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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sn. Fatih Dönmez,  

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih 

Sayan, 

Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen,  

Diplomatik Misyonların ve İş Konseylerimizin Başkan ve 

Temsilcileri, 

Değerli Katılımıcılar, Değerli Basın Mensupları, 

 

Sizleri şahsım ve Türk özel sektörünün dünyaya açılan platformu Dış 

Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına selamlıyor; Avrasya bölgesinin 

Arge inovasyon, teknoloji ve girişimcilik etkinliği EURITECH’te sizlerle 

birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. 

Öncelikle, 5 yıldır bu etkinliği düzenleyerek, teknolojinin geleceğine 

ve geleceğin teknolojilerine yön vermek amacıyla çalışan, halen üyesi 

olduğum ve bir dönem Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev yaptığım 

Mimar ve Mühendisler Grubu’na, Genel Başkanı değerli dostum Bülent 

Şen’e, güzel çalışmaları için bir mühendis, bir STK başkanı ve MMG’nin 

bir üyesi olarak teşekkür ediyorum. 

Sürekli bir değişimin içerisindeyiz. 



 

 

İnternet ve mobil teknolojilerinin 90’lı yıllardan bu yana hızlı 

gelişmesiyle, bilgisayar teknolojilerinin yaşamın her alanında kullanıldığı, 

bilgisayarların yanı sıra, nesnelerin, kişilerin ve kurumların birbirine 

bağlanabildiği, veri aktarabildiği ve bu verilerle akıllı uygulamaların 

üretilebildiği, sürekli dönüşen bir dönemdeyiz. En son, Covid-19 salgın 

süreci, dijitalleşmeyi hayatımızın her aşamasında düşündüğümüzden 

daha fazla hızlandırdı, dijitalleşme düşündüğümüzden daha geniş bir alanı 

kapsadı ve teknoloji şirketlerinin önemini daha fazla kavradık. 

Aslında bu süreci, sadece dijitalleşmenin yaygınlaşması olarak 

değil, yeni bir sistemin, dijital ekonominin, hayatımızın her alanına, adeta 

her boyut ve düzlemde girmesi olarak değerlendirmeliyiz.  

Dijital teknoloji, ekonomi içindeki payını ciddi seviyede arttırarak 

dijital ekonomiye evriliyor. Yapılan araştırmalara göre, 2030 yılına kadar, 

verimlilik artışının %60’ı dijital teknolojiler alanından sağlanacak. 

Dönüşümün önemli bir alt bileşenini de startup’lar oluşturuyor. 

Startup’lar, ortaya koydukları inovatif ürünlerle ezberimizi bozduğu gibi, 

ülke ekonomilerinin rekabetçi özelliğini yükseltmesi için önemli bir 

potansiyeli de barındırıyor.  

Dönüşümde yeni girişimlerden yararlanmak ise stratejik bir karar. 

Firmaların, inovasyon açığını kapatmaları için startuplarla daha fazla iş 

birliği yapması önemli. Katılımcı firmalarımızın EURITECH programına 

katılan startuplarla sonuç odaklı görüşmeler yapacağına inanıyorum. 

Bu süreçte, gençlerimizin rolü elbette büyük. Ülkemiz, dinamik, 

yeniliklere hızlı adapte olan genç nüfusu ile, girişimciliğin gelişimi için  

elverişli bir iklime sahip. Teknolojiyi yakından takip eden yetenekli girişimci 



 

 

ve yazılımcılarımızla gurur duyuyor; küresel startup ekosistemindeki 

payımızı yükseltmeleri noktasında onlara inanıyor ve daha fazla 

desteklenmeleri gerektiğini de vurgulamak istiyorum. 

Güçlü ekonomiler için güçlü teknolojilerin önem kazandığı 

çağımızda, teknoloji dünyasını takip eden değil, buna yön veren bir ülke 

olmamız için görev, iş dünyamızın aktif desteğiyle birlikte, gençlerimize 

düşüyor. 

 

Sayın Bakanlarım, Değerli Katılımcılar, 

DEİK olarak biz de, dijitalleşmenin hızla artan önemimin 

farkındaydık ama bu alanda bir platform olmamasının da eksikliğini 

hissediyorduk. Hem üyelerimizden, hem de sektör oyuncularından gelen 

yoğun talep üzerine, dijital ekonomi ve dijitalleşmeye hem hızlı uyum 

sağlamak, hem de ön açmak için, Dijital Teknolojiler İş Konseyimizi 

kurduk. 

Bu Konseyimizle, teknoloji eko-sistemini büyütecek ulusal ve 

uluslararası faaliyetler ve çalışmalar yürüteceğiz. Türkiye’nin teknoloji 

merkezi haline gelmesi, diğer ülkelerle dijital koridorlar oluşturulması; 

şirketlerin dijital dönüşümünün teşvik edilmesi; girişim sermayesi 

alanındaki çalışmaların uluslararası pazarlara ve startupların finansmana 

erişiminin sağlanması, önceliklerimiz arasında. 

İş Konseyimizin kuruluş niyetini ilan ettikten sonra, çok kısa bir süre 

içinde yüzlerce firmanın üyelik başvurusunda bulunması, iş dünyasının 

dijital teknolojilere ilgisini gösteren çok önemli bir parametre. Biz de bu 

ilginin hakkını verecek, üzerimize düşeni yapacağız. 



 

 

DEİK olarak en yeniyi inşa etme gayretiyle, iş dünyamızın Kuzey 

Yıldızı olarak, ülkemizin ticari diplomasisini 37 yıldır tüm dünyaya yayılmış 

148 İş Konseyimizle yürütüyoruz.  

Felsefenin kurucularından Sokrates de diyor ki; “Değişimin sırrı, 

tüm enerjini eskiyle mücadele etmek yerine, yeniyi inşa etmeye 

odaklamaktır.” 

İnanıyorum ki, ilham verici konuşmacıların yanı sıra, alanında öncü 

markalar ve çözüm geliştiricilerin bir araya geldiği bu güzel 

organizasyonda; Arge, inovasyon ve teknoloji alanında yeni fikirler inşa 

edilecektir.  

Bu duygularla, DEİK olarak desteklemekten gurur duyduğumuz bu 

güzel organizasyonda; başta Sayın Bakanlarımız olmak üzere, Mimar ve 

Mühendisler Grubuna, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese 

ve tüm katılımcılara teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 


