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Değerli Konuklar,
Değerli Basın Mensupları
Hepinizi Şahsım, Yönetim Kurulum ve etkinliğe emeği geçenler adına
saygıyla selamlıyorum.
Türkiye Bilişim Derneği, elli yıla yaklaşan bir geçmişe ve birikime sahiptir.
Her kesimden ve her yaştan üye profiliyle, yalnız kendi sektöründe değil,
tüm sektörlerde gelişim ve işbirliğini yükseltmek vizyonuyla faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Bilişimin kaldıraç etkisinden faydalanarak ülkenin dijital dönüşümünde
etkin rol alan TBD’nin Genel Başkanı olarak, vermiş olduğumuz çabaların
ve ortaya koyduğumuz yol haritası ve eylem planlarının karar vericiler
tarafından sahiplenilmesinden, desteklenmesinden ve uygulanmasından
onur duymaktayım.
Ancak geçmişe takılmamak gerekir. Çünkü, zaman çok hızlı değişiyor.
“bugünün" ne kadar çabuk "dün" e dönüştüğünü, yarınların ise küresel
rekabette konumumuzun belirlenmesi açısından, ne kadar önemli
olduğunu muhakkak göz önünde bulundurmalıyız.
Tüm diğer sektörlerin gelişimini de gözetmek adına, 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 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 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 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 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 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.
Bu anlamda sivil toplum kuruluşlarına çok önemli görevler düşmektedir.
Dijital dönüşüm konusunda, kamu kuruluşları, bilişim sektörü ve KOBİ’lerin
işbirliklerini arttırabilmeleri ve ortak akıl oluşturabilmeleri için STK’lar
tarafından sivil inisiyatifler geliştirilebilmelidir.
TBD olarak kaybedilecek zamanımızın olmadığını düşünüyoruz.
KOBİ’lerimizin dijital 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 dönüşümü ile ilgili
konuları insan, süreç ve teknoloji boyutuyla masaya yatırarak, gerekli
eylem planlarının ortak akıl ile oluşturulmasını sağlayacağız.

Sözlerime son vermeden önce, sizlere sektörle ilgili güncel bilgiler vermek
ve bazı önemli hatırlatmalarda bulunmak istiyorum:
 Bildiğiniz gibi ülkemiz yararına konulan ekonomik yaptırımlar
kapsamında ticari sektörde sözleşmelerde Türk Lirası kullanılması
uygulamasına geçiş söz konusu olmuştur.
 Tüm emtia ve üretimi döviz ile yapılan bilişim sektöründe oluşacağını
öngördüğümüz sorunların Türkiye Bilişim Derneği tarafından, gerek
medyada duyurulması, gerekse de karar mekanizmaları ile
görüşülerek dile getirilmesi sonucunda, sektörün bu uygulamanın
dışında bırakılması sağlanmıştır. Ve böylece, genelde tüm sektör,
ve özelde KOBİ niteliğinde bilişim kurumlarımız açısından önemli bir
darboğaz, oluşmadan önlenmiştir. Bu konuda etkili olan tüm karar
noktalarına içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Bu vesile ile bir de kendi sektörümüz ile ilgili önemli bir sorunu da yine
karar vericilere duyurmak adına burada dile getirmek isterim:
 Sistem Çözümleyici ve Programcı ünvanına sahip bilişim
personelinin, bugünlerde gündemde olan 3600 ek gösterge kanun
teklifinin içinde yer almasını TBD olarak çok önemli buluyoruz ve
dikkate alınması konusunda ısrarımızı sürdürüyoruz.
 Diğer taraftan da, mademki “bilişim dönüşmemizin en önemli
aracıdır” diyoruz ve bilişim çalışanlarına büyük sorumluluklar
düştüğünü ifade ediyoruz; bu değerli personele “”Bilişim Uzmanlığı”
kadrosunun ihdas edilmesi konusunu da yakından takip etmekteyiz.
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 atılımlar ve ülkemizin tüm sektörlerinin işbirliği ile aşabilmek
dileğiyle, hepinize teşekkür ve saygılarımı sunarım.
Ayrıca, KOBİ Bilişim Kongreleri kapsamınd
a geçen yıl başlattığımız işbirliğini sürdürme arzularından dolayı
KOSGEB, Ankara Sanayi Odası ve Ankara Ticaret Odası’na, değerli

Başkanları nezdinde teşekkür ederek, söz konusu işbirliklerinin gelecek
yıllarda artarak devam etmesini temenni ederim.
Sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum.
Gelin ‘KOBİ’lerin Dijital dönüşümü için Güçlerimizi Birleştirelim”
diyerek sözlerimi tamamlarken, Kongremize başarılar diliyor, emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.
.

