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Sayın Bakanım, 

Sayın BTK Başkanım, 

Sayın KOSGEB Başkan Yardımcım, 

Sayın ASO Yönetim Kurulu Üyelerim, 

Sayın ATO Yönetim Kurulu Üyelerim, 

Değerli Bilişimciler, Değerli Kobi Yöneticileri 

Değerli Konuklar, 

Değerli Basın mensupları, 

Hepinizi şahsım ve TBD Yönetimi adına saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye Bilişim Derneği olarak, Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası ve 

KOSGEB işbirliği ile düzenlediğimiz 3. KOBİ’LER VE BİLİŞİM KONGRESİ” nde sizlerle 

birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.  

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. 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.  

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 
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önemli görevler üstlenen KOBİ’ler aynı zamanda ülke ekonomisinin de dinamik gücü 

olmaktadır.  

Bu güç sayesinde, dünyada teknolojiye ve ekonomiye yön veren ve pazarda takip 

edilen lider ülkeler arasında yer almalıyız.  Küresel pazarda söz sahibi olabilmek için 

AR-GE, inovasyon ve yenilikçi ürün, hizmet ve pazarlama olanaklarını geliştirmek ve 

KOBİ’lerin rekabet gücünü arttırmamız gerekiyor. Ve rekabet gücü için sahip 

olacağınız en etkili yol; bilim, teknoloji ve bilişimden geçmektedir.  

Mevcut alt yapımız, yetişen insanımız, genç nüfusumuz bizim en büyük avantajımız. 

Türkiye’de son 15 yılda ekonomi ve bilişimde gerçekleştirilen atılım, yeni dünya 

düzeninde şirketlerimizin söz sahibi olması için cesaret vericidir. Türkiye’nin doğru 

politikalarla, doğru yönlendirmelerle, STK, özel, kamu ve devlet işbirliği çerçevesinde 

ortak akılla hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz.  

Ülkemizin dönüşümü doğrultusunda; tüm sektörlerin gelişimine destek olacak ve 

bilişim sektörünü kucaklayacak devlet politikalarının oluştuğunu görmek, bizleri mutlu 

etmekte ve geleceğe umutla bakmamızı sağlamaktadır. 

Yakın zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank tarafından, 

Yurtdışı Pazar Destek Programı ile ihracat rotasına yönelen KOBİ'lere; personel 

istihdamı, yazılım ve donanım, tanıtım ve hizmet alım giderleri gibi pek çok kalemde 

destek verileceği açıklanmıştır. Program ile KOBİ'lerin ihracattaki payını, yüzde 60'lara 

çıkarmak hedeflenmektedir. 

Türkiye Bilişim Derneği olarak bilişim firmalarının sanayici olarak kabul edilerek, sanayi 

desteklerinden yararlanmaları konusunda önemli çalışmalar yaptık. Devletimizin ilgili 

kurumları ile ortaklaşa hareket ederek, önemli kazanımlar elde ettik. Destek 

programında özellikle yazılım ve donanımında ele alınması bizi ziyadesi ile memnun 

etmiştir.  

TBD olarak KOBİ’lerimizin daha güçlü markalarla dünya pazarına girmesi gerektiğini 

uzun yıllardır dile getirerek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda “Marka 

Ajansının” kurulmasını ve ihracatçı KOBİ’lerin desteklenmesini önceliğimiz olarak 

görüyoruz.  TBD olarak Avrupa bilişim politikalarını belirleyen ve Avrupa’nın bilişimde 

en büyük sivil toplum kuruluşu olan Avrupa Mesleki Bilişim Dernekleri Konseyi (CEPIS) 

ile ortaklığımız devam ediyor. 600 Milyar Euro değerindeki Avrupa dijital tek pazarında 

Türkiye’nin de söz sahibi olması ve Türk şirketlerinin bu pazardan pay alabilmesi için 

çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunun içinde güçlü KOBİ’lere yani marka olmuş şirketlere 

ihtiyacımız var.  

Dünyada üretim ve ticaretin çok önemli bir kısmını oluşturan, Türkiye’de ise yüzde 

99’unu oluşturan KOBİ’ler, bugünkü etkinliğimizin ana temasını oluşturmaktadır.  
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Dijital dönüşüm, KOBİ’lerin innovasyon endeksinin ve rekabet gücünün arttırılması 

verimlilik ve kar paylarının yükseltilmesi açısından yaşamsal öneme sahiptir. 

 

Dijital dönüşüm teknolojileri, sanayimiz ile doğru planlamalar yapılarak geliştirilir ve 

uygulanırsa ülke ekonomisinde büyük gelişmelere, atılımlara ve yeniliklere vesile 

olacaktır. Türkiye teknoloji ile büyüyecek! Teknolojiyi transfer eden bir ülke konumuna 

dönüşecektir.  

Dijital dönüşüm, Türkiye’nin zenginleşmesi için en büyük fırsattır. Bu fırsata sahip 

çıkmalı, gerekli adımları ortak akılla atabilmeliyiz. Ortak dilimiz, ortak yol haritalarımız 

olmalıdır. 

TBD olarak ortak yol haritası oluşturmak için güçlü adımlar attık. Yerli ve milli yazılımın 

önemini vurgulayan raporları ekosistem paydaşlarının katılımı ile hazırladık. Söz 

konusu raporlar, yazılım sektörünün iç pazarda gelişimi ve büyümesinin yanı sıra dış 

pazarlara da açılmasına odaklı olarak hazırlanmıştır.  

Aynı zamanda TBD olarak, KOBİ’lerde dijital değişimin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi 

ve dijital dönüşümün başarılı bir şekilde tamamlanması için “Kobiler İçin Dijital 

Dönüşüm Rehberi”ni hazırlandık. Dijital dönüşümün zorluklarının, şirketlerin dijital 

dönüşüm için atması gereken adımlar ve dijital dönüşüm için kullanılabilecek teknolojik 

uygulamaların sıralandığı söz konusu Rehber”in KOBİ’lerin dijital dönüşümünde yol 

haritası olacağına inanıyoruz. 

KOBİ’lerin dünya ile rekabet edebilmesi, yeni iş ve üretim biçimlerine ayak 

uydurabilmesi için dijital dönüşümlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Dijital 

dönüşümün kaçınılmaz olduğu günümüzde öncelikle KOBİ çalışanları teknolojiyi rakip 

olarak değil yardımcı bir araç olarak görmelidirler. Bütün bu meli malılar, cek caklar 

dün Bakanımız Sayın Varank’ ın 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi kapsamında 

açıkladığı Bileşenlerle somutlaştırılmış ve yol haritası ortaya konulmuştur. Dünkü 

heyecanı bütün süreçlerde kesintisiz görmek istiyoruz. TBD olarak üstümüze düşen 

görevi eksiksiz yapmaya söz veriyoruz 

Değerli katılımcılar, 

1971 yılında “bilişelim” dediğimiz gibi, biz bugün de “bilişerek büyüyelim”, “bilişimciler 

ve KOBİ’ler olarak ülke kalkınması için güç birliği yapalım ” diyoruz. 

Bugün burada daha güçlü bir gelecek için bir adım daha atmanın onurunu taşıyoruz. 

Bu kongreden çıkan sonuçların KOBİ’lerimiz için de yol gösterici olmasını diliyorum. 

 “Türk ekonomisinin itici gücü ‘KOBİ’ler, KOBİ’lerin itici gücü ‘bilişim’ olacak” diyerek 

sözlerimi tamamlarken, hepinize saygılarımı sunuyorum. 


