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Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım,
Sayın Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanım,
Sayın Bakanım,
Sayın Bakan Yardımcım,
Sayın TUSİAD Başkanım,
Sayın Genel Müdürlerim,
Değerli Onursal Başkanım,
Değerli STK Başkanlarım,
Değerli Basın Mensupları
Değerli Bilişimciler,
Değerli Katılımcılar

Hepinizi Şahsım, Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulum, Şube Yönetim Kurullarım ve
etkinliğe emeği geçen herkes adına saygıyla selamlıyorum.
Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım ve değerli protokol, sizleri bugün aramızda görmek bizi
onurlandırdığı kadar, Bilişim Sektörünün hedefleri açısından da cesaretimizi arttırmıştır.
Bu gün TBD 35. Kurultayı’nda sizlerle bir araya gelmekten büyük gurur ve mutluluk
duyuyorum.
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Değerli Katılımcılar,
Sözlerime büyük ozan ve düşünür Yunus Emre’nin bir dizesiyle başlamak istiyorum:
Nasıl yaşar isen öyle ölürsün,
Bugünkü günündür, yarınki günün Yunus!
Bu kısacık dizede ne kadar da büyük bir yaşam dersi var.
Gerçekten de, bugünümüzü nasıl değerlendirirsek, yarınlarımızı da ona dayalı olarak
yaşarız.
Bizler de şu anda yarınlarımızı şekillendirmek için bir aradayız.
Ne mutlu bizlere ki, buradaki heyecan yarınlar için hepimizi umutlandırmaktadır.
Çok büyük değişimlerin çok kısa sürede ortaya çıktığı ve neredeyse takip etmekte
yetersiz kaldığımız bir süreç yaşıyoruz. Dün ile yarın arasında en önemli belirleyici de bu
gün yapabildiklerimiz.
50 yıla yakın bir süre önce, Türkiye Bilişim Derneği, yarınları düşünen bir öncü sivil
toplum inisiyatifi olarak yola çıkmıştı.
Kendilerini büyük bir saygı ve şükran duygusuyla andığımız kurucularımız, daha o
günlerde farkına varmışlardı ki; bilişim teknolojileri tüm dünyada üretim şekillerini,
yaşam biçimlerini, toplumsal gelişmeleri ve ülke ekonomilerini etkileyecekti.
Bilişim sektörünün dünyadaki ilk STK’sı olma özelliğine sahip olan ve ülkemizde de
sektörün adını kendi başına belirleyen bir derneğin üyesi olmak hepimizi
onurlandırmaktadır. TBD’nin sürekliliği, kalıcılığı, ulaştığı saygın konumunun ardında,
yaptığı tutarlı çalışmalar, çözüm üretme geleneği ve yapıcı karakteri yer almaktadır.
TBD Ulusal Bilişim Kurultayları da, bu özlem doğrultusunda en önemli çalışma
platformlarımızdan biri olarak, TBD’nin kuruluşundan birkaç yıl sonra ilk defa 1976 da
gerçekleştirilmiştir. Her yıl aralıksız olarak gerçekleştirilen kurultayımızın 35.ncisi için bir
aradayız. Bugüne kadar gerçekleştirilen her bir kurultay, ülkemizin gelişimine ve bilişim
gündemine çok önemli katkılar sağlamıştır.
Büyük emek ve zaman harcayarak gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerin, ülkemizin
gelişimine değişimine ve dijital dönüşümüne sağladığı katkılar en büyük motivasyonumuz
ve onur kaynağımızdır.
Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım-Değerli Protokol,
Kurulduğu yıldan bugüne TBD’nin hedefi;
Teknoloji üreten bir Türkiye,
Teknolojiyi, yaşam kalitesini yükseltme anlamında da kullanabilen bir toplum,

Nitelikli insan gücü ve Uluslararası düzeyde rekabet edebilir yerli üretim sektörünün
yaratılmasıdır.
Değerli Katılımcılar,
Ülkemizde 2011 yılından itibaren artan bir ivme ile gelişme gösteren sektörümüzdeki ARGE ve inovasyon altyapılarının hedefimize ulaşmada önemli kazanımlar sağlayacağını
görmek TBD olarak bizleri daha da cesaretlendirmektedir.
Özellikle 2018 yılının, Türkiye için Dijital Ekonomi Yılı olarak ilan edilmiş olmasını, milli
kültürümüzde daima var olan işbirliği ve imece geleneğini ön plana çıkartarak bu yolda
birlik içerisinde beraberce koşmaya başlamamızın başlangıcı olarak görüyoruz. Kabul
etmeliyiz ki, dünya ile yarışmak, devlet desteği olmaksızın söz konusu değildir.
Bu gün artık yalnızca yapılması gerekenleri değil, yapılanları ve atılan adımları da dile
getirebilmemiz, gerçekten beklentilerimiz açısından sevindiricidir.
Tüm diğer sektörleri de kapsayacak şekilde, ülkemizin bilişimle dönüşümü
doğrultusunda; ekonomimizi küresel yarışta güçlendirecek devlet politikalarının varlığı ve
yarattığı olumlu gelişmeleri görmek, bizleri daha da umutlandırmaktadır.
Savunma sanayiimizde yüksek nitelikli yerli teknolojinin kullanımı, bu gün yüzde
yirmilerden yüzde altmışlara çıkmıştır.
Teknoparklarımızın ihracatı 3,6 Milyar Dolara ulaşmıştır.
Dünya standartlarında geliştirilecek olan yerli otomobile ait ilk prototipin 2019 yılında
tanıtılacağı belirtilmektedir. Yerli otomobil üretimini, yerli yazılımın gelişimi ve önemi
açısından büyük bir fırsat olarak değerlendiriyoruz.
Yüksek teknolojili üretimi hedefleyen “Uçtan uca yerlileştirme programı” sektörde büyük
umut ve beklenti yaratmaktadır.
İhale ve satın alma mevzuatlarımızın da yerli üretimi daha da teşvik edecek şekilde
yeniden düzenleneceğini, bilişim alanında nitelikli insan gücünü arttıracak eğitim,
kadro ve ücretler konusunda destek tedbirler alınacağını umut ediyoruz.
Kısa zaman önce kurulan ve konusunda yetkin yönetici ve üyelerden oluşan
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik
Politikaları Kurulu gibi üst kurulların söz konusu politikalarda yaratacağı ivmeyi çok
önemsiyoruz.
Yerli ve milli derken, küreselleşmeden vazgeçmeksizin, kendi içimize kapanmadan, ARGE ve yenilikçilik rüzgârını yerli-nitelikli insan gücümüzle yakalayıp, dünya liderliği
ölçeklerinde katma değeri yüksek ürün ve/veya teknoloji üretir hale gelmemiz en büyük
amacımızdır.
Bu doğrultuda TBD olarak kendimize görev çıkartarak ve inisiyatif alarak TBD nin
öncülüğünde; üyelerimiz, Kamu kurum ve kuruluşları, diğer STK lar ve sektör

çalışanlarının katılımıyla “Dijital/Sayısal Teknolojilerde; Yerli ve Milli Üretim
Çalışma Grubu” oluşturulmuştur.
Bu çalışma Grubunun hazırladığı rapor, Kurultayımızda yarın yer alacak bir basın
toplantısıyla duyurulacaktır.
Türkiye Bilişim Derneği tarafından, bireysel katılımı esas alan yapısı ve gönüllülük
temeline dayalı çalışma gruplarıyla ürettiği nitelikli raporlar, öneriler ve söylemler
günümüzde tüm karar vericiler ve toplumun her kesimi tarafından dikkate alınır duruma
gelmiştir.
Bugüne kadar bizimle işbirliği içinde olan ve desteklerini süreç içerisinde devamlı
geliştiren tüm sivil toplum kuruluşlarını, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi ve tüm
sektörlerde kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla TBD liderliğinde oluşturulacak ulusal
bir STK platformunda toplamak, en büyük arzumuzdur.
Ülkemizin dijital/sayısal dönüşümünde amaçlanan hedeflere ulaşabilmesi ancak
devletimizin, özel ve kamu sektörlerinin, üniversitelerin ve STK’ların işbirliği ve
ortak aklı ile gerçekleştirilebilir. Bunu TBD olarak her fırsatta tekrarlıyoruz.

Değerli Bilişimciler,
Yıllardır amaçladığımız Dönüşüm’ün “bilişim” dünyasını yansıtan içeriği, endüstriyel
devrimlerin sonuncusu olan endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 ile birlikte çok ileri seviyelere
taşınmış ve toplumsal bir boyut kazanmıştır.
Dönüşüm, artık; yapay zeka, makina öğretisi, derin öğrenme, otonom sistemler,
nesnelerin interneti, robotlar ve diğer birçok özgün teknoloji ve uygulamaya dayalı bir
otomasyon evreninde gerçekleşmektedir.
Özetle, ne zaman ne şekilde değişeceği ve ne yönde gelişeceği ölçülemeyecek derecede
hızla “yeni”leşen bir sürecin içerisindeyiz.
Tüm sektörleri etkileyen büyük değişimlere tanıklık edildiği, yeni iş modellerinin ortaya
çıktığı, yerleşik düzenlerin yerle bir olduğu, sistemlerin yeni baştan biçimlendiği
günlerden geçiyoruz. Ve en önemlisi; çalışma, bilgiye ulaşma, ve iletişim kurma
şekillerinin değişmekte olduğu bambaşka bir endüstriyel çağa girdik.
Yani, zamanında bilim kurgu dediğimiz şeyleri şu anda birebir yaşıyoruz.
Sonuçta insanoğlu olarak, her devirde verdiğimiz çabaların en önemli motivasyonu
hep ekonomi olmuştur. Günümüzde ise dünya ekonomisinin büyüme motorunu dijital
uygulamalar ve teknolojiler oluşturmaktadır. Bizim de geleceğimizi güvence altına
alabilmemiz ve küresel ekonomiden büyük pay alabilmemiz için; teknoloji kullanan değil
üreten hale gelmemiz ve dijital olgunluk seviyemizi durmaksızın yükselterek, dijital
ekonomimizi geliştirmemiz gerekmektedir.

Artık endüstriyel dönüşüm ve dolayısıyla ekonomik gelişim platformlarında, maddi
sermayenin yerini dijital/sayısal teknolojileri üretebilme yeteneği, ulusal veri
büyüklüğü ve veriyi işleme becerileri almaktadır.
Bu gün bizleri bir araya toplayan TBD 35.ci Ulusal Bilişim Kurultayının teması geçen
yıl yapılan 34’üncü kurultayımızdaki görüşlere uygun olarak “Dijital Ekonomi ve
Ötesi” olarak belirlenmiştir. Eminim ki, bu etkinliğe damgasını vuracak olan
kavram da, “dijital ekonomiye giden yolda yerli/milli teknolojilerle üretim” olacaktır.
Kurultay kapsamında 9 adet panel, 5 adet çalıştay, 3 adet davetli konuşma ve 1 adet
çocuklara kodlama eğitimi gerçekleştirilecektir. Söz konusu panel konuları, uzman ve
yetkin panelistlerce ve siz değerli izleyicilerin de aktif katılımları ile etkileşimli olarak
tartışılacak ve ortak akıl oluşturularak, ülkemizin karar vericilerine ışık tutması
sağlanacaktır. Değerli katımlarınızla oluşturulacak 35. Ulusal Bilişim Kurultayı
“Sonuç Bildirgesi” de, her zaman olduğu gibi karar verici noktalara ulaştırılacaktır.
Değerli Katılımcılar,
35 yıllık Kurultay sürecimiz boyunca üniversiteler ile işbirliğine ve akademik
çalışmalara çok önem vermekteyiz. Bu yıl da akademik jüri tarafından seçilen 40’ı
aşkın akademik bildiri yine kurultayımız kapsamında sunulacaktır. Kurultayın temel
girdilerinden biri olan bu akademik sunumlara ilginizi esirgememenizi dilerim.
Sayın Cumhurbaşkanı yardımcım ve değerli protokol,
Katılımınızla etkinliğe büyük anlam ve değer kattınız, sizlere içten şükranlarımı
sunuyorum.
Değerli Katılımcılar,
Sözlerime son vermeden önce, tüm etkinliklerimizde bizleri yalnız bırakmayan,
desteklerini esirgemeyen sponsorlarımıza, Etkinlik Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Ali
Yazıcı başta olmak üzere, tüm Etkinlik Yürütme Kurulu çalışanlarına, TBD profesyonel
kadrosuna, velhasıl emeği geçen herkese, ayrıca katılım ve katkılarıyla etkinliğe büyük
değer katan siz katılımcılara yürekten teşekkür ederim.
Kurultayımıza başarılar dilerken. Son olarak şunu söylemek isterim:
Dijital Ekonomi ve ötesi demek, arzu ve hayallerden öteye, geleceği şekillendirmek,
toplumu dönüştürmek, yenilikçi ve yıkıcı teknolojileri özümseyerek hayalleri
gerçeğe dönüştürmek demektir.
Hepinize saygılar sunarım.

