


Bilişim sektörünün yıllardır önce tutunma ve ayakta kalma, son yıllarda ise önemini anlatma ve bilişimin 

her sektör için olmazsa olmazı olduğunu gösterme çabası vardır. Sektörler arasında en az teşvik gören, 

kredi almakta zorlanan, “Bilgisayarcı” tanımından kurtulamama gibi dertleri konuşulur sektörün. Ne 

ismiyle bir Oda, ne de Bakanlık oluşturulmuştur. Salgın öncesinde herhangi bir vergi indirimi alamayan 

sektörümüz, salgın döneminde bile bu indirimi alamamıştır.

Bütün bu sorunların özünde yatan neden birlikte hareket etmenin gücünden faydalanamamaktır. 

Ulusların ve hatta insanlığın en küçük yapı taşı nasıl aileler ise sektörlerin de yol haritasını çıkaracak, 

gidilecek hedefi belirleyecek, üyelerinin çalışmaları ile farkındalık yaratacak ve bu sayede ideal yapıları 

oluşturacak olan da güçlü sivil toplum kuruluşlarıdır. Biz bir araya gelerek bu en temel yapı taşlarından 

birini daha oluşturmak ve hızlıca sektörün sorunlarına çözüm yolları aramak için birleştik.

Türkiye’nin önceliği bilişimdir, dijital dönüşümdür. Biz BiTekDer olarak sektörümüzün sorunlarının 

çözümünde yardımcı olarak bu yolda harcanan çabalara destek olacağız.

Yönetim Kurulu Başkanı
MURAT GÖÇE



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
TUNCAY IŞIK

Atasözleri, toplumların yıllarca akıl kazanlarında kaynattıkları bilgileri, tecrübe ile soğutarak 

damıtmaları sonucunda ortaya çıkar. O nedenle birkaç cümle ile bir çok şey anlatırlar. Birlik 

olmak için sadece atasözlerine bakmak dahi yeterlidir. 

• Hızlı gitmek istiyorsan yalnız, uzağa gitmek istiyorsan birlikte git / Afrika Atasözü 

• Tek elle alkışlanmaz / Çin Atasözü

• Eller çoğalınca işler hafifler / İngiliz Atasözü

• Birlikten kuvvet doğar / Türk Atasözü

• Harekette birlik olmazsa fikirdeki birlik faydasızdır / Muhammed İkbal 

• Gücümüzü hırlaşmak için değil birleşmek için harcamalıyız / Malcolm X

• Bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak 

başarıdır / Henry Ford

• Büyük işler önemli atılımlar ancak birlikte çalışma ile elde edebiliriz / Mustafa Kemal 

Atatürk

Üst başlıkta teknoloji altında ise Bilişim yaşamın her alanına girdi ve hatta olmazsa olmazı 

haline dönüştü. Bugün Bilişim ile gelen teknoloji sayesinde hayatlar kurtarılıyor, doğaya yaşam 

veriliyor, yeni çareler yeni ümitler yeşertiliyor. Covid aşısının bulunmasında bile Bilişimin katkısı 

büyük. İşte bu kadar önemli bir konu için hep birlikte çalışmak, var olan sorunları çözmemiz 

gerek. BiTekDer yapısı ile bu sorunlara çözüm yolları arayacağız.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ÇAĞLAR YILMAZ



Sekreter
MUSTAFA MERAL

Teknoloji liderleri bulunduğu organizasyonun aynasıdır ve kurumları birbirinden ayıran en belirgin 

faktör teknoloji vizyonudur. Yaptıklarıyla başkalarına daha fazlasını hayal etme ilhamı yaratan yenilikçi 

kurumlarda, kurumsal organizasyonun ufkunu genişletmesini sağlayan ve kurumların en kritik riskler-

ini yönetenler teknoloji liderleridir.

Bu risk ve sorumluluğu alarak önemli bir misyonu üstlenen meslektaşlarımızın karşılaştıkları zorluk-

ları ve mesleki olarak gelişime açık alanlarını belirleyerek çözüm üretebilmek için sivil toplum kuru-

luşları çok büyük bir araçtır. Sizlerde ilgi ve ihtiyaç alanlarınıza uygun çalışma gruplarımıza dahil 

olarak bu sivil toplumun içinde yer almalısınız. Şikayet ederek hiç bir şey düzeltemeyiz. Azim ve 

inançla bir araya gelip birlikte çalışan insanların neler başarabildiğine inanan tüm meslektaşlarımızı 

derneğimize üye olmaya bekliyoruz.

Kurumları diğerlerinden farklılaştıracak ve önünü açacak en büyük etken iş süreçlerini teknoloji 

odaklı yapmalarıdır. Bununla birlikte üretim modellerini değiştirmeden üzerine yeni teknolojileri 

entegre ederek ancak %10 – 15 oranında büyüyebilirken üretim modelini yeni teknolojileri de 

entegre ederek güncellerseniz %90’a kadar büyüyebilirsiniz. Bunu yapacaklar ise teknoloji lider-

leri yani meslektaşlarımızdır. 

Biz de BiTekDer olarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabilecek teknoloji 

üreten bir toplum olmamız için gece gündüz çalışan meslektaşlarımızla beraber olup geleceğe 

yön vermek istiyoruz.

Sayman 
ENGİN IŞIK



Sürekli olarak değişen ve gelişen 'Geleceğin Teknolojileri' ile iş gücü ve yeni iş fırsatları şekillen-

meye devam ediyor. Geleceğin mesleklerinin teknoloji odaklı olacağını görüyoruz. Otomasyon, 

Yapay Zekâ, Siber Güvenlik, Veri Bilimi, Robotik Süreçler ve Dijital Teknolojiler gibi bir çok farklı 

kavram ile iş gücünde verimliliğin artırılması ve birçok yeni iş olanağının oluşmasını sağlaması 

açısından Türkiye için de büyük fırsatları da beraberinde getireceğinden hiç şüphe yok.

Böyle bir gelecekte, Türkiye geleceğin iş ortamında gereken yeni yetkinlikleri geliştirmeye ve 

sektöre bu teknolojilerde yetenekler kazandırması gerekmektedir.

Derneğimizin amacı birlikte ve beraberlik ortamında sektöre öncülük ederek, sektörde ortak 

çalışmalar ve eğitimler ile bu gelişeme katkı sağlayamayı amaçlamıştır. 

İnanıyoruz ki, birlik ve beraber ortamında geleceğin teknolojileri ile iş gücü ve yeni iş fırsatlarına 

birlikte yön verebiliriz.

Dijitalleşmenin gün geçtikçe önem kazandığı her bireyin kendi yetilerini geliştirmesine destek 

olmanın topluma ve ülke menfaatlerine kazanç sağlayacağının bilincindeyiz. Bu bağlamda 

teknolojiye dokunan, teknolojiye meraklı bilgi birikimini paylaşmayı benimsemiş, sahiplenmeyi 

prensip edinmiş herkes için buradayız. Kişiden bağımsız toplum yararına çalışacak her bireyi bu 

oluşumun bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Yönetim Kurulu Üyesi
BAKİ ÇUBUK

Yönetim Kurulu Üyesi
ADEM TÜRKMENOĞLU



Yönetim Kurulu Üyesi
BAŞAK BERK

İş dünyasında teknoloji artık vazgeçilmez bir kaldıraç kuvveti ve tüm süreçlerimizin can damarı haline 

geldi. Kağıt üzerinde yürüyen süreçler sanal ortamlara, sanal ortamlarda yürüyen işler otomasyona, 

karar destek ve uzman sistemlere doğru uzanıyor.

Teknolojide seçeneklerimiz, uygulanabilir çözümler, hayal gücümüz ile limitli fakat doğru yerde, 

doğru çözümü en optimum şekilde uygulamanın da önemi oldukça arttı. BiTekDer' de tam bu nokta-

da üyelerine destek olmak için kuruldu. Mesleki bilgi birikimimizi birlik olmanın gücü ile harmanlayıp 

dayanışma ile daha teknoljik bir geleceğe doğru hep beraber emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu yolda 

karşılaştığımız problemlere birlikte çözüm üretmeye çalışacağız. Bizimle bir olacak, çözümün bir 

parçası olacak tüm meslektaşlarımızı da derneğimize üye olmaya davet ediyoruz.

Fiziksel dünyanın sayısal halinde yeni yetkinliklere sahip, hızlı, donanımlı ve çözüm odaklı bireylere 

sahip olması artık normal karşılanırken; farklı disiplinlerin de yönetilmesi gerekmektedir. Uzman-

lıklarını, sorgulamaya ve gelişmeye adayarak takım çalışmasında kazanmayı ve deneyimlerinden 

dersler çıkarmayı hedef alan derneğimiz; sektörün dayanışma ve işbirliği eksikliğine odaklanmıştır. 

Üyelerimizin mesleki gelişimlerine ışık tutacak paylaşımları kültür edinmiş bulunmaktayız. 

Mesleğinde aradığı çözümleri, bu paylaşımlarla deneyimleyerek hem ekonomiye hem de toplumsal 

kalkınmaya yön verecek olan üyelerimiz; gelişim yolunda birer örnek olacaklardır. Derneğimiz, 

mevcut yapılardaki gibi ürün hedefinde değil; insan hedefinde sürekli gelişim peşinde, insana yatırım 

yapan bir yapıda olacaktır.

Yönetim Kurulu Üyesi
BERFİN SEYDAN



Yönetim Kurulu Üyesi
ERDİNÇ ÇANKAR

Teknolojinin gelişim hızıyla birlikte her geçen gün bilişim teknolojilerinde çözüm üreten kişiler olarak 

çok daha hızlı olmamız gerekmektedir. Bilgi teknolojileri diğer birimlere yol gösteren ve gelişimlerine 

katkı sağlayan çalıştığı kurumu her alanda geliştiren bir misyon edinmiştir. Bizde BiTekDer olarak 

üyelerimizin gelişimlerine katkı sağlamayı misyon edindik. Konuya veya probleme daha hakim daha 

tecrübeli üyelerimizin olduğu çalışma grupları ve mail grupları oluşturarak diğer üyelerimizin bundan 

faydalanmasını sağlayacağız. Derneğimiz bu dayanışma işbirliğini kısa sürede başaracak ve diğer-

lerinden farklı olduğunu ortaya koyacaktır.

İstanbul Havalimanı’nda Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. 

Önceki tecrübelerim başarıyla liderlik ettiğim farklı ülkelerdeki multi milyon dolarlık telekom ve 

havalimanı projelerini kapsamakta. Tüm bu tecrübeleri yansıttığım ve yeni tecrübeler ile sürekli gelişim 

odaklı stratejiler izlediğim İstanbul Havalimanı’nda dünyanın en teknolojik havalimanı olma vizyonunu 

ile yola çıktık. İnşaat döneminden bu yana tüm süreçler içerisine dijital teknolojileri entegre edecek 

şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dijitalleşme ve data odaklı yaklaşım hem yolculara direk 

dokunan süreçlerde hem de aslında yolcuların görmediği, ancak onların konforlu bir havalimanı 

deneyimi yaşamasını sağlayacak tüm arka plandaki süreçlerde odak noktamız. Uçtan uca akıllı bir 

havalimanı yaratmak için teknoloji trendlerini yakından takip ederek hem dünyada fark yaratacak hem 

de havalimanını kullanan yolcu ve tüm partileri memnun edecek süreç ve projeler tasarladık, tasarla-

maya devam ediyoruz. Sadece havacılıkta değil tüm sektörlerde oyun değiştirici rol üstlenen bu tarz 

öncü teknoloji ve trendlere dair tecrübe ve bilgi birikimimi dernek bünyesinde paylaşacak olmaktan 

ötürü mutluluk duyuyorum.

Yönetim Kurulu Üyesi
ERSİN İNANKUL



Her sektörde olduğu gibi bilişim sektöründeki en büyük sorunlardan birisi 'Birlikte hareket etme-

mektir.' Bu noktada her ne kadar hali hazırda pek çok bilişim odaklı dernek olmasına karşın sektör 

sorunları çığ gibi büyümeye devam etmekte ve benzeri sektörlerdeki dernekleşme, sendikalaşma, 

birlikte ve güçlü tek ses çıkarma çalışmalarında geride kalmaktayız. Bu nedenle her yeni dernek, 

her yeni niyet ve eylem mevcut iş yükünün bir parçasını alacak ve hedeflerimize bizi biraz daha 

yaklaştıracaktır. 

Bu nedenle gerek mevcut gerekse yeni tüm oluşumları desteklemek, sorunları dinlemek, 

gücümüzün çerçevesinde gerçekten çözebileceğimiz sorunlarda odaklanmak ve sonuç almak için 

elimizden geleni yapmaya hazırız.

Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN UZUNER

Bilişim sektörünün önemi ve değeri gün geçtikte artıyor. Teknoloji hayatımızda daha fazla yer 

aldıkça, daha da artacak. Sektörün çalışanları olarak, bizler bunun farkında mıyız? Bizler neler 

yapıyoruz? Bizler neler yapmalıyız?

Sektörün daha iyi yerlerde olması için hepimize çok iş düşüyor. Hep birlikte hareket etmeli, bilgi ve 

tecrübe paylaşımı yapmalıyız.

Bilgi Teknolojileri Derneği olarak birlikteliği destekliyor, paylaşımı ön plana çıkarıyor, sizleri dinliyor 

ve sizler için çalışıyor olacağız. Amaç ve hedeflerimizi belirlerken sektörün gerçeklerini görüyor ve 

çözüm arıyoruz. Bizler sektörün geleceğini, sadece bizlerin değiştireceğini biliyoruz.

Sizleri derneğimize üye olmaya davet ediyoruz.

Yönetim Kurulu Üyesi
ETHEM TOPGÜL




