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Sayın Bakanım,
Sayın Belediye Başkanım,
Sayın Genel Müdürlerim,
Sayın Daire Başkanlarım,
Değerli Bilişimciler,
Değerli Konuklar,
Değerli Basın Mensupları

Konuşmama başlamadan önce hepinizi Şahsım, Yönetim Kurulum, Şube
Başkanlarım,

Yönetim

Kurulları

ve

İl

Temsilcilerimiz

adına

saygıyla

selamlıyorum.

Türkiye’nin en köklü Sivil Toplum Kuruluşlarından biri olan Türkiye Bilişim Derneği
olarak

uzun

yıllardan

beri

düzenlediğimiz

iki

önemli

etkinliğimizi

birlikte

gerçekleştirmekteyiz. Digital dönüşüm sürecinde olan ülkemiz için kamu ve tüm
sektörlerle bir araya gelmiş olmaktan ve bu heyecanı sizlerle paylaşmaktan dolayı
büyük mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoşgeldiniz.
Yirmibirinci yüzyılda önemli bir yapı olarak karşımıza çıkan sivil toplum kuruluşları
günümüzde işlevleriyle daha etkin bir rol üstlenmişlerdir. Siyasal ve toplumsal
alandaki rollerinin belirgin bir şekilde artması sonucu STK lar kamu ve özel sektörün
yanında üçüncü bir sektör olarak kalkınma sürecinde yerini aldı. Bu anlayış
doğrultusunda TBD olarak sektördeki öncü rolümüzü sürdürmekteyiz. Bu kararlılıkla
çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki üç aylık kısa dönem içinde
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Ankara’da 2. Ankara KOBİ ve Bilişim Kongresini, İzmir de 1. İzmir KOBİ ve Bilişim
Kongresini, yine İzmir de paralel olarak 5.Bilişim Hukuku Etkinliğini ve 35. Ulusal
önemli Bilişim Kurultayını gerçekleştireceğiz. Diğer taraftan şubelerimiz de
bulundukları illerde bilişim sektörüyle koordineli ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği
içinde etkinlikler gerçekleştirmektedirler.
TBD olarak yalnızca etkinlik düzenlemekle kalmıyoruz. Sorunlu alanlara çözüm
üreten projeler gerçekleştiriyoruz. Bunlardan birkaç tanesi Van’da gerçekleştirdiğimiz
İpekyolu Projesi, TBD genç yaz kampı, TBD’nin de üyesi olduğu CEPIS yani Avrupa
Bilişim Profesyonelleri Konseyi çalışma guruplarına katkı vermekteyiz: Siber güvenlik,
Bilişim Profesyonellerinin kapasitelerini artırılması , Bilişimci kadın ve Türkce Bilişim
Terminoloji çalışmaları gibi…
Yaptıklarımızı sayacak olursam çok uzun zaman alacak o yüzden şimdiki
etkinliğimizle devam etmek istiyorum.
Kamu-BİB - Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği, her sene özellikle kamu
bilişim faaliyetlerinde ortaya çıkan sorunlara ortak çözüm arayışlarını sürdürmektedir.
Kamu-BİB kamu bilişim projelerinde kazanılan tecrübelerin paylaşımı, dünyada ve
ülkemizde bilişim teknolojilerindeki yenilikler ve bu yeniliklerden yararlanarak etkin,
verimli ve kamu hizmetlerinde iyileştirici projelerin geliştirildiği ve kamu bilişim
yatırımlarına yön veren fikir ve önerilerin tartışıldığı bir platformdur.
Bilişim sektörünün 25 senelik temel buluşma toplantısı olarak bilinen BİMY- Bilgi
İşlem Merkezi Yöneticileri Seminerlerimiz Kamu ve özel sektörde çalışan üst ve orta
düzey yöneticilerin dayanışmalarını artırmayı amaçlayan; sektördeki küresel
gelişmelerin, yeni eğilimlerin, teknolojik yeniliklerin değerlendirildiği bir etkinliğimizdir.

Gündeminin sürekli değiştiği bir coğrafyada, belirsizliklerin arttığı ve özellikle de
ekonomik zorluklar yaşadığımız bu dönemde, bir araya gelmenin ve bilişimin kaldıraç
gücünden yararlanarak tüm sektörlerde dijital dönüşümle kalkınmanın çok önemli
olduğunun altını çizmek istiyorum. Belli bir refah seviyesini yakalamış ve bunu sürekli
geliştiren ülkelerde bilişimin ortak payda olduğu görülmektedir. Bilişim toplumuna
geçmiş olan ülkelerde, bilişimin sağlamış olduğu yetkinliklerle objektif, şeffaf ve
hesap verebilir kurum ve kuruluşlar sayılarını artırmaktadırlar.
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Bilişime gönül ve emek vermiş bilişimciler olarak ülkenin gündeminin oluşturulmasına
katkı sağlamak, bilişim konusunda yapılanlara, yapılamayanlara, yanlış uygulamalara
dikkat çekmek için çalışmaktayız. Karar verici makamlara çözüm alternatifleri
sunmak, çeşitli eylem planlarının hazırlanmasında aktif görevler almak, dijitalleşme
başta olmak üzere bilişimle ilgili nitelikli raporlar hazırlayarak farkındalıklar
oluşturmak zorundayız.

Etkinlikleri amaç değil araç olarak gören Türkiye Bilişim Derneği, bilişim konularını
gerçekleştirmeye yönelik çözüm ve proje önerilerini sürekli olarak geliştirmekte, ilgili
birimlerle koordineli olarak hayata geçirmeye çalışmaktadır.
Teknoloji üreten, ARGE, yenilik ve girişimcilik temelli olarak tüm sektörlerde dijital
dönüşümü gerçekleştiren, küresel rekabette başarılı ve refah seviyesi yüksek bir
Türkiye

için

bütün

taraflara

özellikle

de

bilişimcilere

önemli

sorumluluklar

düşmektedir. 20. sini gerçekleştirmekte olduğumuz Kamu BİB ve 25. sini
gerçekleştirdiğimiz BİMY ortak etkinliğinin ana teması "DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE
KÜRESEL EĞİLİMLER" olarak belirlenmiştir. Bu bütünleşik etkinlikte ele alınan
konular yedi ana eksen etrafında toplanmıştır.


Dijital Gelecek



Teknolojide Küresel Eğilimler



Dijital Dönüşümde Yapay Zeka Teknolojileri



Robotik ve Otonom Sistemler



Yerli ve Milli Teknolojilerle Dijital Dönüşüm



Kamuda ve Sektörlerde Dijital Dönüşüm



Yerli ve Milli Yazılımın Yol Haritası

konulu oturumlarda konuşmacılarımız ve katılımcılarımız tarafından teknolojiler ve
uygulamaları ile insan ve süreçler birlikte ele alınacaktır. Dijital Dönüşüm Süreçleriyle
Gelecek Bilişim Yatırımları üzerine konuşulacak, bilgi alışverişi ve paylaşım ortamı
yaratılacak, dönüşümle beraber olası sorunlar ve öneriler tespit edilerek çözümler
üretilecektir.
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Günümüzde sürekli nefes kesici bir hızla ilerleyen değişime tanıklık ediyoruz.
Değişime ayak uydurup fırsatları değerlendiren bireylerin ve pazara yeni giriş
yapanların

piyasa

hâkimiyetini

kolaylıkla

ele

geçirebildiklerini

gözlemliyoruz.

Teknolojinin üstel büyümesi sadece bağımlılığımızı artırmamış, aynı zamanda
savunma ve güvenlik açısından asimetrik bir oyun alanı yaratmıştır.
Benimsenmesine ilişkin hala bazı engeller bulunmakla birlikte yapay zekâ teknolojileri
günümüzde yaygın bir şekilde birçok sektörde kullanılmaktadır. Şirketlerin büyük bir
kısmının yeterince ihtiyaç duymadığı yapay zekâ teknolojilerinin geleneksel
çözümlere kıyasla daha pahalı göründükleri de gerçektir. Ancak bu gerçek, yapay
zekânın geleceği ne olursa olsun insanların yaptığı birçok görevin yerini alacağı
gerçeğini değiştirmemektedir. Bu kapsamda yapay zeka teknolojilerinin tam olarak
anlaşılamadığı düşünüldüğünden, etkinliğimizde, konunun hem içerik hem sektörel
bazda uygulamalarının ele alınması uygun görülmüştür.

Endüstri 4.0, yapay zekâ, robotik sistemler gibi kavramların ortaya çıkmasıyla birlikte
hemen hemen her sektörde hızlı değişimler yaşanmaktadır.
Robotik biliminin günümüzdeki durumuna baktığımızda geleceğinin çok parlak olduğu
açıktır. Endüstriyel alandan çıkıp evlere girme hazırlıkları yapan robotların varlığı bu
düşüncemizi pekiştirmektedir. Hasta bakıcı robotlar, temizlik robotları artık düşünce
aşamasından çıkıp pratik sahaya inmiş durumdadır. Bu bölümde yapılan konuşmalar
robotik ve otonom sistemler ve teknolojileri ile ilgilenen dinleyicilere katkılar
sağlayacaktır.
Dijital dönüşüm, teknoloji uygulamalarını geliştirmek, vatandaşlara bazı hizmetlerin
zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın sunulmasını sağlamaktadır. Daha şeffaf ve
daha fazla iletişim içinde oldukları ortamda vatandaşların daha katılımcı, daha hesap
sorabilir ve devletin bir parçası olarak aidiyet duygularının arttırılması temel ilke ve
hedefleri vardır. Etkinliğimizde yer alacak panelde sizlerin katılım ve katkısıyla bu
konuyu tüm yönleriyle tartışmak istiyoruz.
TBD olarak konusunda uzmanlar, akademisyenler, özel sektör firma temsilcileri ve
sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de yer aldığı, Yerli ve Milli Yazılım Çalışma
Heyeti oluşturulmuştur. Bu heyet “yazılım sektörünün gelişmesi, yatırımcılarla
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işbirliklerinin geliştirilmesi ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi” amacıyla hazırlanan
YOL HARİTASI niteliğinde bir rapor taslağı oluşturmuştur. Bu rapor üzerinde
değerlendirmeler ve görüş alışverişlerinin yapılacağı çok önemsediğimiz bir
oturumumuz bulunmaktadır. Bu çalışma sonrasında Basın toplantısı düzenleyerek
kamuoyunu bilgilendireceğiz. Ankara’ya döner dönmez heyetimizce yapılacak teknik
çalışmalar sonrasında da raporumuzu Cumhurbaşkanlığına, Bakanlıklara ve dijital
dönüşüm ofisine sunacağız.
“DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE OLAN TÜRKİYE İÇİN, KAMU VE TÜM
SEKTÖRLERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRELİM ”
diyerek sözlerimi tamamlarken, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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