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Rahmi AKTEPE 

Açılış Konuşması  

6 Aralık 2017, Çarşamba  

İstanbul/Kadir Has Üniversitesi 

 

XI. İSTANBUL BİLİŞİM KONGRESİ 

(VERİ ODAKLI E-DÖNÜŞÜMÜN AYAK SESLERİ) 

 

Sayın Rektörüm, 

Sayın Başkanlarım, 

Değerli Katılımcılar, 

Değerli Bilişimciler, 

Değerli Basın Mensupları, 

 

Sizleri şahsım ve Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu adına saygıyla 

selamlıyorum. 

 

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bundan 46 yıl önce kuruldu. Bugün kendilerini 

büyük bir saygı ve şükran duygusuyla andığımız kurucularımız, daha o günlerde 

farkına varmışlardı; bilişim teknolojileri tüm dünyada üretim şekillerini, yaşama 

biçimini, toplumsal gelişmeleri, ülke ekonomilerini etkileyecekti.  

 

Bu nedenle Türkiye Bilişim Derneği, Türkiye’nin bu teknolojiye ayak uyduracak 

biçimde gelişmesini sağlamak, bu uğurda ülke insanını bilinçlendirmek amacıyla 

yola çıktı. Bugün bilişim kesimi çalışanlarının çok önemli kısmını kapsayan 
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meslek örgütümüz, bilişim toplumuna giden Türkiye’nin her bireyini doğal üyesi 

olarak kabul etmektedir. 

 

Bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olarak ülkenin yaşadığı zaman diliminden daha 

ötede yaşamak yani “önce” de yaşamak bizim gibi sivil toplum kuruluşlarının 

değişmez yazgısıdır. Bizler, geleceği, gelmekte olan gerçeği görmek ve ülke 

yöneticilerini bu gerçek konusunda uyarmak, kamuoyunu gelecekte 

yaşanacaklar konusunda bilgilendirmek ve toplumsal kalkınmamıza doğrudan 

katkı vermek zorundayız. 

Şimdi artık, kendi içimizdeki güç birliğini, ülkenin çağdaş yaşantısını 

yönlendirmek üzere kullanma zamanı gelmiştir. Türkiye, bilişim toplumunun 

gerektirdiği yasal, toplumsal, ekonomik düzenlemeleri bir an önce 

gerçekleştirmek zorundadır. Üzülerek söylüyorum ki; Türkiye Cumhuriyeti 

hükümetleri, teknolojinin yarattığı bu değişikliği fark edememiş, bu teknolojiyi 

ülkenin ekonomik ve toplumsal politikalarına entegre edememiştir. Türkiye 

elini, çabuk tutmazsa, 21. Yüzyılda geç kalmanın bedelini çok ağır ödeyecektir. 

Çünkü bilmekteyiz ki bilim, teknolojiyi üretememek artık bir beka sorunudur. 

Ülke yöneticilerinden beklentimiz, bilişim politikalarını en öncelikli sıraya 

getirmeleridir. Israrla bir defa daha tekrarlamak isterim ki Sayın 

Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Bakanlar bir ekosistem yaratmak için 

günlük söylemlerinde sıkça teknolojiyi özelliklede bilişim teknolojilerinin 

önceliğinden bahsetmelidirler. 

 

Bilişimciler adına söylüyoruz ki “ Bizde çözümleri tanımlamak için gerekli bilgi ve 

birikim var diyoruz.” Bizler çözümler üretebiliyoruz diyoruz ve başta ülke 

yöneticileri olmak üzere tüm karar vericilere sesleniyoruz; Gelin sizlere de 
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gösterelim ve bu çözüme doğru hep birlikte yürüyelim.” Kısacası, biz sorunları 

ıskalamaktan usandık. Biz çözümleri ortaya koyuyoruz. Zaman şikâyet etmenin 

ve sorunları artırmanın değil çözümleri yaşama geçirmenin zamanıdır.  

Değerli Katılımcılar, 

Artık günümüz iş dünyasında "Çağımızın petrolü veri" olarak ifade edilmektedir. 

Dördüncü sanayi devrimi diğer bir deyişle dijital (sayısal) dönüşümün en önemli 

kriterlerinden biri hiç şüphesiz ki veridir. Veriyi işleyerek anlamlandıran, analiz 

ederek bilgi üreten ve kullanan, şirketler rakiplerine göre büyük avantaj 

sağlamış ve dünyanın en değerli şirketleri haline dönüşmüşlerdir. İngiliz 

araştırma kuruluşu Brand Finance'ın 2017 yılı için yaptığı en değerli markalar 

araştırmasında Google birinci, Apple ikinci, Amazon üçüncü, AT&T dördüncü ve 

Microsoft beşinci olmuştur. Bunları Samsung, Verizon, Walmart ve Facebook 

takip etmektedir. Bu göstergelerden çıkarım yaparak Türkiye gibi gelişen 

ülkelerde veri odaklı olmanın sektörlerin gelişimi için çok daha anlamlı hale 

geldiğini ve sektörlere önemli kazanımlar sağlayacağını rahatlıkla ifade 

edebiliriz. 

Dijital dönüşümü sadece bir teknolojiye veya birkaç teknolojiye indirgemek 

doğru olmaz. Dijital dönüşüm çoklu disiplin (multi-disciplinary) yapısında birçok 

teknolojinin entegrasyonu olup, tüm kurumsal varlıkların, iş süreçlerinin ve 

paydaş ilişkilerinin dijital ortamda yeniden tanımlanmasını kapsamaktadır. Yani 

kartlar yeniden karılmaktadır. Kartlar yeniden karılırken oyunun içinde olmak 

adına, treni kaçırmamak için veri odaklı olmamız ve bilgi üreten ve kullanan 

hale hızla dönüşerek dijital olgunluk seviyemizi yükseltmemiz artık bir 

zorunluluk haline gelmiştir. 
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Değerli Bilişimciler, 

Bu amaçla TBD olarak geçtiğimiz hafta sonu Kızılcahamam Patalya otelde 

“Bilişim Sektörünün Vizyonu: Fırsatlar ve İleriye Dönük Adımlar Atölye 

Çalışması”nı gerçekleştirdik. Kamudan, sektörden, akademiden ve STK’lardan 

uzman kişilerin katılımı ile yapılan atölye çalışmasında; 

 Nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, 

 Bilişim ekosisteminin güçlendirilmesi, 

 Sektörler arası işbirliğinin arttırılması, 

 İşbirliği yapma kültürünün geliştirilmesi ve ortak altyapıların 

oluşturulması, 

 Yenilikçi teknolojilerin özgün olarak geliştirilmesi, 

 STK’ların güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, 

 Taksonomi ve Ulusal Teknoloji Yol Haritasının hazırlanması, 

 Firma Envanteri çıkartılması ve Teknoloji Hazırlık Seviyesinin belirlenmesi, 

 Ulusal kapasitenin ve Rekabetçilik Endeksinin yükseltilmesi, 

ne yönelik politika ve stratejiler ile eylem adımları belirlenmiştir. En kısa 

zamanda rapor haline getirilerek siz değerli katılımcılar ile paylaşılacak ve karar 

verici makamlara iletilecektir.  

TBD olarak vatandaşlar için sayısal okuryazarlılık oranının arttırılmasını, kamu 

kurumları ile özel sektör için de dijital olgunluk seviyesinin arttırılmasını ve 

dijital ekonominin büyümesini amaçlamaktayız.  Bu amacın bir sonucu olarak da 

TBD İstanbul Şubesi tarafından gerçekleştirilen XI. İstanbul Bilişim Kongresi’nin 

ana teması “Veri odaklı e-Dönüşümün Ayak Sesleri” olarak belirlenmiştir.  



 

Bakanlar Kurulunun 7 Mart 1994 tarih ve 94/5420 sayılı kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernekler arasına alınmıştır 

Büyük bir sorumluluk anlayışıyla organize edilen kongre kapsamında 

gerçekleştirilecek panellerde; konusunda uzman ve yetkin panelistlerce ve siz 

değerli izleyicilerin de aktif katılımları ile etkileşimli olarak insan, süreç ve 

teknolojik boyutları göz önünde bulundurularak tartışılacak ve ortak akıl 

oluşturularak ülkemizin karar vericilerine ışık tutması sağlanacaktır. O nedenle 

bu konuları konusunda uzman panalistlere ve siz değerli katılımcılara 

bırakıyorum. Değerli katımlarınızla oluşturulacak XI. İstanbul Bilişim Kongresinin 

“Sonuç Bildirgesi” her zaman olduğu gibi karar verici noktalara ulaştırılacaktır. 

Bu vesile ile başta İstanbul Şube Başkanımız Sevgili Deniz Tiryakioğlu olmak 

üzere tüm Yönetim Kuruluna ve katkıda bulunan herkese ve siz katılımcılara 

şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli Bilişimciler, 

20-21 Aralık 2017 tarihinde Sheraton Ankara Hotel & Convention Centre’de  

TBD 34’üncü Ulusal Bilişim Kurultayı’nı gerçekleştireceğiz. Açılışını 

Başbakanımızın yapacağı kurultayın ana teması “ Bilişimle-Gelişim: Türkiye’de 

Dijital Dönüşüm” olarak belirlenmiştir. Sizleri Kurultayımıza bekliyoruz. 

Değerli Katılımcılar, 

Sözlerimi daha fazla uzatmak ve sizleri de sıkmak istemiyorum. Başarılı bir 

kongre olmasını temenni ediyor ve hepinize saygılarımı sunuyorum. 

 


