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Sayın İzmir Sanayi Odası Başkanım, 

Sayın Ege Bölgesi Sanayi Odası 2.Başkanım, 

Sayın İzmir Ticaret Borsası Başkanım, 

Değerli KOBİ Yöneticileri, 

Değerli Bilişimciler, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

Hepinizi Şahsım, Yönetim Kurulum ve etkinliğe emeği geçenler adına 

selamlıyorum. 
 
Bundan bir buçuk hafta kadar önce TBD olarak, KOSGEB, ASO VE ATO 
işbirliği ile Ankara’da 2. KOBİ VE Bilişim Kongre’sini gerçekleştirdik, 
KOBİ’lerin ticaret ve üretim kapasiteleri ile ülkemizin ekonomik gelişimi 
açısından artı değer sağlama ve dijital teknolojiye uyum açısından ne 
durumda olduğunu paylaştık. Tabii gelecek için ne gibi ihtiyaçların söz 
konusu olduğunu da açılış konuşmacıları ve panelistlerin sunuşlarıyla 
dile getirmeye çalıştık. 
 
Bu gün ise aynı duygular ve isteklerle  KOBİ’lerimizin yüzde 17 sini 
barındıran Ege Bölgemizin güzel İzmir’inde yine aynı konuda 
arayışlarımızı birlikte sürdüreceğiz.  
 
Geçmişten bu güne başarılı etkinlikleri ve tüm sektörlerde bilişim 
teknolojilerinin farkındalığı yönünde değerli çalışmaları ile tam bir STK 
kimliği sergileyen İzmir Şubemiz Başkanı, Yönetim Kurulu ve tüm 
üyelerine gönülden teşekkürlerimi sunarım. 
 
 
 



 
Değerli katılımcılar, 
 
“Bugünün" ne kadar çabuk "dün" e dönüştüğünü, yarınların ise küresel 
rekabette seviyemizin belirlenmesi açısından, ne kadar önemli olduğunu 
muhakkak göz önünde bulundurmalıyız.  
 
Son zamanlarda ülkemizin bilişimle dönüşümü doğrultusunda; bilişim 
sektörünü kucaklayacak devlet politikalarının oluştuğunu görmek, bizleri 
mutlu ediyor ve geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. 
 
2018 yılının, Türkiye için Dijital Ekonomi yılı olarak ilan edilmiş olması, 
tüm sektörlerde çağımızın petrolü olarak tanımlanan verinin, en iyi 
şekilde işlenmesi, kıymetlendirilmesi ve bilgiye dönüştürülmesi açısından 
çok önemlidir. 
 
Çağımızda bilgilerin ve teknolojik yeniliklerin ömrü çok kısa olmaktadır.  
 
Artık yarınlara sahip olabilmek ve geleceği şekillendirebilmek için, çok 
geniş kapsamlı entegrasyon projelerini, işbirliklerini, büyük veri 
analizlerini, yenilikçi ve yıkıcı teknolojileri göz önünde bulundurmalıyız.  
 
Bugün özgün teknolojilere yatırım yapanlar, dijital/sayısal dönüşümü 
özümseyenler ve teknolojiye yön verenler yarınlara hükmedenler 
olacaktır. 
 
Eminim ki, bu ifadeleri ilk defa duymuyorsunuz.  Birçok platformda 
benzer söylem ve öngörüler yer almaktadır. Ancak biz TBD olarak artık 
konuşmak yerine eyleme geçmek gerektiğine inanıyor ve ekonomiyi 
dijital/sayısal dönüşümle geliştirmeyi hedefliyoruz.   
 
Değerli katılımcılar, 
 
Dünyada ve ülkemizde üretim ve ticaretin çok önemli bir kısmını 
oluşturan küçük ölçekli işletmeler, yani genel tanımıyla KOBİ’ler, bu 
günkü etkinliğimizin ana temasını oluşturmaktadır. Dijital/sayısal 
dönüşüm, KOBİ’lerin innovasyon endeksinin ve rekabet gücünün 
arttırılması verimlilik ve kar paylarının yükseltilmesi açısından yaşamsal 
öneme sahiptir. 
 
Toplam istihdamın yüzde 76'sı, katma değerin yüzde 54'ü ve 
ihracatımızın yüzde 60'nı KOBİ'lerin oluşturduğunu biliyoruz. Sizleri çok 
fazla rakamlara da boğmak istemiyorum. 



 
Kısacası, tüm bu rakamlar bize KOBİ'lerin ihmal edilemeyecek kadar 
önemli bir ekonomik büyüklüğe sahip olduğunu göstermektedir.  
 
Gene istatistiklere  baktığımızda yüzde 95 bilgisayar kullanımı, yüzde 65 
oranında da Web sayfası sahipliği gibi sayısal veriler, KOBİ’ler için 
iyimser bir görünüm sunmaktadır. 
 
Dijital dönüşümde ana amaç bilgiyi değere dönüştürmek olsa da, 
sektörlerde bu amacın yakalanması oranının ancak yüzde 25’ler 
seviyesinde olduğunu görmekteyiz.  
 
Henüz bu başarıyı yakalamaktan uzak olan yüzde 75’lik dilimi hedef 
alarak, KOBİ’lerin bilişimle gelişimi desteklenmeli ve dijital/sayısal 
dönüşümleri sağlanmalıdır.  
 
Değerli KOBİ yöneticileri, 
 
Belirtmek isterim ki; güncellenmeyen ve etkin olarak kullanılmayan web 
sayfaları ya da sadece muhasebe ve yazışma amaçlı olarak kullanılan 
bilgisayarlar, dijital ekonomide kesinlikle bir katma değer 
yaratmamaktadır. 
 
Peki, KOBİ’lerimiz için ihtiyaçlarını doğru belirlemek, dijital/ sayısal 
olgunluk seviyesini arttırmak, doğru hizmet ve uygulamalara ulaşmak, 
bunları üretmek veya satın almak anlamında belirli desteklere 
erişebilmek nasıl olacaktır?  
 
KOBİ’lerimizin büyük çoğunluğunun söz konusu beceri, kapasite ve 
olanaklara sahip olmadığını çok iyi biliyoruz.  
 
Ülkemizde pek çok kamu kurum ve kuruluşu tarafından KOBİ’lere yönelik 
destek, hibe ve teşvikler sağlanmaktadır. Ancak bu desteklerin tasarım 
ve uygulama aşamalarında genel bir politika koordinasyonundan 
bahsetmek güçtür.  
 
Dolayısıyla, ilgili kuruluşlar arasında veri dolaşımı ve görev 
paylaşımındaki koordinasyon eksikliği ve izleme yetersizlikleri 
KOBİ’lerin desteklerden yaygın bir şekilde yararlanmasına da engel 
olabilmektedir.  
 



Ayrıca KOBİ’ler, gelişim süreçlerinin farklı aşamalarında, farklı destek 
unsurlarına ihtiyaç duyabilmekte ve bu durum, devlet desteklerinde bir 
bütünsellik sağlamayı gerekli kılmaktadır 
 
Bu anlamda sivil toplum kuruluşlarına çok önemli görevler düşmektedir. 
Dijital/sayısal dönüşüm konusunda, kamu kuruluşları, bilişim sektörü ve 
KOBİ’lerin işbirliklerini arttırabilmeleri ve ortak akıl oluşturabilmeleri için 
STK’lar tarafından sivil inisiyatifler geliştirilebilmelidir. 
 
Değerli katılımcılar, 
 
TBD olarak kaybedilecek zamanımızın olmadığını düşünüyoruz. 
KOBİ’lerimizin dijital/sayısal dönüşümlerinin sağlanamamış olması, 
küresel pazarda rekabet gücümüzün azalmasına  ve ülkemiz açısından 
da beka sorunu oluşmasına neden olabilecektir. Bu da en belirgin 
endişelerimizden biridir. 
 
Bu nedenle, sürekli olarak ticaret-sanayi, özel sektör-kamu sektörü gibi 
alanlarda kalıcı işbirliği ortamları ve ortak gelişim projeleri gibi konulara 
vurgu yapmaktayız. Küresel pazar örneklerine baktığımızda, Avrupa 
Birliği ülkelerinde görülen yüksek standart ve buna bağlı başarılarda, 
çoklu işbirliklerinin ve sektör paydaşları arasında işbirliği yapma 
kültürünün ne kadar önemli bir güç oluşturduğunu görmekteyiz. 
 
Bugün burada daha güçlü bir gelecek yaratmak için hep birlikte 
çalışmanın onurunu taşıyoruz. Etkinlik boyunca KOBİ’lerin dijital /sayısal 
dönüşümü ile ilgili konuları insan, süreç ve teknoloji boyutuyla masaya 
yatırarak, gerekli eylem planlarının ortak akıl ile oluşturulmasını 
sağlayacağız.  
 
 
Değerli katılımcılar,  
 
Hepimiz farkındayız ki, artık sektörlerin çoğu birbiriyle iç içedir. Yani hiç 
bir iş ve yaşam alanı, bilişim gücü ve sektörler arası işbirlikleri olmaksızın 
ayakta kalamayacaktır.  
 
Dördüncü devrim dediğimiz üstün teknolojilerle dönüşümün eşiğini, bir an 
önce dijital/sayısal atılımlar ve ülkemizin tüm sektörlerinin işbirliği ile 
aşabilmek en büyük dileğimizdir. 
 

 



Değerli Katılımcılar, 

Sözlerimi daha fazla uzatmak ve sizleri de sıkmak istemiyorum. 
 
İşbirlikleri için KOSGEB, İzmir Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’na içten teşekkürlerimi sunuyor, işbirliklerimizin gelecek yıllarda da 
devamını diliyorum. 
 
Gelin ‘KOBİ’lerin Dijital dönüşümü için Güçlerimizi Birleştirelim” 
diyerek sözlerimi tamamlarken, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
. 
 


