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Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı 

 

 

Sayın Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanım, 

Sayın Bakan Yardımcılarım, 

Sayın KVKK başkanım, 

Sayın BTK Başkanım, 

Sayın Genel Müdürlerim, 

Sayın Daire Başkanlarım, 

Sayın Sektör Temsilcileri, 

Çeşitli Platformlardan bizi izleyen değerli Bilişimciler, 

Değerli Basın Mensupları 

Değerli Konuklar, 

 

Kamu-BİB’23 ve BİMY’27 Bütünleşik Etkinliği’ne hoş geldiniz. Hepinizi Şahsım, 
Yönetim Kurulum, Şube Başkanlarım, Yönetim Kurulları ve İl Temsilcilerimiz adına 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli Bakanlarım, 

Bugün burada olmakla bizleri onurlandırdınız. Tüm samimiyetimle teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Bu gün bizleri bir araya getiren ve her ikisi de yirmi yılı aşkın süredir gerçekleştirilen 
BİMY’27 ve KAMU-BİB etkinliklerimiz, yıllar içerisinde kendi markalaşmasını ve 
kurumsallığını oluşturarak bir bütünselliğe kavuştu. 

Bu sürede her iki etkinliğimizde oluşan paylaşım platformu ve sinerji ülkemizin bilişimle 
gelişim yolculuğuna azımsanamayacak yansımalar ve katkılar sağladı. 

İçinde bulunduğumuz günlere damgasını vuran Covid-19 Küresel pandemi ortamında  
da yaratabildiğimiz her fırsatta etkinliklerimizi sürdürmeye çalışıyoruz.  



Bildiğiniz gibi Ülkemizin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesine yönelik olarak çok 
önemli  hizmetleri sürdürmekte olan kamu ve özel sektör bilişim çalışanları, Covid-19 
ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların görünmez kahramanları olmuşlardır.  

 
Ülkemiz, bugün pandemi süreci zorluklarının yanı sıra jeopolitik gelişmelerin getirdiği 
olumsuzluklar ile de mücadele etmek durumundadır. 
 
Diğer yandan bu konumumuz yakın coğrafyanın geleceğinde barışçıl bir rol oynamada 
ülkemize  öncelik ve söz sahibi olma yeteneği kazandırıyor.  
 
Esas olarak tüm özlemlerimizin gerçeğe dönüşebilmesi, ortak gücümüzü kullanarak 
teknolojik dönüşümü gerçekleştirebilmek yoluyla mümkündür. 
 
Bu gün tüm dünyanın birlikte direnmeye çalıştığı bu yıkıcı süreçte insanlık, daha önce 
elde ettiği teknolojik gelişimlere tutunmaya çalışıyor.  
 

Elbette bir toplum ne kadar ileri teknolojiye sahipse, o denli sağlam bir tutunma olanağı 
elde ediyor. 

Bizler, yıllardır aynı amaçla çalışanlar olarak bu gün yine ortak akıl aramak üzere bir 
aradayız.  

Bu etkinliğimizde, 

Dünyanın ve bizim mevcut durumumuz nedir? 

 Hangi farklı çözümlere yönelmeliyiz?  

Fırsat ve olanaklarımız nelerdir? 

Sorularına cevap arayıp kamu ve özel sektör açısından değerlendirmeler yapıp,  öneri 
ve çözümlere odaklanacağız. 

 

Değerlendirme açısından büyük resme bakacak olursak: 

 

Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2019’da 2,94 iken 2020’de ise 3,06 olarak 
bildiriliyor.  

Bir yükselme kaydedilmiş olsa da 1 ile 5 arasında bir puanlamanın yapıldığı 
değerlendirmede Türkiye’nin notu “orta” olarak tanımlanıyor.  

Dünya sıralamasında yerimizi yükseltmek için ne yapacağımızı en kısa sürede 
belirlememiz gerekiyor. 

Ekonomideki daralmalar özellikle iç piyasaya dönük üretim zorunluluğunu işaret ediyor. 

Örneğin bir ülkenin büyüme oranı yüksek olabilir ama bu yükseklik dünya ölçeğinde bir 
şey ifade ediyorsa anlamlıdır. 

Aksi halde büyüme olarak adlandırılamayacaktır. 

Ülkemiz, yeni teknolojiler açısından iyi bir kullanıcı olduğunu her zaman göstermiştir.  



Bu gün için artık teknolojiyi üretme açısından aynı kabiliyeti oluşturmamız şarttır. 

Son aylarda adı çok duyulan Alman Sosyolog ve araştırmacı Hartmut Rosa, pandemi 
ve sonrasında oluşan teknolojik durağanlığı işaret ederek şöyle diyor: 

 “Bir toplum, ancak istikrar tarzı dinamik olduğunda modern olarak 
adlandırılabilir;  

Bu da, yapısını yeniden oluşturmak ve mevcut durumu sürdürmek için 
sistematik olarak maddi büyüme, teknolojik hızlanma ve kültürel yenilik 
gerektirir.” 

Bu, çok doğru bir gözlem. 

Dünyada artık ülkeler bu kriterlere göre sıralanıyor. Ancak şu anda her yerde geride 
kalma korkusu var. 

Dünya geneline durum özeti Deloitte’in Ağustos ortasında yayımladığı rapora göre; 

BT harcama tahminini aşağı doğru revize ederek genel bir durgunluk yaşanırsa 
2020'de küresel teknoloji pazarlarının % 2 veya daha fazla düşme olasılığının 
bulunduğunu belirtti. 

Gartner ise küresel BT harcamalarının 2020'de en az % 6 azalmış olacağını tahmin 
ediyor. 

Avrupa Birliği özelinde ve ülkemizde de benzer endişeler söz konusudur. 

 

Türkiyede sektörün öngörülerine bakacak olursak; 

Sektörde %57’lik kesimin sipariş iptalleriyle karşılaştığından söz ediliyor. Türkiye’de 
dijital endüstri sektörünün geneli de, kamu ve özel ihalelerin tabana yayılmasının 
gereği ve önemini vurguluyor. 

Bilişim sektöründeki iddiamızı yükseltmede 4 temel kritik etken; insan kaynağı, yazılım, 
donanım ve altyapıdır. 

Ekonominin süratle ayağa kalkması ve gelecek risklere hazırlıklı olmak için bu dört 
etkende mutlaka atılım sağlamamız gerekiyor. 

Dijital Türkiye yolculuğunda öngördüğümüz dijital dönüşümlerin milli ve yerli 
teknolojiler ile gerçekleştirilmesi temel koşuldur. Çözümlerimizi geliştirirken önceliğimiz 
bu olmalıdır.  

Başta siber güvenlik ve 5G olmak üzere, bulut bilişim, yapay zekâ ve otonom araçlar 
gibi dijital dönüşüm teknolojilerinde ihtiyaç duyulan ürün, sistem ve hizmetlerin milli 
kabiliyetler ile geliştirilmesini bir beka sorunu olarak görmekteyiz.  

Son olarak şunu özellikle vurgulamak isterim ki, 2019 yılında yayımlanan “Milli 
Teknoloji Hamlesi”ni “eylem” haline getirmemiz şarttır. 

 

 

 



Değerli Katılımcılar, 

Bildiğiniz gibi bu etkinliğimiz geleneksel olarak hep Antalya’da yapılır ve gündelik 
hayattan uzakta birlikte düşünme ortamı yaratılır.  Hazırlıklarımızı aynı yönde 
sürdürürken pandemi tedbirleri doğrultusunda etkinliği zorunlu olarak dijital ortama 
taşımak zorunda kaldık.  

Şu anda bu etkinliğin en azından açılışını canlı olarak geçekleştirme imkânını bulmak 
motivasyonumuzu artırmış, desteklenme duygumuzu yükseltmiştir. Bu nedenle Bakan 
yardımcımız Sayın Ömer Fatih Sayan başta olmak üzere, BTK başkanımız ve değerli 
çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.  

Bu tür bir değişikliğe rağmen etkinliği aynı samimiyetle desteklemeyi sürdüren tüm 
sponsorlarımıza gönül dolusu teşekkür ediyorum. 

Sözlerime son vermeden önce, tüm etkinliklerimizde bizleri yalnız bırakmayan, 
desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlara, Etkinlik Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Ali 
Yazıcı nezdinde, 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.  

Verimli ve başarılı bir etkinlik olmasını dilerken geçen yılki kapanış cümlemi tekrar 
etmek istiyorum:  

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. 

 

 


