
Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, 
Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı 
(TOSYÖV) Eski Başkanı, 20. Dönem Denizli 
Milletvekili Hilmi Develi’nin yönettiği panele, 
TOSYÖV Başkanı Yalçın Sönmez, Ankara Sanayi 

Odası (ASO) Genel Sekreteri Yavuz Cabbar, 9 Eylül Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı İşletme 
Bölüm Başkanı Emin Akçaoğlu, Bilgisayar Mühendisi, 
Danışman, TBD eski yöneticilerinden Hülya Küçükaras ve 
Microsoft Genel Müdür Yardımcısı Tarık Tüzünsu katıldı, 
raportörlüğünü ise TBD Bilişim Dergisi’nden Aslıhan Bozkurt 
yaptı. 

Panelde ilk sözü alan ASO Genel Sekreteri Cabbar, 
Türkiye’de KOBİ’lere yönelik destek mekanizmaları 
bulunduğunu ancak bu mekanizmalara ulaşımda problemler 
olduğunu belirtip  

“KOBİ’ler ve start-up’larda teknoloji, inovasyon ve kamu 
politikalarıyla destek anlamında çok yol aldığımız söylenemez. 
Destek mekanizmaları var ama seri üretim ve pazarlama 
noktasında fazla yok” dedi.

Cabbar, üretim yapacak KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını 
karşılayabilecekleri mekanizmaların fazla bulunmadığını 
kaydederken 1999’da KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla kurulan KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım 
Ortaklığı A.Ş.’de de çok sınırlı ve yetersiz kaynak olduğunu 
bildirdi. 

 Yeni finans kaynaklarının ortaya çıkmaya başladığını, 
melek yatırımcılara ilişkin bazı düzenlemeler yapıldığını anlatan 
Cabbar, Avrupa Yatırım Fonu ile bir program başlatıldığını, bu 
fonu biraz daha finansman getirecek şekilde yükseltmeye 
çalıştıklarını belirtip ancak bu destek ve yardımların sonucunu 
takip eden bir yapının ortada olmadığına işaret etti. 

ASO’da KOBİ’lerin rekabet edebilirliliklerine ilişkin 
çalışmalar yürüttüklerini anlatan Cabbar, “Teknoloji ve 
rekabette Odaların çok önemli rolü olduğunu düşünüyorum. 
Odaların kanunen verilen görevlerini yerine getirmenin 
yanında KOBİ’lere rehberlik edecek yapıyı oluşturmaları 
gerekir. Odaların kendi içinde küçük birimler kurarak KOBİ’lerle 
işbirliği geliştirmesi KOBİ’lerin rekabet edebilmelerinde önemli 
rol alabilir” diye konuştu.

Cabbar, “Üniversitelerde geliştirilen ürünlerin ticarileştirip 
pazarlanması önemli ancak KOBİ’lerin ihtiyaçlarının 
üniversiteler tarafından giderilmesi bence çok daha önemli. 
Üniversitelerde geliştirilen ürünün pazarlanması çok daha 
uzun zaman alırken KOBİ’lerin geliştirdiği ürün daha kolay 

G20 TURKEY 2015: Gelecek 10 yılı 
KOBİ’ler taşıyacak, bilişim sektörü 
bu vizyona odaklanmalı

ticarileştirilebilir” değerlendirmesinde bulundu.      

Teknoloji ara birimi oluşturduklarından söz eden Cabbar, 
üniversite ile Avrupa Birliği (AB) desteği ve katkısını alma, bu 
konuda eleman yetiştirmeye çalıştıklarını anlattı.   

Daha sonra konuşan TOSYÖV Başkanı Sönmez, hala 
etkisinden kurtulamadığımız küresel krizin, KOBİ’leri; 
bilişim teknolojilerinden azami oranda yararlanmaya 
ittiğini, böylelikle bilişim sektörünün KOBİ’lerin çok yönlü 
dönüşüm sürecinin bir parçası olduğunu söyleyip “KOBİ’lerde 
dönüşümü, rekabetçilik ve yüksek teknolojiye geçiş arzusu 
yönlendiriyor. Bilişim teknolojileri sektörü, KOBİ’leri 
dönüştürecek her eylemin ekseni olabilecek potansiyeli 
taşımaktadır” dedi.

Yenilikçi KOBİ potansiyelimizin “istekli olanlar” sınıflamasında 
AB’den yüksek; yüzde 52 civarında olduğunu kaydeden 
Sönmez, ancak yenilik faaliyetinde bulunan KOBİ oranının 
yüzde 20’nin gerisinde bulunduğunu bunun da yüzde 6’sının 
başarısız olup vazgeçtiğini belirtti. Sönmez, “KOBİ’lerde 
bilişim teknolojilerine geçiş süreci Türkiye’de geç başladı 
ve hâlâ çok gerideyiz. Bilişim teknolojilerine geçiş hızı da 
KOBİ’lerde hâlâ yavaştır, bunu hızlandırmak zorundayız. 
Kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Çünkü; dünya üretime 
dönüyor. Üretim ve istihdamda KOBİ’ler öne çıkıyor” diye 
konuştu.

Yüksek ekonomik büyüme bilişimi de büyütür, ama sadece 
donanım ayağını. Bu yetmez, çünkü; yazılım ve hizmet ayakları 
güdük kalmışsa sektör güçlenemez, “millileşemez”, ihracatını 
artıramaz. Bilişimin yazılım ve hizmet ayakları Türkiye’de ancak 
KOBİ’ler üzerinden gelişip güçlenir.

Kasım ayında Türkiye’de yapılan G20 TURKEY 2015-Antalya 
Zirvesi’nde dünya ekonomisi için, “Geçmiş 10 yılı KOBİ’ler 
taşıdı. Gelecek 10 yılı da KOBİ’ler taşıyacak. Bilişim 
sektörümüz de bu vizyona odaklanmalı” denildiğini 
anımsatan Sönmez, G20’nin hükümetlere yüklediği görevleri, 
“Açık veri, dinamik ve kapsayıcı büyümeyi teşvik eden 
önemli araçlardan biri olarak algılanmalı. Kamu-özel sektör 
ortaklığı ile çalışacak modeller tasarlanmalı. Küresel büyüme 
için gerekli olan internet ve dijital ticarete odaklanılmalı. 
KOBİ’ler dijital ekonomiye daha yoğun entegre edilmeli. 
E-ticaretin kullanım alanı genişletilmeli” şeklinde sıraladı. 
Bütün bu görevlerin ulusal çerçevede yapılmayacağına dikkat 
çeken Sönmez, dijital kural ve düzenlemeler konusunda 
küresel çapta işbirliklerinin kurulacağını, bilişimde küresel 
entegrasyon ve internet yönetim liderliğini G20’nin 
üstleneceğine dikkat çekti. 

KOBİ’ler, daralan iş gücü piyasası içerisinde, istihdam ve katma değer yaratma açısından 

özel bir yere sahip. Girişimciliğin kurumsal bir nitelik kazanması KOBİ’lerin çatısı altında 

gerçekleşirken KOBİ’lerdeki yenilikçi yaklaşımlar, inovasyon ve Ar-Ge’yle katma değer yaratan 

ürün geliştirme çabaları, mevcut durum, sorunlar, destekler ve çözüm önerileri 32. TBD Ulusal 

Bilişim Kurultayı’nın son günü “KOBİ, Teknoloji, Rekabet Edilebilirlik” panelinde ele alındı. 

http://www.bilisimdergisi.org/s183
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Sönmez, ulusal çerçevede de kamuda veri merkezlerinin 
bütünleştirileceğini, Kamu Bulutu Projesi’nin uygulanacağını, 
hizmette verimliliğin arttırılacağını, istatistiki bilgi altyapısının 
güçlendirileceğini, tüm veri ve istatistikleri tek çatı altında 
toplayan bir internet portalının oluşturulacağını ve bilişim 
sektörüne ilişkin oluşturulan prensipler setinin uygulamaya 
konulacağını bildirdi. Bu doğrultuda hükümetin yüksek 
teknoloji ile üretimi esas alan, yeni bir Sanayileşme Stratejisi 
açıkladığından söz eden Sönmez, “Bu strateji hepimiz için 
uyarıcıdır. KOBİ’lerimiz rekabetçi olacaklarsa, Ar-Ge ve 
inovasyon yapacaklarsa, ne edip edip, üretimden yönetime 
tüm KOBİ faaliyetlerine bilişim teknolojilerini sokmalıyız. 
Böylelikle KOBİ’lere verimlilik ve hız kazandırmalıyız” ifadesini 
kullandı.

Türkiye’nin en zayıf yanlarından birisinin işbirliği olduğuna 
işaret eden Sönmez, “Kurumsal ve sektörel işbirliklerinde 
gerinin de gerisindeyiz. Kamu-özel kesim işbirliklerinde bir 
modelimiz yoktur. İşletme bazında baktığımızda, KOBİ’lerde 
bilişim teknolojilerine geçişi sınırlayan engeller, bilgi ve 

bilinç, kalifiye istihdam ve kaynak yetersizliği gibi görünür. Bu 
engeller de ancak işbirlikleri ile aşılabilir. Bilişim sektörümüz 
için işbirlikleri yaşamsaldır” diyerek TOSYÖV olarak, dikkatini 
KOBİ’lere çeviren her platformu önemsedikleri, bilişim 
sektörünün KOBİ’lere yönelik bilgi, bilinç ve iştah artırıcı her 
etkinliğine güç verdiklerini söyledi. 

Sönmez, konuşmasında “Yüksek ekonomik büyüme bilişimi 
de büyütür, ama sadece donanım ayağını... Bu yetmez çünkü 
yazılım ve hizmet ayakları güdük kalmışsa sektör güçlenemez, 
‘millileşemez’, ihracatını artıramaz. Bilişimin yazılım ve hizmet 
ayakları Türkiye’de ancak KOBİ’ler üzerinden gelişip güçlenir. 
Bunu ben biliyorum, sizler biliyorsunuz,  ama KOBİ’ler henüz 
yeterince bilmiyor” saptamasında bulundu. 

Bilişim sektörünün “Bilişimsizliğin maliyeti” gibi önemli bir 
kavramı ürettiğine değinen Sönmez, KOBİ’lerin de bunu 
görüp kavradığını, kendi sektörünün özgün normlarını içeren 
modelleriyle gelen bilişimciyi dinlemeye hazır olduğunun 
altını çizerek bilişim sektörünün Ar-Ge ve inovasyon 

kapasitesini kışkırtacak –fışkırtacak– olan yeterli sayıda KOBİ 
bulunduğunu belirtti. Sönmez, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Sonuç olarak; Türkiye ekonomisi ‘dönüşüm zamanı’ 
içindedir. Küresel akıntıya uyarak yüzmektedir. Doğru kulaç 
atarsa karşıya geçebilecektir. Yoksa boğulacaktır. Doğru kulaç; 
bilişim sektörüdür. Ekonomiler, bilişimle yüzebilmektedir. 
Geleneksel kulaçlarla yüzme yarışını tamamlamak 
olanaksızdır. Bunu önce bilişim sektörümüz anladığı; 
anladığını da KOBİ’lere anlatabildiği zaman, karşı kıyıdan bize 
el sallayan bilgi toplumunun, yanına varabileceğiz. İnternet ve 
donanımla mayomuzu giydik. Yazılım ve hizmetle yüzeceğiz. 
İşte bütün mesele…”

Eylül Üniversitesi’nden Akçaoğlu, KOBİ’lerin rekabet gücü 
tartışmalarına değindi. Bir ülkenin rekabet gücü ile firmaların 
rekabet gücü arasında önemli bir ilişki bulunduğu ve rekabetin 
kaçınılmaz bir zorunluluk olduğuna işaret eden Akçaoğlu, 
KOBİ’lerin hep gündemde ve çok önem taşıdığını belirterek 
“Türkiye’de KOBİ’lerin durumu hiç de iç açıcı değil” dedi.

Kavram olarak “rekabet stratejisini” gündeme getirip 
tanımlayan Akçaoğlu,  KOBİ’lerin insanlardan oluştuğu, en 
değerli unsurun insan olduğunu işaret etti. 

Akçaoğlu,  Türkiye’de insan yetiştirilmesi ve yetişmiş 
insanların kullanılması anlamında çok ciddi sıkıntı yaşandığı 
ve bunun aşılması gerektiğinin altını çizdi. “Bizim yaratıcılığı 
özendirmemiz lazım ama bunu pek yapamıyoruz” diyen 
Akçaoğlu, AB fonları ya da başka kanallarda çok fazla projenin 
desteklendiğini, burada sorun olmadığını ancak devletin 
rekabet etmede yaşanan tıkanıklığı aşmada üzerine düşen 
“özel rolü” yerine getirmesinde bazı şüpheleri bulunduğundan 
söz etti. Akçaoğlu, devletin bugüne kadar takındığı tutumdan 
daha farklı bir tutum takınmasını istedi.   

Bilgisayar Mühendisi, Danışman, TBD eski yöneticisi 
Küçükaras, “Biyoteknoloji çağındayız ve bu çağ yaklaşık 25 
yıl sürecek” diyerek başladığı konuşmasında, hayatında tanık 
olduğu bazı olayları anlattı. Biyoteknoloji çağında yaşadığımıza 
dikkat çeken Küçükaras, Türkiye’nin hâlâ bilişim çağını 
tartıştığını ve onun izlerini taşıdığını söyledi. 

“Bizim çok ödevimiz var. Teknoloji üretmenin yanında 
bakım ve desteği de vermek zorundayız” diyen Küçükaras, 
bu kadar geri bırakılmayı hak etmediğimize işaret ederek 
bir kültürel atak yapılması gerektiğini vurguladı. Küçükaras, 
biyoteknoloji çağı niyet ve kararlılığı ile Türkiye’nin  bir başka 
yere taşınabileceğine inandığını belirtti.  

“Bilişim işçisi” tanımı yapan Küçükaras, devletten bir 
şeyler yapmayı bekleme yerine organize sanayi bölgelerinde 
elektrikçi, tesisatçı gibi  “bilişim işçisi” de bulundurulmayı,  
“Köy Enstitüleri” gibi “Bilişim Kültürü Laboratuarları” ile Bilişim 
Kooperatifleri kurmayı önerdi. 

22 yıldır bilişim sektöründe olduklarını söyleyen Microsoft 
Genel Müdür Yardımcısı Tüzünsu, Türkiye’deki 3.5 milyon 
KOBİ’nin ancak yüzde 10’unun web sitesi bulunduğunu 
kaydetti. Türkiye’nin büyümesinde KOBİ’lerin çok büyük 
payı olacağını düşündüğünü söyleyen Tüzünsu, firmaların 
yapılarının değiştiğini anlattı. 

“Hızlı bir şekilde sahiplenen ve doğru yolda iseniz hızla öne 
geçebilen bir ülkeyiz” diyen Tüzünsu, rekabetin artık uluslar 
arası alanda yaşandığını ifade etti. Yıllarca sürekli teknoloji 
satmaya çalıştıklarını bildiren Tüzünsu, tıkanıklığın şirketlerden 
kaynaklandığını ve şirketlerin KOBİ’lere erişemediğine değinip 
“KOBİ ne yapacağını bilişimci de nasıl anlatacağını bilmiyor” 
dedi. 

http://www.bilisimdergisi.org/s183
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