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Kamuda açık kaynak kodlu 
özelleştirilmiş yazılımlar 
kullanılmalı
Kamu internet siteleri ve ilgili web tabanlı çözümleri için ortak bir 
sistem oluşturulması, kamu bulutu altyapısının kurulmasında yol 
gösterici görev üstlenilecek.

31. Ulusal Bilişim 
Kurultayı’nda TBD 
Sayısal Gündem 

2020 programı kapsamında, 
grubu yöneticisi Gökhan Sevindi 
başkanlığında Yeni Nesil Web 
Teknolojileri Uzmanlık Grubu 
Çalıştay’ı da yapıldı. 
Çalıştayda konuşulan en öncelikli ve 
önemli görülen beş konu ve tespitler 
şunlar: 
-Kamu kurumlarında, özelleştirilmiş 
açık kaynak kodlu işletim 
sistemlerinin kullanılması (Linux, 
Unix vb.),
Geniş Bant ve Hızlı İnternet 
stratejisinin geliştirilmesi, bu 
kapsamda yapılması gereken altyapı 
çalışmalarının hızlandırılması,
Bilişim teknolojileri ile ilgili 
komisyonların kurulması, 
yönetmelik ve ilgili standartların 
belirlenmesi,
Üniversitelerin Bilgisayar 
Mühendisliği, Bilgisayar 
Öğretmenliği gibi BT ile ilgili 
bölümlerinde Web Teknolojileri 
içeren ders müfredatlarının 
artırılması,
Bilişim teknolojileri okuryazarlığın 
artırılması, Türkçe kaynak 
üretilmesi.

En öncelikli ve önemli görülen 5 2015 hedef

1. Kamu kurumlarında açık kaynak kodlu yazılımların 
kullanılmasına ilişkin ön çalışma: Halen kamu kurumlarında 
kullanılan yazılım ve benzeri ürünlerin devlete olan maliyeti 
(Yıl kazında), bu şekilde devam ederse gelecek yıllarda 
oluşacak maliyet öngörüleri, buna karşın açık kaynak kodlu 
özelleştirilmiş yazılımların kullanılmasıyla elde edilecek 
yarar /zarar durumu, bu süreci başlatmak için yapılması 
gerekenler simüle edilecek.
2. Devletin ilgili kurumları için yol haritasının çizilmesi ve 
danışmanlık gruplarının oluşturulması: İlgili kamu kurumları 
ile bağlantıya geçilecek, konu hakkındaki düşünceler 
paylaşılacak, yapılması gerekenlerin anlatılıp gerekli 
düzenlemelerin yapılabilmesi için yol gösterici ve danışman 
görevi üstlenilecek.
3.Kamu bulutu oluşturulmalı: Kamu kurumlarının internet 
sitelerinin ve ilgili web tabanlı çözümleri için ortak bir 
sistem oluşturulması, bunun için kamu bulutu altyapısının 
kurulması, bu konuda yol gösterici görev üstlenilip uygun 
sistemin önerilmesi ve anlatılması sağlanacak.
4.Geleceğin bilişimcilerin orta öğrenim mertebesinde tespit 
edilmesi: Özel sektör, üniversite ve kamu kurumlarının 
katkılarıyla, geleceğin bilişim dünyasında aranacak kriterlerin 
belirlenmesi ve bu yönde ilkokul düzeyinden itibaren 
farkındalık yaratılarak gelecek neslin bu yöne yönlendirilmesi 
gerçekleştirilecek.  
5.Geleceğin bilişim dünyasında ihtiyaç duyulacak ve de 
Avrupa dijital ajandasında belirlenen konuların uzman 
gruplarının oluşturulması: Oluşturulan uzman gruplarıyla, 
gerekli eğitim ve sertifikasyon için yol haritası hazırlanacak. 
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