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Uluslararası Bilişim ve Yazılım Mühendisliği Konferansı – AÇILIŞ KONUŞMASI 

BTK / ANKARA 

RAHMİ AKTEPE Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı 

Değerli Akademisyenler, 

Değerli Misafirlerimiz, 

Değerli Bilişimciler, 

 

Hepinizi TBD adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Bilişim alanında dünyada kurulan ilk birkaç sivil toplum kuruluşu arasında yer alan 

Türkiye Bilişim Derneği, 1971 Yılında kurulmuştur.  

Çeşitli illerimizde10 Şubesi, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda temsilciliği vardır.  

2000 yılından bu yana Avrupa Mesleki Bilişim Dernekleri Konseyi (CEPIS) üyesidir. 

TBD, “Bilgisayar”, “Bilişim” gibi yüzlerce teknolojik terimi dilimize kazandıran bilişim 

profesyonelleri ve akademisyenler tarafından hayata geçirilmiştir. 

50 yıldır süren bu kararlı hizmet yolculuğunda TBD, daima tarafsız ve hiçbir maddi 

karşılık beklemeyen her biri değerli uzmanlardan oluşan üyelerinin fedakârca 

katıldıkları uzun soluklu çalışmalarla bu günlere ulaşmıştır. 

Yıllar süren çalışmalar, verilen emekler sonucunda ve yarım asırlık ömrü içine 

oldukça fazla ilki sığdıran TBD,  1994 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile “Kamu 

Yararına Dernekler” statüsüne alınmıştır.  

Üye yapımız bilim adamları, bilişimciler, her meslekten uzman kişiler, eğitimciler, 

kısacası her yaş ve kademede vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.  

Ulusal Bilişim Kurultayları: 1976 yılından bu yana binlerce bilişimciyi akademik, teknik 

ve uygulama alanlarında ortak çözümler aramak üzere 37 defa bir araya getirmiştir. Bu 

yıl 38. kez toplanacaktır. 

Türkiye Bilişim Derneği’nin araştırma yapma ve görüş oluşturma süreçlerinin 

akademisyen ve bilim insanlarınca desteklenmesi ve üniversitelerle işbirliğinin 

etkinleştirilmesi amacı ile TBD Akademi kurulmuştur. 

Akademik Çalışma Grubu, konusunda uzman ve gönüllülük esasına göre çalışmayı 

benimseyen üyelerden oluşturulur.  



Bilişim alanında güncel konularda projeler geliştirmek, stratejik planlar hazırlamak ve 

ilgili kurum ve kuruluşlara öneri niteliğinde projeksiyonlar yapmak, bu grubun 

öncelikleri arasında yer alır.  

 

TBD Akademinin temel faaliyetleri  

 

 TBD Eğitim ve Teknoloji Politikalarının oluşturulması 

 Stratejilerin belirlenmesi ve raporlanması 

 Dijital Dönüşüm Teknolojilerinin analizi 

 TBD etkinlikleri için Akademik bildiri konularının belirlenmesi ve yayınlanması 

 Akademik bildirilerin nitelik ve niceliğinin artırılması ve bu doğrultuda üniversiteler 

nezdinde gerekli görüşmelerin yapılması 

 Akademik bildirilere yönelik değerlendirmelerin hakemlik faaliyetlerinin 

yürütülmesi 

 Üniversitelerin Bilişim Mühendislikleri ile etkin işbirliği 

 Staj olanaklarının yaratılması 

 Diğer akademik faaliyetler 

olarak ifade edebiliriz. 

 

Ulusal Bilişim Kurultayı kapsamında 2019 yılında ilki gerçekleştirilen Uluslararası 

Bilişim ve Yazılım Mühendisliği Konferansı, bu yıl da çok sayıda uluslararası 

bildirinin katılımıyla “Yapay Zekâ ve Sayısal Dönüşüm” temel başlığı ile hayata 

geçirilecektir. 

Üniversitelerimizin yarattığı ortak akademik sinerji gün geçtikçe hem daha önemli 

katkılar sağlamakta ve işbirliğini desteklemekte, hem de uluslararası platformda 

gelişmeleri takipte ve kaynak oluşturulmasında önemli rol oynamaktadır.  

IEEE ‘nin destekleri ile gerçekleştirilen Uluslararası etkinliğimizin başarılı olması 

dileğiyle emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 

Hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

 


