Sonuç Raporu

Türkiye Bilişim Derneği

Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu
Rahmi AKTEPE Genel Başkan
Mehmet Ali YAZICI 2. Başkan
Lütfi ÖZBİLEN (Yönetim Kurulu Üyesi)
Nuray BAŞAR (Yönetim Kurulu Üyesi)
Ahmet TOSUNOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)
Levent BERKMAN (Yönetim Kurulu Üyesi)
Ümit BİLGEN (Yönetim Kurulu Üyesi)
Şeyda ERTEKİN Yönetim Kurulu Üyesi)
Ceyda SÜER (Yönetim Kurulu Üyesi)
Fatoş VURAL YARMAN (Yönetim Kurulu Üyesi)
Anıl YILMAZ (Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. Adem ŞAHİN (Yönetim Kurulu Üyesi)
İlyas YILMAZYILDIZ (Yönetim Kurulu Üyesi)

Denetim Kurulu
Hasan Cumhur ERCAN
Vural Rıza İBRİŞİM
Üveyiz Üal ZAİM

Onur Kurulu
Tayfun ACARER
Selçuk KAVASOĞLU
İlker TABAK Prof.
Dr. Ali YAZICI
Mehmet YILMAZER

Türkiye Bilişim Derneği
Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA
Tel: +90 (312) 473 8215 (pbx)
Faks: +90 (312) 473 8216
www.tbd.org.tr | www.bilisim.org.tr/bilisim2019

www.bilisim.org.tr

Değerli Paydaşlar,
Çağdaş, refah düzeyi yüksek bir Türkiye özleminin gerçekleşmesi yolunda, Türkiye
Bilişim Derneği (TBD) 48 yıldır yılmadan ve büyük bir özveriyle çalışmaktadır. 1994
yılında Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsünü kazanan TBD, 12 bini aşkın üyesi, 18
şehrimize yaygınlaşan yapılanması ve 33 üniversitedeki TBD genç örgütlenmesiyle
bilişim sektörüne önemli katkılar vermeye devam etmektedir.
Türkiye Bilişim Derneği (TBD), İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası
(EBSO), İzmir Ticaret Borsası ve KOSGEB işbirliği ile 3 Ekim 2019 tarihinde İzmir
Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde "Ekonominin İtici Gücü KOBİLER, KOBİLERİN İtici
Gücü BİLİŞİM" ana temasıyla "2. İZMİR KOBİLER ve BİLİŞİM KONGRESİ"
gerçekleştirilmiştir.
Kongre kapsamında, KOBİ’lerde Sanayi 4.0’ı yakalamak için “Dönüşümün Temeli İş
Birliği” teması vurgulanarak, KOBİ’lerin dünyada rekabet gücünü arttırmak için “Akıllı
Üretimle Küresel Rekabete” vizyonu doğrultusunda, yeni para teknolojilerinden eticaret pazarına, kurumsallaşma ve uluslararası ilişkiler konularının KOBİ’ler
çerçevesinden değerlendirilmesine kadar birçok konu katılımcılarla tartışıldı .
KOBİ’lerle birlikte, imalat sektörü, hizmetler sektörü, KOBİ yöneticileri, karar alıcılar,
girişimciler ve meslek yatırımcılarında hedef kitle olarak belirlendiği “1.İzmir KOBİ’ler
ve Bilişim Kongresi”nde “Dijital/Sayısal Dönüşümde Fırsatlar ve KOBİ’ler”, KOBİ’lerde
Dijital/Sayısal Yaşam adlı oturumlar gerçekleştirilmiştir.
Rekabet gücü, stratejiler ve üretim yapısı, yeni sanayi dönüşümü ile ortaya çıkan yeni
fırsatlar, yenilikçilik ve Ar-Ge, verimlilik, KOBİ’lere güç veren çözümler, bilişim güvenliği
farkındalığı, Genç KOBİ ve genç girişimcilere çözüm önerileri, meslek yatırımcılar ve risk
sermayesi kavramları, rekabet stratejileri ve yönetişim, üreten KOBİ’ler için kurumsal
kaynak planlaması gibi başlıklar Kongre sürecinde konusunda uzman kişiler tarafından
incelenmiştir.
20 den fazla konusunda uzman konuşmacının katıldığı Kongre süresince; "Dijital/Sayısal
Dönüşümle Güçlenen KOBİ’ler" Paneli, Yarına Hazır Olmak" Özel Oturumu
düzenlenmiştir..
KOBİ’lerin dijital dönüşümünü gerçekleştirmek üzere bizimle beraber mesai harcayan
herkese ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Rahmi AKTEPE
Türkiye Bilişim Derneği
Genel Başkanı
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Kongrenin Amacı
“2. İZMİR KOBİLER ve BİLİŞİM KONGRESİ’nin amacı; ekonominin önemli bir lokomotifi
olan KOBİ’lerin işgücü verimlilik ve rekabetçilik düzeyinin arttırılması, yeni finansman
kaynaklarına erişimleri, büyüme ve yeni teknolojilere uyum sağlamalarına katkı
sağlanması olarak belirlenmiştir.
Ayrıca kongrenin düzenlenmesinde;
• KOBİ'ler için kurumsallaşma, girişimcilik ve ihracat, pazar araştırması, yurtiçi ve
yurtdışı fuarlara katılım destekleri gibi teşvik ve destekler hakkında bilgi
sağlamak,
• İşletmelerin ekonomik hayatta kalıcı olabilmesi, gelişmesi, güçlendirilmesi ve
kurumsallaşması için yapılması gerekenleri belirlemek,
• Küreselleşme ile gelen; rekabet etkisinin, teknik ve ticari işbirliklerin ve
uluslararası ilişkilerin KOBİ ve Esnaf ve Sanatkarlar çerçevesinde
değerlendirilmesini sağlamak,
• Küreselleşmenin tüm ülkeleri etkileyen ekonomik olumsuzluklarının ortadan
kaldırılması için yapılan çalışmalar ve KOBİ ve Esnaf ve Sanatkârlar ile
Kooperatiflerin güçlendirilmesi için izlenen bilişim politikalarını değerlendirmek,
• Düşük katma değerli teknoloji kullanımının küçük ölçekli işletmelerin
verimliliğine etkisini ve kayıpları ortaya koymak,
• Ülkemizde e-ticaret pazarının gelişmesi için özellikle KOBİ'lerin internet
ortamında rekabet edebilmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda KOBİ'ler için
önemli bir masraf teşkil eden teknik altyapı giderlerinin desteklenmesine
konusunda hayata geçirilen tedbirler ve teknolojileri (bulut vs.) değerlendirmek,
• KOBİ ve Esnaf ve Sanatkârlar ile Kooperatiflerin bilgisayar sahipliği ve internet
erişimini artırılarak e-ticaret yapmaya teşvik edilmeleri ve özel programların
hayata geçirilmesi
için gerekli çalışmaların belirlenmesi hedeflenmiştir.

Katılımcı Portföyü
Türkiye Bilişim Derneği tarafından İzmir Ticaret Odası işbirliği ile düzenlenen 2. İZMİR
KOBİ’ler ve BİLİŞİM Kongresi 3 Ekim 2019 tarihinde İzmir Ticaret Odasında
gerçekleştirilmiştir.
KOSGEB KOSGEB Proje Yönetimi Dairesi Başkanı Sayın Ertuğrul ÇETİNKAYA, İZTO
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Emre KIZILGÜNEŞLER ve EBSO Yönetim
urulu Üyesi Sayın Aytekin ÖZTAŞ’ın yeraldığı kongre kapsamında, 300ü aşkın sektör
temsilcisi ve KOBİ Kongreye kayıt yaptırmıştır. Bu katılımcıların yanı sıra Kongreyle
ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, OSB başkanlarını kapsayan 30’dan fazla
üst yönetim kademesi Kongre’ye katılım sağlamıştır.

Kongre Açılış Konuşmaları
Açılış konuşmaları, TBD Genel Başkanı Sayın Rahmi AKTEPE, KOSGEB Proje Yönetimi
Dairesi Başkanı Sayın Ertuğrul ÇETİNKAYA, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Sayın Emre KIZILGÜNEŞLER ve EBSO Yönetim urulu Üyesi Sayın Aytekin ÖZTAŞ
tarafından açılış konuşmaları gerçekleştirilmiştir.
Kongrenin açılış konuşmasını yapan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Sayın Emre KIZILGÜNEŞLER bilişim sektörünün günümüzde katma değeri en yüksek
sektörlerden birisi olduğu, satan ve inovasyona önem veren ülkelerde kısa sürede kişi
başına ortalama gelir düzeyinin yükseldiği ve teknolojiyi kullanan ülkelerin önemli rekabet
avantajı yarattıkları belirtmiştir.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan Sanayi ve Teknoloji Stratejinin
bileşenleri olan yüksek teknoloji ve inovasyon, dijital dönüşüm ve sanayi hamlesi,
girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapıya dikkat çeken Sayın KIZILGÜNEŞLER, “oda olarak,
üyelerimizin bilişim teknolojilerini kullanımının artması, dijitalleşme süreçlerine daha fazla
katılmalarını sağlamak için Gezici Dijital Karavan Projesini başlattık. Bu proje ile
üyelerimizin dijitalleşmesi için bir ortam sunacağız. Dijitalleşmeyi firmalarının süreçlerine
nasıl entegre edebileceklerini görme ve anlama fırsatı sunacak, böylelikle dijital dönüşüm
süreçlerine katkı sağlayacağız” ifadelerini kullanmıştır.
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TBD Genel Başkanı Sayın Rahmi AKTEPE, TBD olarak bilişimi Türkiye'nin geleceği için,
güç ve beka meselesi olarak gördüklerine, 4. Sanayi Devrimini tamamlayarak Toplum
5.0'ı konuşanlar yani dijital dönüşüm teknolojilerine sahip olanların geleceğe de sahip
olacaklarına dikkat çekmiştir.
Sayın AKTEPE, geleceğimize sahip çıkmak ve küresel dünyada önde olmak için harekete
geçmemiz, Türkiye olarak, istihdam yaratmamız ve girişimciliği geliştirmemiz
gerektiğini belirtmiştir.
"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
"Çıkarın
yaşamlarınızdan
teknolojiyi, bilişimi" desem delirdiğimi
düşünürsünüz.
Sanki,
gözünüzü,
kulağınızı,
kolunuzu,
bacağınızı
yitirecek gibi olursunuz; canınız yanar.”
İfadelerini belirten Sayın AKTEPE,
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" diye
konuşmasına devam etmiştir.
İçinde bulunduğumuz dönem daha
karmaşık ve çok hızlı teknolojik gelişmelerin olduğu baş döndürücü bir dönem. Yapılan
gözlemler araştırmalar gösteriyor ki; bilişim teknolojilerinden arzu ettiğimiz oranda
faydalanamıyoruz. Sevk irsaliyesi, faturaları, işçi bordroları, muhasebe kayıtları gibi
günlük işlerimizi bilgisayarla düzenleyerek belkide günlük işlerimizi hızlı ve doğru
yapabiliyoruz. Ancak bunun ötesine geçemiyoruz. 4. Sanayi Devrimi kapsamında telaffuz
edilen; Neslerin interneti,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 olmalıdırlar.

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 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. 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 . Örneğin , KOBİ Gel destek projesi gibi gibi.."
diyerek sözlerini sürdüren Sayın AKTEPE, Türk ekonomisinin itici gücü 'KOBİ'ler,
KOBİ'lerin itici gücü 'Bilişim' olacak" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

.org.tr

Kongre Oturumları
Zirvede “Dijital/Sayısal Dönüşümle Güçlenen Kobiler“, “Yarına Hazır Olmak : Kobilerde
Dijital Yaşam” adında iki (2) oturum gerçekleştirilmiştir.

Oturum-1: Dijital/Sayısal Dönüşümle Güçlenen Kobiler Paneli
Panelin moderatörlüğü İzmir Ekonomi Ünv. Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Murat
AŞKAR tarafından yapılan Panele; Logo Yazılım İcra Kurulu Üyesi Sayın Akın SERTCAN,
CLPA Türkiye Ülke Müdürü Sayın Tolga BİZEL Beykent Üniversitesi öğretim görevlisi
Sayın Prof. Dr. Emin AKÇAOĞLU, Würzburg-Schweinfurt Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Prof. Dr. Rainer WEHNER konuşmacı olarak
katılmıştır.

Oturum-2: Yarına Hazır Olmak : Kobilerde Dijital Yaşam Paneli
İzmir Ticaret Odası Bilgisayar Donanım Komite Başkanı Sayın Vahit ÇİMEN’in
moderatörlüğünü yaptığı panele; Oracle Çözüm Mühendisliği Direktörü Sayın Sedat
ZENCİRCİ, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Prof. Dr. Hilmi YÜKSEL,
Melek Yatırımcı Danışman Sayın Ali Rıza BABAOĞLAN konuşmacı olarak katılmıştır.
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Kongreden Çıkan Sonuçlar
1. KOBİ'lerde Dijitalleşmenin getireceği fırsatlar, istihdam yaratma, rekabet gücünü
arttırmada oynayacağı rol,
2. KOBİ'lerin sürdürülebilirliğinin; Dijital Dünyaya intibakları ve doğru finans, proje
ve teknoloji yönetimi ile mümkün olacağı,
3. Türkiye'nin önemli bir gündeminin "yenilikçilik", "girişimcilik", "verimlilik" ve
"dijitalleşme/sayısallaşma" konuları olduğuna,
4. KOBİ'lerimizin ihracat sorunu yaşamaması için makine
dijitalleşmeye/sayısallaşmaya yatırım yapmaları gerektiği,

öğrenimi

ve

5. Teknolojiye yatırım yapan KOBİ'lerin önemli oranda verimlilik artışı sağladığı ve
maliyetlerinde azalma meydana geldiği,
6. Teknolojilerinin yerlileştirilmesi konusunda yerli katkı oranının artırılması,
7. KOBİ’lerin yarına hazırlanması için gerekli olan teknolojiler ve bunlara nasıl
ulaşması gerektiği ve ulaşmasını kolaylaştıracak mekanizmaların yaratılması,
8. KOBİ'lerimiz için girişimcilik kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması, bu
ruhun korunması, yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesi ve hızlı bir dönüşümle
başarıya ulaşılması için rekabet edilebilir bir alt yapıya sahip olmasının
gerekliliği,
9. KOBİ'lerin uluslararası pazarlara erişimlerinin artırılması ve e-ticaret ve
dijitalleşme/sayısallaşma çalışmaları ile desteklenmesi,
10. Yerli yazılım ve yazılım ihracatı konusunda bir ekosistemin yaratılmasına,
11. Büyümek
ve
farklılaşmak
isteyen
KOBİ’lerin
ana
odağında
dijitalleşme/sayısallaşma olduğu ve bu konuda desteklenmeyi bekledikleri
sonuçlarına varılmıştır.

Sonuç ve Değerlendirme
Kongre’de; Ülke olarak 2023 yılı hedeflerine ulaşılabilmesi için KOBİ’lerin önemi ve
KOBİ büyümelerinin Dijital/sayısal politikalar ağırlıklı olarak sağlanması gerektiğinden
hareketle, ilgili kamu ve özel kesim kuruluş ve işletmeleri ile üniversiteler ve sivil
toplum kuruluşlarının gerekli önemi vermesinin önemli olduğu gözlemlenmiştir.
Kongreden çıkan sonuçları bilişim sektörü açısından değerlendirildiğinde, hem
KOBİ’lerin dijital dönüşümlerinde yerli yazılımların kullanılmasının arttırılması hemde
KOBİ’ler tarafından geliştirilen yazılımların ihracatı konusunda bir ekosistemin
yaratılmasının önemli olduğu görülmektedir.
Verimlilik, inovasyon ve küresel rekabet için, günümüzün teknolojik gelişmelerinin
KOBİ'lerde süratle kullanılmasını mecburi kılmaktadır. Kongre süresince yapılan
konuşmalarda görüldü ki; değişim ve dönüşümün ana aktörleri kamu, üniversiteler,
finans kuruluşları, holdingler ve her biri sektöründe öncülük eden Sivil Toplum
Kuruluşları KOBİ'lerin değişim ve dönüşümünde yol göstermeli ve destekleyici
olmalıdır.
Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yapılmakta olan işlem ve
uygulamalarda hukuki uyumluluğunu sağlamanın yanısıra, yapısal verilerde kişisel veri
alanlarının keşfi, kişisel veri yaşam döngüsü ve veri sahibi taleplerinin yönetimi
işlevlerinide sağlaması gerektiğine vurgu yapılmıştır.
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KOBILER İÇİN SAĞLADIKLARI GÜÇLÜ ÇÖZÜMLER İLE BİLİNEN
VE KONGREYE DESTEK VEREN FİRMALAR
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