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Sayın Bakan Yardımcım Ömer Fatih SAYAN 

Sayın BTK Başkanım Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU 

Değerli Başkanlarım, 

Değerli Konuklar, 

Değerli Basın Mensupları 

 

Hepinizi Şahsım, Yönetim Kurulum ve etkinliğe emeği geçenler adına 

selamlıyorum. 
 
Türkiye Bilişim Derneği, elli yıla yaklaşan geçmişi ve birikimiyle, her 
kesimden ve her yaştan üye profiliyle, yalnız kendi sektöründe değil, tüm 
sektörlerde gelişim ve işbirliğini yükseltmek vizyonuyla güçlü bir köprü 
olma çabasını sürdürmektedir. 
 
Ülkenin bilişimle dönüşmesi amacını güden kamu yararı statüsünde bir 
sivil toplum kuruluşu olarak, yıllardır verdiğimiz geniş çaplı çabaların, 
özellikle karar verici noktaların konuyu sahiplenmesi ve desteklemesi 
açısından,  birçok anlamda boşa gitmediğini görmek, bu gün en önemli 
mutluluğumuzdur.  
 
1995 yılında bilişim politikalarının oluşmasına ve toplumun e-dönüşümüne 
katkı sağlamak amacıyla kurulmuş olan Kamu-BİB Kamu Bilişim 
Merkezleri Yöneticileri Birliği tarafından 1999 yılından beri gerçekleştirilen 
etkinlikler kamu, Üniversite ve Özel sektör BİLİŞİM YÖNETİCİLERİNİN, 
kamuda politika belirleyici ve karar alıcıların ortak buluşma noktası 
olmuştur. Bugün 21.cisini gerçekleştirdiğimiz Kamu-BİB etkinliğimizin ana 
teması Yerli ve Milli Teknolojilerdir.   
 



Bilgi ekonomisini yaşadığımız günümüzde veri çok değerlidir. Çağımızın 
altını olarakda adlandırılan veriden değer yaratmak geleceği 
şekillendirmenin tek yoludur. 
 
Veri madenciliği, veri sahipliği, bilgi platformları, veri borsası, kamu 
kurumları arasında veri paylaşımı ve sınır ötesi veri paylaşımı  TBD olarak 
önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. 
 
TBD olarak Yenilikçi ve Yılıcı Teknolojilerin özgün olarak milli kabiliyetlerle 
geliştirilmesini bir beka sorunu olarak görüyoruz. 
 

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Milli Teknoloji hamlesini, 
• BTK’nın 4.5 G ihalesindeki % 45’lik yerlilik oranı şartını 
• Savunma Sanayi Başkanlığının Sanayi Katılım Oranı koşulunu 

 
çok önemsiyoruz. 
 
Değerli Paydaşlar, 
 
TBD’nin genlerinde sadece eleştiren değil, çözüm üreten bir STK olmak 
vardır. Bu doğrultuda TBD olarak insiyatif alarak, kendimize görev 
çıkararak, vakit kaybetmeksizin TBD nin öncülüğünde; üyelerimiz, Kamu 
kurum ve kuruluşları ile diğer STK lar ve sektör çalışanlarının katılımıyla 
“Yerli ve Milli Yazılım Çalışma Grubu”  oluşturulmuştur. 
 
Bu çalışma grubunu kurmaktaki temel amacımız; 
 

• Yerli ve  Milli tanımını yaparak tüm paydaşlarca kabül gören ortak 
bir taksonomi oluşturmak 

• Yerli ve Milli Yazılım Ekosisteminin gelişimini ve 
sürdürülebilirliğini sağlamak 

• Yerli ve Milli yazılımların sayısını arttırmak 
• Kamuda kullanımını yaygınlaştırılmak 
• İhracatınının arttırılması ile küresel oyuncular yaratabilmek 
• Katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin ithalatını azaltmak ve 

ihracattını arttırarak cari açığın kapatılmasına katkı sağlamak 
• Nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine ve beyin göçüne engel 

olamaktır 

 
Bu çalışma grubumuz tarafından yayınlanan “Yerli ve Milli Yazılım 
sektörü” taslak raporu bugün siz değerli bilşimciler ile paylaşılacak ve 



sizlerin değerli katkıları ile nihai hale getirilerek karar vericilere en kısa 
sürede ilertilecektir. 
 
 
Değerli katılımcılar, 
 
Yerli ve Milli Teknolojilerin özgün olarak geliştirilebilmesi, kullanımının 
kamuda yaygınlaştırılması ve ihracatının arttırılması ancak standartlara 
uyum ile sağlanabilir. 
 
TBD olarak Dijital Türkiye yolculuğunda öncü rol almak amacıyla insiyatif 
alarak TSE ile “Dijital Dönüşüm Teknolojileri alanında Standartların 
Geliştirilmesi”ne yönelik protokolü 8 Ocak 2019 tarihinde imzaladık. 
 
Bu kapsamda  TBD Bilişm Standatları Platformunu oluşturduk. Bu platform 
aracılığıyla hem ulusal hemde uluslararası bilişim standartlarının 
geliştirilmesini TSE ile beraber yürüteceğiz. 
 
Türkiyenin dijital dönüşümüne katkı sağlamak, dijital olgunluk seviyesini 
arttırmak ve dijital ekonomisinin geliştirmesine katkı sağlamak amacıyla 
TC. Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi ile  işbirliği yaparak Kamu-BİB çalışma 
gruplarını Dijital Ofisin önceliklerine uygun olarak oluşturduk. Bu çalışma 
gruplarının ilk toplantısı bugünkü zirve kapsamında gerçekleştirilecektir. 
 
Değerli katılımcılar,  
 
Yenilikçi ve Yıkıcı teknolojilerin milli imkanlar ile geliştirilmesini, beyin 
göçünün engellenmesini, dışa bağımlılığın azaltılmasını ve sürdürülebilir 
bir kalkınmanın sağlanması için Ülkemizin dijital dönüşümünü kendisine 
misyon edinen TBD kendi dijital dönüşümünüde gerçekleştirmektedir.  
 
Bu kapsamda; 
 

• TBD İcra Kurulu 
• TBD Yüksek İştişare Kurulu 

 
yeniden yapılandırılmıştır. Yüksek İştişare kurulunu Bakan 
Yardımcılarımız sayın Ömer Fatih Sayan ve Sayın Mehmet Fatih KACIR 
başkanlığında en kısa sürede toplamayı planlıyoruz. Bu sayede kamu 
kurumları, sektör, akademi ve STK’lar arasında ortak akıl oluşturmayı ve 
dijital türkiye yolculuğunda ihtiyaç duyulan yol haritasının ve eylem 
planlarının işbirliği ile hazırlanmasını  hedefliyoruz.  
 



Ayrıca nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, ulusal eğitim politikalarının 
oluşturulması ve dijital teknolojilerin milli imkanlar ile geliştirilmesine 
yönelik yol haritalarının oluşturulmasına katkı sağlamak üzere TBD 
Akademi yapısı da oluşturulmuştur. 
 
Bu gün bizleri bir araya toplayan “Yerli ve Milli Teknolojiler” ana başlığı 
altındaki bu Zirvede “Yerli ve Milli Yazılım Çalıştayı” ve  “ Açık Kaynak 
Kodlu Yazılımlar Ekosistemi Paneli” gerçekleştireceğiz. Ortak akıl 
oluşturmaya yönelik  çalışmalar yapacağız ve neler yapılması, nelerin ise 
yapılmaması gerektiği üzerine tartışmalar yaşayacağız.  Eminim ki, bu 
etkinliğe damgasını vuracak olan kavram da, “Dijital Türkiye 
yolculuğunda Yerli ve Milli Teknolojilerin Geliştirilmesi” ve bu yolda 
işbirliklerimizi nasıl kuracağımız olacaktır. 
 
Sayın Bakan yardımcım ve değerli protokol,  
 
Katılımınızla etkinliğe büyük anlam kattınız, sizlere içten şükranlarımı 
sunuyorum. 
 
Değerli Katılımcılar, 
 
Sözlerime son vermeden önce, tüm etkinliklerimizde bizleri yalnız 
bırakmayan, desteklerini esirgemeyen sponsorlarımıza, etkinliğe emeği 
geçen Etkinlik Yürütme Kurulu Başkanı Ali Yazıcı başta olmak üzere, tüm 
Etkinlik Yürütme Kurulu çalışanlarına, TBD profesyonel kadrosuna, 
velhasıl emeği geçen herkese, ayrıca katılım ve katkılarıyla etkinliğe büyük 
değer katan siz katılımcılara yürekten teşekkür ederim.  
 
Zirvemize başarılar dilerken. son olarak şunu söylemek isterim: 
 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLER 
İLE DESTEKLİ  DİJİTAL DÖNÜŞÜM ŞART. 
 
Hepinize saygılar sunarım. 
 
 
 
 
 
 

 

 


