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Önsöz
Ebru Kaptan Sertoğlu
Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı Direktörü
Tarih sayfalarından olduğu kadar günümüzde de edindiğimiz tecrübeler neticesinde, değişimin en büyük
düşmanı olan önyargıyı düşünmeden doğru yolda ilerleyebilen kişi ve kurumların bulundukları yerleri
güzelleştirebildikleri, önce kendi çevreleri sonra da ülke ve dünyadaki kanaat önderleri olabildiklerini
görüyoruz. Küresel dinamiklere paralel olarak ülkemiz KOBİ'lerinin de değişen dünya pazarında "yeni ve
değişik bir şeyler yapmak lazım" dediği bu dönemde, yerel KOBİ’lerimizin “Ürün, Hizmet, Süreç,
Pazarlama, Organizasyon ve İnovasyon” temalı başarı örneklerine her geçen gün daha çok şahit oluyor
ve gurur duyuyoruz.
Ekonominin temel taşı olan, ülkemiz işletmelerinin %99’unu oluşturan KOBİ’leri düşünürken
unutmamamız gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır. KOBİ’lerimizin sürdürülebilirliği ve gücü,
ülkemizdeki istihdam yaratma ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamasıyla doğrudan orantılı bir şekilde
gelişmektedir. KOBİ’lerimiz, ülkemizin hem sosyo-ekonomik durumunu hem de toplum yapısını
etkilemede çok büyük öneme sahiptir. Bunlarla beraber, KOBİ’lerimizin performansı KKTC’nin
uluslararası arenadaki ekonomik durumunu ortaya koymaktadır.
“KKTC’nin PESTEL1 Analizi” ne de bakıldığında KOBİ’lerimizin birçok açıdan ülkemizin aynadaki yansıması
olduğunu söyleyebiliriz. Bu yansıma bize KOBİ’lerimizin değişimden kaçınmadan öğrenmeye açık
olduklarını ve doğru desteklere erişebildikleri sürece başarılarını yarınlara ulaştırabileceklerini
göstermektedir.
Dünya ile bütünleşerek ilerleyebilmenin kaçınılmaz olduğu günümüzün rekabetçi ortamında, rekabet
gücünü oluşturan iki önemli unsur verimlilik ve inovasyondur. Ülkemizde kamu, özel sektör ve sivil
toplum kuruluşları; inovasyon ve bilişimin hayatın her alanını kapsaması, bilgi üretmek ve bilgiye sahip
olmak için işbirliği halinde hareket etmemiz gerektiği konusunda hem fikirdir. Ancak bu “ortak akıl” ile
hareket ederek dünya ile bütünleşebileceğimiz inancıyla 2016 yılında başlayan KOBİ Zirve’leri
yolculuğumuzun, bu yıl üçüncüsünü düzenlemekten büyük mutluluk duymaktayız.
Ülkemiz için özellikle Bilişim sektöründe inovasyonun tartışılarak bu alanda yatırım ortamının
geliştirilmesine yönelik beyin fırtınası çalışmalarının yapıldığı “III. KKTC KOBİ Zirvesi” ne, beş yüze yakın
yerel ve otuzdan fazla Türkiye Cumhuriyeti’nden kişi katılım göstermiştir. Zirve, Türkiye Cumhuriyeti'nde
sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen program ve projeleri geliştiren ve bu konuda pek çok başarıya imza
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atan; T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), HABİTAT Derneği
(HABİTAT) ve Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD)
paydaşlığı ile gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında
ortak projelerin geliştirilebilmesi adına protokoller
imzalanmış ve bu protokoller, 2 Eylül 2019 tarihinde
Bakanlar Kurulu2 tarafından onaylanarak yürürlüğe
girmiştir. İnovasyon ve bilişim konusunda
paydaşlarımız ile yürüteceğimiz ortak projelerin detaylarına bu raporun ilerleyen bölümlerinde
değinilmiştir. Bu alanda planlanan destek programları, eğitim ağları, firmalar arası işbirliği ve uluslararası
Hub’lara3 erişim yalnızca bunların bazılarıdır. Yapılan bu kapsamlı çalışma ülkemizde bir ilk olup, bilgitecrübe, yeni projelerin geliştirilmesi ve ortak projelerin tamamlanması hedefimizdir.
Zirve kapsamında gerçekleşen çalıştay, bilişim sektöründe faaliyet gösteren tüm yerel paydaşları ve
uluslararası pazarlarda aktif T.C.’nden gelen sektör paydaşlarını bir araya getirerek ‘İnovasyon ve Bilişim
Yol Haritası’nın hazırlanmasına önemli katkı koymuştur. İki ülke arası bilişim ve inovasyon konularında
yeni işbirliklerinin kurulmasında öncü olan Zirve, ülkemizde Kıbrıs Türk Sanayi Odası bünyesinde Bilişim
Komitesi’nin kurulmasına da katkı sağlamıştır.
Bu etkinlik bizlere artık yenilikleri takip eden ve çağı yakalamak isteyen önemli bir kitlenin olduğunu
göstermiştir. Bu kitle, ekonomik kalkınmanın önündeki engellerin ancak inovasyon ve bilişim
konularında göstereceğimiz ilerlemeyle aşılabileceğine inanmaktadır.
Zirve sonrası, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’mızın konu ile ilgili mevzuatı ivedilikle gündeme alması, İçişleri
Bakanlığı’mızın yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik mevzuat ve uygulamaları revize etmesinde
kurumumuzdan destek alması ve sivil toplum örgütlerimizin iş birliklerini arttırması bizleri mutlu
etmektedir. Bu nedenle, raporda öne çıkan başlıkların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için ortak
hareket etmek elzemdir. Verimli sonuçlar elde edilmesi için koordinasyonun daha da önem kazandığı bu
dönemde, Eylül 2018’de güçlerini birleştiren YAGA ve KOBİGEM tüm paydaşları bir araya getirerek
çalışmaya taliptir. İşte elinizdeki rapor bu amaçla çalıştay ve zirve çıktılarından oluşturulmuş mütevazı
bir çalışmadır.

1

(P: Politik (Political), E: Ekonomik (Economical), S: Sosyo-Kültürel (Socio-Cultural), T: Teknolojik (Technological), E: Çevresel (Environmental), L: Yasal
(Legal)
2

E.T (K-I) 348-2019 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

3

Hub – Ekonomik aktivitenin yoğunlaştığı merkezler
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Kamunun düzenlediği bu denli geniş katılımlı bir zirvede ilk kez; çevrimiçi kayıt sistemi ile başvuruların
kabulü, katılımcıların yapay zekaya sahip robotlar tarafından tanınıp karşılanması, daha sonra örnek
alınan üç boyutlu video gösterilerinin yer aldığı bir organizasyon gerçekleştirmek büyük emek ister.
İlklere imza atılan bu önemli zirvede benimle birlikte yol alan herkese teşekkür etmek istiyorum.
Zirve çalışmalarına başladığımız günlerde, konunun ve paydaşların belirlenmesinde bize destek veren
dönemin Başbakanı Sayın Tufan Erhürman’a, 41. hükümetin ilk çeyreğinde yer almasına rağmen bizleri
ve zirveyi sahiplenen Başbakan’ımız Sayın Ersin Tatar’a, konuşmaları ve destekleri için Bakanlarımıza ve
Cumhuriyet Meclisi Başkanımız Sayın Teberrüken Uluçay’a teşekkürlerimi sunuyorum.
Geçmiş zirvelerde olduğu gibi bu yıl gerçekleşen zirvenin de Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği
Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin maddi ve manevi desteklerine layık görülmesinden dolayı büyük
onur duyuyor, Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Ali Murat Başçeri’ye teşekkürlerimi sunuyorum.
Partnerlerimiz; KOSGEB, TİM, TOBB, HABİTAT ve TİKAD’ dan gelen değerli Başkanların ve temsilcilerin
panellerimizde yer alarak, tecrübe ve vizyonlarını bizlerle paylaşmalarıyla sağladıkları büyük
katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.
Zirvenin gerçekleşmesinde bize destek veren sponsorlarımız T.C. Ziraat Bankası ve Creditwest Bank ile
medya sponsorumuz Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK)’na katkılarından dolayı teşekkür
ediyorum.
Etkinliğin organizasyonu ve idari bölümlerinin gerçekleşmesinde bizimle kurumumuz personeli gibi
çalışan KREDO Accounting and Consulting’e; uzman ve sabırlı bir ekibe sahip Puzzle Travel’a; büyük bir
titizlik ve özveri ile çalışan Anahtar Ajans’a; zirveyi hatıralarımızda taze bir şekilde saklamamıza olanak
sağlayan Creativo Production’ın ekibine ve gece gündüz demeden koyduğu özverili çalışmalardan ötürü
YAGA-KOBİGEM ekibime teşekkürü bir borç bilirim.
Bilişim ve inovasyon konusunda bir dizi araştırma, çalıştay ve zirve sonrasında hazırlanan bu çalışmanın,
politika yapıcı ve uygulayıcılara, özel sektör kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve bilgi üreten tüm
kişi ve kurumlara faydalı olması dileklerimle…

Ebru Kaptan Sertoğlu
YAGA Direktörü
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Yönetici Özeti
21. yüzyılda dünyanın büyük bir bölümünde güçlü bir şekilde etkilerini gördüğümüz serbest piyasa
ekonomisinin güçlü rekabet yansıması, başta KOBİ’ler ve özel sektör olmak üzere kamu sektörü ve sivil
toplum örgütlerinde de faaliyet giderlerini düşürebilmek için bir dizi tedbir almayı şart koşmaktadır.
KKTC’nin güncel ekonomik durum raporlarına göre; ülkemizde 106.000 kişiye istihdam sağlayan yaklaşık
19.000 işletme vardır. İhracat sıralamasına göre; 41% oranla süt ürünleri birinci sırada yer almaktadır.
Genel ihracatımızın 63%’ü Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleşmektedir. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH),
2013 ile 2018 yılları arasında 22% artış göstermiştir. GSYH içindeki en büyük pay ise 21,4% oranla turizm
ve ticaret sektöründe olmuştur. Ülkemizde beş binden fazla akademisyen ve yüz binden fazla da öğrenci
ile yirmi üniversite hizmet vermektedir.
Ülkemizin mali ve idari açıdan fotoğrafının çekilmesine olanak tanıyan, küresel ve bilimsel yöntemlerden
yararlanılarak hazırlanan Kuzey Kıbrıs İş Yapabilirlik Raporu, Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporu ve
Devlet Planlama Örgütü Orta Vadeli Program (OVP- 2019-2023) verilerinde yer alan endeksler
göstermektedir ki, ekonomi profilimiz genel olarak 140 ülke içerisinden 89. sırada, iş yapma kolaylığı
düzeyimiz ise 191 ülke arasından 134. sıradadır.
Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) tarafından hazırlanan raporda ülkemizde iş yapabilirlik
kolaylığı on farklı alanda değerlendirilmiştir. Bahsi geçen raporda “İzin, Ruhsat ve Lisans İşlemleri”,
“Küçük Hisseli Yatırımcının Korunması” ve “Kredi Alma” kategorileri diğer kategorilere oranla daha güçlü
olduğu alanlar olarak ortaya çıkmıştır. Ancak, başlıca teknik ve idari anlamda yeterli yatırımların
yapılmaması ve uygulamaların günümüz ihtiyaçlarına cevap verememesi nedeniyle, “İşe Başlama
işlemleri”, “İşin Tasfiyesi”, “Kontratların Bağlayıcılığı” ve “Elektrik Temini” kategorileri ise diğer ülkelere
kıyasla ortalamanın altında yer almıştır.
Ajansımız tarafından hazırlanan İş Yapabilirlik 2017 Raporu’na göre diğer ülkelerin bir önceki yıla göre
yapmış oldukları reformları incelediğimizde, en çok yapılan reform çalışmalarının; ülkelerin iş
süreçlerindeki idari işlemler için teknolojik altyapı yatırımlarına hız vererek dijital iş süreçlerine geçiş
yaptıklarını ve mevzuatlarda yapılan değişikliklerle de bürokrasiyi azaltarak daha şeffaf bilgi akışını
sağladıklarını görüyoruz.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın hazırladığı ve ülkemiz ekonomisini kapsamlı olarak ele alan 11. Rekabet
Edebilirlik Raporu (2018-2019)’da “Endüstri 4.0 ışığında İşletmelerde Dijitalleşme” teması ele alınmıştır.
Raporda; ülkemizin rekabet edebilirliğini artırmak için özellikle bilişim sektöründeki AR-GE çalışmalarının
arttırılarak, teknolojik altyapı ve üstyapının iyileştirilmesi ve nitelikli işgücü piyasasının oluşabilmesi için
de insan kaynağımızın bu gelişmeler doğrultusunda kendisini geliştirmesi gerektiğine ilişkin veriler, görüş
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ve öneriler paylaşılmıştır. İşte bu raporlar, okumakta olduğunuz zirve raporunu destekleyici nitelikte
olmakla beraber bizlere yol haritası konusunda rehber görevini üstlenmektedir.
Bunun yanında, ambargo tanımayan uluslararası piyasada var olabilmek için ülkemizde geliştirilmesi
gereken öncü sektörün “bilişim” olduğuna olan inancımız, III. KOBİ Zirve’sindeki panellerde vurgulanan
birçok konu ve konuşmacının aktardıklarıyla da pekişmiştir.
Ülke ekonomi profilinin on iki bölümde incelendiği Rekabet Edebilirlik Raporu’nun üçüncü bölümüne
göre, “Bilgi Bilişim Teknolojilerine Uyum (BBU), ülkemiz 142 ülkeden 29. sırada, inovasyon kapasitesinde
ise 73. Sıradadır. Endüstri 4.0 kapsamındaki dijitalleşmenin önemli bileşenleri olan internet kullanımı ve
erişimi ile ilgili değişkenlerin yer aldığı kısmın ülkemizin en yüksek puanı aldığı bölüm olduğunu
görüyoruz. Ancak, “Karayolu Altyapı Kalitesi”, “Kalifiye Eleman Bulma”, “Mesleki Eğitim Kalitesi”,
“Profesyonel Yönetime Güven”, “Piyasa Hâkimiyet Kapsam”, “Hükümetin Geleceğe Hazırlığı”, “Eğitimde
Eleştirel Düşünme” başlıklarının ülkemizin rekabet edebilirliği açısından en zayıf olduğu alanlar olarak
ortaya çıkmıştır.
Aslında ihtiyacımız olan, sürdürülebilir ekonomik kalkınma için ülkesel reform çalışmalarını bir an önce
başlatmaktır. Bütünsel olarak yapılması gereken çalışmalarda, tüm sektörler ve ilgili paydaşların el ele
vererek, uzun dönemli, yapıcı ve kalıcı çalışmaların yapılarak ülkemizin küresel ölçekte rekabet
edebilirliğini artırmamız için çalışmalıyız.
Yukarıdaki bilgiler ışığında, sadece bilişim sektörü özelinde değil, ülkemizde her alanda acil değişimdönüşüm ihtiyacı olduğunu görüyoruz.
Ülke ekonomimiz için öncelikli olarak;
•

Diğer ülke ekonomik kalkınma modelleri örneklerini gözden geçirerek, küresel rekabet
edebilirliğimizi artırmaya yönelik bir ekonomik kalkınma modeli oluşturulması,

•

Teşvik sistemimizin odak noktasına girişimcilik ve inovasyonun konulması,

•

Tüm sektörlere uygun teşvik modellerinin oluşturularak uygulanması,

•

Bilişim ve inovasyona yönelik sektörlerde yerli, yabancı yatırımcıları arttırmak üzere altyapı,
üstyapı ve nitelikli insan kaynağı gibi temel sıkıntıların giderilmesi,

•

Pazarlama ve ağ oluşturma çalışmalarında paydaşlarımızın gücünden yararlanarak
işbirliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
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Bu temel bilgilere paralel olarak, 2009 yılında kurulan ve ülkemizde birçok ilki hayata geçiren Küçük ve
Orta Boy İşletmeler Geliştirme Merkezi (KOBİGEM), I. KOBİ Zirvesi’ni 2016 yılında ‘KOBİ Gelişimi ve
Küresel Rekabet Stratejileri’ ana temasıyla düzenlemiş, Zirve kapsamında gerçekleşen beyin fırtınası
çalışmaları sonucunda KKTC KOBİ Stratejisi’ni hazırlamıştır.
I. KOBİ Zirvesi’nde, KOBİGEM kurulurken model olarak alınan KOSGEB ile işbirliği protokolü
imzalanmıştır. Ülkemizde önceliğin dünya pazarlarıyla rekabet edebilecek bir KOBİ ekosisteminin gelişimi
olduğu bilinciyle II. KOBİ Zirvesi, “KKTC’de Girişimcilik Ekosistemi” ana temasıyla düzenlenmiş, Zirve
kapsamında gerçekleşen atölye çalışmaları sonucunda “KKTC Girişimcilik Yol Haritası” yayınlanmıştır.
Bahsi geçen yol haritasında ülkemizin uluslararası entegrasyonunu sağlayacak bilişim sektörü öne
çıkmıştır.
Eylül 2018 itibariyle KOBİGEM ile güçlerini birleştiren Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA),
genişleyen ekibi ve yetki alanı ile iç yatırımcı yanında dış yatırımcılar için de tek durak ofisi misyonunu
üstlenmiştir. Bu yeni misyonla, III. KOBİ Zirvesi yatırım ortamı da düşünülerek düzenlenmiştir. Tüm
KOBİ’lerimizin değişen dünya pazarında yeni ve değişik bir şeyler yapmak lazım dediği bu dönemde
ülkemizde büyümeye ve gelişmeye dönük bir vizyonun oluşmasında katkı sağlayacağına inandığımız,
geçmiş zirvelerin de ışık tuttuğu ‘İnovasyon ve Bilişim’, Zirve’nin ana teması olarak belirlenmiştir.
III. KOBİ Zirve’sine katılan yurt içi ve yurtdışı kamu-özel ve sivil toplum sektör temsilcilerinin bilgi
birikimleri doğrultusunda gerçekleştirilen İnovasyon ve Bilişim Çalıştayı’nda, ülkemizdeki bilişim
sektörünün iyileştirilmesi için hazırlanan reçetedeki görüş ve önerilerin, dört ana konu başlık altında şu
şekilde özetlendiğini görüyoruz:
1- İnovatif bilişim girişimcilerinin kaynaklara ve pazarlara rahat ulaşabilmesi amacıyla; mevzuat
revizyonu, sektörel teşvikler, çevrimiçi veri tabanları (kaynak, bilgi, insan kaynağı teşvikleri, ağ
oluşturma/networking vb.), melek yatırımcı ağı, kolektif çalışma alanlarının yaratılması ve kamu-özel
sektör ve sivil toplum kuruluşları sektörlerinin işbirliğine ihtiyaç bulunmaktadır.
2- İnovatif bilişim girişimcilerinin yetkinlikleri/eğitim altyapısının gelişmesi amacıyla; ilkokuldan
başlayarak eğitim müfredatının geliştirilmesi, eğitimcilerin eğitilmesi, girişimcilik ve kuluçka
merkezlerinin kurulması, kamu-özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde eğitimlerin verilmesi,
başarılı girişimcilerle yönder/mentor ağı kurulması, pilot eğitim programlarının uygulanması
gerekmektedir.
3- İnovatif bilişim girişimciliğinin gelişiminde özel sektörün katılımının sağlanması amacıyla; melek
yatırımcıların artması, bilişim sektörünün gelişimine uygun mevzuat ve teşvik sistemlerinin
oluşturulması, kamu bilişim stratejisinin belirlenmesi, özel sektör dijital dönüşüm paylaşım
platformunun kurulmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
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4- Kamu sektörü, inovatif bilişim girişimcilerine etkin şekilde katkı sağlayabilmesi amacıyla; teknik
altyapının iyileştirilmesi, girişimcilerin kümelenmesi, ortak girişim platformlarının sağlanması, kamuda
bilişim ve inovasyon ile ilgili etkin ve yetkin bir birimin oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Ülkemizdeki yapısal dönüşüm için, sadece bilişim sektöründe değil, her sektör için uzun vadeli, ortak akıl
gerektiren, iyi niyetli ve paydaşlarla birlikte yola çıkılacak, kolektif bir planlama ve çalışmaya ihtiyaç
vardır. Ancak unutulmamalıdır ki, çağı yakalamamız için, bilişim sektörü ve inovasyon her sektördeki en
temel yatırım konusu olmalıdır.
Ülkemizde de bilişim sektörünün gelişebilmesi için temel olarak yasal ve alt yapısal sorunların acilen
giderilmesine yönelik idari çalışmaların başlaması gerektiği gün yüzüne çıkmıştır. Bugün, ülke gençlerinin
de başka ülkelerde bilişim ve inovasyon alanında kendilerini geliştirdiklerini ve ülkemizden beyin
göçünün yaşandığını görüyoruz. Bilişim sektörünün gelişebilmesi için altyapı ve yasal revizyonların yanı
sıra, yapısal yenilenmeyi destekleyecek nitelikli işgücünün oluşabilmesi ve etkili sayıda insan kaynağına
ulaşabilmek adına, okul öncesi eğitim müfredatından başlanarak emekliliğe kadarki süreçte alacağımız
tüm eğitim-öğretimde ve eğitim sistemimizde yapısal bir dönüşüme ihtiyacımız bulunmaktadır.
III. KOBİ Zirvesi ile birlikte bugüne kadar hazırlanan tüm çalışmalar ve raporlardaki küresel ölçekte
araştırma-geliştirme faaliyetleri ve inovasyon/yenilikçilik çalışmalarını ülkemize nasıl ve ne kadar başarılı
bir şekilde uyarlayabildiğimizle ilgili bulgular aşikârdır. KKTC’nin dünyadaki konumunun “Akdeniz’in
incisi” olmasının yanı sıra “çalışkan, üretken, başarılı, mutlu insanların yaşadığı, huzurlu ve güzel bir
ülke” olarak da tanınması için yapılması gereken reçeteler açıkça ortaya koyulmuştur.
Sonuç olarak; biz YAGA-KOBİGEM olarak, tüm ilgili kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarıyla
birlikte, yenilikçiliğin / inovasyonun hayatımızın her alanını kapsaması için bilgi üretmeye, bilgiye sahip
olmak için işbirliği halinde hareket etmeye, paydaşlarımızla birlikte projelerin geliştirilmesi ve koordine
edilmesi için hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz.
Saygılarımızla,
Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA)
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III. KOBİ Zirvesi Hakkında
Büyümeye ve gelişmeye dönük vizyonun
oluşmasında katkı sağlayan KKTC KOBİ
Zirvelerinin üçüncüsü ‘İnovasyon ve Bilişim’
teması ile 21 Haziran 2019 günü Kıbrıs Türk
Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) tarafından
düzenlendi.
Tüm KOBİ’lerimizin değişen dünya pazarında “yeni ve değişik bir şeyler yapmak lazım” dediği bu
dönemde ‘Ürün, Süreç, Pazarlama, Organizasyon ve İnovasyon’ başlıklarında başarı hikayeleri paylaşıldı
ve KKTC için özellikle bilişim sektöründe inovasyonun önemi tartışılarak bu alanda yatırım ortamlarının
geliştirilmesine yönelik vizyoner ve uzman yaklaşımlar ortaya kondu. Zirvenin, ayrıca bilişim konusunda
girişimci adaylarını özendirmesi, cesaretlendirmesi, teşvik etmesi ve gelişmelerine katkı sağlaması
hedeflendi.
"III. KKTC KOBİ Zirvesi", Türkiye'de sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen program ve projeleri geliştiren
ve bu konuda pek çok başarıya imza atan KOSGEB, TOBB, TİM, TİKAD ve HABİTAT gibi partnerlerin
paydaşlığında ve sektör temsilcileri, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası işbirliğinde
gerçekleştirildi. Ülkemizde konu ile ilgili bir ilk olarak gerçekleştirilen bu çalışmayla bilgi, tecrübe, yeni
projelerin geliştirilmesi ve ortak projelerin anonsunun gerçekleştirilmesi amaçlandı.
Ayrıca zirvede, çeşitli projelerin yakın gelecekte hayat bulması amacıyla, TİM, TİKAD ve HABİTAT Derneği
ile işbirliği protokolleri imzalandı.
Protokoller çerçevesinde özellikle gençler ve özel sektör temsilcilerine yönelik bilişim alanlarında geniş
bir eğitim sürecinin yanı sıra ticaret ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi hedeflendi.

11
III. KOBİ Zirvesi Raporu

Açılıştan Mesajlar
YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu ve ekibinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Zirvenin açılışına; KKTC
Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat
Başçeri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, İçişleri
Bakanı Ayşegül Baybars, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal
Üstel, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, ana muhalefet Partisi
Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı
Cemal Özyiğit ile yetkililer ve davetliler katıldı.
Buna ek olarak etkinliğe Türkiye’den KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi M. Cihat Lokmanoğlu, TİM Yönetim Kurulu ve İnovasyon Komite Üyesi Orhan Sabuncu, Habitat
Başkanı Sezai Hazır, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, ile yetkililer katılarak destek verdi.
III. KKTC Kobi Zirvesi’nde konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı
Teberrüken Uluçay, bilişim ve inovasyon zirvesi ile geleceğe çok
daha cesaretli bakabildiklerini ifade ederek, bilişim ve inovasyonun
ülkeyi çok daha güvenlikli limanlara taşıyacağını belirtti. Uluçay,
ülkenin inovasyon ve bilişim
“Eğitim ve
alanında yeni ufuklara yol
açabilmesi için eğitim alanında süratle adım atılması gerektiğini
mevzuatta süratle
söyledi. İlk okuldan başlayarak eğitim alanına önem verilmesi,
adım atılmalı”
mevzuat altyapısının geliştirilmesi gerektiğini, E-devlet konusunda
atılmasının gerekliliğini, burada da siyasete iş düştüğünü ifade eden
Uluçay, ülkede siyasi istikrar yakalanmasının önem taşıdığını, kamu teşkilatlarında gerekli birimlerin
oluşturulması gerektiğini kaydetti. Uluçay, bu yüzden zirveden çıkacak sonuçların devlet politikası haline
getirilmesi ve bilişim adası hedefine ulaşılmasının önemine dikkat çekti.
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Başbakan Ersin Tatar inovasyon ve bilişimin önemine değinerek 2018
yılında KOBİ Geliştirme Merkezi ile güçlerini birleştiren Kıbrıs Türk
Yatırım Geliştirme Ajansı’nın heyecan verici birçok yeni projeye imza
attığını belirterek, “Yeni dönemde ekonomimizde sürdürülebilir
kalkınmayı sağlayacak büyük projeler hedefliyoruz” dedi.

“Teknoloji ve dijitalleşme çağında
yaşıyoruz, KKTC de bu dijital çağda
yerini alacaktır.”

Teknoloji ve dijitalleşme çağında
yaşadığımızı belirten Başbakan Tatar,
KKTC’nin de bu dijital çağda yerini alması
amacıyla ‘Endüstri 4.0’ kapsamında ARGE destek programlarının geliştirilmesine olanak tanınmasına yönelik kuluçka ve inovasyon
merkezlerinin kurulmasının sağlanacağını ve teknoparkların destekleneceğini belirtti.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, III.
KOBİ Zirvesi’nin açılışında yaptığı
konuşmada, inovasyon ve bilişimin hem
Bakanlık hem de kişisel olarak kendisi için
büyük önem arz ettiğini söyledi. KKTC’yi
bir “Bilişim Adası”na dönüştürme hedefini
canlandırmayı ve hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bilişim
ve inovatif girişimciliğin gelişmesinde üniversiteler ile özel sektör
işbirliğinin geliştirilmesinin öncelikli hedeflerinden olduğunu
belirten Taçoy, bu buluşmayı sağlayıp uyumlu bir sinerji
oluşturacaklarını söyledi.

“Üniversiteler ile
özel sektör işbirliği
önemli”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, KOBİ zirvesiyle ortaya
konan güzel hedeflerin gerçekleştirilebilmesi ve bilişimin lokomotif
sektörlere eklenebilmesi için sağlıklı bir altyapı kurmak gerektiğini
belirtti. Bunun için 2019-2020 yıllarını kapsayan, çok kapsamlı bir
değişim ve gelişim
projesi geliştirildiğini
"Bütünlüklü bir politika
ifade eden Atakan,
ile yaklaşılmalı"
gerçekleştirilen
çalışmalara
değinerek,
konuya
bütünlüklü bir politika ile yaklaşılmasının önemini
vurguladı.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Erhürman, hükümetlerin kısa
ömürlü olmasına rağmen, yatırım yapma konusunda kimsenin endişesi
olmaması gerektiğini belirterek,
“T.C. ve KKTC’nin her alanda
"Daha fazla alanda iş
birbirini daha fazla bilmeye ve
birliği yapmalıyız"
daha fazla alanda iş birliği
yapmaya ihtiyacı vardır” diye belirtti.
T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, üniversitelerin varlığının, bölge ülkelerdeki en parlak beyinleri
çekebilmek için bir fırsat sunduğunu, bu varlığın inovasyon ve bilişimde
kullanılmasının KKTC'ye çağ atlattırabileceğini kaydetti. Büyükelçi
Başçeri, ülkede okuyan öğrencilerin, bölge ülkelerinin en akıllı
beyinlerinin, bilişim ve inovasyon
adasında bir şeyler yapabilmesi
"KKTC çağ
için, mezun olduktan sonra
yabancı
yatırımcı
olarak
atlayabilir"
addedilmeden, yerel girişimci olarak muamele görmesi gerektiğini
düşüncesini dile getirdi.
YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, ülkede ambargo tanımayan ve
uluslararası piyasada var olabilmek için geliştirilmesi gereken
sektörün ‘bilişim ve inovasyon’ olduğunu vurguladı. Sertoğlu, KOBİ
Zirvesi açılış konuşmasında, YAGA’nın 2008‘den günümüze tarihçesini
anlatarak, şu ana kadar gerçekleştirilen her zirvede çıkan sonuçların
bilişim ve inovasyonun geliştirilmesi gerektiğine işaret ettiğini belirtti.
Sertoğlu, kamu ve özel
“Gerçekleştirilen tüm zirveler
sektörün
bilişimin
bilişim ve inovasyonu işaret
gelişimi için uğraştığını ancak mevcut yasalarla bunun
gerçekleştirilmesinin zor olduğunu dile getirdi.
ediyor”
Gerçekleştirdiği sunumda, bilişim ve inovasyona ve bu
yöndeki girişimlere önem verilmesi durumunda ülkenin gelişimine katkı koyacağına inancını ifade etti.
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İmzalanan Protokoller
21 Haziran 2019 günü III. KOBİ Zirvesi kapsamında bir araya gelen KOSGEB, HABİTAT, TİKAD ve TİM, YAGA
ile işbirliği protokolleri imzaladı.
Gerçekleştirilen protokollerin ana amacı, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
sosyal ve ekonomik kalkınması için karşılıklı sürdürülebilir ilişkilerin geliştirilmesine koymaktır. Bu
bağlamda kurumlar arasında gerçekleştirilen protokollerin özel amaçları aşağıdaki gibidir:
•

HABİTAT ile YAGA arasında imzalanan ve kamu-sivil toplum sektörü işbirliğinde gerçekleştirilecek
protokolün amacı, öncelikle teknik ve bilişim temelli eğitim projeleri olmak üzere, projelerin
hazırlanarak uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmaktır.

•

TİKAD ve YAGA arasında gerçekleştirilen protokolün amacı, piyasa ekonomisi çerçevesinde
serbest rekabet, özel mülkiyet ve serbest ticaret kuralları doğrultusunda, yerel çalışma hayatının
dinamiklerine uygun olacak şekilde kamu-sivil toplum işbirliğinde çeşitli projelerin hazırlanarak
uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmaktır.

•

TİM ve YAGA arasında gerçekleştirilen protokolün amacı, Türkiye ve KKTC’deki ihracatçılar ve
girişimciler arasında ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmek, KOBİ’ler arasındaki işbirliği ve
KKTC’deki KOBİ’ler için inovasyon yönetimi yetkinliğinin artırılmasına yönelik İnoSuit- İnovasyon
Odaklı Mentorluk Programı kapsamında işbirliği geliştirmek, TİM’in inovasyon yönetimi
alanındaki uygulama becerisinin KKTC’deki yerleşik firmalara aktarılmasına zemin hazırlamak ve
inovasyon ile girişimcilik alanlarında TİM ve YAGA arasında bilgi, deneyim ve görüş alış verişinde
bulunmak, ortak eğitim programları yürütmektir.
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Katılımcı Profili

Katılımcı Sayısı
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‘İnovasyon ve Bilişim’ temasıyla 21 Haziran
2019 tarihinde gerçekleştirilen III. KOBİ
Zirvesi, 500’ün üzerindeki katılımcı sayısı ve
geniş sektör temsiliyeti ile şu ana kadar
KKTC’de gerçekleştirilen en büyük KOBİ Zirvesi
olarak tarihe geçti.
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2016

2016 yılında gerçekleştirilen I. KOBİ Zirvesi 275
katılımcı ağırlarken, 2017 yılında 325 kişi II.
KOBİ Zirvesi’ne katıldı. 2018 yılında
gerçekleştirilen III. KOBİ Zirvesi’ne ise 530 kişi
katılım gösterdi.

2017

2018

Sektörel Dağılım
Basın; 8%

Katılımcıların %54’ünü KOBİ, girişimci ve sivil
toplum örgütleri, %44’ünü kamu temsilcileri,
%20’sini finans sektörü temsilcileri, %14’ünü
akademisyenler, %8’ini basın temsilcileri
oluşturdu.

KOBİ,
Girişimci,
STÖ; 54%

Akademi;
14%
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Finans;
20%

Kamu; 44%

Panellerden Mesajlar
PANEL 1: İnovatif Girişimcilik ve Yeni Nesil Teknolojiler
Bilişim teknolojileriyle sağlanan büyüme ve önümüzdeki süreçte beklenen sektörel gelişmelerin ele
alındığı ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır’ın oturum başkanlığını gerçekleştirdiği
‘İnovatif Girişimcilik ve Yeni Nesil Teknolojiler’ konulu panelde, YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu,
TOBB Genç Girişimciler Üst Kurul Üyesi Sedat Kılıç, LabX Kurucu Ortağı ve melek yatırımcı Fuat Sami,
Denizler Bilişim Direktörü Lisani Deniz, BlockchainIST Center Direktörü Bora Erdamar ve Progar Kurucu
Ortağı Civan Sözkesen konuşmacı olarak yer almıştır4.

Panelde öne çıkan tespitler ve öngörüler
•

“Rol modeli kavramı, girişimcilerin kariyerlerine etki eden önemli bir unsur olarak karşımızda
durmaktadır. Rol modelleri, girişime başlama sürecinde olduğu gibi girişime başladıktan sonra da bir
destek faktörü olarak etkilerini sürdürebilmektedir.”

•

“Günümüzde finansmandan çok, verimli proje sorunu bulunmaktadır. Girişimcilerin sermayelerinin
olmaması sorun olmaktan çıkmıştır. Bunun nedeni ise, iyi bir projenin coğrafya ve ambargo
tanımaması ve yatırımcıların iyi projelerin peşinden koşmasıdır. Ülkemizde bir çok kaliteli üniversite
bulunmakta ve bu üniversiteler sayesinde kaliteli projeler çıkabilmesi potansiyeli bulunmaktadır.”

•

“Yeni nesil teknolojilerin %80’i henüz icat edilmemiş olup, önümüzdeki 10 sene içerisinde hayat
bulacaktır.”

4

Konuşmacılarla ilgili detaylı bilgiye www.kktckobizirvesi.com adresinden ulaşabilirsiniz.
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•

“Yeni nesil teknolojiler beraberinde bir dinamizmi de getirmekte, bununla birlikte daha çok tüketim
gerçekleşmektedir. Örneğin, bir mobil uygulama popülerliğini hızla yitirebilmekte, ancak buna
karşın, küçük bir iyileştirme bile, bir uygulamayı popüler hale getirebilmektedir.”

•

“İyi şirketlerin amacı ihtiyaçları gidermektir, ancak daha iyi olan şirketler ihtiyaç yaratmaktadırlar.”

•

“Zayıf yanları güçlendirmektense, güçlü yanları daha da güçlendirmek büyük önem arz etmektedir.
Bunun için hangi alanlarda zayıf, hangi alanlarda güçlü olunduğu belirlenmeli ve sınırlı kaynaklar
zayıf alanlarda harcanmak yerine güçlü alanlara yönlendirilmelidir.”

•

“Yaşadığımız çağda dünya hızla dijitalleşmekte ve dijital pazarlar büyük bir hızla gelişmektedir.”

•

“İrlanda, Malta gibi ülkelerdeki inovasyon-girişimcilik modelleri incelenmeli; uluslararası iyi
uygulamalar örnek alınarak uyarlanmalıdır.”

•

“Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarına bakıldığında, onların masaüstü pazarından çekilip mobil
pazara yatırım yaptığı görülmektedir.”

•

“Nokia’nın Microsoft tarafından alınması nedeniyle düzenlenen basın toplantısında Nokia’nın o
günlerdeki CEO’su yaptığı konuşmasını şu sözlerle noktalamıştı: “Biz yanlış bir şey yapmadık ama bir
şekilde kaybettik.” Aslında burada daha iyi bir tuşlu telefon yapmak yerine, trendleri daha iyi
okumak gerekmekteydi.”

•

“Nakit akışını kontrol etmek büyük önem taşımaktadır. Örnek vermek gerekirse, Spotify kurulduğu
günden beri zarar etse de sürekli büyümeye ve varlığını korumaya devam etmektedir.”

•

“Amerika’da yerleşik hale gelen ‘garaj kültürü’ ülkemizde de yaygın hale gelmelidir. “Duvarı çizme,
gürültü yapma, halıyı kirletme” gibi sözlerle çocukları baskılamamak gerekmektedir. Amerika’da
aileler çocuklarına garajda serbestçe vakit geçirme fırsatı yaratmaktadırlar. Benzer şekilde, garaj
kültürüyle öğrencilerin özgürce hareket edebileceği alanlar yaratılmalıdır.”

•

“Teknolojiyle birlikte iş yapma biçimi ve kültürü de değişmektedir. Blockchain teknolojisi Bitcoin’le
bilinmekle birlikte, onunla sınırlı değildir. Bu teknoloji birçok alanda kullanılmaktadır.”

•

“Teknolojinin Güney Kore’yi 60 yılda getirdiği nokta ortada olup, Blockchain teknolojisinin Kıbrıs için
böyle bir fırsat sunma potansiyeli bulunmaktadır. Bu konuda doğru adımlar atılır ve doğru projelerle
girişimciler desteklenirse, ülkemizin de benzer başarıyı yakalama potansiyeli bulunmaktadır.”

•

“Küçük olan ülkemiz, blockchain teknolojisinden faydalanarak kripto para birimi kullanmaya
başlarsa, değer kazanan bir para birimine sahip olma potansiyeli bulunmaktadır. Bu da ancak
eğitimle ve vizyonla gerçekleşebilecektir.”

•

“İnovasyon ve bilişim konusunda eğitim, altyapı ve yasal düzenlemeler birlikte ele alınmalıdır.”

•

“Girişimcilerin bir araya geleceği etkileşim alanları oluşturulmalıdır. Bir fikir ortaya çıktığı zaman,
herkes bir araya gelip bu fikri tartışmalı ve bu etkileşim alanının küresel bağlantısı da kurulmalıdır.
Ancak bu olursa bir fikrin gelişmesi beklenebilecektir.”
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PANEL 2: Bilişim Ekosistemi
TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar’ın oturum başkanlığı ile gerçekleştirilen ikinci
panelde, ESAS Holding Kurumsal İlişkiler Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı Berrak Kutsoy, Yakın Doğu
Üniversitesi Teknoloji Danışmanı Murat Özgören, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektör Danışmanı Doç.
Dr. Oğuz Solyalı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Işık Aybay ve
Viveka Kurucu Ortağı Necati Barış Okur konuşmacı olarak yer almış olup, ülkemizde güçlü bir bilişim
ekosisteminin nasıl kurulabileceği tartışılmıştır5.

Panelde öne çıkan tespitler ve öngörüler
•

“‘Ben girişimci olabiliyorsam sizler de olabilirsiniz’ fikrini insanların kafasına yerleştirebilmek
gerekmektedir. Rol model desteğini sağlamak için televizyon programları ve benzeri mecralar
kullanılabilir.”

•

“Dünyada gerçekleştirilen girişimlerin sermayesinin sadece %2’si kadınlara ait olup, bu oran oldukça
düşüktür.”

•

“Ülkemizde kadının iş gücüne katılım oranı OECD oranlarına çekilmelidir.”

•

“Bilişim Vadisi kurulmasından bahsediliyor ancak önemli olan PR oluşturmaktan çok, bunun altını
doldurabilmektir. Altı boş olan hiçbir şeyin devamı gelmemektedir.”

•

“Kadın istihdamına önem verilmeli ve kadınların çalışması için ortamlar yaratılmalıdır. Kadın
girişimcilerin ürünlerine pozitif ayrımcılık uygulanmalı ve devlet onların ilk müşterisi olmalıdır.”

5

Konuşmacılarla ilgili detaylı bilgiye www.kktckobizirvesi.com adresinden ulaşabilirsiniz.
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•

“One-Stop-Shop’lar sayesinde girişimcilik ve bilişim sektörü tek bir merkezden düzenlenmelidir.”

•

“Ülkemizde özgür bir internet bulunmaktadır.”

•

“Ülkemizde şirketlerin birbirleriyle ilişkisi zayıftır. Buna çözüm olarak kümelenme modeli
düşünülebilir.”

•

“Ülkemizde faaliyet gösteren şirketler, büyük ölçekli ihalelerde dışlanmaktadır.”

•

“Ülkemiz dünyayı takip eden değil, ona öncülük eden bir model adası olarak konumlanmalıdır.
Ülkemiz, dünyadaki firmaların küresel pazara açılmadan önce modelleme çalışmalarını
gerçekleştirmek için çok uygun bir yerdir.”

•

“Bilişim sektöründe sınırlar olmadığı için ülkemizde üretilen ürünler tüm dünyaya satılabilir.”

•

“Blockchain teknolojisiyle ülkemizdeki şirketlerin dışa açılamama sorunu çözülebilir. Blockchain
konusunda Estonya modeli örnek alınabilir.”

•

“Sağlık verileri gibi büyük verilerin işlenmesi için yapay zekadan yararlanılmalıdır.”

•

“Küçük bir ada ülkesi olmak, oda ve birliklerin daha uyumlu çalışması için önemli bir avantajdır.”

•

“Ortadoğu pazarına yakın olması ülkemiz için önemli bir avantaj teşkil etmektedir.”

•

“Şu an tasarı halinde olan Bilişim Suçları Yasası’nın bir an önce uygulamaya geçmesi gerekmektedir.”
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İnovasyonda Güncel Gelişmeler
Dünya yeni bir sanayi devriminin içinden geçmekte ve bu devrim ile üretimdeki insan etkisi rol
değiştirirken yerini robotlara, insansız fabrikalara bırakmaktadır. Bu gelişmelere dayalı olarak
günümüzde bireylerin farklı bilgi, beceri ve değerlerle donatılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 21. yüzyıl
becerileri olarak tanımlanan bu özelliklerin başında yaratıcılık ve inovasyon gelmektedir6. İnovasyon, bir
başka deyişle yenilikçilik, küresel sürdürülebilir büyümeyi hızlandırmanın yanı sıra, ekonomik büyümeyi
tetikleyen, işletmelere ve ülkelere sürdürülebilir rekabet avantajları sağlayan en önemli süreçlerden
biridir7.
İnovasyon kavramı ilk olarak 1939 yılında dar anlamda Schumpeter tarafından yeni bir üretim fonksiyonu
geliştirmek olarak tanımlanmış8, 1990 yılında ise Porter tarafından hem teknolojide yeni gelişmeler hem
de işleri iyileştiren yeni yöntemler olarak tanımlamış ve ürün değişimleriyle, süreç değişimleriyle,
pazarlamaya yeni yaklaşımlarla, yeni dağıtım şekilleriyle ve yeni kapsam kavramlarıyla bunun
gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir9.
İnovasyon endüstriyel bir bakış açısıyla incelendiğinde görülmektedir ki, küresel bilgi ve iletişim
teknolojilerindeki ilerlemeler, inovasyon süreçlerinin ve uygulamalarının giderek daha hızlı bir şekilde

6

Keleşoğlu, S. & Kalaycı, N. (2017). Dördüncü Sanayi Devriminin Eşiğinde Yaratıcılık, İnovasyon ve Eğitim İlişkisi, Yaratıcı Drama Dergisi 2017, 12(1), 69-86

7

Hu, M.-C., & Mathews, J.A. (2005). National innovative capacity in East Asia. Research Policy, 34(9), 1322-1349.

8

Işık, N., & Kılınç, E., C. (2012). İnovasyon-temelli ekonomi: seçilmiş ülkeler üzerine bir uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 13-28

9

Porter, M. (1990). The competitive advantage of nations. Harvard Business Review, April 1990, Vol.68, pp.73-93
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gelişmesine yol açmaktadır. İnovasyonun tarihsel gelişimine bakıldığında, sürdürülebilirlik, büyüme,
ulaşım, gençlerin istihdamı, finansal istikrar, iklim değişikliği, sağlık hizmetleri ve benzeri konulardaki
zorluklar, inovasyon vasıtasıyla açık bir şekilde paylaşılan değerler yaratılması ihtiyacına yol açmış,
inovasyon paradigmalarının kapalı bir yapıdan, açık ve paylaşımcı bir yapıya doğru değişimine yol
açmıştır.
Açık inovasyon paradigması ile ilgili ilk öngörüler, Everett Rogers’ın (1962) yeniliğin yayılmasıyla ilgili
çalışmalarıyla ortaya çıkmış10 ve ancak 40 yıl sonra, Chesborough (2003) tarafından teknolojiden
yaratmak ve kâr etmek için yeni şart olarak tanımladığı, birinci nesil ‘Açık İnovasyon’ paradigması ortaya
konmuştur11. Sadece on yıl sonra ise Curley (2013), daha karmaşık ve daha açık seviyede gelişim gösteren
yenilikçilikten bahsederek; ‘Açık İnovasyon 2.0’ paradigmasını sunmuştur. Alternatif bir çalışmada beş
yıl sonra Chen (2018), Çin’in global gelişimini açıklarken, yenilikçilikle ilgili daha farklı bir yaklaşımın
uyarlandığı; stratejik, paylaşımcı, toplam ve açık inovasyonun entegre olduğu ‘Bütünsel İnovasyon’
paradigmasından bahsetmektedir12. İnovasyon paradigmalarının gelişimi ile ilgili son dönemdeki
hızlanmada dördüncü sanayi devriminin, bir başka deyişle dijitalleşmenin, önemli etkisinin olduğu
yadsınamaz bir gerçektir.

Açık İnovasyon 2.0
Açık İnovasyon 2.0 paradigması, dijitalleşme, kitlesel işbirliği ve sürdürülebilirlik trendlerinin
buluşmasıyla ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki şekilde de görüleceği üzere, bir disiplin olarak inovasyon, içe
dönük yaklaşımı ile parlak bir araştırmacı tarafından icat edilen bir kavram olmaktan, açık inovasyon
yoluyla dışa dönük, paylaşımcı bir modele ve ardından, eko-sistem odaklı, bireysel şirketleri veya
üniversiteleri ön plana çıkarmaktan çok, kurumlar arası işbirliği ve paylaşımı odak alan, inovasyon ağları/
eko-sistemleri paradigmasına doğru kaymış bulunmaktadır.
Açık İnovasyon 2.0 olarak adlandırılan bu modelde, ürünler, yaratıcı bir bireysel araştırmacı yerine çoklu
disiplinlerden oluşan takımlar tarafından geliştirilmekte ve ürünün piyasaya sunuluşuna kadar
yönlendirme devam etmektedir. Bu sayede, farklı disiplinlerden oluşan takımlar, daha evvel
öngörülemeyen birçok konunun aşılması için daha etkin çalışmakta ve ürünün araştırma aşaması ile
piyasaya çıkış aşaması arasındaki “ölüm vadisi” olarak adlandırılan riskli dönemi atlatacak etkin
metodolojilerin geliştirilmesini sağlamaktadırlar. Bu metodolojiyi kullanan Intel Labs gibi dünyaca ünlü
bilişim firmaları, çoklu disiplinlerden oluşan beyin takımları ve ortak yol bulma süreçleri (Joint

10

Rogers, E.M. (1962). Diffusion of Innovations. Glencoe: Free Press

11

Chesbrough, H. (2003). Open Innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Boston: Harvard Business School Press.

12

Chen, J., Yin X. & Mei L. (2018) Holistic Innovation: An Emerging Innovation Paradigm. International Journal of Innovation Studies 2 (2018) 1-13.
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Pathfinding Process) sayesinde geliştirdikleri mekanizmalarla daha etkin yenilikler gerçekleştirmekte ve
araştırma yatırımlarından daha yüksek getiri sağlamaktadırlar13.
Şekil 1-İnovasyon Paradigmalarının Yapısal Gelişimi
Fikirler
Fikirler

Fikirler

Alternatif pazar

Pazar

Pazar

Dış Teknolojiler

Kapalı İnovasyon

Diğer
endüstri
pazarları

Açık İnovasyon

İnovasyon Ağları /
Eko-sistemleri

Açık İnovasyon 2.0’ın önemli karakteristiklerinden biri artan sosyal etkileşimin hizmetinde kullanılan
telekomünikasyon ağlarıdır. İletişim bant genişliği arttıkça, ortak paydaşlar arasındaki güven hızla
gelişmektedir. Ülkemizde sosyal etkileşim amacıyla telekomünikasyon ağları kullanımının yoğun olduğu,
ancak bireysel kullanıcıların işletmelere göre dijital değişime daha fazla ayak uydurduğu görülmektedir.
İnternet bağlantısı açısından bakıldığında, fiber altyapısının kısıtlı olması, işletmelerin %72.9’unun
kurumsal WIFI, %21.9’unun ADSL ve %4.2’sinin mobil telefon vasıtası ile internet bağlantısı
gerçekleştirmesine neden olduğu görülmektedir. Ülkemizdeki işletmelerin %58’inin kurumsal web sitesi
bulunmakta, %52.3’ü Facebook’ta, %22.1’i Instagram’da, %7.1’i Twitter’ da ve %1.4’ü LinkedIN’de yer
almaktadır14. Bu bulgular, sosyal etkileşimin artırılması amacıyla bir yandan altyapının geliştirilmesi
gerektiğine işaret ederken, diğer yandan da işletmelerin internette daha etkin olarak yer almaları
gerektiğini göstermektedir.
Bununla birlikte Açık İnovasyon 2.0’daki diğer bir önemli değişim, teknolojik inovasyon modelinde ilk
olarak ortaya atılan Üçlü Sarmal Modeline getirdiği farklı bakış açısıdır. Üçlü Sarmal Modeli, yüksek
öğretim kurumları, işletmeler ve kamu kurumlarının kuracağı işbirlikleri ile inovasyonun geliştirilmesini
savunmaktaydı. Bu modelin geliştirilmiş versiyonu olan Dörtlü Sarmal Modelinde ise sivil toplum önemli

13

Curley, M. & Salmelin, B. (2013). Open Innovation 2.0: A New Paradigm, OI 2.0 May 2013 Conference Paper.

14

Amca, H., Süreç, Y., Çerkez, A. (2019). Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporu 2018-2019: Endüstri 4.0 Işığında İşletmelerde Dijitalleşme. Kıbrıs Türk
Ticaret Odası
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bir rol üstenerek, yüksek öğretim kurumları, işletmeler ve kamu kurumları arasındaki işbirliklerine
olumlu katkı yapmakta ve teknolojik inovasyonu olumlu etkilemektedir15.
Şekil 2- İnovasyonda Dörtlü Sarmal Modeli16

Ülkemizin inovasyonda dörtlü sarmal modeline adaptasyonu incelendiğinde, işletmeleri temsil eden
güçlü sivil toplum örgütleri bulunmasının modele destekleyici nitelikte olduğu ve daha zayıf olan
akademinin etkinliğinin güçlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde son yıllarda akademinin
inovasyona daha fazla katkı göstermeye başladığı ancak henüz başarılı ülke örneklerinde olduğu kadar
yoğun bir katkısının olmadığı gözlemlenmektedir. Akademi altında bulunan AR-GE çalışmaları, eğitim,
kuluçka merkezleri ve yeni işletmeleri (spin-off) teşvik eden bir ortamın sağlanması inovasyonun
gelişimini destekleyecektir. Dörtlü sarmal modelinin daha etkin çalışabilmesi için tüm bu sektörlerin
koordinasyonunun daha planlı ve koordineli bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmalı, paydaşlar arasındaki
etkileşim ve iletişim güçlendirilmelidir.

Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Gelişmeler
Avrupa Komisyonu tarafından 2010’da Avrupa Birliği ekonomisinin ilerlemesi için önerilen Avrupa 2020
Stratejisi, ulusal politikaların ve Avrupa politikasının daha fazla koordinasyonuyla akıllı, sürdürülebilir,
kapsayıcı bir büyümeyi hedeflemektedir. “Bilgi ve yeniliğe dayalı bir ekonomi geliştirmek için: Akıllı
büyüme” Avrupa 2020 Stratejisinin üç önceliğinden ilkini oluşturmaktadır. Avrupa Komisyonu akıllı

15

Arpacı, İ. (2011). Kamu kurumlarında teknolojik inovasyon ve inovasyon politikası. METU Studies in Development; Ankara Vol. 38, Issue 2, (Aug 2011):
111-123.
16

Lindberg, M., Lindgren, M., Packendorff, J. (2014). Quadruple Helix as a Way to Bridge the Gender Gap in Entrepreneurship: The Case of an Innovation
System Project in the Baltic Sea Region. Journal of the Knowledge Economy 5(1):94-113
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büyüme önceliği teması altındaki ilerlemeyi katalize etmeye yönelik girişimler altında ise, çerçeve
koşullarını iyileştirmek ve araştırma amaçlı finansmana erişimi geliştirmek için "İnovasyon Birliği"
önermektedir. Bu sayede, inovatif fikirlerin ürüne ve hizmete dönüştürülebilmesini sağlayarak büyüme
ve iş yaratma sağlanması öngörülmektedir17.
Avrupa Birliği’nin Açık İnovasyon Stratejisi ve Politika Grubu (OISPG), Avrupa Komisyonu’nda açık
inovasyon politikalarını desteklemek için endüstriyel grupları, akademileri, hükümetleri ve özel bireyleri
bir araya getirmektedir. OISPG, Açık İnovasyon 2.0 paradigmasını benimseyerek uyum sürecinin tam
anlamıyla tamamlandığı, açık inovasyon ekosistemlerinin oluşturulması için çalışmaktadır18.
Buna paralel olarak, Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, büyümede
ve kalkınmada kilit rol oynayan imalat sanayinde yaşanan teknolojik dönüşümün fırsata çevrilmesi için
ilgili tüm paydaşların katkısıyla 2019’da “İmalat Sanayinde Dijital Dönüşüm Yol Haritası” hazırlanmıştır19.
Türkiye’nin Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 ile ilgili öncelik alanlarını, hedefleri ve bunlara ulaşmak için
kullanılacak strateji ve faaliyetleri içeren yol haritasında, eğitimden teknolojiye aşağıdaki 6 farklı bileşen
üzerine odaklanılmıştır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

İnsan: Eğitim altyapısının geliştirilmesi ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesi
Teknoloji: Teknoloji ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi
Altyapı: Veri iletişim altyapısının güçlendirilmesi
Tedarikçiler: Ulusal teknoloji tedarikçilerinin desteklenmesi
Kullanıcılar: Kullanıcıların dijital dönüşümünün desteklenmesi
Yönetişim: Kurumsal yönetişimin güçlendirilmesi

Buna ek olarak, Açık İnovasyon Derneği ve HABİTAT Derneği gibi sivil toplum örgütlerinin düzenlediği
etkinlikler inovasyon ekosisteminin gelişmesi için olumlu katkıda bulunmaktadırlar. Bunlar arasında
teknoloji, bilim ve tasarım alanlarına yönelik “Make X Robot Yarışması”, “Hack’n Break- Açık İnovasyon
Kampı”, endüstriler, kamu ve akademinin buluştuğu “Açık İnovasyon Konferansı” ve bilim, teknoloji ve
tasarım alanları başta olmak üzere onlarca konuda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlar, topluluk ve
startup’lar için geliştirilen “Open Campus” projesi gibi faaliyetler, inovasyon ekosisteminin gelişimini
desteklemektedir. II. KOBİ Zirvesi paydaşlarının T.C. uygulamalarında aldığı önemli roller ve
gerçekleştirdikleri faaliyetler, benzer örneklerin ülkemizde de uygulanabilmesi açısından önem arz
etmekte, bundan sonra örnek alınan benzer projelerin hız kazanması beklenmektedir.

17

Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth (2010).
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
18

The Open Innovation Strategy and Policy Group. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-innovation-strategy-and-policy-group

19Türkiye

Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İmalat Sanayinde Dijital Dönüşüm Yol Haritası https://www.sanayi.gov.tr/tsddtyh.pdf
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İnovasyon ve Bilişim Sektörü’nün Mevcut Durumu
İçinde bulunduğumuz dönemde toplumlar, yeni bir teknolojik, ekonomik ve sosyal dönüşümün
eşiğindedir. Bilişim teknolojilerini ve endüstriyi bir araya getirmeyi amaçlayan dördüncü sanayi
devriminin (Endüstri 4.0) toplum yaşamını etkilemesi ve eskiye ait bazı bilgi ve becerilerin yenileriyle
değişimi kaçınılmaz olarak görülmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de işletmeler, rekabet
edebilmek için esnek, hızlı ve inovatif olmak zorunda, değişimi planlayarak ve yönlendirerek dijital
değişime ayak uydurmak zorundadırlar. Bununla birlikte kamu sektörü, işletmelerin dijital dönüşümünü
kolaylaştırmak amacıyla stratejik bir yaklaşımla hareket etmeli, teknolojik ve yasal altyapının bu değişime
uyumlaştırılması, destekleyici politikaların geliştirilmesi, eğitim sisteminin ve yöntemlerinin gelişime
uyumlaştırılması için çalışmalar gerçekleştirmelidir.
YAGA tarafından 2017 yılında hazırlanan Kuzey Kıbrıs İş Yapabilirlik Raporu’nda ülkemizdeki iş yapabilirlik
kolaylığı on farklı alanda değerlendirilmiştir. Bahsi geçen raporda izin, ruhsat ve lisans işlemleri, küçük
hisseli yatırımcının korunması ve kredi alma kategorileri diğer kategorilere oranla daha güçlü olduğu
alanlar olarak ortaya çıkmıştır. Ancak, başlıca teknik ve idari anlamda yeterli yatırımların yapılmaması ve
uygulamaların günümüz ihtiyaçlarına cevap verememesi nedeniyle, işe başlama işlemleri, işin tasfiyesi,
kontratların bağlayıcılığı ve elektrik temini kategorileri ise diğer ülkelere kıyasla ortalamanın altında yer
almıştır.
İnovasyon ve bilişim konusunda ülkemizdeki duruma, Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından ‘Endüstri 4.0
Işığında İşletmelerden Dijitalleşme’ temasıyla yayınlanan Rekabet Edebilirlik Raporu 2018-2019 ışık
tutmaktadır. Rapora göre genel değerlendirmede toplam 140 ülke arasından 89’uncu konumda olan
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ülkemize
dijital
başlıklardaki Şekil 3- Ekonomi Profili- Dijital Başlıklardaki Performans
performansı açısından bakıldığında,
aşağıdaki tabloda belirtilen sonuçlar
ortaya çıkmaktadır. Rapora göre bilgi
ve bilişim teknoloji uyumu konusunda
140 ülke arasında 29’uncu durumda
134
olan ülkemiz, dijital kabiliyetler
105
açısından 105’inci ve hükümetin
geleceğe
hazırlığı
konusunda
29
20
134’üncü sıradadır . Bu sonuçlar,
ülkemizin dünyadaki dijital değişime
Bilgi ve Bilişim
Dijital Kabiliyetler
Hükümetin Geleceğe
Teknoloji Uyumu
Hazırlığı
bireysel kullanıcılar olarak ayak
Kaynak: KTTO Rekabet Edebilirlik Raporu 2018-2019 (140 ülke)
uydururken, diğer yandan dijital
yetkinlikler ve geleceğe dair politikalar
açısından yeterli olmadığını açığa çıkarmaktadır.

İnovasyon Eko-Sistemi
İnovasyon ve girişimcilik, firmaların ve dolaylı olarak ülkelerin ekonomik ve sosyal dönüşümleri
gerçekleştirmelerini ve rekabet avantajı elde etmelerini sağlayan önemli faktörler arasında yer
almaktadır. Girişimciler, inovatif ürünleri ticarileştirerek ekonomiye dinamizm katmaktadırlar.
İşletmelerin girişimcilik aktiviteleri, yenilikçi ürün ve süreç geliştirmeleri için istekli olmaları, uzun vadeli,
sürdürülebilir ekonomik kalkınma için kilit önem taşımaktadır 21.
OECD’nin 2000 yılında yayınladığı inovasyon ve bilişimin büyümedeki rolünü inceleyen raporuna göre
teknoloji ve inovasyon, kurumların başarısının ve sonuçta ekonomik büyümenin en önemli itici gücü
olarak tanımlanmaktadır22. İnovasyon yapan, yeni teknolojiler üreten ve bu yeni teknolojilerin
adaptasyonunu teşvik eden ülkeler, diğerlerine göre daha hızlı büyümekte; uzun dönem ekonomik
büyüme, inovasyonu ve yeni teknolojileri destekleyen ortamların yaratılmasına ve beslenmesine bağlı
olarak gelişmektedir23.

20

Amca, H., Süreç, Y., Çerkez, A. (2019). Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporu 2018-2019: Endüstri 4.0 Işığında İşletmelerde Dijitalleşme. Kıbrıs Türk
Ticaret Odası
21

Işık H.B., Işık N. & Kılınç. (2016). Girişimcilik ve İnovasyon Arasındaki İlişki: Bir Dinamik Panel Veri Analizi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Dergisi, 12/26/2016, Vol.11(3), pp.7-7
22

OECD (2000), "A New Economy? The Changing Role of Innovation and Information Technology in Growth", Paris: OECD Publishing

23

OECD (2005), "Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition", Paris: OECD Publishing

27
III. KOBİ Zirvesi Raporu

Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi 4.0’da inovasyon eko-sistemi ölçülürken, iş dinamizmi ve inovasyon
kapasitesi başlıkları incelenerek gerçekleştirilmektedir. İnovasyon eko-sisteminin ilk başlığı olan ‘iş
dinamizmi’ incelendiğinde 62.3 puanla 140 ülke arasından 31’inci durumda olduğu tespit edilmiştir.
Şirket kurma maliyeti (78:140), bu bölümdeki değişkenlerin arasında nispeten en olumlu gösterge olarak
ortaya çıkmaktadır. Genel iş dinamizmi sıralaması olumlu görünse de alt başlıklar incelendiğinde, 140
ülke arasından ülkemizin şirket kurmak için gerekli süre (111:140), girişimcilik riskine karşı tutum
(129:140), yetki verme ve aktarma konusundaki esneklik (118:140) ve şirketlerin yenilikçi fikirler ile
büyüme derecesi (116:140) gibi başlıklarda geride kalmış olduğu görülmektedir.
Şekil 4- Ekonomi Profili: İş Dinamizmi

Değer

Skor

Sıralama
140
31

En İyi Ülke

62.3

Geçmişe göre
performans
↑

-

İş Dinamizmi 0-100 (en iyisi)

ABD

1

Şirket kurma maliyeti, GSYİH%

10

95.0

=

78

2

Şirket kurmak için gerekli süre, gün

26

74.4

↑

111

Birden fazla
ülke
Yeni Zelanda

3

İflastan kurtarma oranı, oranı

n/a

n/a

=

n/a

Norveç

4

İş tasfiye yasal çerçeve endeksi

n/a

n/a

↑

n/a

5

Girişimcilik riskine karşı tutum

3.24

37.3

129

Birden fazla
ülke
İsrail

118

Danimarka

116

İsrail

101

ABD

6

Yetki verme ve aktarma konusundaki
3.70
44.9
esneklik
7
Şirketlerin yenilikçi fikirler ile büyüme
3.42
40.4
derecesi
8
Firmaların riskli ya da yıkıcı fikirleri
3.23
37.1
benimseme derecesi
Kaynak: KTTO Rekabet Edebilirlik Raporu 2018-2019 (140 ülke)

↑

İnovasyon eko-sisteminin ikinci kısmını oluşturan ‘inovasyon kapasitesi’ başlığı incelendiğinde 35.7
puanla 140 ülke arasından 73’üncü durumda olduğu görülmektedir. Bu başlık altındaki değişkenler
detaylı incelendiğinde, özellikle iş gücündeki çeşitlilik (114:140), kümelenmenin gelişme durumu
(110:140), müşteri gelişmişliği (114:140) ve çok paydaşlı işbirlikleri (112:140) açısından geride kalındığı
görülmektedir. Buna karşılık, bilimsel yayınlar (17:140), patent başvuruları (25:140) ve marka başvuruları
(49:140) açısından nispeten daha iyi durumda olunduğu gözlemlenmektedir.
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Şekil 5- Ekonomi Profili: İnovasyon Kapasitesi

Değer

Skor

-

35.7

Geçmişe göre
performans

Sıralama
140

En İyi Ülke

73

Almanya

İnovasyon Kapasitesi 0-100 (en iyisi)

1

İş gücündeki çeşitlilik

3.94

48.9

=

114

Kanada

2

Kümelenmenin gelişme durumu

3.20

36.7

↑

110

ABD

3

Yabancı Ortaklı buluşlar, milyon nüfus

n/a

n/a

=

n/a

4

Çok paydaşlı işbirlikleri

3.17

36.2

↑

112

Birden fazla
ülke
ABD

5

Bilimsel Yayınlar, H endeks

570

66.7

↑

17

6

Patent başvuruları, milyon nüfus

53.98

23.5

↑

25

7

Araştırma ve geliştirme harcamaları

n/a

n/a

=

n/a

8

Araştırma kuruluşları kalite endeksi

n/a

n/a

=

n/a

9

Müşteri gelişmişliği

2.77

29.6

↓

114

10

Marka başvuruları, milyon nüfus

909.18

8.4

↑

49

Birden fazla
ülke
Birden fazla
ülke
Birden fazla
ülke
Birden fazla
ülke
ABD
Birden fazla
ülke

Kaynak: KTTO Rekabet Edebilirlik Raporu 2018-2019 (140 ülke)

Bilişim, girişimcilik ve inovasyon sayesinde bir çok gelişmekte olan ülke yüksek büyüme oranları
yakalamış ve global ekonominin büyümesine olumlu katkı sağlamıştır. Örnek alınacak rol modellerinin
var olması ve girişimciliğin teşvik edilmesi, küçük işletmelerde radikal ürün inovasyonlarının
gerçekleşmesini sağlamaktadır. Netice olarak, girişimcilik faaliyetlerinin yenilikçi gelişimi sağladığı
aşikardır. İnovasyonun gelişimi girişimciliğin gelişimiyle doğru orantılıdır. Girişimcilik ve inovasyon eko
sisteminin geliştirilmesi için iş ortamının geliştirilmesi, fikri sınai hakların yasalar ile korunması,
teşviklerin iyi tasarlanması ve insana yatırımın artırılması ile mümkün olabilmektedir.
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Ülkemizdeki fikri mülkiyet hakları 140 ülke ile
kıyaslandığında 122’inci durumda olduğu
görülmektedir. Keza, kurumların geleceğe hazırlık
derecesi de 140 ülke arasından 134’üncü
konumdadır. Etkinleştirici çerçeve dahilinde olan
bu iki başlık, ülkemizdeki girişimcilik ve inovasyon
potansiyelini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu
sonuçlar, girişimcilik ve inovasyon eko-sisteminin
geliştirilmesi adına bu iki hususunda da dikkate
alınması gerekliliğini net olarak ortaya
koymaktadır.

Şekil 6-Etkinleştirici çerçevede fikri mülkiyet hakları ve kurumların
geleceğe hazırlık derecesi
145
140
135
130
125
134

120
122

115
110

Fikri Mülkiyet Hakları

Geleceğe hazırlık derecesi

Kaynak: KTTO Rekabet Edebilirlik Raporu 2018-2019 (140 ülke)

Bilişim Sektörü
Devlet Planlama Örgütü (DPÖ)’nün 2017 Genel Şekil 7-Bilişim Sektörü
Sanayi ve İşyerleri Sayımı Revizyon Raporuna göre,
ülkemizde bilişim sektöründe toplam 281 girişim
Toplam BİT
ve bunlara ait 311 işyeri bulunmaktadır. Daha
Girişim: 281
BİT
detaylı bilgi içeren DPÖ 2012 İşyeri Sayımı
İşyeri: 311
Servisleri
verilerine göre ise sektördeki işletmelerin %60’ı
25%
bilişim ticareti ile uğraşan işletmelerden
oluşmakta, bunun ardından 25% ile bilişim
hizmetleri ve %15 ile telekom işletmeleri
BİT Ticareti
gelmektedir.
Sektörde
üretim
açısından
60%
Telekom
bakıldığında, yazılım üretiminin yaygın olduğu ve
15%
donanım üretiminin yok denecek kadar az olduğu
görülmektedir. Sektördeki firmaları temsil eden Kaynak: Devlet Planlama Örgütü 2017 Sanayi ve İşyerleri Sayımı
sivil toplum örgütleri arasında Bilişim Derneği, Revizyon Raporu ve Devlet Planlama Örgütü 2012 İşyeri Sayımı
Kıbrıs Türk Bilgisayar Mühendisleri Odası, Kıbrıs
Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası bulunmaktadır.
Sektörün güçlü yanları arasında, yeni teknoloji ve metotlara adapte olabilecek küçük ve esnek yapısı,
uluslararası düzeyde eğitim görmüş ve tecrübe kazanmış insan kaynaklarının varlığı, çok sayıda
üniversite, öğrenci ve eğitim alanlarından kaynaklanan ARGE potansiyeli, mobil, telekom, data centre,
super-computer gibi bilişim altyapısı için yapılan güncel yatırımların varlığı, AB ülkelerine göre bilişim
sektörü çalışanlarının maliyetinin daha düşük olması ve işbirliği yapmaya hazır ilgili sivil toplum örgütleri
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, teknopark firmalarına sağlanan vergi avantajları, yüksek bireysel
teknoloji kullanımı, AB ve Güney Doğu Akdeniz uluslararası pazarlarına kolay erişim potansiyeli olan
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stratejik coğrafik konum, yenilenebilir enerji kaynakları kullanım potansiyeli diğer güçlü yanlar
arasındadır.
Sektörün zayıf yanları arasında, sektörün ekonomide öncelikli olmaması ve stratejik gelişiminin
planlanmamış olması, KOBİ – üniversite - teknopark işbirliğinin sınırlı olması, ARGE ve inovasyon
çalışmalarının yaygın olmaması, bilişim suçları ve e-ticaret gibi konularda sektördeki mevzuat eksikliği,
yeterli teşvik bulunmaması, sektör standartlarının tanımlanmamış olması, denetim ve izleme eksikliği,
yetersiz istatistiki veri tabanı, uzmanlaşmanın eksikliği ve markalaşma, reklam, stratejik pazarlama, dijital
pazarlama faaliyetleri zayıf olması bulunmaktadır.
Bu yıl, ‘İnovasyon ve Bilişim’ temasıyla III. KOBİ Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların amacı,
Endüstri 4.0’ın getirdiği dijital dönüşümün fırsata çevrilebilmesi için yukarıda bahsedilen tüm faktörler
nezdinde paydaşların görüşlerini alarak, teknolojik inovasyon ve girişimciliğin gelişimini sağlayacak
önerilerin değerlendirilmesi ve ülkemizin içinde bulunduğu mevcut durum nezdinde gelişimin
sağlanabilmesi için bir yol haritasının belirlenmesine öncülük etmektir.
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İnovasyon ve Bilişim Çalıştayı
III. KOBİ Zirvesi kapsamında, 20 Haziran 2019 Perşembe günü, davetli paydaşların katılımı ile KKTC
bilişim yol haritasına yön verecek ‘İnovasyon ve Bilişim Çalıştayı’ gerçekleştirilmiştir. Açılışını Kıbrıs Türk
Yatırım Geliştirme Ajansı Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu ve etkinliğin organizatörü Kredo Consultancy
(KMC) Yönetici Ortağı Evren Erk’in gerçekleştirdiği çalıştayda, ilk olarak KMC Yönetici Ortağı Niyal
Öztürk, ‘İnovasyon ve Bilişimde Mevcut Durum’ ile ilgili bir sunum gerçekleştirmiştir. Ardından Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) Strateji, İnovasyon ve Girişimcilik Şube Müdürü Kübra Ulutaş, ‘TİM’in
İnovasyon ve Girişimcilik Odaklı Çalışmaları’ hakkında bilgi vermiştir. TOBB, Sektörler ve Girişimcilik
Daire Başkanı Ozan Acar ve Viveka Kurucu Ortağı Necati Barış Okur ise ‘İnovasyon ve Bilişimde Türkiye
ve Dünyadaki Son Gelişmeler’ hakkında bir sunum gerçekleştirmişlerdir.

Çalıştay Soruları
Sunumların ardından, yenilikçi bilişim girişimlerinin gelişebilmesi amacıyla girişimcilik ekosisteminde
iyileştirilmesi gerektiği düşünülen önemli faktörler tartışılmıştır. Gerçekleştirilen literatür taraması ve
KKTC’nin inovasyon ve bilişim konusunda içinde bulunduğu mevcut durum dikkate alınarak çalıştay için
dört ana soru ve eko-sistem girdilerine dair başlıklar belirlenmiştir. KOBİ Zirvesi öncesinde bir ön
hazırlık çalışması olarak gerçekleştirilen İnovasyon ve Bilişim Çalıştayı oturumlarında aşağıdaki dört
soruya cevap aranmıştır:
1-İnovatif Bilişim
Girişimcilerinin
Kaynaklara ve Pazarlara
Erişimi Nasıl
Kolaylaştırılır?

2-İnovatif Bilişim
Girişimcilerinin
Yetkinlikleri/Eğitim
Altyapısı Nasıl
Geliştirilir?

3-İnovatif Bilişim
Girişimciliğinin
Gelişiminde Özel Sektör
Katılımı Nasıl Artırılır?

4-Kamu, İnovatif Bilişim
Girişimcilerine Etkin Bir
Şekilde Nasıl Katkı
Koyar?
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İnovatif bilişim girişimciliğinin gelişebilmesi amacıyla ekosistemi doğrudan etkileyecek ana faktörler
arasında öngörülen üstteki dört faktör, aşağıda kılavuz olarak verilen eko-sistem girdileri nezdinde
katılımcılar tarafından değerlendirilerek tartışılmıştır.

Eko-sistem Girdileri
Sermaye
ve Fon
Kaynakları

Kapasite
Geliştirme

Ağ
Oluşturma
(Network)

Girişimcilik
Kültürü

Yasal
Altyapı ve
Politikalar

Teknolojik
Altyapı

Pazar
Potansiyeli
ve Pazara
Erişim

Odak Grup Çalışması
Çalıştayın ardından, 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü Bilişim ve İnovasyon Çalıştayı oturum moderatörleri
ve YAGA yetkililerinin katılımıyla KMC ofisinde odak grup toplantısı gerçekleştirilmiştir. Odak grup
çalışmasının amacı, 20 Haziran’da gerçekleştirilen Bilişim ve İnovasyon Çalıştayı’nda masaların
cevapladığı dört ana soruya dair önerilerin istişare edilerek önceliklendirilmesi olarak belirlenmiştir. Öne
çıkan önerilerin, bilişim ve inovasyon girişimciliğinin geliştirilmesi için tasarlanacak yol haritasına katkıda
bulunması hedeflenmektedir.

İnovatif Girişimcilikte Ortak Başarı Noktaları
Eko-sistem girdileri
neden önemli?

İnovatif girişimciliğin başarılı olarak yürütüldüğü ülkelerde ekosistem girdileri incelendiğinde, bu unsurların birbirlerini
tamamlayıcı şekilde çalıştığı görülmektedir24.

Finansman kaynaklarının çeşitliliği ve hacmi, melek yatırımcılar ve girişim sermayesi şirketlerinin varlığı,
birleşme ve devralma sıklığı gibi faktörler girişimciliğin zorluklarına karşı destekleyici ve teşvik edici
olmaktadır.
İnovatif bilişim ve teknoloji girişimciliğinin gelişmiş olduğu ülkelerde, eğitim sistemi donanımlı ve yetkin
kişiler yetiştirmekte, çok sayıda bilim insanı ve araştırma üniversitesi bulunmaktadır. Akademi ve özel
sektör arasındaki güçlü bağlar, stratejik ortaklıklar ve işbirlikleri inovasyonun gelişmesini sağlamakta;

24

Türkiye’nin Teknoloji Girişimciliği Ekosistemi 2018
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gelişmiş girişimci ağları, kuluçka merkezleri, teknoparklar, ortak çalışma
alanları, start-up birlikleri ve hızlandırıcıların (accelerator) varlığı inovatif
girişim eko-sistemindeki networkleri beslemektedir.
Bürokrasinin daha az olduğu ve işletme kurmanın daha kolay olduğu
ülkelerde girişimcilik kültürü daha rahat gelişmekte, bu ülkelerde aynı
zamanda başarısızlık riskinin daha iyi yönetilmesi girişimciliğin gelişmesi
için teşvik edici olmaktadır.
İnovatif girişimciliğin gelişmesinde önemli faktörlerden bir tanesi ise
devlet politikalarının, stratejilerinin ve yasal altyapılarının ekosistemi
destekleyici olmasıdır. İşletmelerin uluslararası pazara erişimini
kolaylaştıracak açık dış ticaret politikaları bunlardan bir tanesidir.
Benimsenmiş ARGE ve inovasyon politikalarının varlığı, bu konuda
destekleyici, somut stratejilerin yürütülmesi, inovasyon ve bilişimi
koruyan ve destekleyen yasaların varlığı ekosistemin gelişimi için kritik
önem taşımaktadır.
Teknolojik altyapıların erişilebilir, makul fiyatlı ve güvenli olması bilişim
girişimlerinin gelişebilmesi için elzemdir. Başarılı örnek teşkil eden
ülkelerde, güçlü teknolojik altyapılara erişimin yanı sıra, dış veri akışı
destekleyen ‘dijital politikalar’, etkin bir şekilde maliyeti düşük küresel
bulut hizmetlerine erişimi sağlamakta ve bilişimin gelişimini
kolaylaştırmaktadır.
Başarılı ülkelerde, yukarıda bahsedilen eko-sistem girdilerinin
güçlü olmasının yanı sıra, güçlü bir pazar potansiyelinin olması
veya tam tersi, yerel potansiyelin düşük olduğu durumlarda, küresel
pazarlara yönelişin yaygın olması bir başka ortak noktadır.

Eko-sistem Girdileri

Eko Sistem Girdileri

Eko-sistem girdilerinin gelişimi için özel sektör, akademi ve kamuya birçok görev düşmektedir. Bu
konuda, özellikle devletin rolü ciddi bir önem taşımaktadır. İnovatif bilişim girişimciliğinin başarılı olduğu
ülkelerde, eko-sistem unsurlarının gelişimi için yapıcı bir ortam yaratacak politikaların bulunması ve
büyüme potansiyeli olan işletmelerin finansal olarak desteklenmesi, bilişime yönelimi sağlamıştır25.

25

Global Entrepreneurship Monitor, Global Report 2016/2017.
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İnovatif Bilişim
Öneriler

Girişimciliğinin

Gelişmesine

Yönelik

İnovasyon ve Bilişim Çalıştayı katılımcıları tarafından inovasyon ve bilişim odaklı girişimciliği
geliştirilmesi ve eko-sistemin güçlendirilmesi amacıyla dört soru çerçevesinde ortaya konan öneriler
raporun bu bölümünde özetlenmiştir.

1-İnovatif
Bilişim
Girişimcilerinin
Kaynaklara ve
Pazarlara
Erişimi Nasıl
Kolaylaştırılır?

Teknoloji Transfer Ofisleri/ Platformlarının kurulması.
Melek yatırım ağının kurulması.
Teşvik-kredi sisteminin güncellenmesi, sektörel teşvik programlarının
oluşturulması ve her sektöre özel ayrı yatırım kaynaklarının ayrılması.
Merkezi inovasyon ağı (network) kurulması. Tüm teşvik ve fonların, bilgi
ve deneyimin online olarak erişilebilir olması, bir bilgi portalının
oluşturulması. Pazara erişim konusunda bilgilendirme ve eğitimlerin
yaygınlaştırılması, kısa eğitim videoları hazırlanması ve ilgili konularda
online eğitim kolaylığı sağlanması.
Mevzuatların KKTC’deki girişimcilerin dış pazar ve kaynaklara ulaşımının
kolaylaştırılması için düzenlenmesi.
Tekno-kentler ve kuluçka merkezlerinin kurulması, geliştirilmesi ve
yurtdışındaki benzer kurumlar ile bağlantılar kurulması. Kolektif çalışma
alanlarının yaratılması. ‘Girişim Evleri’ modelinin örnek alınması (Ör: TİMTEB).
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Soru 1- İnovatif Bilişim Girişimcilerinin Kaynaklara ve Pazarlara Erişimi
Nasıl Kolaylaştırılır?

1.1

Kaynaklara ve pazarlara erişimin kolaylaştırılmasına dair sorulan soruya
girdiler açısından bakıldığında, sermaye ve fon kaynaklarına erişimin
kolaylaştırılması amacıyla mevcut tüm teşvik ve fonların online
platformlardan erişilebilir olabilmesi için bir bilgi portalının oluşturulması
önerisi geliştirilmiştir. Bu sayede farklı kurumların sağladığı fon ve teşvikler
hakkında tek kaynaktan bilgi edinilebilecek ve bilgiye erişim çok daha verimli hale getirilecektir.
Bununla birlikte, teşvik ve kredi sisteminin güncellenmesi, sektörel teşvik programlarının
oluşturulması ve her sektöre özel, ayrı yatırım kaynaklarının ayrılması önerilmiştir. Bu sayede özellikle
bilişim sektörüne özel olarak odaklanılarak, sektörün teşvik edilmesi sağlanacak, gelişim ve büyüme
potansiyeli olan girişimler desteklenerek hedeflenen gelişim elde edilebilecektir. Öne çıkan bir başka
öneri ise, melek yatırım ağının kurulmasıdır. Melek yatırımcıların varlığı ve etkinliği fon kaynaklarının
çeşitliliğine katkı sağlarken, daha fazla girişimciye erişilmesine katkı sağlamak için alternatif bir fon
kaynağı yaratabileceği önerilmiştir.

Sermaye
ve fon
kaynakları

1.2

1.3

Kaynaklara ve pazarlara erişimin kolaylaştırılmasına dair sorulan soruya
girdiler açısından bakıldığında, donanımlı yetkinliklerin geliştirilmesi amacıyla
tekno-kentler ve kuluçka merkezlerinin kurulması, kolektif çalışma alanlarının
yaratılması önerilmiş ve örnek olarak TİM/TEB ortaklığında kurulan ‘Girişim
Evleri’ modelinin alınması önerilmiştir. Buna ek olarak, bilgi akışının artması
ve donanımlı yetkinliklerin gelişmesi için Teknoloji Transfer Ofisleri/Platformlarının oluşturulması
önerisi getirilmiştir. Teknoloji transfer ofisleri, üniversitelerde var olan bilginin girişimcilere
aktarılmasını sağlayarak bilişim sektörünün kapasitesinin sürekli güncellenmesine sebep olacak ve bu
sayede bilginin geliştirilebileceği önerilmektedir. Üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri sayesinde
ARGE projeleri üreterek ve danışmanlık sağlayarak bilgi geliştirecek ve uygulanmasına destek olacak,
yeni ortaklıklar ve girişimlerin doğmasına yol açabilecek, insan kaynakları yetiştirecek ve eğitecek,
tesis ve olanaklarını kiralayacak ve fikri mülkiyetlerinden faydalandırabilecektir26. Bir başka öneri ise,
teşviklerle beraber, bilgi ve deneyimin online platformlardan erişilebilir olması amacıyla bir bilgi
portalının oluşturulmasını kapsamaktadır. Bunun yanı sıra, pazara erişim konusunda bilgilendirme ve
eğitimlerin yaygınlaştırılması, kısa eğitim videoları hazırlanması ve ilgili konularda online eğitim
kolaylığı sağlanması öncelikli öneriler arasında sunulmuştur.

Kapasite
Geliştirme

Ağ
oluşturma
(Network)

Kaynaklara ve pazarlara erişimin kolaylaştırılmasına dair sorulan soruya ekosistem girdileri açısından bakıldığında, bağlantıların geliştirilmesi amacıyla
üniversite ve özel sektör arasındaki işbirliklerini ve bağlantılar güçlendirmeyi
sağlayacak olan teknoloji transfer ofisleri/platformları kurulması önerisini

26

Türkiye’de Teknoloji Transfer Ofisleri, Prof. Orhan Aydın, Karadeniz Teknik Üniversitesi (TÜBİTAK TTO İzleme Komitesi) 2015,
http://www.teknolojitransferi.gov.tr.
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görmekteyiz. Bununla birlikte, kurulması önerilen tekno-kentler ve kuluçka merkezlerinin
geliştirilmesi ve yurtdışı bağlantılarının kurulması önerisi de bağlantıların gelişimi açısından faydalı
olacak bir öneri olarak ortaya konmuştur. Kuluçka merkezleri, inovasyon merkezleri ve
teknoparkların pazarlara ve kaynaklara erişiminin kolaylaştırılması, bilgi transferi ve taleplerinin
koordinasyonunun sağlanması amacıyla merkezi bir inovasyon ağı (network) oluşturulması
önerilmiştir. Bu öneri, ilgili merkezlerin etkinliğini artıracak ve hedeflenen gelişime daha hızlı
ulaşmasını sağlayacak bir öneri olarak öne çıkmaktadır.

1.4

Bürokrasinin daha az olduğu ülkelerde girişimcilik kültürünün daha rahat
gelişmekte olduğu dikkate alınırsa, melek yatırım ağlarının kurulumunun
ardından, etkinliğinin artırılması için yatırım onay sürecinin basitleştirilmesi
gerektiği dikkate alınmalıdır. Melek yatırım ağına erişimin kolaylaşması bir
yandan inovasyon ve bilişim girişimlerinin artmasına potansiyel sağlarken, bir
yandan da girişim kültürünün gelişimine olumlu katkı sağlayacaktır.

Girişimcilik
Kültürü

1.5

Kaynaklara ve pazarlara erişimin kolaylaştırılmasına dair sorulan soruya yasal
altyapı ve eko-sistemi destekleyici politikaların geliştirilmesi açısından
bakıldığında, mevzuatların KKTC’deki girişimcilerin dış pazar ve kaynaklara
ulaşımının kolaylaştırılması için düzenlenmesi önerisi, özellikle Türkiye’den
Kıbrıs’a ve Kıbrıs’tan Türkiye’ye yatırım yapmaya istekli olan iş insanlarının
önündeki engellerin aşılması açısından önem arz etmektedir. Bu öneriye ek olarak, yasal mevzuatların
iş yapmayı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi önerisi getirilmiştir. Bunlar arasında; fikri mülkiyet,
melek yatırımcılara yönelik mevzuat, TC’deki destek ve fonlara ulaşılabilmesi için gerekli mevzuat
değişiklikleri, hali hazırda çıkmış olan Yasalar ile ilgili tüzük çalışmalarının tamamlanması, yabancı iş
insanlarının KKTC’de yatırım yapmalarının önündeki engellerin kaldırılması (Teknoparklarda
kurulacak şirketlerde sermaye yatırımı ile ilgili istisna yapılması) bulunmaktadır. Bu mevzuatların
ivedilikle tespiti ve değişimi için harekete geçilmesi hem yerel işletmeler hem dış de yatırımcıların
işini kolaylaştırarak girişimcilik kültürünün gelişimini sağlarken, bir yandan da eko-sistemin daha
güçlü hale gelmesine yol açacaktır.

Yasal
Altyapı ve
Politikalar
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2-İnovatif
Bilişim
Girişimcilerinin
Kapasitesi/
Eğitim Altyapısı
Nasıl Geliştirilir?

Dijital eğitim altyapısının güçlendirilmesi ile birlikte, online içeriklerin
doğru ulaşım, dijital teknoloji geliştirme programları, robotik/IOT,
analitik düşünce, sürdürülebilirlik ve zaman yönetimi gibi aktarılabilir
becerilerin verilmesi.
Kamu personelinin vizyonunun geliştirilmesi ve yaratıcı fikir geliştirme
kapasitesinin artırılması
Üniversitelerde multi-disipliner inovasyon ve girişimcilik proje
eğitimlerinin oluşturulması
Sürdürülebilir staj programı sağlanması; üniversite, firmalar, teknokentlerin insan kaynaklarını daha iyi yönetmesi ve işbirliği yapması.
Müfredat düzenlemelerinde üniversite ve sektörlerden de destek
alınması. İnovasyon fikrinin eğitim müfredatına ilkokuldan başlayarak
girmesi. Küçük yaştan başlayan eğitim sisteminin oluşturulması.

Soru 2- İnovatif Bilişim Girişimcilerinin Kapasitesi/ Eğitim Altyapısı Nasıl
Geliştirilir?
2.1

Girişimcilerin kapasitesinin ve eğitim altyapısının geliştirilmesine dair sorulan
soruya getirilen öneriler arasında; üniversitelerde multi-disipliner inovasyon
ve girişimcilik projeleri geliştirilmesini sağlayacak eğitimlerin oluşturulması
önerilmektedir. Burada özellikle potansiyel girişimcilerin vizyonunun dış
pazarlara hitap eder şekilde geliştirilmesi vurgusu yapıldı. KKTC gibi küçük bir
pazara hitap eden bilişim girişimlerinin potansiyelinin sınırlı olduğu düşünülürse, küresel pazarlara
yönelişin potansiyeli geliştirmek adına önemli olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, dijital
eğitim altyapısının güçlendirilmesi, online içeriklere erişimin kolaylaştırılması, dijital teknoloji
geliştirme programları, robotik/IOT, analitik düşünce, sürdürülebilirlik ve zaman yönetimi gibi
aktarılabilir becerilerin girişimcilere verilmesi önerilmektedir. Bir yandan girişimcilerin kapasitesi
geliştirilirken, diğer taraftan da kamu personelinin yaratıcı fikir geliştirme kapasitesinin artırılması için
desteklenmesi önerildi. Bu öneri, kamu personelinin vizyonlarının gelişimine katkıda bulunurken,
inovatif bilişim girişimcileri ile aynı dili konuşmalarını sağlayacaktır. Bu öneriyi gerçekleştirmek adına
ilgili birimlerdeki kamu personeli için eğitimler ve seminerler düzenlenebileceği gibi, çalışma gezileri
de iyi uygulamaların izlenebilmesi açısından faydalı olacaktır.

Kapasite
Geliştirme
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2.2

Girişimcilerin kapasitesi ve eğitim altyapısının geliştirilmesi bağlantılar
açısından ele alındığında, kamunun özellikle mesleki teknik eğitim dahil tüm
eğitim müfredatı oluştururken ilgili sektör ve üniversitelerle birlikte çalışması
gerektiğine vurgu yapılmıştır. Bunun sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için
sürdürülebilir bir bağlantı ağı/ network sistemi geliştirilmesi, hem müfredatın
trendleri ve bilimsel gelişmeleri takip ederek güncel kalmasını sağlarken, bir yandan da ilgili
sektörlerin ihtiyacı olan teknik açıdan donanımlı ve yetkin insan kaynaklarının sağlanabilmesi
açısından önem arz etmektedir. Yukarıdaki önerilere ek olarak, sürdürülebilir staj programlarının
oluşturulması önerilmiş; üniversite, firmalar, tekno-kentlerin insan kaynaklarını daha iyi yönetmesi
ve işbirliği yapması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Katılımcıların hem fikir olduğu konulardan bir
tanesi, özel sektör ve üniversiteler arası bağlantıların mevcut durumda yeterince güçlü
olmamasından kaynaklı olarak, insan kaynağı ve bilgi transferinin yeterli düzeyde gerçekleşmediğidir.

Ağ
Oluşturma
(Network)

2.3

Girişimcilerin kapasitesinin ve eğitim altyapısının geliştirilmesi dair sorulan
soruya eko-sistem girdilerinden girişimcilik kültürü açısından bakıldığında
gerçekleştirilen öneriler arasında küçük yaştan girişimciliğin ve inovasyonun
teşvik edilmesini sağlayacak eğitim ve faaliyetler için uygun altyapının
oluşturulması bulunmaktadır. Girişimciliğin gelişmiş olduğu ülkelerde
çocuklar, küçük yaştan ürettikleri ürün veya hizmetleri satmaya teşvik edilmektedirler. Kapıdan
kapıya izci kurabiyesi satışı, mahallede stant açarak limonata satılması, komşuların çimlerini biçme,
araba yıkama veya gazete dağıtma hizmeti gibi işler bir yandan çocuklara harçlık sağlarken, diğer
yandan da ilk girişimcilik tecrübelerini edinmelerini ve toplumdaki girişimcilik kültürünün gelişimini
sağlamaktadır.

Girişimcilik
Kültürü
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3-İnovatif
Bilişim
Girişimciliğinin
Gelişiminde
Özel Sektör
Katılımı Nasıl
Artırılır?

Sosyal sorumluluk projeleriyle girişimciliğin desteklenmesi.
e-İş (e-Business), e-Devlet, inovasyon bilişim stratejisinin oluşturulması
ve sektörel fırsatlar ve yol haritasını özel sektörle paylaşması.
Devlet imkanları güçlendirilerek, girişimcilerin risk alma kapasitesinin
artırılması.
Uluslararası bilişim girişim inisiyatiflerine dahil olunması.
Kamu ihalelerinde yerli firmalardan hizmet alımının sağlanması amacıyla
bir oran belirlenmesi
Yerel bilişim firmalarının ürün ve hizmetlerine güvenin artırılması ve yerel
pazarda kullanımının yaygınlaştırılması.
Melek yatırımcılara yönelik teşvik siteminin ve farkındalığın yaratılması.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin (BGYS) özel sektörde uygulanması.

3.1

Sermaye
ve fon
kaynakları

3.2

Ağ
Oluşturma
(Network)

3.3

Soru 3- İnovatif Bilişim Girişimciliğinin Gelişiminde Özel Sektör Katılımı
Nasıl Artırılır?

Girişimcilik
Kültürü

İnovasyon ve bilişime dair girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla özel sektörün
katılımının nasıl artırılabileceği sorulduğunda, sermaye ve fon kaynaklarının
geliştirilmesi için melek yatırımcılara yönelik teşvik siteminin oluşturulması
gerekliliği tekrar edildi ve bu konuda bilincin artırılması için çalışmalar
yapılması gerektiği önerilmiştir.
Girişimcilik eko-sisteminin gelişimi için özel sektörün katılımının artırılması
bağlantılar açısından ele alındığında, uluslararası bilişim girişimleri
inisiyatiflerine dahil olunması önerilmiştir. Sektördeki girişimcilerin güncel
konuları ve gelişen trendleri takip edebilmesi, pazarlara erişebilmesi ve
bağlantı kurabilmesi adına bu ağlara dahil olmanın önemine dikkat çekilmiştir.
İnovatif bilişim girişimciliğinin gelişiminde özel sektör katılımının artırılması
girişimcilik kültürü açısından incelendiğinde katılımcılar, sosyal sorumluluk
projeleriyle girişimciliğin desteklenmesi önerilmiştir. Sektörde söz sahibi olan
işletme ve kurumların düzenleyeceği ve süreklilik arz eden sosyal sorumluluk
projeleri sayesinde inovatif bilişim konusunda iş fikirleri gelişebilir, potansiyeli
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yüksek projeler ilgili yatırımcılara daha görünür olacağından finansmana daha kolay erişebilir ve genel
olarak girişimcilik kültürünün gelişimine katkı sağlanabilecektir. Bununla birlikte, girişimcilerin risk
alma kapasitesinin artırılmasına dair çalışmalar yürütülmesi ve bunu desteklemek için devlet
imkanlarının güçlendirilmesi sunulan öneriler arasındadır.

3.4

İnovatif bilişim girişimciliğinin gelişiminde özel sektör katılımının artırılmasına
dair yasal altyapı ve politika açısından gerçekleştirilen öneriler arasında, e-İş
(e-Business), e-Devlet ve bilişim stratejisinin oluşturulması öne çıkmıştır. Bu
stratejilerin devlet-özel sektör-akademi paydaşlığında oluşturulması ve devlet
politikası olarak benimsenmesi, uluslararası donörler nezdinde bu konuya
yönlendirilecek finansal ve teknik desteklerin artmasını sağlarken, planlı gelişimi teşvik ederek, özel
sektörün katılımını olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. Bir diğer öneri ise Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi’nin (BGYS) özel sektörde uygulanmasıdır. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi,
işletmelerin fikri mülkiyet, finansal veri, çalışan kayıtları ve hassas müşteri bilgilerini korumalarına
yardımcı olan uluslararası bir çerçevedir. ISO 27001 sayesinde şirketler risklerini tanımlayabilir, gizli
bilgileri konusundaki riskleri yönetebilir veya azaltabilir27. Bu sistem konusunda bilincin ve kullanımın
artırılması amacıyla politikaların üretilmesi, yerel işletmelerin bu konudaki eksikliklerinin
giderilmesini ve yerel firmalar konusundaki güvenilirliğin artırılmasını sağlayacaktır.

Yasal
Altyapı ve
Politikalar

3.5

İnovatif bilişim girişimciliğinin gelişebilmesi adına özel sektör katılımının
artırılmasına pazar potansiyeli ve pazara erişim açısından bakıldığında,
katılımcıların önerileri arasında en çok öne çıkan konu, kamunun yerel
firmaların gelişebilmesi ve sürdürülebilir olabilmesi adına kamu ihalelerinde
yerli firmalardan da hizmet alımının sağlanması amacıyla bir oran belirlenmesi
önerilmiştir. Burada bilişim sektörünün önerisi, gerçekleştirilecek kamu
ihalelerinde yerel firmalara öncelik verilmesi ve uluslararası hizmet alımı gerçekleşmesi halinde bile,
yerel sektör işletmelerinin konsorsiyumlara dahil edilme zorunluluğunun getirilmesi şeklinde
olmuştur. Bu sayede yerel bilişim işletmelerinin güncel gelişmeleri takip etmesi, kapasitelerinin
gelişmesi, rekabet edebilirliklerinin ve sürdürülebilirliklerinin artması ve sektörün genel gelişiminin
daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Bir diğer öneri ise yerel bilişim firmalarının
ürün ve hizmetlerine güvenin artırılması ve yerel pazarda kullanımının yaygınlaştırılması için
çalışmalar gerçekleştirilmesini içermektedir. Bu öneri, yukarıda belirtilen politika önerilerinin
benimsenmesi, özel sektörün bilişim konusundaki standartları uyarlaması ve kamu alımlarında yerel
bilişim sektöründen hizmet alımına destek verilmesi ile iyileştirilebileceği gibi, sektördeki öncü
firmaların başarılarının pazara duyurulması için çalışmalar gerçekleştirilmesi de katkı sağlayabilir.

Pazar
Potansiyeli
ve Pazara
Erişim

27

ISO/IEC 27000 family- Information security management systems, International Organization for Standardization, https://www.iso.org/isoiec27001-information-security.html
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4-Kamu,
İnovatif Bilişim
Girişimcilerine
Etkin Bir
Şekilde Nasıl
Katkı Koyar?

İletişim altyapısının geliştirilmesi.
Bilişim suçları, e-ticaret, telif hakları, patent, fikri mülkiyet ve ilgili diğer
yasa ve tüzüklerin oluşturulması.
Girişimcilere kamu projelerinde ‘ofset hakkı’28 tanınması.
İnovasyon stratejik planı ve yol haritası oluşturulması.
Kamu çalışanlarının özel sektöre bakışının pozitife çevrilmesi.
Bilişim sektörünün öncelikli sektör olarak belirlenmesi ve politikaların
oluşturulması.

Soru 4- Kamu, İnovatif Bilişim Girişimcilerine Etkin Bir Şekilde Nasıl Katkı
Koyar?
4.1

Kamunun inovatif bilişim girişimcilerine etkin bir şekilde nasıl katkı
koyabileceği sorulduğunda, girişimcilik kültürünün gelişmesi açısından kamu
çalışanlarının özel sektöre bakışının pozitife çevrilmesi için çalışmalar
gerçekleştirilmesi önerilmiştir. Bu çalışmalar, kamu ve bilişim sektörü
arasındaki bilgi transferinin güçlenmesini sağlarken, birbirinin yaptıklarından
haberdar olmayı ve özel sektörün kamu karar mekanizmalarında daha etkin rol oynamasını
sağlayacaktır.

Girişimcilik
Kültürü

4.2

Kamu, inovatif bilişim girişimcilerine etkin bir şekilde nasıl katkı koyar
sorusuna cevap ararken, yasal altyapı ve politikalar açısından öncelik alan
önerilerden ilki, bilişim suçları, e-ticaret, telif hakları, patent, fikri mülkiyet ve
bilişime dair diğer ilgili yasa ve tüzüklerin ivedilikle oluşturulması olmuştur.
Bilişim alanındaki yatırım ve girişimcilerini koruyacak yasal altyapının hazır
olması, inovatif fikirlerin ve sektörün gelişimi açısından kritik önem arz etmektedir.

Yasal
Altyapı ve
Politikalar

Girişimcilere kamu projelerinde ‘ofset’ hakkı tanınması, bu konuda öne çıkan bir diğer öneri olarak
ortaya konmuştur. Yerel bilişim sektörünün gelişiminde büyük bir alıcı olan kamunun rolü büyüktür.
Türkiye’de ‘Ofset Yasası’ olarak da bilinen yerlileştirme uygulamaları sayesinde kamuda yurt dışından
yürütülecek büyük projelerin belli bir yüzdesinin yerelden faydalanılarak yapılması zorunlu

28

Türkiye’de ‘Ofset Yasası’ olarak da bilinen yerlileştirme uygulamaları sayesinde kamuda yurt dışından yürütülecek büyük projelerin belli bir
yüzdesinin yerelden faydalanılarak yapılması zorunlu kılınmaktadır.
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kılınmaktadır. Yazılım geliştirme, hizmet alımı, istihdam, eğitim gibi alanlarda yerel imkanlardan
faydalanılması için öngörülen yerlileştirme uygulaması sayesinde, teknoloji transferi ile üretim
kabiliyeti ve kapasitesi artmakta, bilgi transferi sayesinde üretimin yerelde yapılabilmesi
sağlanmakta, işsizlik azalmakta, stratejik yatırımlarda dışa bağımlılık azaltılmakta, stratejik öneme
sahip ürün ve hizmetlerin yerelde üretilmesi sağlanmakta ve cari açık azalmaktadır. Tüm bu faktörler,
bilişim sektörünün sürdürülebilir gelişimi için faydalı olacaktır.
Yasal altyapı ve politikalar nezdinde öne çıkan diğer öneriler arasında, bilişim sektörünün üçüncü
öncelikli sektör olarak belirlenmesi ve buna dair politikaların geliştirilmesi ile birlikte inovasyon
stratejik planı ve yol haritasının oluşturulması bulunmaktadır. Bilişimin öncelikli sektör haline
getirilerek stratejik gelişiminin planlanması, sektörel teşviklerin artırılması, planlı bir gelişim sürecine
yol açarak sürdürülebilir şekilde gelişen bir sektör olmasını sağlayacaktır.

4.3

İnovatif bilişim girişimciliğinin gelişebilmesi adına teknolojik altyapı açısından
kamunun rolüne bakıldığında, kritik önem arz ettiği görülmektedir. Bu konuda
öne çıkan öneri, kamunun iletişim altyapısının geliştirilmesi için çalışması
gerektiği yönündedir. Fiber altyapısının geliştirilmesi, 5G altyapısının
hazırlanması talep edilen iletişim altyapı çalışmaları arasında bulunmaktadır.
Erişilebilir, makul fiyatlı ve güvenli teknolojik altyapıların varlığı inovatif bilişim girişimlerinin gelişimi
için önem arz etmektedir.

Teknolojik
Altyapı
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Ekler
Ek 1: Çalıştay Katılımcıları
20 Haziran 2019 Perşembe günü, III. KOBİ Zirvesi kapsamında 40’ın üzerinde davetli paydaşın katılımı
ile düzenlenen ‘İnovasyon ve Bilişim Çalıştayı’na %42 sivil toplum örgütü temsilcisi, %22
akademisyen, %18 girişimci ve %18 kamu temsilcisi katılarak katkı sağlamıştır.

Çalıştay Katılımcıları Dağılımı

Kamu; 18%

Girişimci; 18%

Akademi; 22%

STÖ; 42%

*STÖ: Sivil Toplum Örgütleri.

44
III. KOBİ Zirvesi Raporu

Çalıştay Katılımcıları Listesi
Masa 1
İsim

Kurum

Redif Ekinci

Digital Workshop

Tezel Çelebi

Cyprobotics

Şefik Emre Coşkun

Yakın Doğu Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir

Akdeniz Karpaz Üniversitesi

Ersun Aytaç

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası

Ahmet Bayram Sefer

Saber Endüstriyel Mutfak

Lisani Deniz

Denizler Bilişim

Necati Barış Okur

Viveka

Bilal İlhan

Türkiye Cumhuriyeti Yatırım Ofisi

Serap Kocaoğlu

Türkiye Odalar Borsalar Birliği Antalya KGK

Masa 2
İsim

Kurum

Erkan Emirzade

Analiz Systems

Barış Güveniş

Mobilon Software (Feed Me)

Yusuf Yıldız

Rauf Denktaş Üniversitesi

Atilla Bulancak

Kıbrıs Türk Sanayi Odası

Fuat Sami

LabX

Kamil Mercimek

Türkiye İhracatçılar Meclisi / İnova TİM

Nesrin Serin Onkardeşler

HABİTAT

Yeşim Ugutmen

Türkiye Odalar Borsalar Birliği Hatay
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Masa 3
İsim

Kurum

Evren Zeki Gücel

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı

Hamit Altıparmak

Tukan Digital

Eylem Afşaroğlu

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi

Hatice Özsaltık

Bilgisayar Mühendisleri Odası / Limasol Bankası

Bahadır Gazi Mahmutoğlu

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası

Bora Erdamar

Bahçeşehir Üniversitesi

Civan Sözkesen

Funika Holding

Kübra Ulutaş

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

Şifa Arı Demircioğlu

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Masa 4
İsim

Kurum

Bora Tüccaroğlu

Credit West Bank

Medine Albayrak

Adli Bilişim Lab

Dr. Cansu Meryem Birinci

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi

Zeka Fındık

Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odası

Osman Beyit

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi

Kadir Dikili

KOSGEB

Hilal Gerçek

HABİTAT

Hasan Tabakçı

Girne Girişim Merkezi (GİGEM)

Handan Köse

Türkiye Odalar Borsalar Birliği
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Ek 2: İnovasyon ve Bilişim Çalıştayı Önerileri Tam Listesi
III. KOBİ Zirvesi kapsamında, 20 Haziran 2019 Perşembe günü, davetli paydaşların katılımı ile KKTC
bilişim yol haritasına yön verecek ‘İnovasyon ve Bilişim Çalıştayı’ gerçekleştirildi. KOBİ Zirvesi
öncesinde bir ön hazırlık çalışması olarak, yenilikçi bilişim girişimciliğinin gelişebilmesi amacıyla
girişimcilik ekosisteminde iyileştirilmesi gerektiği düşünülen önemli faktörlerin istişare edildiği
Çalıştay oturumlarında, verilen eko-sistem girdileri nezdinde dört ana soruya cevap arandı.

1-İnovatif Bilişim Girişimcilerinin Kaynaklara ve Pazarlara Erişimi Nasıl Kolaylaştırılır?

2-İnovatif Bilişim Girişimcilerinin Yetkinlikleri/Eğitim Altyapısı Nasıl Geliştirilir?

3-İnovatif Bilişim Girişimciliğinin Gelişiminde Özel Sektör Katılımı Nasıl Artırılır?

4-Kamu, İnovatif Bilişim Girişimcilerine Etkin Bir Şekilde Nasıl Katkı Koyar?

İnovasyon ve Bilişim Çalıştayı katılımcıları tarafından inovasyon ve bilişim odaklı girişimciliği
geliştirilmesi ve eko-sistemin güçlendirilmesi çerçevesinde ortaya konan önerilerin tam listesi:

Soru 1- İnovatif Bilişim Girişimcilerinin Kaynaklara ve Pazarlara Erişimi Nasıl
Kolaylaştırılır?
1.

Teşvik-kredi sisteminin güncellenmesi, sektörel teşvik programlarının oluşturulması ve
her sektöre özel ayrı yatırım kaynaklarının ayrılması.

2.

STÖ’ler ile özel sektörün işbirliğinin sağlanması ve beraber proje geliştirilmesi.

3.

Merkezi inovasyon ağı (network) kurulması. Tüm teşvik ve fonların, bilgi ve deneyimin
online olarak erişilebilir olması, bir bilgi portalının oluşturulması. Pazara erişim
konusunda bilgilendirme ve eğitimlerin yaygınlaştırılması, kısa eğitim videoları
hazırlanması ve ilgili konularda online eğitim kolaylığı sağlanması.

4.

Pazara ulaşım konusunda bilgilendirme ve eğitimler verilmesi. Pazarlara erişim
konusunda kısa eğitim videoları hazırlanması. Her konuda online eğitim kolaylığı.
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5.

Firma ve STÖ’lerin kaynağa ulaşım kapasitelerinin artırılması.

6.

Firmaların uluslararası fuarlara katılımı için teşvik sisteminin güçlendirilmesi, farkındalığı
artıracak reklamların finansmanı.

7.

Proje sonrası sürdürülebilirlik için yerel firmalara destek sağlanması.

8.

Üniversitelerin iş fikri yaratılması ve gerçekleştirilmesi sürecinde etkin rol oynaması.

9.

Girişimcilerin AB vatandaşlığını fırsata çevirmesi.

10. Teknoloji Transfer Ofisleri/ Platformlarının kurulması.
11. Tekno-kentler ve kuluçka merkezlerinin kurulması, geliştirilmesi ve yurtdışındaki benzer
kurumlar ile bağlantılar kurulması. Kolektif çalışma alanlarının yaratılması. ‘Girişim Evleri’
modelinin örnek alınması (Ör: TİM-TEB).
12. Tek durak ofisi olarak Kıbrıs Girişimcilik ve Destek Merkezi’nin kurulması veya YAGA’nın
bu yönünün güçlendirilmesi.
13. Yurtdışındaki vatandaşların ülkeye geri dönüşü için özel teşvikler hazırlanması. Askerlik
konusunun gözden geçirilmesi. Kritik yatırımcıların iş açabilmesi, yatırım yapabilmesi için
beyaz kimlik konusunun gözden geçirilmesi.
14. Melek yatırım ağının kurulması.
15. Kitle fonlama mevzuatı ile yapıların kurulması (Bahis yerine kitle fonlaması
(crowdfunding) sisteminin teşvik edilmesi).
16. Devlet-özel risk sermayesi (venture capital) fonu kurulması.
17. Esnek vergi yapısı uygulanması (Playstore İrlanda örneğinin incelenmesi).
18. Tek durak iletişim ofisi (one-shop) ile meslek odalarının birleştirilmesi/ koordine edilmesi.
19. Meslek odalarının girişimcilere pazar stratejisi geliştirme konusunda destek vermesi.
20. KKTC’nin Türkiye’deki genç girişimci programından (ör. BIGG) yararlanması. TÜBİTAK
programlarına daha fazla erişim sağlanması.
21. Mevzuatların KKTC’deki girişimcilerin dış pazar ve kaynaklara ulaşımının kolaylaştırılması
için düzenlenmesi. Mevzuatların iş yapmayı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi.
22. Teknoparklar arası işbirliği ve değişim (exchange) programı geliştirilmesi.
23. İnovatif girişimlere yönelik STÖ’ler kurulması ve 5 meslek odası ile ortak ilerleme
sağlanması.
24. Sürdürülebilir, dengeleyici ve tamamlayıcı ekosistem oluşturulması.
25. Kalite algısı oluşturulması. Küme marka yönetimi.
26. Altyapının cloud marketing’e uygun hale getirilmesi (Telekom dahil altyapı geliştirme ve
insan kaynakları odaklı eğitim).
27. İnsan kaynağı: online veritabanı oluşturulması.
28. Yasal düzenleme ile çalışanlara hisse verilmesinin önünün açılması.
29. Odalar üzerinden dış pazarlara erişimin düzenlenmesi.
30. Sanayi Holding bilişim odaklı yeniden kurulsun. Bilişimde bir kümelenme yapılması.
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Soru 2- İnovatif Bilişim Girişimcilerinin Yetkinlikleri/Eğitim Altyapısı Nasıl
Geliştirilir?
1.

Uluslararası aktivitelere ulaşımın kolaylaştırılması.

2.

Üniversitelerde
oluşturulması.

3.

Alternatif eğitim modellerinin pilot programlarla denenmesi. Yeni nesil eğitim
modellerinin adapte edilmesi.

4.

Kolektif çalışma alanlarını ve kuluçka merkezleri ile paylaşımlı öğrenmenin geliştirilmesi.
Bunu yaparken akademisyen danışmanlardan hizmet alınması.

5.

Zirvelerin uluslararası katılım ile gerçekleştirilmesi. Daha küresel veri/trendleri almak
adına, T.C. dışından da AB’den, Amerika’dan vb. ülkelerden katılımcıların olması.

6.

Yabancı dil eğitimi ile birlikte günlük hayatta da yabancı dil kullanımının teşvik edilmesi.
Yabancı çalışma eko-sisteminin oluşturulması için İngilizcenin kamu-özel-üniversite
nezdinde yaygınlaştırılması.

7.

Müfredat düzenlemelerinde üniversite ve sektörlerden de destek alınması. İnovasyon
fikrinin eğitim müfredatına ilkokuldan başlayarak girmesi. Küçük yaştan başlayan eğitim
sisteminin oluşturulması.

8.

Girişim ve inovasyon alanında eğitimcilerin eğitilmesi.

9.

İnovatif proje geliştirme aktivitelerinin ve yarışmalarının orta eğitim seviyesine
indirilmesi, lise ve üniversite seviyesinde yarışmalar yapılması.

multi-disipliner

inovasyon

ve

girişimcilik

proje

eğitimlerinin

10. Özel sektörün okullara katkı vermesi (bilgi/know-how, donanım)
11. Eğitimlerde gerçek hayat tecrübelerinin rol modeller tarafından aktarılması. Başarı
hikayelerinin paylaşılmasının yaygınlaştırılması.
12. Sürekli eğitim merkezlerinin yaygınlaşması, katılımın özendirilmesi; tekno-kent ve kuluçka
merkezlerinin oluşturulması.
13. Üniversitelerin ar-ge faaliyetleri için yurtiçi ve yurtdışı fonlara erişiminin önünün açılması.
14. Sürdürülebilir staj programı sağlanması; üniversite, firmalar, tekno-kentlerin insan
kaynaklarını daha iyi yönetmesi ve işbirliği yapması. Aktarılabilir yetenekler (transferable
skills) eğitimleri/ maker kültürünün geliştirilmesi hareketleri
15. Kamunun, stajyer ve eğitim konusunda firmalara destek sağlaması.
16. Yatırımcı-girişimci buluşmaları için demo günleri (demo day) yapılmalı.
17. Sektör içi aktörler arasında işbirliğinin sağlanması.
18. Üç büyük şehirde girişimcilik merkezlerinin kurulumu. (Kolektif çalışma alanı, etkinliksosyal alanlar, atölye)
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19. Üniversitelerin bilişim bölümlerinin uluslararası akreditasyonunun sağlanması.
20. Başarılı girişimcilerin belirlenmesi ve mentor ağının kurulması.
21. Dijital eğitim altyapısının güçlendirilmesi ile birlikte online içeriklerin doğru ulaşım, dijital
teknoloji geliştirme programları, robotic/IOT, analitik düşünce, sürdürülebilirlik ve zaman
yönetimi gibi aktarılabilir becerilerin verilmesi.
22. Crypto currency/ blockchain devlet hazırlık programları geliştirilmesi.
23. Oyun teknolojileri, blockchain, siber güvenlik ve yapay zekâ alanında uygulamalı eğitim
müfredatı ve dışarıdan katılıma açık sertifika programlarının düzenlenmesi.
24. Kamu personelinin vizyonunun geliştirilmesi ve yaratıcı fikir geliştirme kapasitesinin
artırılması. Kamu personelinin yeni teknolojiler ile ilgili eğitimi.

Soru 3- İnovatif Bilişim Girişimciliğinin Gelişiminde Özel Sektör Katılımı Nasıl
Artırılır?
1. Özel sektör dijital dönüşüm tecrübe paylaşım programı yaratılması.
2. İhtiyaç odaklı fikir üretme kampı, sprint, inkübasyon ve hızlandırıcı programlar
düzenlenmesi.
3. Yenilikçi girişimcilere yatırım yapacaklara göre mevzuatın düzenlenmesi (ör. zorunlu
sermaye yatırımının kaldırılması).
4. Melek yatırımcılara yönelik teşvik siteminin ve farkındalığın yaratılması.
5. Firmalar ve kurumlar arası işbirliği ve fikir paylaşımının teşvik edilmesini sağlayacak ortam
oluşturulması
6. Sektöre özel kredi teşvik, vergi indirimi desteği.
7. Yerel bilişim firmalarının ürün ve hizmetlerine güvenin artırılması ve yerel pazarda
kullanımının yaygınlaştırılması.
8. Sosyal sorumluluk projeleriyle girişimciliğin desteklenmesi.
9. Uluslararası yatırımcıların odalar aracılığı ile ülkeye yatırım yapmasının teşvik edilmesi.
10. Özel sektöre bilişim yatırımı alanında teşvik verilmesi.
11. Ar-Ge Yasasının geçmesi.
12. Teknoloji Transfer Ofislerinin kurulması.
13. e-İş (e-Business), e-Devlet, inovasyon bilişim stratejisinin oluşturulması ve sektörel fırsatlar
ve yol haritasını özel sektörle paylaşması.
14. Devlet ihalelerine katılımda yerel firmalara öncelik verilmesi.
15. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin (BGYS) özel sektörde uygulanması (fikri varlık koruma
mevzuatının oluşturulması).
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16. Eğitim eksiklerinin tespiti için yol haritası hazırlanması.
17. Devlet imkanları güçlendirilerek, girişimcilerin risk alma kapasitesinin artırılması.
18. Uluslararası bilişim girişim inisiyatiflerine dahil olunması (Öncelikli alanlarda uluslararası
odak olunabilecek odak alanların belirlenmesi).
19. Kamunun inovasyon ve bilişim stratejisi oluşturarak sektörel fırsatları ve yol haritasını özel
sektörle paylaşması.
20. Kamu tarafından KKTC İnovasyon Haftası gerçekleştirilmesi İnovasyon Haftası Ödülleri
verilmesi.
21. Kadın girişimciliği farkındalığının artırılması, teşvik edilmesi.
22. Kamu ihalelerinde yerli firmalardan hizmet alımının sağlanması amacıyla bir oran
belirlenmesi.
23. Kalkınma Bankası dahil devlet güvencesi algısının artırılması.

Soru 4- Kamu, İnovatif Bilişim Girişimcilerine, Etkin Bir Şekilde Nasıl Katkı
Koyar?
1.

İnovasyon stratejik planı ve yol haritası oluşturulması. İzleme için triplex-helix (kamu-özelakademi) modeli ile strateji komisyonu oluşturulması.

2.

Bilişim envanterinin çıkarılması.

3.

Tanıtım ve markalaşmaya yönelik destek verilmesi.

4.

İletişim altyapısının geliştirilmesi (ör. fiber, 5G).

5.

Yenilenebilir enerji teşviklerinin artırılması. İletişim ve elektrik hizmetlerinde teknoparklara
indirim sunulması.

6.

Sektörel çalıştaylar düzenlenmesi.

7.

Kamunun dijitalleşmesi.

8.

Şirket kuruluş sermayesinde muafiyet ve vergi avantajı sunulması.

9.

Ortak girişimlerin teşvik edilmesi.

10. Değişime/gelişime açık kamu yöneticilerinin görevlendirilmesi.
11. Kamu çalışanlarının özel sektöre bakışının pozitife çevrilmesi.
12. Kamu alımlarında pozitif ayrımcılık yapılarak yerli teknolojiye öncelik tanınması.
13. Yabancı firma projelerinde yerel ortaklık zorunluluğu getirilmesi.
14. Kamuda daha etkin süreç yönetimi.
15. Kamuda inovatif düşünce ve gelişimi özendirecek ödül-ceza sistemi.
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16. Bilişim sektörünün üçüncü öncelikli sektör olarak belirlenmesi ve politikaların
oluşturulması.
17. İnovasyon, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kurulması.
18. Teknolojik Ürün Belgesi benzeri bir sertifikasyonla yeni girişimcilere kamu ihalelerinde
referans sağlanması.
19. Bilişim suçları, e-ticaret, telif hakları, patent, fikri mülkiyet ve ilgili diğer yasa ve tüzüklerin
oluşturulması.
20. Bilişim vadisinin oluşturulması ve tanıtımı.
21. KOBİGEM gibi destek mekanizmalarının çeşitlendirilmesi.
22. Girişimcilere kamu projelerinde “ofset” hakkı tanınması. Teknoloji transferi yatırımı adaya
gelirken belli bir yüzdesinin yerelde kullanılmasının sağlanarak eğitim, Ar-Ge, iletişim
yatırımı gibi konularda yerel kapasitenin geliştirilmesi. Verilen paranın karşılığında
yatırımın bir kısmının yerelde kalması.
23. Kamu destek mekanizmaların her sene değişmesi yerine; sektör, firma büyüklüğü, alan gibi
dikeylerde sabitlenmesi.
24. Akademik girişimcilik teşvikleri verilmesi.
25. Kamunun meslek odaları girişimci merkezlerine, teknoloji transfer ofisi ve kolektif çalışma
alanlarına destek olması.
26. Tek durak ofisi kurularak tüm bilişim girişimcilerinin uluslararası pazara açılması.
27. Data Center altyapısının kurulması.
28. Devletlerarası protokollerle yeni hibe programlarının yaratılması.
29. İnovatif bilişimde girişimcilerin kümelenmesi konusunda destek verilmesi.
30. Kamu, STÖ ve üniversite işbirliğinin geliştirilmesi.
31. Kredilerle ilgili sıkıntı yaşayanlara ikinci bir şans verilmesi.
32. Global şirketlerle (Google gibi) diyalogların geliştirilmesi.
33. Ücretsiz internet sağlanması.
34. Global çağrı merkezi yaratılması, desteklenmesi.
35. Akıllı şehirler/Yeşil ada konseptlerine odaklanılması. BM Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri,
AB Döngüsel Ekonomi, Akıllı Uzmanlaşma hedeflerine uyum sağlanması.
36. Kamuda etkin raporlama, görev dağılımı, veri tabanı, kamu içi girişimcilik ve sosyal
girişimcilik eğitimlerinin verilmesi.
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