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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.  

Bu gün TBD 36. Kurultayı’nda sizlerle bir araya gelmekten büyük gurur ve mutluluk duyuyorum.  

 

Değerli Katılımcılar, 

 

Günümüz dünyasında ülkelerin kendi teknolojik, ekonomik, politik, siyasi ve sosyolojik 

durumlarını durmaksızın değerlendirmesi büyük önem taşımaktadır.  



Nasıl daha ileri gidileceği ve teknolojik olarak “bir üst seviyeye sıçramanın yolları neler 

olmalı” sorularının cevapları belirlenerek, çağın hızına uygun süreçler netleştirilip uygulamaya 

konulması gerekmektedir.  

Elbette istenen gelişim sadece şekilden ibaret olmayıp özde, düşüncede, felsefede ve davranış 

biçiminde yerleşmelidir.  

Bunun için toplumun gelişme bilincindeki davranış biçiminin çağın ihtiyaçlarına uygun 

dönüşümü hızla gerçekleştirilmelidir 

Türk toplumunun dinamiklerini ve pratik zekâsını artı değer yaratacak, üretime dönüştürecek 

çözümler bulunmalıdır.  

Tüm bunları başarabilmek için toplum dinamikleri topyekûn harekete geçirilerek sürdürülebilir 

bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

Özetle bizler, organize ve birbirini destekleyen yapıları kurmak için ortaklaşa akıl yürütmeliyiz, 

ulusal strateji ve politikalarımızı öngörmeliyiz. Ki, Kurultaylarımızın temel işlevi de budur. 

Dijital dönüşümünü tamamlamış bir Türkiye için, dijital dönüşümün içinde evrilmemiz ve bilinçli 

şekilde dönüşmemiz gerekli.  

Bu toplantılar sayesinde, bu hedef için önemli bir yol kat edeceğimize yürekten inanıyorum. Bu 

yıl da hep birlikte ortak akıl oluşturacağımız, yeni fikirler üreteceğimiz için heyecanlıyız. 

 

Sayın Bilişimciler 

Tüm sektörlerde olmak üzere dijital dönüşümü sağlamış, kamuda ve özel sektörde kurumsal 

kaliteyi artırmış, üreten bir Türkiye hedefliyoruz.  

Ülkemizin jeopolitik ayrıcalıkları ve güçlü bir insan potansiyeli var. Yani coğrafyamızın ve genç 

nüfusumuzun avantajlarını da düşünürsek, üreteceğimiz teknolojiyi ihraç etmekte de güçlü 

olabiliriz.  

Son birkaç yılda Savunma Sanayimiz başta olmak üzere yakaladığımız teknoloji üretme 

ve ihraç etme yönünde sağlanan başarılara hep birlikte sevinerek şahit olduk. 

Bu noktada, ekonomik ve stratejik hamle süreçlerinde inovatif gelişim çarklarının, en kısa 

sürede tüm ileri ekonomi ülkeleriyle paralel hızda dönmesi, yani gelişmiş ülkelerden daha 

yavaş dönmemesi için çok kritik bir zamanlama pozisyonundayız. 

Bu hedefte oluşacak gecikmeler, geçmişten bugüne değin süregelmiş dışa bağımlılık benzeri 

(ama bu kez çok yüksek) maliyetlerle teknoloji ithal etme ihtiyacı demek olacaktır. 

Türkiye’nin hedefleri bellidir. Hepimiz devletimizin bu konuda yüksek dikkatle odaklanmış 

olduğunun farkındayız. Bir milli hamle için bakanlıklarımız stratejik planlarını ortaya koymuş 

durumdalar. 

 

Şimdi asıl önemli olan işbirliği ortamını oluşturup, işlerlik kazandırmaktır.  

 

Artık, ortak hedefe varmak amacıyla, kurumların ve bireylerin çabalarının birbirleriyle 

bütünleşmesini sağlayacak şekilde birleştirilerek, en uygun zaman ve maliyetle sürdürülebilir 

bir akış sağlamamız gerekiyor. 



Bu yolda yürüyen her kurum, her birim önce kendi içinde eşgüdüme hızla ulaşıp, sonra 

birbiriyle ve değişik hiyerarşik noktalarla büyük bir uyum ve bütünleşme sağlayabilmelidir. 

Evet, zorluklarımız var. 

İleri teknoloji üretme ekosistemine uyumlu yetkin elemanlar ihtiyaca göre sayıca azdır. Ki, 

yetişen bu elemanların yüzde yetmiş gibi bir çoğunluğunu da beyin göçüyle kaybediyoruz. 

Eğitim kalitesi ya da diğer bürokratik tutumlar şimdilik yeterince elverişli olmayabilir. Bu 

alanlarda sorunları çözecek stratejiler üzerinde çalışılıyor.  

Ancak, beklememeliyiz! Mevcut olanaklarımızı seferber etmek yoluyla ekonomik beka 

davamızın peşine düşmeliyiz. 

Ülkemizde ne kadar az kaynakla ne büyük başarılar elde edildiğini hepimiz biliriz.     Geçmişte 

olan bu gün de olabilecektir. Yeter ki tüm paydaşlar olarak güç birliği ve işbirliği içinde olalım.  

Türkiye Bilişim Derneği olarak bizler, (sivil toplum kuruluşu gönüllülüğü çerçevesinde 

sunduğumuz uzman gücüyle) kendimize görev çıkarmaya devam etmekteyiz. 

Ülkemizin bilişim ve dönüşüm alanındaki önceki hamlelerinde yerine getirdiğimiz paydaşlar 

arası koordinasyon ve iletişim görevini üstlenerek yine aynı şekilde yerine getirmeye hazır ve 

mezunuz.  

Geçmişte olduğu gibi tüm paydaşları bir araya getiren sonuç odaklı çalışmalarımız 

bilinmektedir. 

Bu gün artık Dijital Ekonomi kavramının hâkim olduğu Endüstri 4,0 dönemini yaşarken, bizler 

yine derneğimizin yapabileceği ve artı değer yaratabileceği birçok projenin hayal ve heyecanı 

ile doluyuz. 

Bu günkü ana temamız olan Yapay Zekâ, nesnelerin interneti ve büyük veri gibi 
teknolojilerle entegre bir şekilde yüksek isabet oranlı tahminlere kadar birçok insanüstü 
faaliyeti hızlıca bilebilir ve bunlara bağlı olarak geliştirdiği önemleri yerine getirebilir.  
 
Yani yazılım ile bu noktaya ulaşılması söz konusudur. Bilmem anlatabiliyor muyum? 
Yazılım ve veri en büyük güçtür. 
 
 
Sayın Yöneticiler, 
 
 
Elbette bu anlamda en önemli kaynağımız yine bilişim sektöründe yerli ve milli üretimin 
güçlenmesi, artması ve kullanılmasıdır.  
 
“TBD Yerli ve Milli Üretim Raporu”  2018 yılında yayımlandı ve bu yıl ikinci sürümü hazırlandı. 
Web sayfalarımızda da yayımlanan bu raporda tüm ayrıntılarıyla bu konuyu dünya gelişimi 
paralelinde ortaya koymuş bulunuyoruz. 
 
Ülkemizin dünyaca kabul edilen standartlar üretebilmesi, siber güvenlik konusunda kendini 
korumakla kalmayıp bunun daha ötesine geçebilmesi amacıyla etkinliklerimizi nicelik ve içerik 
olarak bu yönde de yürütmekteyiz. 
.  

Savunma sanayii, finans, sağlık ve enerji sektörleri başta olmak üzere kritik teknolojik ürünleri 

yerli olarak geliştirmeli, üretmeli ve ihraç etmeliyiz. Bu alanlarda endüstriyel devrimle 

eşzamanlı olamamak, bugüne kadarki tüm başarılarımızı silip süpürebilir.  

http://www.endustri40.com/big-datanin-buyuk-veri-endustriyel-kullanimi/


Artık teknolojik yükselme yarışının dışında kalamayız. 

Katma değeri olan bir ekonomi yaratabilmek için yerli ve milli yazılım üretimi ve uluslararası 

nitelikte yerli standartlar kullanılması şarttır. Bu konuda da ilgili devlet kurumlarımızla işbirliği 

içinde yürüttüğümüz geniş çaplı çalışmalarımızı etkinlikler ve raporlarla sürekli olarak 

paylaşıyoruz. 

 

Değerli Paydaşlar, 

Ülkemiz ekonomisinde başlayan dengelenme, 2020 için umut veriyor. Doğru pozisyon alan, 

teknolojiye odaklanan ve iyi yönetenler, olumsuz dalgaları aşacak. 

Türkiye’nin bekası için yerlilik ve milliliğin çok önemli olduğunun altını tekrar çizmek isterim: 

Siber güvenlik başta olmak üzere, yüksek katma değerin oluşturulması ve bilişimde ithalat 

fazlalığının azaltılması için yerliliğin ve milliliğin önemini defalarca dile getirdik.  

Dövizde yaşanan kur sıkıntıları da ithal eden değil, ihraç eden bir ülke olmamız gerektiğini bir 

kez daha gösterdi. Türkiye ekonomisi üzerinde oynanan bu oyunların son bulması için 

her sektöre ve STK’ya iş düşüyor.  

Ülke olarak bilim, teknoloji ve özellikle bilişim teknolojisi üretmek zorundayız. Türkiye’nin 

yükselmesi için, kimseye muhtaç kalmaması için insana yatırım yapmalıyız. Bilim ve bilişim 

işte tam da burada öncelikli bir rol üstlenmektedir. 

Ülke olarak nerede olduğumuzu görmemiz ve bunun için tutarlı, şeffaf ve hesap verebilirlik 

düzeyi yüksek bir iklim yaratmalıyız.  

Bütün bunları başarabilmemiz için öncelikli alanlarımız üç ana eksende toplanmalıdır.  

 Birincisi, ülke olarak ortak bir vizyon sahibi olmamız gerekir. 

 İkincisi, bu vizyonu hayata geçirebilmek için çağın gerektirdiği niteliklerle donatılmış 

nitelikli insan gücünün yaratılmasıdr. 

 Üçüncüsü de bilim ve teknolojiyi katma değer oluşturacak şekilde üretime 

dönüştürebilmektir. 

Aslında yeni teknolojiyi anlamak, kullanmak, üretmek için gereken altyapı ve insan kaynakları 

potansiyeli açısından Türkiye geride değildir.  

Ancak olanaklarını doğru kullanarak kapsamlı bir organizasyonla bilişim toplumuna ve bilgi 

ekonomisine ulaşacağı endüstriyel sıçramasını tamamlamak üzere olduğu bir yerdedir. Bu 

kısaca bir “Lig Yükseltme” olayıdır. 

Her şeyden önce, bizim ortak bir dava etrafında kenetlendiğimizde her şeyi başarabileceğimiz 

konusunda inanç sahibi olmamız gerekir.  

Dijital değişim ve dönüşümü özel sektör ve/veya kamu kurumlarının tek başına yapmasını 
bekleyemeyiz.  

Kamu, üniversite, finans kuruluşları, sektör temsilcileri ve sektöre öncülük eden STK lara 
önemli görevler düşmektedir. Dijital değişim ve dönüşümün ana aktörleri olarak uzmanlıkları 
çerçevesinde karar vericilere yol gösterici ve destekleyici olmak zorundadırlar. 

Bu destekler ülke kalkınmasına, sosyal refahın artmasına, gelişmişlik farklarının azalmasına, 
sürdürülebilirliğe, istikrarın sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına önemli katkı 
sağlayacak olan bütünselliği beraberinde getirecektir. 



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 geçen yılki Kurultayımızda söylediğim 
sözleri yinelemek 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. 

 


