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ANTALYA KAMU-BİB’24 ve BİMY’28 BÜTÜNLEŞİK ETKİNLİĞİ 

04 KASIM 2021-AÇILIŞ KONUŞMASI 

RAHMİ AKTEPE Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı 

 

Sayın Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanım Ali Taha KOÇ 

Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcım Ömer Fatih SAYAN 

Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcım Mehmet Fatih KACIR 

Sayın Milli Eğitim Bakan Yardımcım Prof. Dr. Petek AŞKAR 

Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcım Doç. Dr. Kübra Güran 
YİĞİTBAŞI 

Sayın BTK Başkanım Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU 

Bilişime yön veren çok değerli Genel Müdürlerimiz, 

Kamu sektörünün değerli Daire Başkanları, 

Daima yanımızda olan değerli Sektör Temsilcileri, 

Çok Değerli Bilişimciler, 

Bilişimin habercileri Değerli Basın Mensupları 

Katılımı ile bize güç veren Değerli Konuklar, 

 

Kamu-BİB’24 ve BİMY’28 Bütünleşik Etkinliği ’ne hoş geldiniz. Hepinizi Şahsım, 

Yönetim Kurulum, Şube Başkanlarım, Yönetim Kurulları ve İl Temsilcilerimiz adına 

Saygıyla selamlıyorum. 

 

Ben açılış konuşmalarımı çok titizlikle hazırlarım, çevremdekiler bunu çok iyi bilirler. 

Fakat bu etkinlik için çok titizlenmeden, yalnızca samimi duygularımı ve mutluluğumu 

sizlerle paylaşmak istedim.  

 

Bu gün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. ÇÜNKÜ: 

Bakan yardımcılarımız, üst düzey kamu yöneticilerimiz, özel sektör temsilcilerimiz, 

bilişimcilerimiz, basınımız. Tüm paydaşlarımızla bir KAMU-BİB ve BİMY etkinliğinde 

daha buluştuk… 
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Mutluyum, ÇÜNKÜ: 

Bu yıl TBD’nin 50. Kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. TBD’nin 50 yılı; kurucuları, 

gönüllülük esasıyla çalışan üyeleri ve yöneticileri ile bir başarı öyküsüdür. Bu elli yıl 

ülkemizin bilişimle dönüşmesi çabasında konulan hedefler, verilen mücadeleler ve 

edinilen kazanımların heyecanıyla geçti… 

 

Mutluyum, ÇÜNKÜ: 

Bir STK’nın özel sektörden bu denli destek görmesi çok sık görülmeyen bir durum.   

Bugün sayısı 150’yi geçen özel sektör şirketi, TBD’nin etkinliklerine, sektöre katkısına 

inandıkları ve güvendikleri için destek veriyor.  

Bu konu, üyesi olduğumuz Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi’nde  

(CEPIS) gündeme geldi. Etkinliklerimiz, çalışma alanlarımız ve destekleyen 

paydaşlarımız kapsamında yaptığımız sunumda özel sektörden gördüğümüz destek, 

büyük ilgi ve beğeni topladı. 

 

Mutluyum, ÇÜNKÜ: 

Kamu sektörü politika geliştiricileri, karar merkezleri TBD’nin çalışmalarını 

destekliyorlar. Önerilerimize, eleştirilerimize ve hazırladığımız raporlara gösterdikleri 

yaklaşımla işbirliğini güçlendirmemize yardımcı oluyorlar. Kapılarının bizlere her 

zaman açık olduğunu bilmek bizleri ayrıca motive ediyor. 

Bazı örnekleri sizlerle paylaşmak isterim: 

 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca Milli Teknoloji Hamlesi başlığı altında 

başlatılan proje tanıtımına katıldığımda, oluşturulan sağlam ve sürdürülebilir 

stratejiler bana umut verdi. .  

 

 

Her değerlendirme toplantısına gittiğimde ülkemizin bilişimle dönüşümü 

çerçevesinde ortaya konulan stratejilerin yerine geldiğini görmek ise ayrıca çok 

memnuniyet vericiydi. Üstelik bu süreçlerde önerilerimizin dikkate alınması ve 

ortak hedefler ortamı bizler için her zaman yeni bir heyecan ortamı olmaya 

devam etmektedir. 

 

 Milli Eğitim Bakanlığıyla geçmişte ve yakın zamanda birlikte gerçekleştirdiğimiz 

çalışmalar malumdur. Hele ki, bir ilk olan Bilgisayar Teknolojileri İle Eğitim 

(BTİE) projesinin başarısı ve yaydığı dalga ile oluşan akademik gelişmeler 

unutulamaz. Bu projeyi bakanlığımız desteğiyle tekrar hayata geçirmek için ilk 

adımlarımızı atmış bulunuyoruz.   

https://www.tbd.org.tr/yonetim-kurulu-uyemiz-r-erdem-erkul-avrupa-profesyonel-bilisim-dernekleri-konseyi-council-of-european-professional-informatics-societies-cepis-tbd-temsilciligine-secildi/


3 
 

 Sağlık Bakanlığıyla çok eskiye dayalı çalışmalarımız var. Şu anki Ankara 

Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Necdet Ünüvar ile sağlıkta bilişim 

konusunda (kendileri Sağlık Bakanlığı Müsteşarı iken) yoğun bir işbirliği 

başlamıştır. Son dönem çalışmalarımız olarak da, bu yıl Sağlıkta Dijital 

Dönüşüm Zirvesi’nin ikincisini düzenledik ve sürekli bir etkinliğe dönüştürdük. 

 

 TBD tarafından hazırlanan Türkiye’nin Yapay Zekâ Strateji Belgesi ile T.C. 

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin Siber Güvenlik Rehber 

dokümanına girdi sağlanması bize yorgunluğumuzu unutturdu. 

 

 

 BTK yıllar önce özlem duyduğumuz yerli ve milli ürünlere yönelme ışığını yarattı 

ve gönülden desteklediğimiz bir süreç başlattı. Bu sürecin etkili bir paydaşı 

olmaktan ötürü çok mutluyuz. 2017 yılında TBD ve BTK işbirliğinin ülkemizde 

bilişim teknolojilerinin gelişmesine katkı verecek şekilde yürütülmesine karar 

verilmişti ve birlikte özellikle Siber Güvenlik ve 5G konulu çalışmalarla bugüne 

kadar gelindi. 

 TSE ile başladığımız bilişim standartları geliştirme işbirliğimizde bugün artık veri 

merkezi akreditasyon kriterleri seviyesine kadar taşıdığımız çalışmalarımız 

halen başarıyla devam ediyor… 

 

Mutluyum, ÇÜNKÜ: 

Gençlerin teknoloji alanında eğitim almalarına ve yaratıcı çalışmalar yapmalarına 

yönelik projelerimizi sürekli geliştiriyoruz. Türkiye Bilişim Derneği’nin “Genç Beyinler-

Yeni Fikirler” projesi her yıl gelişerek devam ediyor Bu yıl bu projemizi ülke çapında 

yaygınlaştırarak kazananların kendi arasında tekrar yarışacağı bir formatta geliştirdik. 

Diğer yandan, teknoloji dünyasında kadınların ön planda yer alması açısından yıllardır 

yaptığımız sayısız çalışma ve etkinlikler çok olumlu sonuçlar getirdi. Üyesi olduğumuz 

Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi tüm Avrupa Ülkeleri arasında bu 

konuda TBD’yi ödüle layık gördü.  

Bu konuda şunu da söylemeliyim;  İlk bakışta görülmeyen bazı nitelikler vardır. Örneğin 

TBD’nin 13 kişilik Merkez Yönetim Kurulu’nda 6 kadın üyemiz vardır. Bunu bir gelenek 

haline getirmek bizim için bir gurur kaynağıdır. 
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Mutluyum ÇÜNKÜ: 

2021-2022 Çalışma döneminde TBD İcra Kurulu 28 ayrı çalışma alanı belirledi ve 

çalıştaylara başladı. Konusunda uzmanların katılımıyla yapılan bu çalışmaların ulaştığı 

zengin içerikle katkılarını sürdürüyorlar… 

 

Özetle Büyük mutluluk duyuyorum,  ÇÜNKÜ: 

 Bundan sonra da aynı şevk ve sizlerden aldığımız destekle hizmetlerimizi 

sürdüreceğiz. John Amatt ‘ın dediği gibi “Macera bir dağın yamacında ipe 

bağlı olarak asılı kalmak değildir, karşılaştığımız engeller, yarışlar, rekabet 

ve fırsatlar karmaşası içinde yürümeye devam ederek, benzersiz 

potansiyelimizi tekrar tekrar keşfedebilmektir.”  

 

 TBD bundan sonraki macerasını akıllı bir gayret içinde, sürdürülebilirlik 

ilkesiyle ve tüm paydaşlarla eşgüdüm içinde,  yani hep birlikte aynı bugün 

burada yakaladığımız ruhla “Teknoloji üreten bir Türkiye” için devam 

ettirecek.  

 

Bu kadar mutluluktan bahsettikten sonra, izninizle bir mutsuzluğumu da paylaşmak 

istiyorum. Kamu Bilişim personelinin yıllardır süren özlük hakları sorunu halen 

çözülemedi. Bu konuda dileğim, bakanlıklarımızın, karar çevrelerimizin 

sahiplenmesiyle gelecek yıl mutluluğa dönüşmesidir. 

 

Sözlerime son vermeden önce, tüm etkinliklerimizde bizleri yalnız bırakmayan, 

desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlara, tüm emeği geçenlere,   TBD profesyonel 

Kadrosuna, ayrıca katılım ve katkılarıyla etkinliğe büyük değer katan siz katılımcılara 

yürekten teşekkür ederim. 

 

Hepinize saygılarımı sunarım. 

 

 

 

 

 

 

 

 


