
Kamu Açık Kaynak Konferansı’na 
TBD de kat ı ld ı
Başbakanlık, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların işbirliğiyle düzenlenen konferans, 9-13 Kasım’da TOBB-
ETÜ’de gerçekleştirildi. Konferansa katkı veren TBD adına Başkan Tabak, açılışta bir konuşma yaptı. 

konferans fikrinin Açık Kaynak Danışma Kurulu’nda 
(AKDK) oluştuğuna değindi. Açık-kaynak/özgür yazılım 
eko-sistemi ile kamu bilişim yönetici ve uzmanlarını bir 
araya getirerek kamuda açık kaynak/özgür yazılımların 
yaygınlaşmasını hızlandırmak, gelişmesine yardımcı 
olmak istediklerini belirten Akgül, konferansın, bir bilgi 
ve deneyim paylaşımı, ortak akıl arayış ortamı olmasını 
amaçladıklarını bildirdi.
Açık kaynak, özgür yazılım farkını anlatan Akgül, 
Gartner’ın “2016’ya kadar, bilişim firmalarının yüzde 
95’ı mission-kritik işlerinde özgür yazılım kullanacaklar, 
yüzde 50’ye yakın kurum ise açık-kaynak/özgür yazılımı 
edinmek ve kullanmak için strateji geliştirmiş olacak” 
dediğine dikkat çekti. Akgül, “Açık kaynak /özgür 
yazılımın temel felsefesi, bilim ile aynıdır. Başkalarının 
yaptıkları üzerine kendi katkınızı kurarsınız ve bunu 
paylaşırsınız. Açık erişim, açık ders malzemeleri, açık 
bilim, açık biyoloji, açık patent gibi pek çok proje bu 
felsefeden esinlenmiştir” diye konuştu. 

TBD Başkanı Tabak: TÜBİTAK ile TBD arasındaki köklü 
işbirliği var

Konferansın açılışında konuşan Türkiye Bilişim 
Derneği (TBD) Yönetim Kurulu Başkanı İ. İlker Tabak 
ise, derneğin 1971’de Türkiye’yi “Bilişim toplumu”na 
dönüştürme vizyonuyla kurulduğunu, 44 yıldır çağdaş, 
refah düzeyi yüksek, bilişim kültürünü benimsemiş bir 
Türkiye için büyük bir özveriyle çalıştığını ve 7 Mart 
1994 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla, “Kamu Yararına 
Çalışan Dernek” statüsü kazandığından söz etti. TBD’nin 
bugün toplumun her kesiminden 12 bine yakın üyesi, 7 
şubesi, 12 il temsilciliği ve üniversitelerdeki TBD Genç 
örgütlenmesiyle bilişim sektörüne yön verdiğini anlatan 
Tabak, gönüllü çalışan binlerce üyesiyle TBD’nin bilişim 
alanında Türkiye’nin en köklü, en büyük ve en güçlü sivil 
toplum hareketi olduğunu söyledi. 

TÜBİTAK ile TBD arasındaki köklü 
işbirliğ olduğunu anımsatan Tabak, 
“Bu etkinliğin iki kuruluşun yeniden 
bir araya gelerek ülke çıkarları için 
dün olduğu gibi bugün de el ele, 
kafa kafaya vererek ortak akılla 
çalışmalara tekrar başlamasına vesile 
olmasını dilerim” dedi.

TBD ve TÜBİTAK arasındaki bağın 
gücünü ise Tabak şöyle açıkladı:

“TBD ve TÜBİTAK arasındaki bağ o 
kadar güçlüydi ki, yasalar nedeniyle 
tüzüğümüzden çıkarmak zorunda 

olduğumuz bir maddede ‘TBD Genel Kurulu’, Derneği 
kapatma kararı alırsa, derneğin tüm mal varlığı 
TÜBİTAK’a devrolur’ yazmaktaydı. Tıpkı TBD gibi bilimin 
ve bilişimin ışığı ile geleceğimizi aydınlatacağına 
inandığımız TÜBİTAK, her zaman bizim ikinci 
adresimizdir.”

“Türkiye’nin bilişim toplumuna dönüşebilmesi, ancak 
ve ancak, toplumun geniş kesimlerinin BT sektöründeki 
ürün ve hizmetlerden eşit biçimde yararlanmasıyla 
mümkündür. Bunun en önemli koşulu ise, devlet 
eliyle gerçekleştirilen işlemlerde BT araçlarının yaygın 
ve elverişli bir şekilde kullanılmasıdır” diyen Tabak, 
geleceğe dair yapılan her türlü öngörü ve çalışmada, 
mevcut durumdaki BT kullanım kapsamını önemli 
şekilde değiştirmediği sürece, Türkiye’nin BT alanında 
sadece bir tüketici ülke olarak yer almaya devam 
edeceğinin altının çizildiğini belirtti. 

Bu nedenle BT sektörünün yalnız ekonomik kalkınmanın 
değil, sosyal kalkınmanın da motoru olduğunun kabul 
edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladıklarını 
ifade eden Tabak, bilişim alanında, özellikle de yazılım 
alanındaki üretimin önemli unsurlarından biri olan 
açık kaynak kullanımının kamuda yaygınlaşmasıyla 
“Yerli yazılım” üretiminin geniş kesimlerce kolaylıkla 
yapılabileceği, kullanımının özlenen düzeye 
ulaşabileceğine  işaret etti.

Tabak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye’nin 21. yüzyılda etkin bir dünya gücü olarak 
var olabilmesi, ancak ve ancak, kendi teknolojilerini 
üreterek, YERLİ çözümleri kullanarak uluslararası 
rekabet edebilen konumdaki bir bilişim sektörüne 
sahip olmasıyla mümkündür. Bunun için devletimizin 
bilişim sektörünü stratejik sektör olarak tanımlaması, 
ölçülebilir hedefleri belirlemesi ve yerli bilişim 
ürünlerinin, yerli bilişim markalarının geliştirilmesine ön 
ayak olması gerekmektedir.” 

Yeni Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı 
içinde kamuda açık-kaynak ve özgür yazılımların 
kullanılması daha da önem kazandı. Pardus 

başta olmak üzere birçok “açık kaynak kodlu” yazılımın 
kamuda yaygınlaştırılması amacıyla T.C Başbakanlık, 
Kalkınma Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
TÜBİTAK ile Açık Kaynak Danışma Kurulu (AKDK) 
işbirliğiyle yürütülen “Kamuda Açık Kaynak Konferansı 
(KAK’15), Ankara’da, TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi’nde düzenlendi. Bu konudaki kamu, 
üniversiteler ve açık kaynak sivil toplum kuruluşları 
(STK) temsilcilerinden oluşan Açık Kaynak Danışma 
Kurulu’nun öncülüğünde yapılan KAK’15, 9-13 Kasım 
2015 tarihleri arasında gerçekleştirildi. KAK’15 
etkinliğine bu yıl Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve TBD 
Ankara Şube de katılıp katkı verdi.

Alanında uzman birçok konuşmacının yer alıp 
geniş bir yelpazede açık kaynak (open source) 
yazılımları tartıştığı konferansta, açık kaynak kodlu 
yazılımların özellikleri anlatıldı, kamuda kullanımı 
ve yaygınlaştırılmasının hem ekonomik hem de 
teknolojik olarak sağlayacağı yararlara dikkat çekildi. 
Açık kaynak kullanımında farklı noktaları, güçlü 
taraflarını ve kamuya yararlarının uzmanlarca dile 
getirildiği konferansta, Pardus, PostreSQL, büyük veri 
işleme, bulut teknolojilerine geçiş, Siber güvenlik, Web 
uygulamaları güvenliği, Spring Framework gibi birçok 
konu sunumlarda ele alındı.  

Açık kaynak ekosisteminin parçası olan herkese açık 
ve ücretsiz olarak 5 gün süren konferansta, ulusal 
politika ve sorunların tartışılması, başarı hikâyelerinin 
aktarılmasının yanında kamuda ihtiyaç duyurulan açık 
kaynak/özgür yazılım konularında kurs ve seminerler de 
verildi. 

Açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Başkan Yardımcısı 
Dr. Orkun Hasekioğlu, Konferansın 2014 yılında 
gerçekleştirilen “Pardus Kamu Çalıştayı 2014’ün devamı 
olduğunu belirtip açık kaynak uygulamalarının ve 
bunların getirdiği fırsatların iyi değerlendirilebilmesi 
için bu konferansların her yıl düzenlenmek 
istendiğini söyledi. Geçmişten günümüze açık 
kaynağın evrimi, kullanımının yararları 
ve nasıl yaygınlaşabileceğine değinen Dr. 
Hasekioğlu, Pardus işletim sisteminin diğer 
açık kaynak teknolojileri üzerinde çalışacağı 
temel platform olarak tasarlandığını anlattı. 
Dr. Hasekioğlu, kamu bilgi teknolojileri 
birimleri, üniversiteler ve diğer ilgili 
kuruluşları paydaş olarak bir araya getirip 
ortak akıl ve yol haritası oluşturmaya 
çalışacaklarına değindi.

Akgül: Kamu, açık kaynak ve özgür yazılıma 
öncülük etmelidir

Konferans Düzenleme Kurulu adına açılış 
konuşmasını yapan Doç. Dr. Mustafa Akgül,  

http://www.bilisimdergisi.org/s182
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