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Sayın Bakan Yardımcım, 

Sayın TSE Başkanım, 

Değerli Bilişimciler, 

Değerli Katılımcılar,  

Değerli Basın mensupları, 

 

Hepinizi Şahsım, Yönetim Kurulum ve etkinliğe emeği geçen herkes adına saygıyla 

selamlıyorum.  

Bu gün bizi bir araya getiren konu, ülkemizin dijital dönüşüm çabalarının güç 

kaynağı olacak Yerli ve Milli Standartlar. 

 

Bu konuya geniş perspektiften baktığımızda;  

Yaşamakta olduğumuz 4. Sanayi Devrimi sürecinde: 

Dijital Dönüşüm, Inovasyon ve Standartlar; birlikte koşan ve aynı zamanda 

birbiriyle yarışan bir üçlü oluşturmuş durumda. 

 

Her biri diğerini tetikliyor ve geliştiriyor. Ülkemizin asla dışında kalamayacağı bu 

koşuda “kazanan” olması en büyük dileğimiz. 

 

Hedefimiz ise 21. Yüzyılın ilk çeyreği bitmeden Dünya’ya kendi ürettiğimiz ileri 

teknoloji ürün ve çözümler ile dünyaya açılmak. 

Dijital dönüşüm alanında uluslararası standart olarak kabul görecek kendi 

standartlarımızı tanımlamak, işletmek ve dünya çapında tanınırlığını sağlamak zaten 

dijital dönüşüm çabamızın en öndeki cephesi olmalıdır. 



Üretim sanayiinde dijital dönüşümün sağlıklı bir yapıda oluşturulabilmesi için önce 

dijital dönüşüm standartlarının oluşturulması gerekmektedir.  

Burada iki öncelikli adım var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yol haritasında 

bunlar yer alıyor. Kısaca özetlersek: 

 Bir yandan uluslararası standartların yakından izlenmesi ve uluslararası 

standart geliştirme gruplarına aktif katılım sağlanması, 

 Diğer yandan kendi dijital dönüşüm standartlarımızın tanımlanması ve 

yayınlanması. 

 

Hepimiz farkındayız. zamanımız az, yapılacaklar da bir o kadar fazla.  

 

Yerli ve Milli Dijital standartların oluşumu için neler yapılacağına kısaca bir bakalım: 

 

 Veri iletişim standartlarıyla ilgili uluslararası çalışmalara katılmak 

 Dikey sektörlerde standartların yaygınlaşmasına destek sağlamak 

 5G perspektifiyle mobil internet altyapısının ve standartlarının 

oluşturulmasında etkin bir rol üstlenmek 

 Üretim teknolojilerinin birlikte çalışabilirliğini sağlayacak standartları 

geliştirmek. 

 

 

Bu sıraladıklarımızın, standartlarımızın küresel bazda kabul edilebilir ve ürünlerimizin 

gücünü pekiştirir olabilmesi için güçlü bir ARGE platformunu ve uzman insan 

kaynaklarını da beraberinde gerektirmektedir.  

Ayrıca süreçlerin hızlanması ve birbiriyle eşgüdüm sağlayabilmesi için ulusal nitelikte 

bir daimi komitenin oluşması önemlidir. 

 

 

Bilişimde Özgün Standartlar konusunda çalışmalar, Türkiye Bilişim Derneği 

tarafından 1974 yılında oluşturulan ilk çalışma grubu nezdinde Klavye 

standardizasyonu kapsamında başlamıştır. 

 

Yıllar boyunca ihtiyaçlara göre çalışmalarını geliştiren TBD Standartlar Platformu 

çalışmalarını daha da yoğunlaştırmıştır.  

 



Benzer şekilde,  TBD Yerli ve Milli Yazılım Raporumuz yayınlanmış, şu anda ikinci 

sürümü tamamlanmak üzeredir. 

Raporda, Türkiye’de Yazılım Sektörü ve uygulanan politikalar mercek altına alınmış, 

Ülkemizde yerli yazılıma verilen teşviklerden, yüksek katma değerli ürünlerin elde 

edilmesinin yolları, yurtdışından sermaye girişlerinin teşvik edilmesi, standartların en 

kısa sürede ele alınması ve belirlenmesi gibi konularda değerlendirmeler de yer 

almıştır.   

Kamu kurumlarının milli yazılımlarda karşılaştığı sorunlar, kaynak kodlarının 

yönetimi, yazılımın dünya standartlarını yakalayarak yüksek teknolojik ürün 

olmasına kadar kritik birçok konuyu da çözecek görüşlere raporda geniş bir yer 

verilmiştir.  

Geçen yıldan beri TBD olarak değerli kurumumuz TSE ile yapmış olduğumuz 

protokol kapsamında, ulusal ve uluslararası dijital dönüşüm standartlarının 

oluşumuna ve Nesnelerin İnterneti Ekosisteminin regülasyonuna ve gelişimine katkı 

sağlayacağız.  

Bu çerçevede,  

1-Üretim sanayiinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin tedarik güçlerinin artması ve 

rekabetçilik endekslerinin yükseltilmesi ile ihracat kapasitelerinin arttırılması.  

2-Çok ciddi boyutlarda tehdit oluşan veri iletişimi ve güvenliği alanında gerekli norm 

ve uygulamaların oluşturulması. 

adımlarını hızla başlatma olanağı bulacağımızdan da eminiz.  

 

Konuşmam buyunca söz ettiğim konularda; karar vericilerimiz, Bakanlıklarımız, 

Kamu ve Özel kuruluşlarımız çok değerli çabalar sarf etmektedir. Bu çabalara 

Türkiye Bilişim Derneği olarak katkı sağlama yönünde yaklaşık elli senedir 

verdiğimiz uğraşların artarak sürmesi en büyük mutluluğumuzdur. 

 

Değerli katılımcılar, 

Sözlerime son vermeden önce resmi işbirliğimiz konusunda gösterdiği yakın ilgiden 

ötürü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız’a, ve Başkan Prof.Dr. Sayın Adem 

Şahin nezdinde Türk Standartları Enstitüsü’ne gönülden teşekkürlerimizi sunar, 

toplantımıza başarılar dilerim. 

 

 

 

 


