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Cumhurbaşkanımızın Baş Danışmanı Sayın Prof. Dr. Davut Kavranoğlu,
CEPİS Başkanı Sayın Byron Nicolaides,
Değerli CEPİS Üyeleri,
Bayanlar ve Baylar,
Hepinizi Türkiye Bilişim Derneği adına saygıyla selamlıyorum.
Sizleri ülkemizde görmek bizim için büyük bir mutluluk. Hepiniz hoş
geldiniz.
Byron Nicolaides bizlerin uzun süredir dostu ve arkadaşıdır. Kendilerine
bu organizasyonu İstanbul’da yapma isteklerinden dolayı teşekkürlerimi
sunuyorum.
Türkiye Bilişim Derneği, Bilişim alanındaki dünyada en eski derneklerden
biridir.
Bir yanlışlık yapmama adına temkinliyim ancak galiba en eskisi. Türkiye
Bilişim Derneği 1971 yılında kurulmuş, 22 Nisan’da 47. Yaşını
kutlayacağız. Yaklaşık yarım asırlık ömrü içine oldukça fazla ilki sığdıran
derneğimiz 1994 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile “ Kamu Yararına
Dernekler” statüsüne alınmıştır. Kamu Yararına Dernekler Statüsü
ülkemizde önemli bir ayrıcalıktır.
Türkiye Bilişim Derneği e-Europe ve e-Europe + (plus) nın türevi olan eTürkiye çalışmalarının koordinasyonunu üstlenmiş, başarı ile yerine
getirerek üç bakanımızın da üye olduğu e-dönüşüm İcra Kurulunun
oluşmasına da vesile olmuştur.

Bugün ise Sayısal/Dijital Gündem 2020 çalışmalarının koordinasyonunu
yürütmektedir.
Türkiye Bilişim Derneği olarak bir iki yıla kadar kamu ağırlıklı bir çalışma
yürütmüş kamunun bilişim süreçlerinin hepsinin içinde olmuş e-devlet ve
e-Türkiye çalışmalarını başlatmıştır.
Şimdi ise Kamunun yanı sıra ağırlıklı olarak KOBİ’lerin dijital dönüşüm
konusunda ağırlıklı olarak çalışmakta özellikle endüstri 4.0 konusunda
farkındalık çalışmalarını çeşitli etkinlikler ve projeler ile sürdürmektedir.
Diğer taraftan çocuklar, gençler ve kadınlarımız için çeşitli projeler
hayata geçirerek ekonomik kalkınmamıza katkıda bulunma çabası
içindeyiz.
Daha detay bilgileri değerli dostum ve arkadaşım Erdem Erkul sizlere
aktaracaktır.
Türkiye Bilişim Derneği, CEPİS gibi, Bilişimin toplumsal gelişime
katkısının farkındadır. Bu nedenle bir yandan bilişim profesyonellerinin
yetkinliğini arttırmayı amaçlarken diğer yandan da toplumun tüm
katmanlarında sayısal okuryazarlığı arttırmayı ve bölgeler arası sayısal
uçurumu daraltmaya yönelik faaliyetleri yürütmektedir.
CEPİS tarafından yürütülen “Digital Skills and Jobs Coalition” insiyatifini
ve “European e-Competence Framework” çalışmalarını yakından takip
ediyoruz.
Sizin bu konulardaki tecrübelerinizi ve bilgi birikiminizi Türkiye’nin dijital
olgunluk seviyesini yükseltmeyi amaçlayan “Türkiye’nin Sayısal
Gündemi” çalışmalarında kullanmayı hedefliyoruz. Bu neden ile TBD
olarak CEPİS ile işbirliğine çok önem veriyoruz.
Size Türkiye’de IT kullanımımı ile ilgili kısa istatistiki bilgiler vermek
istiyorum;
 Sayısal uçurumun kapatılmasında önemli bir parametre olan geniş
band internet erişiminde 2017 yılında Türkiye’de 11.4 milyonu sabit







abone, 56.5 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 67.9 Milyon
abone sayısına ulaşılmıştır.
Genişbant İnternet erişim imkânına sahip hanelerin oranı ise %
78,3’ ulaşmıştır.
Bireylerin yüzde 42,4’ü e-devlet hizmetlerini kullanmıştır.
İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet
siparişi veren ya da satın alan bireylerin oranı yüzde 25’e
ulaşmıştır.
Hanelerin yüzde 22,9’unda masaüstü bilgisayar, yüzde 36,4’ünde
taşınabilir bilgisayar mevcut iken tablet bilgisayar bulunma oranı
yüzde 29,6 oldu.

Değerli konuklar,
Son yıllarda devlet destekli siber saldırıların kritik altyapılara yöneldiği
bilinmektedir. Diğer taraftan da bireylere yönelik düşmanlık, korkutma,
tehdit, sindirme ve taciz amaçlı eylemler yaşanmaktadır. Siber Zorbalığın
da özellikle çocukları ve gençleri hedef aldığı görülmektedir.
Siber Güvenliğin önemi önümüzdeki yıllarda artarak devam edecektir.
Ayrıca dijital dönüşümü tetikleyen IOT (Nesnelerin İnterneti), Coloud
Computing ve AI (Yapay Zekâ) teknolojileri ile de çözülmesi gereken
büyük zorlukların geleceğini ve siber güvenliğe yeni bir bakış açısı
kazandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle de uluslararası
işbirliğinin ve bilgi paylaşımının çok önemli olduğunu değerlendiriyoruz.
Sözlerime burada son verirken hepinize tekrar hoş geldiniz der,
Ülkemizden iyi anılarla ülkelerinize dönmenizi temenni ederim.

