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2. İZMİR KOBİ’LER VE BİLİŞİM KONGRESİ
TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ GENEL BAŞKANI
RAHMİ AKTEPE’NİN AÇILIŞ KONUŞMASI
03 EKİM 2019

Sayın Milletvekilim,
Sayın İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi,
Sayın Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi,
Sayın KOSGEB Daire Başkanı,
Değerli Kobi Yöneticileri,
Değerli Bilişimciler,
Değerli Konuklar,
Değerli Basın mensupları,
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Hepinizi şahsım ve TBD Yönetimi adına saygıyla
selamlıyorum.
Türkiye Bilişim Derneği olarak, Ege Bölgesi Sanayi
Odası, İzmir Ticaret Odası ve KOSGEB işbirliği ile
düzenlediğimiz 2. İZMİR KOBİ’LER VE BİLİŞİM
KONGRESİ” nde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir
mutluluk duyuyorum. Hoş geldiniz
Türkiye Bilişim Derneği, bilişim alanında dünyada ve
Türkiye’de kurulmuş ilk derneklerden biridir. Elli yıla
yaklaşan bir geçmişe ve birikime sahiptir. Her meslekten
her kesimden üye profiline sahip olup, genç
yapılanmasını her yıl daha da güçlendirmektedir.
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TBD sadece bilişim sektörünün değil, tüm sektörlerin
gelişim ve işbirliğini yükseltmek vizyonuyla faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Türkiye Bilişim Derneği olarak, bilişimi Türkiye’nin
geleceği için, güç ve beka meselesi olarak görüyoruz. 4.
Sanayi Devrimini tamamlayarak Toplum 5.0’ı konuşanlar
yani dijital dönüşüm teknolojilerine sahip olanlar
geleceğe de sahip olacaklardır. Bu yüzden geleceğimize
sahip çıkmak ve küresel dünyada önde olmak için
harekete
geçmeliyiz!
Türkiye
olarak,
istihdam
yaratmalıyız, girişimciliği geliştirmeliyiz.
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Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon işletme faaliyet gösteriyor.
Bunların yüzde 99'unu küçük ve orta ölçekli işletmeler
yani KOBİ’ler oluşturuyor. Bölgesel kalkınma aracı olarak
önemli görevler üstlenen KOBİ’ler aynı zamanda ülke
ekonomisinin de dinamik gücü olmaktadır.
Son yıllarda ülkemizde sosyal ve ekonomik gelişmenin,
kalkınma politikalarının ve planlarının içinde en çok
konuşulan kavram kuşkusuz KOBİ’ler oldu. İstihdam
yaratma, girişim geliştirme ve bölgesel kalkınma aracı
olarak önemli görevler üstlenen KOBİ’ler, ülke
ekonomisinin dinamiğidir.
Bilişim ise gelecektir, güçtür!
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Bilgi ve iletişim teknolojilerine sahip olanlar geleceğe de
sahip olurlar… Biz geleceğimize sahip çıkmak için bugün
daha çok çalışmalıyız, daha çok üretmeliyiz. Ve küresel
dünyanın oyun kurallarını iyi bilmeli, uluslararası
piyasalarda rekabet edebilme gücüne erişmek için
hareket geçmeliyiz!
Bugün girişimciliğin desteklenmesi ve yeni iş fikirlerinin
hayata geçirilmesi, ekonomide dönüşüm sağlayacak en
etkili yol olarak görülüyor. Türkiye girişimcilikte hızlı yol
aldı.
Girişimcilik
kültürünün
oluşturulması
ve
yaygınlaştırılmasında farkındalık her geçen gün artıyor.
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Bu ruhun korunması, yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesi
ve hızlı bir dönüşümle başarıya ulaşılması için rekabet
edilebilir bir alt yapıya sahip olmak gerekiyor.
Rekabet, yaşamın her aşamasında var. Ancak KOBİ’ler
için rekabet edilebilirlik hayati bir meseledir. Rakiplerin
her geçen gün artması, rekabetin global boyuta ulaşması,
KOBİ’lerin rekabete etki edecek her konuyu takip
etmesini zorunlu kılıyor.
Bu takibi izleme ve değerlendirme olarak görmek yeterli
değil! Takip eden değil, takip edilen olmak, AR-GE
inovasyon ve yeni tasarımlarla ürün, hizmet ve
pazarlama olanaklarını geliştirmek, pazarda var olmak
çok daha önemli.
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Ve rekabet gücüne sahip olmanın en etkili yolu; bilim,
teknoloji ve bilişimden geçiyor.
Bilişim günümüzde rekabet gücünün ta kendisidir. Ürün
ve hizmetlerin tasarım, üretim ve pazarlama süreçlerini,
rekabet gücünü, bilişim etkinliği belirliyor artık. İnternet
teknolojileri ve sanallaştırma uygulamaları, bilgi güvenliği
gibi kavramlar artık KOBİ’lerin yüksek katma değer
yaratan
ürün
ve
hizmetlerinin
oluşumu
ve
pazarlanmasında en etkin çözümleri sunuyor.
Bilişimin sağladığı olanakların yanı sıra bilişim ve
teknolojinin hızlı gelişiminin doğurduğu sonuçları da
dikkate almak gerekiyor.
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Dolayısıyla
KOBİ’lerin
bilişimle
entegrasyonunu
sağlamak için çok daha etkili yollar bulmak zorundayız.
KOBİ’lerin iş süreçlerine dahil edebildiğimiz, rekabet
gücü açısından değerlendirebildiğimiz bir bilişime
ihtiyacımız olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum.
Değerli konuklar,
Pek çoğumuz hem kişisel işlerimizde hem de
işletmelerimizde bolca teknoloji kullanıyoruz. Kendi
çevremizde, bir metre kare içinde bir dönsek teknolojiye
çarpıyoruz. Yani neredeyse teknolojiye batmış
durumdayız. Şimdi sizlere desem ki; “Çıkarın
yaşamlarınızdan
teknolojiyi,
bilişimi”
delirdiğimi
düşünürsünüz.
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Sanki, gözünüzü, kulağınızı, kolunuzu, bacağınızı
yitirecek gibi olursunuz; canınız yanar. Oysa çok değil,
bundan on yıl önce bırakın herhangi bir bilişim
uygulamasını; bilgisayarı bile olmayan işletmeler vardı.
Bugün bilgisayarı, interneti, otomasyonu olmayan bir
işletmeyi düşünmek bile çılgınlık.
Değerli bilişimciler;
KOBİ yöneticileri diyor ki;
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“İlk bilgisayarı edindiğiniz, ilk bilgisayar uygulamasını
kurduğumuz günleri anımsayın. Teknoloji satıcılar bizlere
daha verimli çalışacağımızı, işlerin daha düzgün, daha
hızlı yapılacağını söyleyerek, teknoloji ve program
sattılar. Yıl geçmeden bilgisayarımız yavaşladı ya da
disklerimizin kapasitesi yetersiz oldu. Bizler yeni
donanımlar, yeni programlar aldık. O da olmadı; verilerin
güvenliği denildi, virüs denildi. Yine bir sürü alım yaptık.
Satıcılar bizlere; ‘hep daha hızlısı, daha doğrusu” dediler.
Bize rakiplerinden geri kalma dediler. Onlara ya inandık
ya kandık. Her defasında da onların dediğini yapıp
donanım aldık, yazılım aldık, teknoloji aldık. Üstüne bir de
sistem bakımı, sistem desteği dendi, yine kesenin ağzını
açtık.
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Benim de KOBİ yöneticilerinden bu sözleri duyduktan
sonra Amerikalı mizah yazarı
Dave Barry’in şu sözleri aklıma geldi:
“Doğru bilgisayarı satın alıp, doğru dürüst işler durumuna
getirmek, karanlık bir odada bir kol saatinin parçalarından
yalnızca dişerlinizi kullanarak bir nükleer reaktör
kurmaktan daha karmaşık değil!”
Değerli yöneticiler ve değerli bilişimciler,
Yapılan gözlemler araştırmalar gösteriyor ki; bilişim
teknolojilerinden arzu ettiğimiz oranda faydalanamıyoruz.
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Sevk irsaliyesi, faturaları, işçi bordroları, muhasebe
kayıtları gibi günlük işlerimizi bilgisayarla düzenleyerek
belki de günlük işlerimizi hızlı ve doğru yapabiliyoruz.
Ancak bunun ötesine geçemiyoruz.
Hani “Ekonominin itici gücü KOBİ’ler, KOBİ’lerin itici gücü
Bilişimdi.
Bu cümlede bir yanlışlık var mı? Hayır. Cümlede bir
yanlışlık yok.
Yanlış bizde.
KOBİ’lerde, Bilişimcilerde, Devlette ve Sivil Toplum
Kuruluşlarında.
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Bu yanlışı nasıl düzeltebiliriz?
Öncelikle bilişimcilerle işletme sahipleri, yöneticileri
arasında yeni bir iletişim biçimi geliştirmeliyiz. Diğer
taraftan değişim ve dönüşümü KOBİ’lerin tek başına
yapmasını bekleyemeyiz. Kamu, Üniversite, Ticaret ve
Sanayi Odaları finans kuruluşları ve her biri sektöründe
öncülük eden Sivil Toplum Kuruluşları değişimin ve
dönüşümün ana aktörleri olarak KOBİ’lere yol göstermeli
ve destekleyici olmalıdır. KOBİ’ler bilişim yatırımlarına
proje yaklaşımıyla bakarak ve proje takımları oluşturarak
bilinçli bir alıcı olmayı becerebilmelidir. İçinde
bulunduğumuz dönem daha karmaşık ve çok hızlı
teknolojik gelişmelerin olduğu baş döndürücü bir dönem.
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Sanayi Devrimi kapsamında telaffuz edilen
*Neslerin interneti,
*Sanal Gerçeklik,
*Karmaşık Gerçeklik,
*Büyük Veri
*Bulut Bilişim,
*Robotlar,
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Akıllı fabrikalar… gibi kavramlar her geçen gün daha da
gelişiyor. KOBİ’lerimiz buna hazırlıklı olmalı. Farkındalık
çabası içinde olmalılar.
-KOBİ’ler uyarlamacı yaklaşımlara değil özgün ve milli
uygulamaları öncelikli tercih etmeliler
-Bilişimciler satıp giden değil KOBİ’lerin sorunlarını
beklentilerini kavrayıp, içselleştirerek çözümleri tartışıp,
olgunlaştırarak geliştiren ve KOBİ yöneticileri ile birlikte
kararların bir parçası olabilmeyi başarmalıdır. Bilişimciler,
KOBİ’lere önerdikleri çözümleri kullanarak verilen
kararların sorumluluklarını paylaşmalıdırlar. Teknoloji
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satıp, kurup giden değil KOBİ’lerle birlikte işleten onlarla
birlikte yaşayan olmalıdırlar.
Devletimizde bugüne kadar yaptığı gibi üstüne düşün
görevi yapmalı ama yapılan yanlışlardan acilen
dönmelidir.
KOBİ’lere yapılan KOSGEB desteklerinin yeni
yaklaşımlarla ve düzenlemelerle; üretimi ve yüksek
katma değer üretimini özendirecek biçimde organize
edilmelidir. TBD’nin katkılarıyla yeni destek çağrılarıyla
daha iyileştirilmiştir. KOBİ Gel gibi
2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi: 18 Eylül 2019’da
Sanayi ve Teknoloji Başkanımız Sayın Mustafa VARANK
tarafından açıklandı.
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Bugün burada daha güçlü gelecek için bir adım daha
atmanın onurunu taşıyoruz.
Bu kongreden çıkan sonuçların KOBİ’lerimiz için de yol
gösterici olmasını diliyorum.
Kongre Sonuç Bildirgesi karar verici noktalara
ulaştırılacaktır.
Türk ekonomisinin itici gücü ‘KOBİ’ler, KOBİ’lerin itici
gücü ‘bilişim’ olacak” diyerek sözlerimi tamamlarken,
hepinize saygılarımı sunuyorum.

