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Sayın Bakan Yardımcım,
Sayın İstanbul Sanayi Odası Başkan Vekilim,
Sayın Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilim,
Sayın İstanbul Ticaret Odası İkinci Başkanım,
Değerli Konuklar,
Değerli Basın Mensupları
Hepinizi Şahsım, Yönetim Kurulum ve etkinliğe emeği geçen herkes adına
selamlıyorum.
Sayın Bakan
sunuyorum.

Yardımcım

bizleri

onurlandırdığınız

için

teşekkürlerimi

Sanayi ve Ticaret Odası’na Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne ve KOSGEB’ e bizimle
yaptıkları işbirliği ve değerli katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunarım.
Türkiye Bilişim Derneği olarak, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası,
Türkiye İhracatçılar Meclisi ve KOSGEB iş birliği ile düzenlediğimiz 1. İstanbul
KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi’nde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk
duyuyorum.
Dünyada ilk bilişim derneği olarak kurulmanın gururuyla, bu yıl 47inci kuruluş
yıldönümümüzü kutladık. TBD gerçekleştirdiği etkinlikler ve karar alıcılara sunduğu
politika önerileriyle ülkemizin ekonomik, toplumsal ve kültürel kalkınmasına katkı
verirken, gücünü, her kesimden olan üye yapısı ve 1994 yılında Resmî Gazetede
yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile “Kamu Yararı” statüsünde çalışan sivil toplum
kuruluşu olmasından almaktadır.
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, küresel dünyanın oyun kurallarını iyi bilerek,
günümüzde daha çok çalışmalı, daha çok üretmeliyiz. Uluslararası piyasalarda
rekabet edebilme gücüne erişmek için harekete 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. 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 edebilirlik hayati
bir meseledir. Rakiplerin her geçen gün artması ve rekabetin küresel boyuta
ulaşması, KOBİ’leri rekabete etki edecek her konuyu takip etmeye 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.
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 artık bilişim yetkinliği belirliyor.
Günümüzde internet teknolojileri, sanallaştırma uygulamaları ve bilgi güvenliği gibi
kavramlar, KOBİ’lerin yüksek katma değer yaratan ürün ve hizmetlerinin oluşumu ve
pazarlanmasında en etkin çözümleri sunuyor.
Bilişimin sağladığı olanakların yanı sıra, bilişim teknolojisinin hızlı gelişiminin
doğurduğu sonuçları da dikkate almak gerekiyor. Dolayısıyla KOBİ’lerin bilişimle
entegrasyonunu sağlamak için çok daha etkili yollar bulmak zorundayız. KOBİ’lerin iş
süreçlerine dahil edebildiğimiz, rekabet gücü açısından değerlendirebildiğimiz bilişim
çözümlerine ihtiyacımız olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum.
KOBİ’lerin sanayi 4.0 ile ortaya çıkan değişim ve dönüşümünü tek başına
gerçekleştirmesini bekleyemeyiz.
Kamu, Üniversite, 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 dönemdir.
4. Sanayi Devrimi kapsamında telaffuz edilen;
*Neslerin interneti,
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*Sanal Gerçeklik,
*Karmaşık Gerçeklik,
*Büyük Veri
*Bulut Bilişim,
*Robotlar,
*Akıllı fabrikalar… gibi kavramlar her geçen gün daha da gelişiyor. KOBİ’lerimiz buna
hazırlıklı olmalı. Farkındalık çabası içinde olmalılar.
-KOBİ’ler uyarlamacı yaklaşımları değil, özgün ve milli uygulamaları öncelikli olarak
tercih etmeliler
-Bu süreçte, bilişimcilerle, işletme sahipleri ve yöneticileri arasında yeni bir iletişim
biçimi geliştirilmesi sağlanmalıdır.
Bilişimciler satıp giden olmayı değil, KOBİ’lerin sorunlarını ve 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 satıp, kurup giden değil KOBİ’lerle birlikte işleten, onlarla birlikte yaşayan
olmalıdırlar.
Devletimizde destekler konusunda üstüne düşen görevi yerine getirirken, verilen
desteklerin amacına ulaşmadığı gözlenmektedir.
Fakirlikle mücadele yaklaşımıyla KOBİ’lerle yapılan KOSGEB destekleri, yeni
yaklaşımlarla ve düzenlemelerle üretimi ve yüksek katma değer üretimini özendirecek
biçimde organize edilmelidir. Bu arzumuz ve söylemimiz KOSGEB yetkililerince
doğru algılanmış, yeni açıklamaları bizleri umutlandırmıştır.
Bilim Sanayi Bakanlığı, Sayın Cumhurbaşkanı’nın, "yerli ve milli sanayiye destek"
direktifi kapsamında 2. hamle dönemini başlattı. Sanayide yüksek teknolojili ürünlere
geçişin sağlanması ve başarılı bir sanayi atılımı için tüm sektörlere ilave olarak,
imalat sanayi katma değerini iki katına çıkaracak 5 odak sektör belirlendi, stratejik
önem taşıyan bilişim ve yazılım sanayi de odak sektörler kategorisine dahil
edildi. İlk etapta, 500 milyon liralık teşvik paketi hazırlandı.
1 Temmuz’da yürürlüğe giren Üretim Reform Paketi ile birlikte bilişim teknolojisi ve
yazılım üreten işletmeler, Sanayi Sicil Kanunu kapsamına alınarak Türk sanayisinin
ve biz bilişimcilerin önü açıldı. Başta Sayın Bakan olmak üzere, bu stratejik adımda
emek harcayan herkese teşekkür ediyoruz. Bu paketin sunduğu imkanları özellikle
bilişimciler iyi kullanacak ve Türk sanayisinin dönüşümü, gelişimi için büyük
farkındalık ortaya çıkacaktır.
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Kalkınma Bakanlığımız koordinasyonunda hazırlanan ve TBD olarak katkıda
bulunduğumuz 11.Kalkınma Planı Çalışma gruplarında nitelikli insan gücü öncelikli
olarak belirlenmiştir.
Ülkemizin uzun vadeli politikaları, ekonomik büyümenin yanı sıra, insani gelişmişlik,
hukukun üstünlüğü, bilişim toplumu, uluslararası rekabet gücü, kurumsallaşma,
sürdürülebilirlik boyutlarını da içerecek şekilde çok yönlü bir anlayışla oluşturulması
ve bütüncül bir bakış açısıyla hayata geçirilebilmesi için önceliğimiz elbette nitelikli
insan gücü olmalıdır.
İnsan gücünün en iyi şekilde yetiştirilmesi ve eğitilmesi için, ilköğretimden
üniversiteye kadar etkili, kaliteli ve sektörün ihtiyaçlarına cevap veren eğitim
programları ortaya konmalıdır. Bu kapsamda, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve
niteliklerinin sürekli olarak geliştirilmesinin yanı sıra, bugün orta ve yükseköğretimde
yaklaşık %5 olan nitelikli insan gücünün ülke içinde iyi değerlendirilmesi ve ayrıca
beyin göçünün önlenmesi gerekmektedir.
Türkiye Bilişim Derneği’nin de üyesi bulunduğu, Avrupa’da bilişim politikalarını
belirleyen Avrupa Mesleki Bilişim Dernekleri Konseyi’nin (CEPIS) Nisan ayında
gerçekleşen 60. Genel Kurulu’na ev sahipliği yaptık. Toplantıda alınan kararlara
göre, KOBİ’leri AB pazarına taşıyacak çalışmalara Türkiye Bilişim Derneği’ de
katılacak. Başta KOBİ’ler olmak üzere Türk şirketlerinin Avrupa tek pazarında
korunması, Pazar payının artırılması ve Bilgi Teknolojileri Sektöründe izlenecek
politikalar ile ilgili Türkiye Bilişim Derneği ve CEPIS işbirliği yapma kararı aldı.
AB tek Pazar çalışmalarıyla, şu anda AB’de dijital ürün ve hizmet sektöründe 6.1
milyon çalışan sayısının 2020’de 10.4 milyon kişiye çıkartılması hedefleniyor. Aynı
süreçte yaklaşık 255 bin olan KOBİ sayısının 359 bine artırılması, 60 milyar Avro olan
sektör büyüklüğünün 106.8 milyar Avro’ya, AB dijital ekonomisinin toplam
büyüklüğünün ise 739 milyar Avro’ya çıkması bekleniyor.
TÜİK 2015 yılı verilerine göre, sayısı 2 milyon 684 bin 838 olan KOBİ’ler sanayi ve
hizmet sektörlerinde yapılan toplam girişim sayısının %99,8’ini, istihdamın %74,2’sini,
maaş ve ücretlerin %54,7’sini, cironun %63,8’ini, faktör maliyetiyle katma değerin
%52,8’ini ve maddi mallara ilişkin brüt yatırımın %53,3’ünü oluşturuyor.
AB ile aynı değişim ve dönüşümü yaşadığımız bu dönemde başarının sağlanması
için CEPIS ile ortak çalışmayı önemsiyoruz. Bu amaç doğrultusunda Ticaret
Odalarımız ve Sanayi Odalarımız ile gerçekleştireceğimiz işbirliği çok çok önemlidir.
Sözlerime son vermeden önce, panellerimize katılarak değer katan
konuşmacılarımıza, KOBİ’lere güçlü çözümler sunarken, bizlere de destek olan
sponsor firmalarımıza ve kongremizin düzenlenmesinde emeği geçen icra kurulu ve
İstanbul Şubesi arkadaşlarıma teşekkür ederim.
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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.
Kongremizin Sonuç Bildirgesi karar verici noktalara ulaştırılacaktır.
Katılımlarınız için teşekkür eder, saygılar sunarım.
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