siber-Güvenlik”, “Siber-

Güvenlikte Standartlar ve Normlar”, “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”. 
 

 

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu Açılış Oturumu 
 

Forum’un, Stratejik Düşünce Enstitüsü’nden Tümgeneral (E) Doç. Dr. Güray ALPAR’ın 

moderatörlüğünde yapılacak “MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) vd. Bölgelerde Siber-Güvenlik | Siber-

Güvenlikte Standartlar ve Normlar” başlıklı açılış oturumuna anahtar konuşmacı olarak Siber Güvenlik 

Federasyonu’ndan Mesut DEMİRBİLEK katılırken, konuşmacı olarak şu isimler iştirak edecek; Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nazife BAYKAL, Fırat Üniversitesi’nden Doç. Dr. Muharrem Tuncay 

GENÇOĞLU ile Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hayati AKTAŞ ve Dr. Nursena YAŞAR.  



 

 

2 

 

 

Forum ile birlikte Konferans Kapsamında Üç Eş-Etkinlik Daha Düzenlenecek 
 

Dünyanın farklı ülkelerinden birçok öne çıkan uzman, akademisyen, araştırmacı, asker, diplomat, devlet 

adamı ve basın mensubu katılımcıyı buluşturacak İstanbul Güvenlik Konferansı kapsamında; ilk gün 

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu’nun yanı sıra eş-etkinlik olarak 4. Denizcilik ve Deniz Güvenliği 

Forumu  “Asya Yüzyılı, Denizci Devlet Ekosistemi ve Mavi Gezegen” ana temasıyla icra edilirken, ikinci 

gün 5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu “Geleceğin Güvenlik Ekosistemi ve Stratejik 

Dönüşüm için Ortaklık” temasıyla ve 6. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu ise “Yeni 

Dengeler, Yeni Roller, Yeni İttifaklar” temasıyla Konferans ile eş zamanlı olarak icra edilecek.  

 

Başkan ŞENSOY: “Dijital Devrim; İş Modelini, Kurumsal Altyapıları, Ekonomi ve 

Güvenliği Yeniden Tanımlıyor” 
 

TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY yaptığı açıklamada; bilgi teknolojilerinin hızlı gelişiminin, aynı 

büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirdiğini dile getirirken sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni 

ve gelişmekte olan teknolojilerin, siber tehdit ortamı 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.” 
 

Başkan ŞENSOY, İstanbul Siber-Güvenlik Forumu’na; devlet temsilcileri, teknoloji ve güvenlik aktörleri, 

akademisyenler, politika yapıcılar, sektör temsilcileri, uzmanlar ve düşünce kuruluşlarından güçlü 

katılım beklediklerini, çok sayıda ülkeden ilgili protokolün ve uluslararası kurumların 

büyükelçilikler/misyonlar kanalıyla davet edildiğini belirtti. 
 

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

yönetişiminde yaşanacak sorunlar” olabileceğinin güçlü bir tez olarak önemini koruduğuna dikkat çeken 

Başkan ŞENSOY; “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.” dedi.  

 

Başkan ŞENSOY; “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.” derken,  

kamu, özel sektör ve sivil toplum karar alıcıları için politika seçenekleri üretilmesi, pro-aktif işbirliği, 

model proje/program önerileri sunulması ve küresel akademik/uzmanlık birikimine stratejik katkılar 

sağlayacak İstanbul Siber-Güvenlik Forumu’nun bu alanda ivedi ve önemli bir ihtiyacı karşılayacağını 

dile getirdi.  

 

Katılım ve Detaylı bilgi için: 
https://tasam.org/tr-TR/Etkinlik/18329/istanbul_siber-guvenlik_forumu  

https://tasam.org/tr-TR/Etkinlik/18329/istanbul_siber-guvenlik_forumu

