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19.KAMU BİB ETKİNLİĞİ 

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ GENEL BAŞKANI  

RAHMİ AKTEPE’NİN AÇILIŞ KONUŞMASI 

27 EKİM 2017 

 

Sayın Müsteşarlarım, 

Sayın Belediye Başkanım, 

Sayın Genel Müdürlerim, 

Sayın Daire Başkanlarım, 

Değerli Bilişimciler, 

Değerli Konuklar, 

Değerli Basın Mensupları 

Konuşmama başlamadan önce hepinizi Şahsım, Yönetim Kurulum, Şube 

Başkanlarım, Yönetim Kurulları ve İl Temsilcilerimiz adına saygıyla 

selamlıyorum.  

Türkiye’de gündemin siyaset, ekonomi ve savaşa yoğunlaştığı; belirsizliklerin günlük 

yaşam biçimine dönüştüğü bu günlerde bir Sivil Toplum Kuruluşu sorumluluğu ile 

gerçekleştirmekte olduğumuz geleneksel etkinliğimizin heyecanını sizlerle paylaşmak 

üzere bir aradayız.  

İsterdik ki Türkiye’nin gündemi Bilişim olsun,  bilişimin kaldıraç etkisinden 

faydalanarak tüm sektörlerde kalkınmayı hedef alan dijital/sayısal dönüşüm olsun, 

isterdik ki bilişim toplumuna geçmeyi başarmış bir ülkede daha refah olmayı 

amaçlayan sonraki adımları planladığımız ve tartışacağımız ortamlarda buluşalım. 

Yaşanan gerçeğin düşlediğimiz Türkiye manzarasından farklı olması, dijital/sayısal 

dönüşüm faaliyetlerinin beklenen hedeflenen ivmeyi yakalayamaması, hem birey 

olarak hem de STK olarak en büyük üzüntümüz dür. Gene de biz bir STK olarak 

Türkiye’nin belirsiz gündeminden olabildiğince az etkilenerek hedeflediğimiz amaç 

doğrultusunda adım atma kararlılığını taşıyoruz. Özellikle Türkiye gibi kalkınma ve 
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gelişme hedeflerine ulaşmakta zorluklar yaşayan ülkelerde STK’ların işlev ve 

görevleri gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır.   

Türkiye Bilişim Derneği kurulduğu günden bu yana uzmanlık alanlarına bağlı olarak 

bilişim sektöründeki dikey örgütlenmeleri teşvik etmiş ve desteklemiştir. Ancak suni 

örgütlenmeler sektörümüze zarar vermektedir. Bir çalışma grubumuzun 

dernekleşerek ve kendini farklı olarak konumlandırdığı iddiası ile diğer STK’ları karşıtı 

gibi göstermek doğru bir yaklaşım ve anlayış değildir. Bizler ülkenin gündemini 

oluşturamazsak da yapılanlara, yapılamayanlara, yanlış uygulamalara dikkat çekmek 

karar vericilere iletilmek üzere çözüm önerileri oluşturmak ve eylem planları 

hazırlamak, kendimize de görevler çıkararak sivil inisiyatifler aracılığıyla gözleme ve 

izleme işlevlerini yerine getirerek nitelikli raporlar hazırlama ve farkındalık oluşturma 

çabasını sürdürmekteyiz. 

Türkiye Bilişim Derneği 1971’de kuruldu. Yani bundan tam 46 yıl önce…. İlk KAMU-

BİB toplantısı  1999 yılında yapıldı; yani 18 yıl önce…. Bu süreler bugün yaşadığımız 

çağ için uzun sürelerdir. Hepimiz biliyoruz ki bugünün “On yılı” ile bundan kırk yıl 

öncesinin “On yılı” eşdeğer değildir. 

O günlerde derneğimizi kuran, dilimize bilgisayar, bilişim, yazılım, donanım gibi 

sözcükleri kazandıran ileri görüşlü meslektaşlarımız sabırlıydı; sabırlı bir o kadar da 

kararlı… Birkaç yıl geriden gelmekle bir şey yitirmezdik belki, ama bu teknolojiye 

ayak uyduramazsak yüzlerce yıl geri kalmış olurduk. Kırk altı yılımız bu gerçeği ülkeyi 

yönetenlere, üniversitelere, kamuya ve özel sektöre anlatmak ve farkındalık yaratmak 

için çabalamakla geçti. 

Bugünün bilişimcileri, değil on yıl beklemek, on gün hatta on saat bile beklemek 

istemiyorlar. Mesleklerinin doğası gereği sabretmeyi öğrenmiş olsalar da artık 

durmak olanaksız. Çark teknolojinin hızlı değişimine ayak uyduramayanları gözünün 

yaşına bakmadan dışarıya fırlatıyor. 

Değerli Bilişimciler, 

Bilişim kesiminin sözcülüğünü ve önderliğini yapan Türkiye Bilişim Derneği 

gerçekleştirdiği tüm etkinliklerde bu ülkenin yöneticilerine bilişimle kalkınma ve özgün 

teknolojileri geliştirmeye yönelik çağdaş uygarlık yolunda ki gerçekleri göstermiş, bu 

ülkeyi yönetme görevleri almış kadrolara ışık tutmuş ve de tutmaktadır. Bu 

çabalarımızın meyvelerini önümüzdeki dönemde yoğun bir şekilde alacağımızı ve 

bilişim toplumu gerçeğinin tüm çıplaklığıyla ülke yöneticilerinin ilgi alanına gireceğini 

ve hak ettiği biçimde ülke gündeminin öncelikli konusu olacağına inancımız tamdır. 
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Çünkü bilmekteyiz ki Türkiye Bilişim Derneği olarak büyük bir sorumluluk bilinci ile 

dile getirdiğimiz hususlar çoğu kez sanıldığı gibi sadece bilişim kesiminin sorunları 

değildir, dile getirdiklerimiz bu ülkenin temel sorunlarıdır. Çünkü Bilişim bu ülkenin 

geleceğinin ta kendisidir. Bu anlayış doğrultusunda etkinlik odaklı değil çözüm ve 

proje odaklı söylemimize paralel bazı projeler geliştirdik onları sizlerle hızlıca 

paylaşmak isterim. 

 Türkiye Bilişim Derneği Tasarım, Mühendislik ve Sanayide Dijital Dönüşüm 

Kümelenmesi 

 IPA II Projesi (Hacettepe Üniversitesi ortak) Sanayi Devrimi için Dijital 

Dönüşüm Merkezi Projesi 

 Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından açıklanan STK Kapasite Artırma Projesi 

kapsamında Yunanistan Bilişim Derneği ile ortaklaşa ECDL(European 

Computer Driving Licence), yani Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası’nın 

geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için proje hazırlanarak sunulmuştur. 

 Bilişim Akademisinin Kurulması  

(Arsa Tahsisi) 

 Siber Güvenlik Uzmanlık Eğitimi 

 MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) Ulusal Meslek Standardı Hazırlama 

Başvurusu 

 Şehit ve Gazi Yakınları için Siber Güvenlik Eğitimi 

 Oyun Animasyon Geliştirme ve Eğitim Merkezi (OYAGEM) 

(Ankara ilindeki Sayısal Oyun ve Animasyon Sektörlerinin kapasitelerinin 

artırılmasına dönük bir proje- HACETTEPE-ODTÜ-TOSYÖV-TOGED) 

 Geleceği Kodlayan Çocuklar Projesi 

 Siber Güvenlik Zirvesi (BTK, Bilgi Güvenliği Derneği ve TBD ortaklığında) 

 Prof.Dr. Aydın KÖKSAL Ödülleri 

 Başbakanlık İsteği Üzerine Yapılacak Çalışma 
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Değerli Katılımcılar, 

Başlangıçta bilişim teknolojileri ile buluşmakta başı çeken kamu kurumları, daha 

sonraları yaşanan hızlı gelişmeler, daha çok da internet başta olmak üzere bilişim 

teknolojilerinin çarpıcı vuruşu ile özel sektörün gerisinde kalmıştır. Küreselleşen 

dünyada özel sektörün rekabet gücünü yakalamak gibi zorlayıcı bir nedeni vardı; bu 

nedenle kamunun önüne geçmesi doğaldır.  Ancak yaşadığımız çağ öylesine bir 

çağdır ki devletlerde işleyiş biçimleri açısından bir yarış bir rekabet içine itilmişlerdir. 

Kamu BİB tam da bu amaçla organize edilmiş, hem kamunun kendi arasında hem de 

kamunun paydaşları olan özel sektörle bilgi paylaşımını etkin olarak gerçekleştirdiği 

bir platformdur. 19.cusunu gerçekleştirmekte olduğumuz Kamu BİB toplantısının ana 

teması “Dijital/Sayısal Devlet” sloganı ise “Gelin ‘Dijital/Sayısal Türkiye için 

Güçlerimizi Birleştirelim”” olarak belirlenmiştir.  

Bu etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek panellerde konusunda uzman ve yetkin 

panelistlerce ve siz değerli izleyicilerin de aktif katılımları ile etkileşimli olarak insan, 

süreç ve teknolojik boyutları göz önünde bulundurularak tartışılacak ve ortak akıl 

oluşturularak ülkemizin karar vericilerine ışık tutması sağlanacaktır. O neden bu 

konuları konusunda uzman panalistlere ve siz değerli katılımcılara bırakıyorum. 

Değerli katkılarınızla oluşturulacak 19. KAMU- BİB toplantısının “Sonuç Bildirgesi” 

karar verici noktalara ulaştırılacaktır. 

Değerli Bilişimciler, 

Konuşmamı çok uzatmadan sizlere dijital/sayısal dönüşümün ülkemizde etkin olarak 

gerçekleştirilebilmesi, planlanan hedeflere ulaşılabilmesi ve sürdürülebilirliliğinin 

sağlanması için önem arz eden hususlara dikkat çekmek için kısaca vurgu yapmak 

istiyorum.  

Bunlardan en önemli olanı ise hiç şüphesiz ki  “Bilişim Ekosisteminin 

Güçlendirilmesi” dir. 

Bilişimin kaldıraç etkisinden faydalanarak tüm sektörlerin ve özellikle de Bilişim ve 

Yazılım sektörünün dünya ihracatından aldığı payın artırılabilmesi amacıyla 

gerçekleştirilecek faaliyetlerin ve eylem planlarının istenen seviyede başarıya 

ulaşabilmesi için öncelikli olarak Bilişim sektörünün ulusal seviyede regülasyonunun 

yapılması, yetkinliğinin arttırılması ve kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu 

amaçla Türkiye’de Bilişim Ekosisteminin güçlendirilmesi, ekosistemden sorumlu 

makamın ve tüm paydaşların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, işbirliği ve AR-

GE teşvik mekanizmalarının oluşturulması, teknoloji yol haritasının hazırlanması, 
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uyulacak standartların belirlenmesi ve yasal çerçevenin oluşturulması önemli 

kazanımlar sağlayacaktır. 

Değerli Katılımcılar, 

İkinci önemli konu ise kamu kurumları ve kamu ile sektör arasındaki “Koordinasyon 

ve İşbirliği”dir. 

Her bakanlık tarafından diğer bakanlıklar ile koordinasyon sağlamadan kendi faaliyet 

alanlarına yönelik olarak “Strateji Belgesi”  hazırlanmakta ve eylem planları 

yayınlanmaktadır. Yayınlanan her strateji kendi özelinde doğru olsa da, istenen etkiyi 

ve ekosistemi ülke çapında yaratamamaktadır. Oysaki stratejiler bütüncül bir 

yaklaşımla oluşturulmalıdır. Türkiye’nin tek bir “Ulusal Strateji” belgesi olmalı, her bir 

bakanlık ise bu strateji belgesine uygun olarak kendi eylem planlarını hazırlamalıdır. 

Kamu kurumları tarafından üretilen bilgiler, yürütülen projeler ve edinilen tecrübe 

diğer kamu kurumları ve özel sektör ile paylaşılmamakta ve işbirliği istenilen düzeyde 

yapılmamaktadır. Kamu kurumlarında mükerrer projeler yürütülmekte, sektörde ise 

mükerrer yazılım ve donanımların geliştirilmesi yapılmaktadır. Bu nedenle de hem 

kaynak israfı olmakta hem de dijital/sayısal dönüşüm de hedeflenen olgunluk 

seviyesine ulaşılmada zorluklar yaşanmaktadır. Kamu kurumları arasında 

koordinasyonun sağlanması ile kamu ve sektör arasında etkin bir işbirliği yapılması 

ortak bir sinerji oluşturulmasına,  kaynakların maliyet etkin kullanımına ve e-devlet 

hizmetlerin verimliliğine önemli katkılar sağlayacaktır.  

Değerli Bilişimciler, 

Bir diğer önemli konu ise “Nitelikli İnsan Kaynağı” dır. 

Dijital/sayısal dönüşüm diğer adıyla 4. Sanayi Devrimi ile birlikte, önümüzdeki beş yıl 

içerisinde bugün önemli olarak değerlendirilen becerilerin üçte birinin değişeceği, iş 

süreçlerinin ve iş yapış biçimlerinin değişime uğrayacağı, bazı mesleklerin tamamen 

yok olacağı, buna karşın bugün hiç bilinmeyen yeni meslek dallarının ortaya çıkacağı 

öngörülmektedir.  Diğer taraftan, bilişim ve siber güvenlik sektöründe katma değeri 

yüksek yenilikçi ve özgün teknolojilerin geliştirilebilmesi, sektörün ekonomik değerinin 

büyütülebilmesi, uluslararası piyasalarda rekabet edebilme gücüne erişebilmesi ve 

ihracattan aldığı payın arttırılabilmesi için nitelikli insan kaynağına ihtiyaç 

bulunmaktadır. Bu amaçla, ilköğretim, ortaokul lise ve meslek lisesi müfredatlarına 

bilişim okuryazarlığı ve kodlama eğitimlerinin konduğu, üniversitelerde lisans ve 

lisansüstü eğitimlerde ise dijital/sayısal dönüşümde ihtiyaç duyulan ve duyulacak 

mesleklerin yetiştirilmesine yönelik programların eklenmesi ve öğrencileri ezberden 

uzak, araştırmaya ve yenilikçi düşünmeye yönlendirecek bir nitelikli insan kaynağı 

yetiştirme programının oluşturulması gerekmektedir. 
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Değerli Yöneticiler ve Değerli Bilişimciler, 

Son olarak da “Yerli ve Yenilikçi Yazılım” dan kısaca bahsetmek istiyorum 

Kamuda kullanılan yazılımların ve donanımların sadece küçük bir kısmının yerli 

olduğunu biliyoruz. Kamuda kullanılmakta olan çözümlerin yaklaşık % 90’nın ise 

yabancı menşeli olduğu çeşitli kaynaklarca ifade ediliyor. Nesnelerin interneti, Yapay 

Zekâ, Sanal Gerçeklik, Karmaşık Gerçeklik, Büyük Veri, Robotlar ve Otonom 

Sistemler başta olmak üzere dijital/sayısal dönüşümde kamuda ihtiyaç duyulan 

yazılım ve donanımların yerli ve özgün olarak geliştirilmesi ve kamuda yaygın olarak 

kullanılmasının sağlanması bilişim ekosistemin gelişimi ve sürdürülebilirliliği için çok 

önemlidir. 

Bu kapsamda iki önemli adım gerçekleştirilmiştir; 

Bunlardan birincisi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sunulan “1000 

KOBİ 1000 ÜRÜN” projesidir. 

İkincisi ise, 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren Üretim Reform Paketi ile bilişim 

teknolojisi ve yazılım üreten işletmelerin, Sanayi Sicil Kanunu kapsamına alınmasıdır. 

Bir diğer önemsediğimiz konu ise BTK Başkanımızın 5G kapsamındaki %40’lara 

varan millileşme arzusu ve gayretidir. 

Bu konularda bize ihtiyaç duyulan noktalarda her türlü desteğe hazırız. Ancak bu 

alanda yapılması gereken daha çok adımlar bulunmaktadır. Devletimiz bugüne kadar 

yaptığı gibi üstüne düşün görevi bu konuda da yapmalıdır.  

Değerli Bilişimciler, 

20-21 Aralık 2017 tarihinde Sheraton Ankara Hotel & Convention Centre’de TBD 

34’üncü Ulusal Bilişim Kurultayı’nı gerçekleştireceğiz. Açılışını Başbakanımızın 

yapacağı Kurultay’ın ana teması “Bilişimle-Gelişim: Türkiye’de Dijital Dönüşüm” 

olarak belirlenmiştir. Sizleri Kurultaya bekliyoruz. 

Sözlerimi daha fazla uzatmak ve sizleri de sıkmak istemiyorum. 

“Gelin ‘Dijital/Sayısal Türkiye‘ için Güçlerimizi Birleştirelim”” diyerek sözlerimi 

tamamlarken, hepinize saygılarımı sunuyorum. 

 

 


