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Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, Sayın Bakanım, Değerli Konuklar ve Kıymetli Basın Mensupları,

TÜSİAD Dijital Türkiye konferansına hoş geldiniz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

İçinde bulunduğumuz bu günlerde dijitalleşme ile dünya ekonomilerinin kökten dönüşüm sürecine tanıklık
ediyoruz. Dijitalleşme aslında internetin bulunması ile başlamış bir dönüşüm. 90’ların başında internet’in
dünyada ilk defa ticarette kullanılması fikriyle beraber eBay ve Amazon gibi firmaların ticaret amaçlı web
siteleriyle ortaya çıkması ile gelişen bir süreç. Bugün geldiğimiz noktada dijitalleşmenin dokunduğu her
sektörün inanılmaz bir dönüşüme uğradığını görüyoruz. Sanayiden tarıma, sağlıktan eğitime sektör fark
etmeksizin dönüşüm büyük bir ivme kazandı.
İnternet ile yeni sektörlerin doğması, şirketlerin iş modellerinin ve üretim süreçlerinin dijitalleşmesi uzun
zamandır devam ediyordu. Pandemi dönemi ile aslında hayatı çok hızlı bir şekilde ileri sardık. Bugün artık
tüm dünyanın farkında olduğu gibi başka bir oyundayız. Yani oyunun kuralları değil, kendisi değişti.
Değerli Konuklar,
Covid19 yaşattığı zorlukların yanı sıra bize pek çok şeyin ne kadar kolay yapılabileceğini de gösterdi. Covid
öncesi dönemde de dijitali konuştuğumuz pek çok konferanslar, toplantılar yaptık. Bu toplantıları yaparken
dahi çoğumuz trafikte saatler harcayarak orada fiziken bulunmamız gerektiğine kendimizi şartlamıştık.
Anadolu’nun diğer şehirlerinden katılım yok denecek kadar azdı. Dijitalleşmeyi konuştuğumuz toplantılarda
bile dijital teknolojilerin imkanlarından faydalanmayı pek de düşünmedik. Bu bile aslında dijitale bakışımızın
noksanlığını gösteren önemli bir örnek.
Durmadan koşacak ve Dünya ile rekabet edeceksek, aramızdaki mesafeyi dijital ile kapatmak en iyi
seçeneğimiz. Anadolu’da ve çeşitli ülkelerde yaşayan bilim insanlarımızı, akademisyenlerimizi,
girişimcilerimizi ve çalışanlarımızı Türkiye’nin gelişim sürecine dahil etmeliyiz. Yine bu dönemde G.Kore ve
Çin, teknoloji geliştirilmesinde önemli bir atılım içerisinde. Bu gelişme devam ederse, “gelişmiş ülkelerin
teknolojiyi, gelişmekte olan ülkelerin de ürünleri ürettiği” uluslararası iş bölümünde köklü dönüşümler
yaşanacak. Bu sebepledir ki gelişmiş ülkeler yazılım, sosyal medya ve bulut teknoloji şirketlerini global
anlamda konumlamaya çalışırken; gelişmekte olan ülkeler ise girişimcilerini ve teknoloji sektörlerini
geliştirip bilişim ithalatlarını sınırlamaya çalışıyor. Biz de TÜSİAD olarak artan bir vurgu ile teknolojilerin
ülkemizde üretilmesinin gerek sanayimizin gelişmesi gerek ekonomimizin küresel rekabetçiliği ve gerek
gençlerimizin istihdamı açısından kritik olduğunu belirtiyoruz. Gençlerimizin ve girişimcilerimizin meraklı,
sorgulayan ve daha iyi eğitilmiş şekilde iş dünyasına katılmasını arzuluyoruz.

Değerli konuklar,
Dijtalleşme sadece ekonomik değil sosyal boyutuyla da önemli noktalara dokunuyor. eTicaretin yarattığı
paradigma değişimi platform ekonomisi ile bireysel üreticiden KOBİ’ye ve büyük perakendecilere kadar pek
çok firmaya ve girişimciye pazarlarını geliştirme imkanı sunuyor. Anadoludaki kadın girişimciler ve mikro
ihracat peşinde olanlar için önemli fırsatlar sağlıyor. Önümüzdeki dönemde insanların ihtiyaçlarını uçtan uca
ve en basit haliyle karşılayacak olan mobil teknolojiler, bulut altyapılar, yapay zeka çözümleri ve nesnelerin
interneti yatırımları önemli hale gelecek. Yazılım sektöründeki şirketlerimizin ihracat odaklı olarak yerli ve
global vizyonu ile çalışmasını ve bu vizyonu gençlerimize kazandırmayı çok önemli görüyoruz. Global
vizyonu olan, iyi ingilizce konuşan ve çevik yöntemler ile çalışan daha çok girişimciye, yazılımcıya, veri
bilimciye, sistemciye ve ürün yöneticisine ihtiyacımız var.
Konferansımızı kurgularken, dijitalleşme konusunda imkanlarımızı görelim, geleceği hayal edelim ve
Türkiye’nin dijitalleşmesi yolunda adımları hep beraber konuşalım istedik. Bu sene TÜSİAD olarak ilkini
gerçekleştirdiğimiz Dijital Türkiye Konferansı’nın uzun yıllar devam edeceğini hayal ediyoruz.

Genç

girişimcilerden uluslararası firmalara kadar geniş yelpazeden konuşmacılarımız ile dijitalleşmeyi her
perspektiften ele almayı hedefledik. Önümüzdeki 10 sene içinde Türkiye ve bölgemiz için çok önemli fırsatlar
var. Avrupa bu dönemde iki ana konu olarak yeşil mutabakat ve dijital konusuna yatırım yapacak. Biz de
birlik içinde bölgesel bir ekosistem olarak hep beraber fayda üretmek zorundayız. Umut ediyoruz ki bugün
konuşacaklarımız yol haritamıza katkı sağlayacak.
Sözlerime son verirken etkinliğin hayata geçirilmesinde tam destek veren Başkanımıza, Yönetim Kurulu
Üyelerimize, Altın Sponsorlarımız GittiGidiyor, Turkcell ve Vodafone Business’a, Gümüş sponsorlarımız
Etiya, Medianova ve Sabancı Dx’e teşekkür ediyorum.
Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’a ve Sayın Bakanımız Mustafa Varank’a katılımları ile bizleri
onurlandırdıkları için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.
Herkese keyifli bir etkinlik diliyorum.
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