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Sayın Bakanım, Sayın TÜSİAD Başkanım,
Değerli Bilişimciler, Değerli Konuklar, Basınımızın
Değerli Üyeleri
Hepinizi şahsım ve TBD Yönetim Kurulu adına saygıyla
selamlıyorum.
Sayın Bakanım,
Katılımınızla bize onur verdiniz. Teşekkür ederiz.
İzninizle TÜSİAD Başkanımız Erol Bey için birkaç cümle söylemek
isterim. Erol Bey bizden biri, bilişimci. Uzun süre beraber çalıştık.
Türkiye’nin güzide kuruluşu TÜSİAD Başkanı olması biz Bilişimcileri
ziyadesiyle mutlu etti. Ayrıca etkinliğimize katılımı da bizleri
onurlandırmıştır.
Kendilerine teşekkür ediyorum.
Tarihi tam olarak hatırlayamıyorum, 1998 veya 1999 yılı olabilir.
İstanbul’da Bilişim Kurultayın’da yaptığım açılış konuşmasından sonra
misafirimiz olan ve açılış konuşması yapacak olan rahmetli Sakıp
Sabancı’nın yanına oturduğumda, bana dönerek “Sayın Başkan güzel
konuştun, Tebrik ederim ancak Başkanım konuşman hep ..cek ..cak,
..meli ..malı dedi. Biraz da yaptıklarınızdan, bahset” demişti. Ben tabii
mahçup bir şekilde “haklısınız efendim” demiştim.
Sonrasında TBD olarak çözüm dönemini başlatmış ve Bilişim Sektörü
adına “Bilişim hukuku altyapısının oluşturulması, e-imza, Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu, Bilgi Güvenlik Kanunu, Bilgi Toplumu Stratejisi, e-

devlet ve e-Türkiye Çalışmaları, Çerçeve programlarına katılım, 1. Ve 2.
Bilişim Şuraları, Teknopark yasası, Evrensel haberleşme fonunun
oluşturulması, TOBB sektör Kurulunun oluşturulması, TBMM Bilgi ve
Bilgi Teknolojileri Grubu oluşturulması Bilişimcilerin özlük hakları” gibi
önemli işleri başarıyla gerçekleştirmiştik. Bugün yine belki meli, malı ya
da cek cakları bol bir konuşma yapacağım bunun için Sakıp Sabancı’nın
ruhunun beni affetmesini diliyorum. Bu konuşma belki bir yol haritası
olacak bizim için.
Siz Bilişimcilerin bizlere bu yolculukta yardımcı olmanızı diliyorum.
Değerli Bilişimciler,
Bugün karşılaştığımız çok çeşitli ve büyüleyici zorlukların en büyüğü ve
önemli olanı, yeni teknoloji devriminin nasıl anlaşılacağı ve
şekilleneceğidir. Nasıl yaşadığımızı, çalıştığımızı ve birbirimizle
ilişkilerimizi temelden değiştirecek bir devrimin başındayız. Ölçek,
kapsam ve karmaşıklığıyla, 4.Sanayi Devrimi olarak adlandırılan şey
insanlığın daha önce yaşamış olduğu herhangi bir şeye
benzememektedir.
Bu yeni devrimin hızını büyüklüğünü henüz tam olarak kavrayamadık.
Benzeri görülmemiş bir işlem gücü, depolama kapasitesi, milyarlarca
insanın mobil cihazlarla bilgiye erişme imkânı, yapay zeka, robotik,
nesnelerin interneti, 3D baskı, nanoteknoloji, biyoteknoloji, malzeme
bilimi, enerji depolama gibi birkaç tanesini sayabileceğimiz geniş alanları
kapsayan teknoloji atılımlarının şaşırtıcı sonuçlarını düşünün. Bu
yeniliklerin çoğu emekleme aşamasındadır. Ancak fiziksel, sayısal ve
biyolojik dünyalar arasında teknolojilerin kaynaşması birbirlerini
güçlendirip, gelişmelerinde bir dönüm noktasına ulaşmak üzeredirler.
Gelişmekte olan teknolojilerin benimsenmesi ile ilgili derin belirsizlik, bu
sanayi devriminin yol açtığı dönüşümlerin nasıl oluşacağını bilmediğimiz
anlamına gelir;
Ortak hedef ve değerleri yansıtan kolektif bir geleceği şekillendirecek
isek, paylaşılan anlayış özellikle kritiktir. Teknolojinin yaşamlarımızı ve
gelecek nesillerin yaşamlarını nasıl değiştirdiği ve içinde yaşadığımız
ekonomik, sosyal, kültürel ve insani bağlamı nasıl yeniden şekillendirdiği
hakkında kapsamlı ve küresel olarak paylaşılan bir görüşe sahip olmak
zorundayız.

TBD olarak bize düşen görev;
• Teknolojik devrimin kapsamı ve hızı ile çok yönlü etkisinin farkındalığını
artırmak
• Temel sorunları özetleyen ve olası tepkileri vurgulayan teknolojik
devrimi düşünmek için bir
çerçeve oluşturmak
• Teknolojik devrimle ilgili konularda kamu-özel, üniversite ve STK
işbirliğine ilham verecek bir platform sağlamak.
Ülkenin nitelikli insan gücünün temsilcisi olan bilişimciler Türkiye’nin
kalkınmasında ve gelişmesinde çok önemli işlevlerinin olduğunun
farkındadırlar ve bugüne dek ülke kalkınmasındaki görevlerini büyük bir
onurla üstlenmiş, büyük bir özveri ile yerine getirmişlerdir.
Sayın Bakanım, Değerli Katılımcılar,
Türkiye kimilerinin orta geliri tuzağı dediği bir eşik noktasında
debelenmektedir. Biz çalışkanlığımız ve üretkenliğimizle, çözümler
üretme ve çözümler geliştirme çabamızla bu ülkenin gelecek kuşaklarına
örnek olmak istiyoruz. Biz bilişimciler bilişim ürünlerini geliştiren, bilişim
ürün ve hizmetlerini üreterek ve kullanarak dünyaya açılan bir Türkiye’yi
yaratmak istiyoruz.
Bilgiyi üreten kullanan ve bilgiyle güçlenen bir Türkiye istiyoruz. Bu eşik
noktasını ancak bunu başarabildiğimizde aşabiliriz.
Türkiye Bilişim Derneği olarak önümüzdeki dönemde özellikle ve
öncelikle KOBİ’lerimizin değişim ve dönüşümü konusunda çalışmalar
yapacağız.
Değişim ve dönüşümü KOBİ’lerden bekleyemeyiz. Dönüşüm dinamiği
KOBİ’lere dışardan ve değişimin aktörleri tarafından aşılanmak
zorundadır. Değişimin aktörleri kamudur, siyasettir, üniversitelerdir,
finans kurumlarıdır; her biri bir sektöre öncülük eden güçlü holding
yapılardır; değişim konusunda kendini bir alana konumlandırmış Sivil
Toplum Kuruluşları, Ar-Ge ve inovasyon platformları, destek-teşvik
sistemleridir. Türkiye’de bu aktörlerin tümü vardır. KOBİ’ler için çok
değerli çalışmalar yapmaktadırlar ama alınan sonuçlar tatmin edici

olmamaktadır. Çünkü koordinasyon eksikliği yaşanmaktadır. Büyük bir
KOBİ dönüşüm hareketi başlatmak için, KOBİ’lere yönelik çalışmaların
bir eşgüdüm içinde yürütülmesinin gerekliliği her zamankinden daha
önemli hale gelmiştir.
Değerli Bilişimciler,
Bu etkinlik kapsamında Ar-Ge, İnovasyon, Üretim ve istihdam konuları
verimlilik ve süreklilik teması çerçevesinde tüm detaylarıyla çok değerli
uzmanlar tarafından tartışılacak ve bir sonuç raporu da oluşturularak
karar vericilere ulaştırılacaktır.
Başbakan Sayın Binali YILDIRIM’ın 2017 yılını “Bilişimde Gelişim Yılı”
ilanını büyük bir mutlulukla karşılamaktayız. Ancak hızlı bir değişim
içinde olan bilişim teknolojilerinin karmaşıklığı ve sürekliliği açısından;
Bilişimin stratejik bir sektör olarak ilan edilmesi öncelikli arzumuzdur.
Sayın Bakanım,
Kamu Kurum ve kuruluşlarının e-dönüşümü, Bilişim sektörünün gelişimi
ve bilişim teknolojilerinin sanayide etkin kullanımına yönelik iyi niyetli ve
başarılı çalışmalar yapılmaktadır. Ancak sonuçları itibariyle baktığımızda
bilişim teknolojilerinin üretimi, yaygınlaşması ve küresel pazarda yer
alması konusunda bir yol haritası belirlemekte zorluklarımız olduğu
gözlenmektedir. Ülkemiz gelişimini doğrudan etkileyen bu durum, ortaya
konan politika ve stratejilerin sağlıklı koordinasyonu ve işbirliğinden
geçmekte olduğunu bilmekteyiz. Bu nedenle Bilişim Bakanlığı kurulması
konusundaki ısrarımızı bir kez daha yineliyoruz. Bu toprakları Vatan
yapan başta yüce Atamız, tüm gazi ve şehitlerimiz ile geleceğimizi inşa
edecek gençlerimiz ve çocuklarımıza sözümüz olsun. Biz Bilişimciler,
tüm gücümüzle geleceğimizi şekillendirmeye devam edeceğiz.
Bilişim gelecektir. Gelecek, Bilişimle şekillenecek…
Etkinliğimize katılım sağlayarak bizleri onurlandıran Sayın Bakanımıza,
TÜSİAD başkanımıza, destekleyen sponsorlarımız ile organizasyonda
emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, basının değerli temsilcilerine ve siz
değerli katılımcılara teşekkür eder saygılar sunarım.

