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Değerli Konuklar,
Değerli Basın Mensupları
Hepinizi Şahsım, Yönetim Kurulum ve etkinliğe emeği geçenler adına
selamlıyorum.
Türkiye Bilişim Derneği, elli yıla yaklaşan geçmişi ve birikimiyle, her
kesimden ve her yaştan üye profiliyle, yalnız kendi sektöründe değil, tüm
sektörlerde gelişim ve işbirliğini yükseltmek vizyonuyla güçlü bir köprü
olma çabasını sürdürmektedir.
Ülkemizin bilişimle dönüşümünü amaçlayan kamu yararı statüsünde bir
sivil toplum kuruluşu olarak yıllardır özveriyle yürüttüğümüz çalışmaların
ve ortak akıl ile oluşturduğumuz çözümlerin, özellikle karar verici noktalar
tarafından sahiplenilmesi ve desteklenmesi bizleri grurlandırmakta ve
daha çok çaba göstermeye motive etmektedir.
Kurulduğu yıldan bugüne TBD’nin hedefi;
Teknoloji üreten bir Türkiye,
Teknolojiyi, yaşam kalitesini yükseltme anlamında da kullanabilen bir
toplum,
Nitelikli insangücü,
Ve
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Yıllardır amaçladığımız Dönüşüm’ün “bilişim” dünyasına yansıyan içeriği,
endüstriyel devrimlerin sonuncusu olan endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 ile
birlikte çok ileri seviyelere taşınmış ve toplumsal bir boyut kazanmıştır.
Dönüşüm, artık; yapay zeka, makina öğretisi, derin öğrenme, otonom
sistemler, nesnelerin interneti, robotlar ve diğer birçok özgün teknoloji ve
uygulamaya dayalı olarak gerçekleşmektedir.
Tüm sektörleri etkileyen büyük değişimlere tanıklık edildiği, yeni iş
modellerinin ortaya çıktığı, yerleşik düzenlerin yerle bir olduğu, sistemlerin
yeni baştan biçimlendiği günlerden geçiyoruz.
Bilgi ekonomisini yaşadığımız günümüzde veri çok değerlidir. Çağımızın
altını olarakda adlandırılan veriden değer yaratmak geleceği
şekillendirmenin tek yoludur. Bugün dönüştürücü teknolojilere yatırım
yapanlar, dijital dönüşümü özümseyenler ve teknolojiye yön verenler
yarınlara hükmedenler olacaktır.
Değerli katılımcılar,
Dünyada ve ülkemizde üretim ve ticaretin çok önemli bir kısmını oluşturan
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.
Ülkemizdeki toplam istihdamın yüzde 76'sı, katma değerin yüzde 54'ü ve
ihracatımızın ise yüzde 60'nın KOBİ'ler tarafından sağlandığını biliyoruz.
Gelişmiş ülkelere oranla bu rakamlar düşük olsada, ülkemizde KOBİ'lerin
ihmal edilemeyecek kadar önemli bir ekonomik büyüklüğe sahip olduğunu
açıkça göstermektedir.
KOBİ’ler dünyanın birçok ekonomisinde büyüme ve istihdamın ana
kaynağını oluşturmakta, yenilikçiliğin geliştirilmesi ve yayılmasındaki
rolleriyle de ülkelerin kalkınma süreçlerinde lokomotif görevi görmektedir.
Ülkemizin ekonomik yapısı incelendiğinde de KOBİ’lerin üretim, istihdam
ve ihracata olan katkılarından dolayı önemli bir konuma sahip olduğu
görülmektedir.
Ülkemizdeki KOBİ’lerin işgücü verimlilik ve rekabetçilik düzeyinin birçok
Avrupa ülkesinden daha düşük olması; finansmana erişim, büyüme, yeni
teknolojilere uyum sağlama, yenilikçilik ve kurumsallaşma alanlarında
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Bu sorunların giderilmesine yönelik strateji ve politikaların ortak akıl ile
belirlenmesi, gerekli önlemlerin alınması, destek ve teşviklerin
oluşturulması KOBİ’lerin bilişimle gelişimine ve dijital dönüşümlerine
olumlu katkılar sağlayacaktır.
Değerli KOBİ yöneticileri,
Sivil toplum kuruluşlarına çok önemli görevler düşmektedir. TBD olarak
kaybedilecek zamanımızın olmadığını düşünüyoruz. Dijital dönüşüm
konusunda, kamu kuruluşları, bilişim sektörü ve KOBİ’ler arasında
işbirliklerinin arttırılmasının sivil insiyatifler aracılığıyla sağlanmasının
önemli olduğunu değerlendiriyoruz.
KOBİ’lerimizin dijital dönüşümlerinin tam olarak sağlanamamış olması
küresel pazarda rekabet gücümüzün azalmasına ve ülkemiz açısından
beka sorunu oluşmasına neden olmaktadır.
TBD olarak Türkiyenin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesi ve dijital
ekonomisinin geliştirilmesi için yenilikçi ve donüştürücü teknolojilerin milli
kabiliyetlerle geliştirilmesini ve KOBİ’lerimizin dijital dönüşümlerinin
gerçekleştirilmesini bir beka sorunu olarak görüyoruz.
Yerli ve Milli Teknolojilerin özgün olarak geliştirilebilmesi, kullanımının
kamuda yaygınlaştırılması ve ihracatının arttırılması ancak standartlara
uyum ile sağlanabilir.
TBD olarak Dijital Türkiye yolculuğunda öncü rol almak amacıyla insiyatif
alarak TSE ile “Dijital Dönüşüm Teknolojileri alanında Standartların
Geliştirilmesi”ne yönelik protokolü 8 Ocak 2019 tarihinde imzaladık.
Bu kapsamda TBD Bilişim Standatları Platformunu oluşturduk. Bu
platform aracılığıyla hem ulusal hemde uluslararası dijital dönüşüm
teknolojileri ile ilgili standartlarının geliştirilmesini TSE ile beraber
yürüteceğiz. Söz konusu standartların kullanılması ile KOBİ’lerin
innovasyon endekslerinin ve rekabet gücünün arttırılması verimlilik ve kar
paylarının yükseltilmesi hedeflenmektedir.
TBD’nin genlerinde sadece eleştiren değil, çözüm üreten bir STK olmak
vardır. Bu doğrultuda TBD olarak insiyatif alarak, KOBİ’lerin

dijitalleşmesine katkı sağlanması, gelişimlerinin desteklenmesi ve rekabet
güçlerinin arttırılması amacıyla “Endüstri 4.0 Kobiler İçin Dijital
Dönüşüm Rehberi” hazırlanmıştır. En kısa sürede sizlerle
paylaşılacaktır.
Değerli katılımcılar,
Bugün burada daha güçlü bir gelecek yaratmak için hep birlikte çalışmanın
onurunu taşıyoruz. Etkinlik boyunca KOBİ’lerin dijital dönüşümü ve dijital
olgunluk seviyelerinin arttırılması ile ilgili konuları insan, süreç ve teknoloji
boyutuyla masaya yatırarak, gerekli eylem planlarının ortak akıl ile
oluşturulmasını sağlayacağız.
KOBİ Bilişim Kongreleri kapsamında iki yıl önce başlattığımız işbirliğini
sürdürme arzularından dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, KOSGEB,
Sanayi Odalarına ve Ticaret Odalarına değerli Başkanları nezdinde
teşekkür ederek, söz konusu işbirliklerinin gelecek yıllarda da artarak
devam etmesini temenni ederim.
Değerli Protokol,
Katılımınızla etkinliğe büyük anlam kattınız, sizlere içten şükranlarımı
sunuyorum.
Değerli Katılımcılar,
Sözlerime son vermeden önce, tüm etkinliklerimizde bizleri yalnız
bırakmayan, desteklerini esirgemeyen sponsorlarımıza, etkinliğe emeği
geçen İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanım Deniz TİRYAKİOĞLU
başta olmak üzere, tüm Etkinlik Yürütme Kurulu çalışanlarına, TBD
profesyonel kadrosuna, velhasıl emeği geçen herkese, ayrıca katılım ve
katkılarıyla etkinliğe büyük değer katan siz katılımcılara yürekten teşekkür
ederim.
Gelin ‘KOBİ’lerin Dijital dönüşümü için Güçlerimizi Birleştirelim”
diyerek sözlerimi tamamlarken, Kongremize başarılar diliyor, hepinize
saygılarımı sunuyorum.

