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Sayın Genel Müdürlerim, 

Sayın Daire Başkanlarım, 

Değerli Bilişimciler, 

Değerli Konuklar, 

Değerli Basın Mensupları 

 

 

Kamu-BİB 22 ve BİM-Y 26 Bütünleşik Etkinliği’ne hoş geldiniz. Hepinizi Şahsım, 

Yönetim Kurulum, Şube Başkanlarım, Yönetim Kurulları ve İl Temsilcilerimiz adına 

saygıyla selamlıyorum. 

Bu gün bizleri bir araya getiren ve her ikisi de yirmi yılı aşkın süredir gerçekleştirilen 

BİM-Y ve KAMU-BİB etkinliklerimiz, bu yıllar içerisinde kendi markalaşma ve 

kurumsallığını oluşturan bir bütünselliğe kavuştu. 

Geçen yıllar süresinde bu etkinliklerimizde oluşan ortak akıl ve saptamalar ülkemizin 

bilişimle gelişim yolculuğuna azımsanamayacak yansımalar ve katkılar sağladı. 

Türkiye gibi kalkınma ve gelişme hedeflerine ulaşma amaçlı hamleler yapmakta olan 

ülkelerde, STK’ların işlev ve görevleri gün geçtikçe daha da önem kazanmakta. 

Türkiye Bilişim Derneği olarak bizim, geçmişten bu yana, etkinliklerimiz aracılığı ile 

Türkiye’nin dijital dönüşümü süreçlerinde birleştirici, paydaşların işbirliğini yükseltici ve 

çözüm önerilerini beraberinde getirecek platformlar sağlamak olmuştur. 



Türkiye Bilişim Derneği kurulduğu günden bu yana uzmanlık alanlarına bağlı olarak 

bilişim sektöründeki dikey örgütlenmeleri de teşvik etmiş ve desteklemiştir.  

Bizler, ülkenin gündemini oluşturamasak da gelecekte olacaklara, yapılanlara, 

yapılamayanlara, yanlış uygulamalara dikkat çekmek durumundayız.  

Bu inanç ile karar vericilere iletilmek üzere çözüm önerileri oluşturmak ve eylem 

planları hazırlamak, kendimize de görevler çıkararak sivil inisiyatifler aracılığıyla 

gözleme ve izleme işlevlerini yerine getirerek, nitelikli raporlar hazırlama ve farkındalık 

oluşturma çabasını sürdürmekteyiz. 

Bu çalışmalar içinde elbette en önemlileri bilişim profesyonelleriyle birlikte 

gerçekleştirdiğimiz geleceğe yönelik bu ve benzeri “ortak akıl” toplantılarımızdır. Bu 

toplantıların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülke bilişim politikalarının ve 

dijital dönüşüm çabalarının yönlendirilmesinde büyük önemi olacağından eminiz. 

Tabii koyduğumuz hedeflerde yeterli olabilmek için kendi yapımızı da gözden 

geçirerek, TBD İcra Kurulu, TBD Akademi ve TBD Yüksek İstişare Konseyi’nin yeniden 

yapılandırılarak, nitelikli strateji belgeleri ve dokümanların oluşturulması ve sektör 

beklentilerinin karşılanmasına yönelik tedbirlerimizi de alıyoruz. 

Bu yapılanma ile sürdürdüğümüz etkinliklerimiz ve ürettiğimiz bilgilendirme ve strateji 

dokümanlarında en büyük odaklarımız: 

 Yerli, Milli ve Özgün üretim oranının hızla yükseltilmesi, 

 Ülkedeki kamu, özel ve akademik girişimlerin koordinasyon ve eşgüdümünün 

sağlanması, 

 Dijital dönüşüm alanında yeni endüstri kriterlerine uygun nitelikli insan kaynağı 

yetişmesi, 

 Siber güvenlik ekosisteminin oluşturulması ve  

 Evrensel nitelik ve boyutlarda ulusal standartlar geliştirilmesi 

alanlarındadır. 

En yakın örnekleri de, Yerli ve Milli Üretim Çalışma Grubunun kurulması ve yayımladığı 

Raporlar, Türk Standartları Enstitüsü ile sürdürmekte olduğumuz protokole bağlı 

etkinlik ve dokümanlar, Bakanlıklar-Kamu kuruluşları ile, Cumhurbaşkanlığı Dijital 

Dönüşüm Ofisi ile yakın diyaloğumuz, Siber Güvenlik konusundaki etkinliklerimiz, BTK 

ile sürdürdüğümüz çalışmalar, TBD İcra Kurulu faaliyetleri, Cumhurbaşkanlığı ilgili 



Kurullarıyla, Bakanlıklarımız ve Üniversitelerimizle süren Çalışmalar, Sanayi ve Ticaret 

Odalar Birlikleri ile yakın işbirliklerimiz, TBD Akademi Eğitim etkinlikleri ve gençlik yaz 

kampları gibi bir çoğunu da burada sayamayacağım çalışmalarımızdır. 

Değerli katılımcılar,  

Ülkenin gündemi ne olursa olsun, bir yandan dijital dönüşüm hamlesinin hız kesmeden 

devam etmesi ve çalışmalara hız verilmesi gerektiğini çok net olarak görüyoruz. 

Dijital Dönüşümü hedefleyen bütüncül ve yenilikçi politikaların gerektirdiği ve dijital 

teknoloji sektörüne doğru aktarıldığı yapısal bir dönüşümün gerçekleştirilmesi 

hedefimizdir. 

Elbette dijitalleşmeye tek başına yegâne çıkış yolu olarak bakmamak lazım, bu 

sıçramada en az teknoloji geliştirme kadar önemli diğer koşul, süreçlerin bütünleşik 

olarak işletilmesidir. Aksi takdirde karmaşa oluşarak daha da çözümsüz durumlarla 

karşılaşılacaktır 

Diğer yandan, reel sektörle bilişimi buluşturacak, bunların eşgüdümünü sağlayacak 

daha netleştirilmiş platformlara ihtiyaç var. Beklentileri karşılayacak ortak bir akıl ve 

vizyonla hareket etmeliyiz. 

Endüstri 4.0 perspektifinden bakıldığında bugünün iş dünyasında vasıflı ve vasıfsız 

şeklinde en basit iki gruba ayrılan işgücünde dijital bileşenler insanın vasıfsız işgücü 

özelliklerinin yerine geçecek.  

Bu dinamizmle, insana sağlanan işgücü pozisyonu bugünkünden çok daha farklı 

olacak. Hatta oldu bile. 

Artık inisiyatif taşıma, sezgisel davranabilme gibi özellikleri de kapsayan yüksek vasıflı 

bir işgücü talebi söz konusu. Bu talebi ancak güçlü bir eğitim altyapısıyla çözebiliriz. 

Bu konunun üzerinde hızla ve dikkatle çalışmak zorundayız. 

 

 

 

 

 



Değerli Bilişimci Dostlarım, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız kısa süre önce 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" 

programını açıkladı. 

Teknoloji alanında Türkiye’nin dijital dönüşümünü tamamlamayı, yerli ve milli ürünler 

üretmeyi hedefleyen program, “Milli Teknoloji Hamlesi” ni temel alıyor. Türkiye’nin “Milli 

Teknoloji - Güçlü Sanayi” vizyonunu gerçekleştirmede yol haritası olacak stratejiler 

bütünü; “Yüksek Teknoloji ve İnovasyon”,  “Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi”, 

“Girişimcilik”, “Beşerî Sermaye” ve “Altyapı” gibi ana bileşenlerden oluşuyor.  

İşte burada, faaliyet konusu bu alanlarda yer alan üst devlet yönetimi kurum ve 

kurulları, sanayii, üniversiteler, ticaret ve finans kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum 

inisiyatifleri çok net belirlenmiş görevlerle Bilişim Ekosisteminin hayata geçirilmesi ve 

güçlendirilmesi için tek yürek gibi davranmak zorundalar. Ki, bir hamle söz konusuysa 

ancak bu şekilde gerçekleşir.  

Endüstri 4.0 gibi bir düzeye sıçramak için en önemli başarı koşullarından biri, tüm 

paydaşların bir saatin parçaları gibi birbiriyle eşgüdüm halinde olmasıdır. 

Değerli Katılımcılar, 

Sözlerime son vermeden önce, tüm etkinliklerimizde bizleri yalnız bırakmayan, 

desteklerini esirgemeyen sponsorlarımıza, Etkinlik Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Ali 

Yazıcı başta olmak üzere, tüm Etkinlik Yürütme Kurulu çalışanlarına, TBD profesyonel 

kadrosuna, velhasıl emeği geçen herkese, ayrıca katılım ve katkılarıyla etkinliğe büyük 

değer katan siz katılımcılara yürekten teşekkür ederim.  

Etkinliğimize başarılar dilerken, ek olarak şunu söylemek isterim: Dijital Ekonomi ve 

ötesi demek, arzu ve hayallerden öteye, geleceği şekillendirmek, toplumu 

dönüştürmek, yenilikçi ve yıkıcı teknolojileri özümseyerek hayalleri gerçeğe 

dönüştürmek demektir. 

Hepinize saygılar sunarım. 

 


