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etkenliğinin 

birliği yalnızc

si Başkanlığı t

ımın kaynak 

aliyetlerin ol

 

nı  çizen  Nec

ek kullanılma

inde  yapılan

diğini belirtti.

eştirilebilme 

eleştirilmesi 

ür yazılım ka

ulurken  bu  k

k kodlu yazıl

günümüz  koş

vcut  teşvikle

aşılamaması

nak  kodlu  y

inin olmamas

geliştirilmes

öncü  olabi

rının  bir  üs

nda ilk olara

hedeflenirke

i  engellerin 

mesi  gerektiğ

ukuki düzenl

ve  Teknolo

ak başladı. N

tir. 

syal sebeple

yatıyor.  Anc

etildiği  ve  ya

artırılmasını 

ca bireyler ba

tarafından y

kodunu açm

uşmasına se

cdet  Yücel, 

sı mümkün 

n  değişiklik 

  

modelleri 

gibi  birçok 

vramlarının 

kavramların 

ım bir yana 

şullarına  ve 

r  arasında, 

  sebebiyle, 

yazılımların 

sı (ii) kapalı 

si  olduğunu 

leceğinden 

st  seviyeye 

k kamunun 

en,  bunun 

kaldırılması 

ği  belirtildi. 

emelerdeki 

ji  Bakanlığı 

Naci Dai’nin 

r, kurumlar 

cak  burada 

zılım  ülkesi 

sağlayacak 

azında değil 

ürütülen e‐

mamıştır. Bu 

bep olmuş, 
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rmalar  e‐fat

almışlardır.  

çık  kaynak  k

östermektedi

ğlarken,  ku

olaylaştırmak

lışmamaktad

birliği  ekono

atan sebep pa

çık  kaynak  k

madığı  mese

skleri  ve  ava

ken safhada 

çık kaynak ko

rmek  bakımı

eğildir. Açık k

e Eclipse Vakf

ürkiye’de  Ar

etrekaresi  v

erkezler olup

erekli  ortam

akımından  se

atkısı kaçınılm

rdürülebilir f

ncak kamunu

önelik olmalıd

2. OTURUM  
m kapsamında

cünün  niteliğ

re yönelik de

nur Koç (Mic

önelik  olara

eğerlendirilm

ürkiye’nin, dü

azılım  sektör

rketlere yöne

esteğinin sağ

ustafa  Akgü

ktörünün ge

 

tura  hizme

kodlu  yazılım

r.  Yazılımı  ü

ullanıcının  d

ktadır.  Ancak

dır.  Açık  kay

mik  temelle

azarda rekab

odlu  yazılım

elesidir.  Açık

antajları  mev

tespit edileb

odlu yazılım ü

ndan  başlan

kaynak kodlu

fında çalışan 

r‐Ge  ve  teş

ve  istihdam 

p, yazılımları

ı  sağlamam

ermaye  ve  a

mazdır. Anca

fikirlere yöne

un desteği ve

dır.  

a Oturum m

ği,  Türkiye’d

esteklerin yet

crosoft) taraf

ak  yazılımın

mesine  ilişkin

ünyanın en g

rüne  yönelm

elik olarak ge

lanması ve m

ül  (Bilkent  Ü

elişmesi ve d

                     

tlerine  ent

mlarda  işbirl

üreten  insan 

da  istekler

k  işbirliği  m

ynak  kodlu  y

ere  dayanma

bet ederken a

bakımından

k  kaynak  ko

vcuttur.  Kod

bilir lakin ayn

üzerine çalışm

ngıçta  bir mo

u yazılım tam

insanlar bir 

şviklere  yön

sağlanan  ki

n ortaya çık

maktadır.  Açı

altyapımızın  g

k kamunun d

elik olmalıdır

e teşviki istih

moderatörleri

de  bu  yeter

terliliği konu

fından, başar

n  getirdiği 

  politikalar 

güçlü 10 eko

mesi  gerekti

erek kamu ta

mentorluk an

Üniversitesi) 

aha özelde d

                  

tegrasyon  s

liği  esası  ya

  sayısının  ar

ine  ve  iht

mekanizmalar

yazılım  üret

aktadır.  Apac

altyapıyı ve m

n  tartışılan  b

odlu  yazılımla

un  açık  olm

nı oranda bu 

mak yazılımc

otivasyon  ya

m zamanlı ve 

maaş karşılığ

elik  değerle

işi  sayısı  üze

ması bakımın

ık  kaynak  k

güçlü  olmad

desteği ve te

r.  

dam sağlana

i  tarafından 

rlilikte  insan

ları tartışmay

rılı yazılım de

çözümler 

oluşturulurk

nomisinden 

ğine  işaret 

arafında gere

nlamında des

hem  Eylem

de özgür yaz

sağlanarak 

azılımları  ort

rtması  yazılı

tiyaçlarına 

rı  belli  kült

en,  geliştire

che,  Eclipse 

maliyetleri pa

bir  diğer  kon

arda  kodun 

ası  sebebiyl

açıklar incele

ılar için glob

ratsa  da  söz

profesyonel 

ğında çalışma

endirmeler, 

erinden  yap

ndan tabana

kodlu  yazılım

dığı  göz  önün

eşviki istihda

an kişi sayısın

açık  kaynak 

n  gücünün 

ya açılmıştır.

eğerlendirilirk

ile  ölçülm

ken  bu  ölçüt

biri olma yo

edildi.  Bu 

ekse girişim s

stek verilmes

m  Planı’nın  h

zılımı kullanm

kazanılacak 

taya  çıkaran 

mların  daha

daha  çabu

ürlerde  çalış

n  toplulukla

gibi  vakıflar

aylaşmaktır.  

nu  açık  kayn

açık  olması

e  kodun  güv

enip giderileb

al bir dünyan

z  konusu mo

bir iştir. Apa

aktadırlar. 

inşa  edilen

pılmaktadır. 

 yayılmış bir

mların  üreti

nde  bulundu

m sağlanan 

na göre değil

kodlu  yazılım

bulunup  bu

  

ken mevcut s

mesi  ve  T

tün  kullanılm

lunda bilişim

noktada  gir

sermayesi fo

i gerektiği be

hayata  geçir

ma ve onun e

 

paralardan

  topluluklar

a  hızlı  ortaya

uk  cevap 

şırken  milli 

arda  hatta  k

rın  oluşması

 

ak  kodun  gü

nın  güvenlik

venlik  açıkla

bilir.  

nın içine hızlı

otivasyon  sü

ache’de çalış

n  Ar‐Ge  me

Ar‐Ge  merk

r kültürün ol

lmesi  ve  ge

urulduğunda

kişi sayısına 

l, sürdürüleb

mların gelişt

ulunmadığı, 

sorunlara ve

Türkiye’de  y

ması  gerektiğ

m sektörüne 

rişimcilere  v

nları tarafınd

elirtildi. 

rilmesi  hem 

ekosistemini

n  mahrum 

da  kendini 

a  çıkmasını 

verilmesini 

projelerde 

kurumlarda 

nın  altında 

üvenli  olup 

k  açısından 

rı  kolay  ve 

ı bir şekilde 

rdürülebilir 

an insanlar 

erkezlerinin 

kezleri  suni 

uşması  için 

eliştirilmesi 

,  kamunun 

göre değil, 

bilir fikirlere 

irilmesinde 

bu  alanda 

e ihtiyaçlara 

yazılımların 

ği  belirtildi. 

ve özellikle 

ve  start‐up 

da sermaye 

de  bilişim 

 oluşturma 

9



ko

eğ

bil

tet

Bil

yo

ilg

 

 To

ür

ku

ko

KO

KO

no

bu

yu

da

ön

ba

gü

alı

 

 Vo

faa

fik

ya

alı

fik

ka

De

tü

ge

m

ka

do

 

KAPANIŞ  
Yasin Bece

Yasin  Bec

Oturumlar
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ğitim veren y
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tikleyecek,  f

lişimi öğrenm

olda yetersiz 

gili bölümleri 

olga Korkunç

retilmesine  y

ullanılmasına,

odlu  yazılıml

OBİ’lerin müş

OBİ’lerin  iş  m

oktasında, KO

ulut  üzerind

urtdışına  ihra

aha da arttığ

nemine  değin

aşarısız  olduğ

üvenlik  endiş

nmadığını be

olkan Evrin (

aliyetlerin  ve

kirler  peşind

aratılmasında

nması  gere

kirlerin  yanı 

apsamında  o

erneği olarak

r  uygulama

erçekleştirdik

evcut  olduğu

aliteli  bilişim

oğrultusunda

eni (TÜBİSAD)

eni  kapanış

rın genel bir ö

 

r mekanizma

ya da vermey

hendisliği  b

farklı  düşün

menin yolun

kaldığı belirt

de dâhil olm

çkaya  (Profilis

yönelik  eğiti

,  tüketilmes

ları  üreten, 

şterisi  olacak

modelinin  m

OBİ’lerin ger

en  söz  kon

acat  yapması

ı, dolayısıyla 

nildi.  Tolga 

ğunu  ve  açık

şesi  ile  hazır

elirtti. 

Linux Kullanı

erimliliği,  so

de  koşması

ansa  start‐up

ktiğini  belirt

sıra  hali  h

lmasının  ön

k Türkiye’de 

aların  tanın

klerine değin

unun  farkına

m  insanların

a değiştirilme

) 

  konuşması

özeti olarak a

                     

nın bulunma

ye çalışan ün

ölümü  öğre

celere  fırsat

un özgür yaz

tildi ve eğitim

mak üzere yaz

st Bilişim Da

imden  ziyad

ine  yönelik 

destek  hizm

k  kurumsal  f

mevcut  bir  öz

ekli  altyapıya

nusu  hizmet

ı bekleniyors

bulut bilişim

Korkunçkaya

k  kaynak  kod

rlandığını  bu

ıcıları Derneğ

onuca  odakla

ından  veya 

p  şirketler  b

tti.  Türkiye’d

hazırda  mev

em  taşıdığın

özellikle nite

nırlığının  art

di. Bu etkinl

a  vardıkların

na  dönüşeb

esi gerektiğin

nda  öncellik

aşağıda sayıla

                  

adığını belirt

niversite sayıs

etim  üyeleri 

t  yaratacak 

zılımdan geç

m sisteminde

zılım eğitimin

anışmanlık) T

de  küçük  ya

bir  ortamın 

metleri  sun

firmaların  gü

zgür  yazılım

a  sahip olma

tlerin  sunul

sa, özellikle 

m kullanımına

a  ayrıca  devl

duna  ilişkin o

u  sebeple  po

ği),  innovasy

anmasına  iliş

  bu  fikirle

bakımından  ö

deki  sağlana

vcut  bir  işin

na  değinildi. 

elikli insan gü

ttırılması  a

iklerde yazıl

ı  ancak mev

ilmesi  nokt

ni belirtti.  

kle  katkıları 

an hususlara 

ti. Akgül kon

sının oldukça

de  dâhil  o

bir  ortamın

çtiği ve Türki

e ciddi değiş

nin yaygınlaş

Türkiye’de ön

aşlardan  itib

hazırlanmas

an  KOBİ’ler

üven  ön  şart

ı  Türkçeleşti

ası maliyetle

masının  zor

bulut bilişim

 ilişkin bir po

let  eliyle  olu

olarak  kamu 

olitikaların  ö

yon konusund

şkin  olarak  s

erin  destek 

ölçeklendirile

an  teşvikler 

n  düşük  ma

Volkan  Evri

ücünün yetiş

macıyla  he

ım sektörü  i

vcut  insan  ka

tasında  kon

için  bütün

değindi.  

nuşmasında a

a düşük oldu

olmak  üzere

n  oluşturmas

ye’de mevcu

şikliklere gidi

tırılması gere

ncelikle açık 

aren  açık  k

sı  gerektiğine

in  geliştirilm

tını  sağlamas

rilip,  düzenl

r açısından m

runlu  olduğu

in bahsedile

olitikanın, stra

uşturulan  mi

tarafında olu

özel  sektöre 

da Türkiye’d

start‐up  şirk

ve  teşvik 

ebilir  bir  mo

bakımından

aliyetle  yapıl

n  aynı  zama

tirilmesi vey

r  yıl  düze

çerisinde cid

aynağının  ka

nuya  bakış 

katılımcılar

 

ayrıca yazılım

uğuna ve üniv

e  öğrenciler

sı  gerektiğin

ut eğitim sis

lerek meslek

ektiği belirtil

kaynak kodl

kaynak  kodlu

e  değindi.  A

mesi  için,  ilk

sı  gerektiğin

leyip  müşter

mümkün olm

u  belirtildi. 

en  sebeplerle

atejinin hazır

lli  işletim  sis

uşturulan po

yansımaların

eki uygulam

ketlerin  mily

  göreceği 

odellenmenin

n  da  yeni  v

lması  halini

anda  Linux  K

ya özgür yazı

enli  olarak 

ddi bir  insan 

aliteli  yazılım

açısının  ko

ra  teşekkürl

mlara ilişkin 

versitelerin 

rde  merakı 

ne  değindi. 

teminin bu 

k liselerinin 

di. 

lu yazılımın 

u  yazılımın 

Açık  kaynak 

k  aşamada 

e  değinildi. 

riye  sunma 

madığından 

KOBİ’lerin 

e öneminin 

rlanmasının 

stemlerinin 

olitikalarının 

nın  dikkate 

aların veya 

on  dolarlık 

görüntüsü 

n  gündeme 

e  devrimci 

n  teşvikler 

Kullanıcıları 

lımın ve bu 

etkinlikler 

kaynağının 

cılara  veya 

onuşulanlar 

erini  iletti. 
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Oturumda  T

çık  kaynak  k

spitlerde  bu

azılımların  ke

erekliliğine de

çık  kaynak  ko

aynak  kodlu 

zgür yazılımın

odellerinin ta

nux Kullanıcı

ktarıldı.  

dukça  önem

atkıda bulunm

zildi.  

alıştay’ın  ikin

ğitim ve teşvi

azılım sektörü

üşünen mera

on  olarak  g

eğerlendirildi

çık kaynak ko

arak  ise  atıfl

apılması gere

eni,  son  olar

sı amacıyla TE

ğlanarak açık

eğini belirtti. 

 

Türkiye’deki 

kodlu  yazılım

ulunuldu.  Do

endi  doğasın

eğinildi. 

odlu  yazılım

yazılım  kon

n ticari olma

artışılmasının

ları Derneği 

mli  olan  hus

ması  ile  ilgiliy

nci  bölümünd

k sistemimiz

ünün gelişme

ak eden nesil

girişimcilik  e

i.  

odlu yazılımla

larda  bulunu

kenler husus

rak  açık  kayn

EPAV’ın önde

k kaynak kod

 

                     

gerek  teşvik

mlar  ile  ilgili 

olayısıyla  bu

na  uygun  bir

ın  tanımın  d

septi  içerisin

yan yazılım a

n gerektiği be

tarafından ö

uslardan  bir

ydi. Doğru e

de  yazılım  ü

zin fikri ön pla

esinde nitelik

lerin yetiştiri

ekosistemi  v

a alakalı olar

uldu.  Kamu  s

sunda konuş

nak  kodlu  ya

erliğinde bir 

dlu yazılıma 

                  

k mevzuatı  g

  olarak  gün

urada  bir  iy

r  takım  teşv

doğru  yapılm

nde  ki  konu

anlamına gel

elirtildi. 

özgür yazılım

ri  de  bilgi  v

ekosistemin o

üretme  nokta

ana çıkartaca

kli insan güc

ilmesinin bu 

ve  ekosistem

rak devletin b

satın  almalar

uldu.  

azılıma  ilişkin

e‐mail platfo

ilişkin daha 

gerek  Ar‐Ge 

nümüz  dinam

ileştirme,  d

vik  ve  deste

masının  önem

umuna  ilişkin

lmediği ve öz

m  lisanslarına

e  iletişim  te

oluşturulmas

asında  fikrin 

ak şekilde ge

üne olan ihti

işin olmazsa

m  içerisinde

bu konuda ro

rında  açık  ka

n  olarak  düze

ormunun kur

spesifik kon

mevzuatının

miklerine  uy

önüştürme 

k  mekanizm

mine  değinild

n  detaylı  açı

zgür yazılıml

a yönelik ger

eknolojileri  s

sının ne kada

önemine  de

liştirilmesi ge

iyaç ortaya k

olmazı olduğ

e  geliştirilm

olünün ne ol

aynak  kodlu 

enlenen  çalı

rulacağını ve 

ular üzerind

 

n  genel  yapıs

ygun  olmadı

ve  açık  kay

malarının  sağ

di.  Özgür  yaz

ıklamalarda 

ara ilişkin tic

rçekleştirilen

sektörünün 

ar kritik oldu

eğinildi.  Bu 

erekliliği tesp

konuldu. Öze

ğu belirtildi. 

mesi  gereken

lması gerekt

yazılımla  ala

ştayların  dev

e bu platform

e çalıştaylar

sı  itibari  ile 

ğına  ilişkin 

ynak  kodlu 

ğlanmasının 

zılımın  açık 

bulunuldu. 

carileştirme 

n çalışmalar 

ekonomiye 

uğunun altı 

doğrultuda 

pit edildi.  

ellikle özgür 

 

n  hususlar 

iğine ilişkin 

akalı  olarak 

vamlılığının 

m üzerinden 

ın organize 
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