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37. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI AÇILIŞ KONUŞMASI

Rahmi AKTEPE
Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım,
Sayın Bakan Yardımcılarım
Sayın BTK Başkanım
Sayın Genel Müdürlerim,
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 37. Kurultayı’nda sizlerle bir araya gelmekten büyük gurur ve mutluluk
duyuyorum. Yaşanan küresel pandemi nedeniyle ilk kez kurultayımızda siz değerli
katılımcılarımızı yüz yüze ağırlayamamanın üzüntüsü içindeyim. Bu günleri bir an önce
arkamızda bırakmayı gönülden diliyorum…
Değerli Katılımcılar,
Dönüşeceğiz, dönüşüyoruz derken bizi doğrudan dönüşümün merkezine savuran
küresel bir pandemi dönemine yakalandık…
Geçen yılı düşünüyorum da, konuştuklarımız konuşacaklarımız ne kadar farklılaştı,
isteklerimiz ve beklentilerimiz ne kadar değişti, adeta bir anda tüm dünyayla beraber
kendimizi derin bir kaosun ortasında bulduk.
Yapılan hesaplar, planlar, belirlenen hedef ve stratejilerin çoğu bir anda anlamını ve
gerçekleşme ihtimalini kaybetti ve yeniden beyin fırtınası yapma gereği ortaya çıktı.

Bir de baktık, dijital ortamda toplantılar, akıllı telefonda sosyal hayat, evde iş, internette
alışveriş yapıyoruz…
Mevcut sağlık evrenimizi değiştiren, yönetişim dünyamızı, alışkanlıklarımızı ve maddi
beklentilerimizi derinden sarsan bu durumu hala da yaşıyoruz.
Bu süreci yaşamın sürdürülmesi ilkesi açısından yöneten ülkelerden biri olmak en
büyük tesellimizdir.
Pandemi ile mücadele süreci boyunca kahramanca ve özveri ile çalışmalarını yürüten
sağlık sektörümüzü ve bu sürecin görünmez kahramanları olan bilişim sektörümüzü
can-ı gönülden alkışlamak istiyorum.
Elbette bu süreçten çok ağır yara alan küçük işletmelerimiz, Kobilerimiz, esnaflarımız
oldu.
Biz de sektörümüzün öncü ve önde sivil toplum kuruluşu olarak bu süreçte

hiç

durmadık ve çalışmalarımıza yeni normale hızla uyum sağlayarak devam ettik. Önemli
toplantılar, işbirlikleri, raporlar ortaya koyduk.
Bu arada çok kısa zaman sonra Türkiye Bilişim Derneği ellinci yılını tamamlamış
olacak. Bu vesile ile TBD tarihçesine de kısaca değinmek isterim:
Türkiye de hem bilişim çalışanlarını hem de toplumun her kesiminden
vatandaşları bir çatı altında toplayabilen Türkiye Bilişim Derneği ülkenin en eski,
en köklü ve en çok üyesi olan bilişim meslek ve toplumsal gelişim örgütüdür.
Nisan 1971’de kurulmuş, kuruluşunu ve amaçlarını kısa sürede geniş bir çevreye
duyurmayı başarmıştır. 1994’ten beri de Kamu Yararına Dernek niteliğini
taşımaktadır.
Bilişim kesiminin o dönemde yeni bir çalışma alanı olarak örgütlenmesinde, meslek
görev tanımlarının ve standartların tanımlanmasında, Türkçeye bilişim terimlerinin
kazandırılmasında, devlet katında bilişim mesleğinin gelişmesinde çok önemli katkılar
sağlamıştır.

Yaygın öğretim ile bilgisayar okuryazarlığının başlatılması ve yaygınlaştırılmasında,
yükseköğretimde bilgisayar mühendisliği, ortaöğretimde ise bilgisayar işletmenliği
öğretiminin başlatılmasında, kısaca, Türkiye’de “bilişim kavramı” temellerinin
atılmasında ve “Bilişim Toplumu”na dönüşüm faaliyetlerinin başlatılmasında TBD
hep öncü olmuştur.
Türkiye’nin dijital dönüşümü yolculuğunda bu gün de aynı heyacanla çalışmalarımızı
yürütmekteyiz.
Türkiye’nin mevcut dijital olgunluk seviyesinin ölçülebilmesi, uluslararası endeksler ile
konuşabilen, ülkemizde dijital dönüşüm politika ve stratejilerinin sağlıklı bir yapıda
oluşturulabilmesi ve yaygın etkisinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla TBD
olarak “Dijital Türkiye Endeksi” Projesini başlattık.
TBD Dijital Türkiye Endeksi Masası tarafından Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi
ve İzmir Teknoloji Üniversitesi işbirliği ile yürütülen söz konusu proje kapsamında;
ulusal ve uluslararası dijital endeks örnekleri araştırılmakta ve gereksinimler
belirlenmektedir. Aralık sonunda tamamlanacak olan çalışmamız basınımız ve
kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Ülkemizin dijital dönüşümüne, sürdürülebilir kalkınmasına, dijital ekonomisinin
geliştirilmesine ve rekabetçilik endeksinin arttırılmasına dolayısıyla da küresel
rekabette hak ettiği yeri almasına büyük katılar sağlayacak olan yapay zekâ
teknolojilerinin ve normlarının ülkemizde geliştirilmesine yönelik strateji, politika ve
eylem planlarını içeren ‘Türkiye’de Yapay Zekânın Gelişimi için Görüş ve Öneriler”
Raporumuz hazırlanmıştır.
Ülkemizde hazırlanmakta olan “Ulusal Yapay Zeka Strateji” dokümanına dayanak
olması

amacıyla

da

hazırlanan

söz
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basın,

kamuoyu

ve

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile paylaşılmıştır.
Bu açılış konuşmasında daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Ancak bilmenizi
isterim ki çalışmalarımız sadece bu iki proje ile sınırlı değildir. Daha birçok proje
üzerinde pandemi sürecine aldırmadan yoğun olarak çalışmalarımıza devam
etmekteyiz.
Sayın katılımcılar,

Şimdi geleceğe hazırlanma zamanı ancak gelecek de bizlere beklentilerimize göre çok
iyi koşullar getirmeyebilir.


Üretimimizi ve ekonomik tüm unsurlarımızı buna göre yeniden belirlerken,
zorlukları nasıl aşacağımıza çok önem vermeliyiz.



İleri teknoloji kullanımı ve üretimi



Turizm gibi çok etkilenen sektörlerde inovasyon



Sanayi sektöründe gruplaşma yolu ile güç birliği



Yurt dışı pazarlarda öne çıkma, markalaşma



Eğitimde uzaktan erişim metotlarını ve olanaklarını geliştirme



İletişimde yeni teknolojilere hızla adapte olma



Tüm stratejik planlarımızı bu yönde yenileme



Tek merkezli ve çok katılımlı bir işbirliği ortamını oluşturma

konularındaki gelişimler, çok önemli dayanaklarımız olacaktır.
Elbette burada en büyük yardımcımız yine dönüştürücü teknolojiler olacakır;
Geleceği şekillendirmede, büyük veri, bulut, nesnelerin interneti, yapay zekâ
teknolojileri bizlere üretim ve uygulama bağlamında önemli araçlar sağlayacaktır.
Diğer yandan tüm bu teknolojilerin kullanımı sonucu genişleyen siber uzaydan
gelebilecek siber saldırılardan ve söz konusu teknolojilerin kötüye kullanımından
oluşabilecek güvenlik sorunlarından korunmak için Siber Güvenlik çok daha önemli
bir konuma gelecektir.
Pandemi döneminde yaşantımıza devam etmek amacıyla hızla dijital teknolojileri
kullanmak zorunda kaldık. Evde çalışmak, uzaktan eğitim, dijital platformlardan alış
veriş yapmak gibi… Bu süreç de dijital dönüşüm farkındalığı olan kurumlar ile dijital
becerileri gelişmiş bireyler yeni normale hızla ve güvenli bir şekilde uyum sağlamıştır.
Tehditleri fırsatlara dönüştürme şansı da bulmuştur. Diğer kesim ise uyum sağlamada
ciddi sorunlar yaşamış en önemlisi de siber saldırganların hedefi olmuştur.
Bu dönemde siber saldırıların % 300 den fazla arttığı rapor edilmiştir. Özellikle de
siber saldırıların sosyal mühendislik, oltalama ve fidye yazılımları üzerine odaklandığı
görülmüştür.

TBD olarak yerli ve milli kabiliyetler ile ulusal siber güvenlik kapasitemizin
geliştirilmesine verdiğimiz önem açıkça bir kez daha görülmüştür. Bu bağlamda bilişim
ve siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağı ve ürün geliştirme yeteneklerimizi
hızla geliştirmemiz gerektiğine inanıyoruz…
Bu arada çok sevindirici gelişmelerin de yaşandığını belirtmek isterim. Yakın
zamanda Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
öncülüğünde, Dünya Ekonomik Forumu'nun Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri
Ağı’na katıldı.
İmalat sanayinin dijital dönüşümünde Türkiye’yi bölgesinde merkez ülke
konumuna getirebilecek olan bu iş birliği, ülkemizde dijital dönüşüm sürecine
uygun iklim koşullarının varlığını bizlere bir kez daha göstermiştir.
Değerli Katılımcılar,
Dijital
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olduğunu

milli

unutmadan

çözümlerimizi geliştirmemiz çok önemlidir.
Başta siber güvenlik ve 5G olmak üzere, bulut bilişim, yapay zekâ, nesnelerin
interneti, büyük veri ve otonom araçlar gibi dijital dönüşüm teknolojilerinde
ihtiyaç duyulan ürün, sistem ve hizmetlerin milli kabiliyetler ile geliştirilmesini
bir beka sorunu olarak görmekteyiz. Bu yolda en büyük ihtiyaçlarımızdan biri de
ülkemizde mevcut fiber kablo uzunluğunun arttırılmasına ve iletişim altyapısının
güçlendirilmesine yönelik gerekli yatırımların acilen hayata geçirilmesidir.
Şunu da özellikle vurgulamak isterim ki, 2019 yılında yayımlanan “Milli Teknoloji
Hamlesi” stratejilerini “eylem” haline getirmemiz şarttır.
Bu stratejilerin gerektirdiği adımların tespiti, uygulanması ve yaygınlaştırılmasında
görev yapacak yapılarda bulunmak ve katkı sağlamaktan çok mutlu olacağımızı
belirtmek isterim.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bünyesinde bu yıl kurulan Milli Teknoloji Genel
Müdürlüğü’nün Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda yapacağı çalışmalarda,

TBD olarak edindiğimiz birikim ve tecrübelerimizi paylaşmak ve iş birliği içerisinde
olmak isteriz.
Önemle üzerinde durduğumuz bir diğer konu da, teknolojide dönüşümün yanı
sıra aynı paralelde kültürel dönüşümün de göz önünde bulundurulmasıdır.
Teknoloji geliştikçe kültürel dönüşümü tetikleyeceği gibi, iki bileşenin
etkileşimiyle

dönüşümün

bütünsel

ve

yaygın

etki

yaratacak

şekilde

gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bu da ancak toplumla yakın çalışma ve dijital
vatandaşlık farkındalığının yaratılması ile sağlanabilecektir.

Değerli Katılımcılar,
Tekrar bir araya gelebildiğimiz bu gün, geleceğe hep birlikte bakabilmenin gururunu
yaşıyorum.
Panellerimizde tartışacağımız konular, umarım hepimiz için yol gösterici, ekosistem
paydaşları arasında ortak akıl ve güç birliği oluşturulmasına katkı sağlar.
Sözlerime son vermeden önce, katılım ve katkılarıyla etkinliğe değer katan Sayın
Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Bakan Yardımcılarımız ile siz değerli katılımcılara
yürekten teşekkür ederim.
Yüz yüze toplantıların çok zor şartlara bağlı olduğu bugünlerde bizlere bu olanağı
sağlayan Sayın BTK Başkanımıza özellikle teşekkürlerimizi iletmeyi borç bilirim.
Ayrıca, tüm etkinliklerimizde bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen tüm
paydaşlara, Etkinlik Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Ali Yazıcı başta olmak üzere, tüm
Etkinlik Yürütme Kurulu çalışanlarına, TBD profesyonel kadrosuna, velhasıl emeği
geçen herkese teşekkürler sunarım.
Saygılarımla hepinize başarılı bir etkinlik diliyorum.

