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Değerli Konuklar, Değerli Konuşmacılarımız ve Kıymetli Basın Mensupları,

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

Son 20 senedir iş hayatına etki eden dijitalleşme, COVID-19 etkisiyle büyük bir ivme kazandı. Pandemi süreci,
sektör ve ölçek fark etmeksizin dönüşüm ihtiyacını çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. Yine bu dönemde,
dönüşümün teknoloji altyapı yatırımları kadar bakış açılarımızda da olması gerektiğini gözlemledik.

Bu noktada dijitalleşmenin iş hayatımıza iki şekilde etki ettiğinin altını çizmek istiyorum.

Bir yandan yapay zeka, bulut bilişim, blok zinciri, büyük veri ve nesnelerin interneti gibi yeni nesil
teknolojileri üreten sektörler doğarken, öte yandan bu teknolojilerin konvansiyonel şirketlerce kullanılması
ile süreçte verimlilik, inovasyon ve katma değer artışının yaşandığını gözlemliyoruz. Alışılmış iş yapma
yöntemlerinin gözden geçirilerek dijital teknolojilerin etkin kullanılması aynı sorunlara yenilikçi çözüm
yolları geliştirdi. Artık oyunun kuralları değil, kendisi değişti.

Değerli konuklar,

Kuşkusuz içinde bulunduğumuz çağın gerekliliklerine uyum sağlanması ve dolayısıyla dijital teknolojilerin
benimsenmesi, küresel rekabet gücümüzün korunması açısından kritik önem taşıyor. Üretim ve tedarik
süreçlerindeki değişiklikler, müşteri beklentilerinin hızla farklılaşması her yerde güvenli, kesintisiz,
sürdürülebilir ve yüksek kaliteli dijital altyapı ihtiyacının önemini bir kez daha gösterdi. Kişiselleştirilmiş
müşteri deneyimi ve farklı endüstriyel kullanım senaryoları sunmak için IoT sensörleri ve veri, bu süreçte
katalizör bir rol oynuyor. Yazılım, donanım ve hizmet segmentlerini içeren yapay zeka pazarının 2020 yılında
küresel çapta 281 milyar dolar civarında olan gelirinin sadece bir yılda 320 milyar dolar mertebelerine çıktığı
tahmin ediliyor.1 Gümrük süreçlerinden lojistiğe kadar birçok alanda dönüşümü tetikleyen blokzincir
teknolojilerinin ise 2030 yılına kadar küresel GDP'yi 1,76 trilyon dolar artırması bekleniyor.2
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Değerli konuklar,
Artık internete bağlı akıllı cihazlar çok büyük miktarda veri üretiyor. Sektör ayırt etmeksizin veri güvenliği
önem kazanıyor. IDC tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2025 yılına kadar küresel çapta 55,7 milyar
cihazın olacağı ve bunların %75’inin bir IoT platformuna bağlı olacağı öngörülüyor.3 Nesnelerin interneti,
yapay zeka gibi teknolojideki hızlı değişimler ekonomik ve toplumsal yapıya da eş zamanlı olarak yön veriyor.
Üretilen verinin sayısı ve boyutu her geçen gün artıyor. Veriler ışığında gelecekteki ihtiyaçları öngörerek
kaynakların etkin ve verimli kullanılması ile yenilikçi teknolojiler ve yaklaşımlar akıllı şehir kavramını da
beraberinde getiriyor. Bu alanda farkındalık ve yatırımların artırılması, paydaşlarla iş birliği içerisinde ortak
bir vizyonun oluşturulması sürdürülebilir ve kapsayıcı şehir modelinin hayata geçirilmesini ivmelendiriyor.

Değerli Konuklar,

İş dünyası olarak teknolojinin ve dijitalleşmenin fırsatlarından yararlanırken aynı zamanda risklere karşı da
hazır ve korunaklı olabilmeliyiz. Geçtiğimiz yıl veri ihlali maliyetleri 4,24 milyon dolara yükseldi.4 Yönetici
seviyesinde bu konudaki sahiplenmenin güçlendirilmesi önemli. Siber saldırılar karşısında güvenlik
çözümleri yeteneklerinin artırılması, geleceğe dair planlamalar yapılırken kurumların güçlü bir siber saldırıya
uğrayabilme riskini düşünmesi ve önleyici tedbirleri alması kritik önemde.
Yarattığı yüksek katma değer, ihracat ve istihdam potansiyeli ile yazılım sektörünün stratejik önemi ise her
geçen gün artıyor. Son 10 yılda internet, mobil telefonlar ve artan kurumsal bilgi teknolojileri yatırımlarının
etkisiyle yazılım sektörü birçok dijital sektörün doğuşunu sağladı. Yazılım sektörünün ve etkileşim içinde
olduğu dijital sektörlerin 2019 yılında 2 buçuk trilyon dolar seviyesinde olan hacminin sadece 5 yıl içinde 4
trilyon dolara çıkması bekleniyor.5 Ayrıca yapılan son araştırmalara göre dijitalin ana asfaltı olan yazılım
sektörü katma değer anlamında %81’lik oran ile en üst sıralarda. Yine incelenen 64 sektörden 61’ine
doğrudan katkı sağlıyor. Biz de tüm bu nedenlerle, yazılım sektöründeki şirketlerimizin ihracat odaklı olarak
“yerli ve global” vizyonu ile çalışmasını ve bu vizyonu gençlerimize kazandırmayı çok önemli görüyoruz.
Yeni nesil teknolojilerin hızlı yükselişiyle birlikte iş yapış biçimlerinde olduğu gibi geleceğin mesleklerinde de
köklü bir dönüşüm süreci yaşanıyor, dolayısıyla ihtiyacımız olan beceri ve yetkinlikler de eş zamanlı olarak
dönüşüyor. Dijital beceri ve yetkinliklerle donatılmış nitelikli insan kaynağının varlığı dijital dönüşümde itici
bir güç olarak karşımıza çıkıyor. Bir başka deyişle, dijitalin hammaddesi yetkin insan. Bugünkü oturumlar
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kapsamında dinleme fırsatı bulacağımız AB 2030 Dijital Vizyonu – Dijital Pusula hedefleri içinde Avrupa’da
mevcut durumda 7,8 milyon olan bilgi ve iletişim teknolojileri alanında çalışan uzman sayısının 20 milyona
çıkarılması öngörülüyor.6 Geçtiğimiz kasım ayında bir TÜSİAD etkinliğinde açıklanan EBRD Geçiş Raporu ise
ülkemizden ciddi beyin göçüne dikkat çekiyor. Genç ve dinamik nüfusumuzu ülkemizde tutmayı sağlayacak
mekanizmaları güçlendirmeliyiz. Bununla beraber iş dünyası olarak, üniversitede okuyan gençlerimize daha
okulda okurken iş imkanları sağlamalı ve onların eğitimlerinde aktif olmalıyız. Günümüzdeki uzaktan çalışma
fırsatını kullanabilen şirketler olarak Anadolu’nun her noktasındaki gençlerimize ulaşmalıyız. Hata
yapmalarına ve öğrenmelerine olanak sağlamalıyız. Ancak bu şekilde iş dünyasının ihityaçlarına uygun
gençleri eğitebilir, onlara daha fazla umut verebiliriz. Aksi halde, yetkinlik gerektiren pozisyonlardaki insan
kaynağı açığını kapatma şansımız son derece güç olacaktır.
Değerli Konuklar,
TÜSİAD olarak ülkemizin bilgi toplumuna geçişinde ekonomide katma değeri ve rekabet gücünü yükseltmek
amacıyla farkındalık çalışmalarına öncelik veriyoruz. TÜSİAD’ın 50. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız 2021
yılında Dijital Türkiye Konferansı’nın ilkini gerçekleştirmiştik. Farklı yayın mecralarından yaklaşık 120 bin
kişinin canlı olarak izlediği Konferansımızı takiben yoğun ilgi ve olumlu geri dönüşler Dijital Türkiye
Konferansı’nı gelenekselleştirme yolunda bizlere ilham oldu. Gelecek dijitalleşiyor… Bildiklerimiz de hızla
değişiyor… Ülkemizin sürdürülebilir sosyal refahını artırmak için kuşkusuz dijital temellere sahip olmalı; birlik
ve dayanışma içinde etkin politikaların hayata geçirilmesini sağlamalıyız. Umuyoruz ki bugün
konuşacaklarımız önümüzdeki dönem çalışmalarımızda bizlere katkı sağlayacaktır.

Sözlerime son verirken etkinliğin hayata geçirilmesinde tam destek veren Başkanımıza, Yönetim Kurulu
Üyelerimize, Çalışma Grubu Başkanlarımıza ve üyelerine, Altın Sponsorlarımız Amazon Türkiye ve
GittiGidiyor’a, Gümüş sponsorlarımız Equinix, Etiya, IFS, Kariyer.Net, Medianova, Nokia ve SabancıDx’e
teşekkür ediyorum. Yoğun emekleri için TÜSİAD merkezimize ve Canvas firması ekibine de ayrıca teşekkür
etmek istiyorum.
Herkese keyifli bir etkinlik diliyorum.
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