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Sayın İstanbul Büyükşehir Başkanım 

Değerli Konuşmacılar 

Değerli Katılımcılar ve İzleyiciler 

Değerli Basın Mensupları 

Hepinizi şahsım ve TBD Yönetim Kurulu adına sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 

TBD’nin bu yıl 50. yılını kutluyoruz. TBD’nin 50 yıllık özeti işbirliği ve ortak akıldır. Bu 

etkinliğinde yeni işbirlikleri ve ortak akıl yaratmasını ve ülkemize hizmet etmek için yeni 

fırsatlar oluşturmasını temenni ediyorum. 

Sayın Başkanım bugün bizimle olmanız, STK’lar ile işbirliği ve Dijital Dönüşüm 

konularının öncelikleriniz arasında olduğunu göstermekte ve bizleri ziyadesiyle mutlu 

etmektedir. Bu etkinlik kapsamında Kurumunuzla işbirlikleri ortamının yaratılması ve 

geliştirilmesini çok isteriz. 

Değerli Katılımcılar, 

Halen yaşamakta olduğumuz COVID-19 salgını, küresel ekonomi ve toplumun tüm 

katmanlarında önemli belirsizlikler, yeni riskler ve yeni fırsatlar yarattı. Uzaktan 

çalışma, uzaktan eğitim ve dijital platformlar üzerinden alış veriş başta olmak üzere iş, 

ticaret ve yaşam alanlarında dijitalleşmenin hızla gerçekleşmesine, dijital teknolojilerin 

yaygın olarak kullanımına ve yeni normal diye tanımlanan bu evrende yaşamaya bizleri 

zorladı.  Bu dönemde veriye dayalı ekonomi daha ön plana çıktı. Veri toplama, veri 

analizi, veriden değer yaratma ve veri güvenliği önemini bir kat daha arttırdı.   

2012 yılında TOSYÖV başkanı iken yaptığım konuşmada şöyle demiştim: 

“İş zekâsını oluşturmak zahmetli bir çalışma. Elimizdeki verileri nasıl 

sınıflayacağımızı, bu veriler üzerinde ne gibi ölçümler yaparak bilgi 

oluşturacağımızı modellemek başlı başına zor bir iş. Üstelik verilerimizin 

doğruluğundan, güncelliğinden bile kaygılı olabiliriz.” 

 



Veriye dayalı teknolojik gelişmelerin akıllı şehirlere,  KOBİ’lere ve ticarete etkisini ve 

yeni finansal sistemlerin dijital ekonomiye ve girişimcilik ekosistemine olan katkısını 

ortaya koymak ve ortak akıl oluşturmak amacıyla bugün buradayız. 

Son yıllarda baş döndürücü bir hızla gelişen Bilişim Teknolojileri; şehirlerde sorunları 

çözme, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve vatandaşların yaşam kalitelerinin 

arttırılmasına önemli katkılar sağlamaktadır.  

Dünyada gelişmiş ülkelerin birçoğunda “Akıllı Şehir Stratejileri”  başta trafik, 

yapılaşma, çevre, hava kirliliği, eğitim, sağlık, güvenlik, iletişim ve altyapı olmak üzere 

bilişim tabanlı çözümler kullanılarak geliştirilmiştir.  

Bilişim teknolojileri dünyanın önemli şehirlerinin gelişiminde etkin olarak kullanılmış ve 

şehirler birer akıllı yaşam alanlarına ve bilişim şehirlerine dönüşmüştür. 

TBD olarak yerel yönetimlerin ülkelerin ArGe, Girişimcilik ve İnovasyon 

ekosistemine olan önemli katkılarının farkındayız.   

TBD Bilişim Kentleri çalışma grubu 2000’lerin başından buyana belediyelerin bilişim 

teknolojilerini kullanarak ve halk ile bütünleşerek, halkın istek ve ihtiyaçları 

doğrultusunda hizmet vermelerine yönelik olarak çalışmalarını yürütmektedir. Bu 

çalışma grubunda akademisyenler, kamu kurumlarının temsilcileri, belediye yetkilileri 

ve sektör firmaları bir arada çalışmaktadır.  

TBD olarak, mobil uygulamalar, yapay zeka, işletme, sağlık ve organik tarım 

yazılımları, atık yönetimi telekomünikasyon, bilgi güvenliği, savunma, akıllı şehir 

sistemleri, e-oyunlar, nesnelerin interneti, büyük veri, e-öğrenme, benzetim ve yeşil 

çevre teknolojileri konularında fikir, ürün ve/veya proje geliştirmeyi hedefleyen genç 

girişimcilere yönelik Kuluçka Merkezleri’nin Yerel Yönetimler tarafından hayata 

geçirilmesini ve bu yapıların yaygınlaştırılmasını çok önemsiyoruz.  

Çünkü tüm gelişmiş ülkelerdeki kentlerde birden fazla hatta çok sayıda kuluçka 

merkezi bulunmakta ve söz konusu kuluçka merkezleri bulundukları kentler için bir 

cazibe ve çekim merkezi oluşturmakta, refahın artmasına ve kentin sosyo ekonomik 

kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. (Tokyo) 

TBD olarak kuluçka merkezlerinde teknoloji geliştirmeyi hedefleyen genç girişimcilere 

yön verecek proje yönetimi, ekip oluşturma, süreç yönetimi, finansal okur yazarlık ve 

sözleşme okur yazarlık eğitimlerini de kapsayacak şekilde rehberlik hizmetlerinin 

verilmesini çok önemsiyoruz.  

Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde Ankara’nın Bilişim 

Başkentine dönüştürülmesine ve belediye tarafından verilen hizmetlerin 

dijitalleşmesine yönelik faaliyetleri yürütmekteyiz.  



Söz konusu faaliyetlerimizi şubelerimizin olduğu tüm şehirlere yaygınlaştırılmasını 

hedefliyoruz. 

İstanbul'un dijital dönüşüm yolculuğunun ilk adımı olarak İBB tarafından hayata 

geçirilen ulaşım, canlı destek, sosyal yardım, fatura ödeme, su sipariş ve karekod ile 

ödeme gibi bir çok uygulamayı bütünleştiren “İstanbul Sensin” süper uygulamasını 

çok önemsiyoruz. Tabi burada önemli olan nokta İstanbullu vatandaşların da 

hayatlarını kolaylaştıracak olan bu uygulamayı benimseyerek yaygın olarak 

kullanmaları ve söz konusu uygulamanın hem güncellenmesine hem de yeni özellikler 

eklenerek geliştirilmesine katkı sağlamalarıdır. 

TBD olarak STK’lar aracılığıyla ortak akıl ile oluşturulan çözümlerin kalıcı olduğuna ve 

tüm paydaşlara önemli katkılar sağladığına inanıyoruz. 

Sözlerime burada son verirken başta İstanbul Şube Başkanımız Sayın Deniz 

Tiryakioğlu olmak üzere etkinliğe emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.  Etkinliğin 

başarılı geçmesini diliyor ve hepinizi TBD adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  

 

 


