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TÜRKONFED VE SAP TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ

İZMİRLİ KOBİ’LERİ DİJİTAL TİCARET ZİRVESİ’NDE BULUŞTURDU!
TÜRKONFED ve SAP Türkiye, Türkiye’de e-ticaret, e-ihracat ve e-dönüşümün liderlerini
KOBİ’lerle buluşturmak, Anadolu’daki işletmelerin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak
hedefiyle Dijital Ticaret Zirveleri düzenlemeye başladı. Zirve serisinin ilk durağı ise BASİFED ev
sahipliğinde İzmir oldu.
16 Nisan 2018 – İstanbul / Dijital ticaretin uzman isimleri, Türk Girişim ve İş Dünyası
Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve SAP Türkiye işbirliğiyle başlatılan Dijital Ticaret Zirvesi’nde,
İzmirli KOBİ’lerle bir araya geldi. Türkiye’de e-ticaret, e-ihracat ve e-dönüşümün liderlerini KOBİ’lerle
buluşturmayı ve işletmelerin yeni nesil ticari faaliyetlere katılımını artırmayı amaçlayan Dijital Ticaret
Zirveleri serisinin ilki, Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED)
ev sahipliğinde düzenlendi. Açılış konuşmalarını BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya
Ösen ve SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Öznal’ın yaptığı İzmir toplantısının kapanışı
da TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan tarafından gerçekleştirildi.
Orhan Turan: “Ekonominin itici gücü artık e-ticaret ve e-ihracat”
Konuşmasında, ihracatın sırtladığı Türkiye ekonomisinde, KOBİ’lerin yetkinliklerinin geliştirilmesi,
finansmana erişiminin sağlanması ve yüksek teknoloji kullanımlarının artırılmasıyla, üretim ve
kalkınma odaklı sürdürülebilir bir büyüme sağlanabileceğini vurgulayan TÜRKONFED Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Ülkemizde; KOBİ’lerin teknolojik düzeyi düşük ürünler üretmesi,
nitelikli eleman sayısının ve eğitim seviyesinin düşük olması, Ar-Ge harcamalarının düşük payı, yenilik
politikalarının yetersizliği ve doğrudan yabancı sermaye akışının diğer ülkelere göre düşük
gerçekleşmesi, rekabetçiliğimizi önemli ölçüde kısıtlıyor. Dijitalleşen dünyada ekonominin itici gücü
artık e-ticaret ve e-ihracattan geçiyor” dedi.
Türkiye’de e-ticaretin toplam pazar büyüklüğünün yıllık ortalama yüzde 31’lik bir büyüme kaydettiğini
vurgulayan Turan, dünyada 3 trilyon dolara yaklaşan e-ticaret satış hacmini hatırlatarak şunları söyledi:
“Türkiye’de e-ticaretin perakende satıştan aldığı toplam pay yüzde 4. Dünyada bu oranın yüzde 10 olduğu
düşünüldüğünde, gelişime açık bir alan olduğu görülüyor. Ülkemizde e-ihracatın toplam ihracat içindeki
binde 3 payının artırılması için, başta mevzuat ve yeni ticari pazarlar olmak üzere stratejik yol haritasının
da ortak akılla hazırlanması önemli bir kazanım olacaktır.”
Selçuk Öznal: “Amacımız, Türk şirketlerinin dünya devi markalar yaratmasına katkı sağlamak”
SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Öznal ise konuşmasında, “Günümüzde yapay zeka,
öğrenen makineler, nesnelerin interneti, gelişmiş analitikler ve blokzincir (blockchain) gibi teknolojilerin
ana başlıklar haline gelmesiyle, müşterilerimizin birer akıllı işletmeye dönüşmelerine, geliştirdiğimiz
çözümler sayesinde iş gücünü yetkinleştirmelerine ve katma değer yaratmaya odaklanmalarına yardımcı
oluyoruz” diye konuştu. Bugün dünya genelindeki müşterilerinin yüzde 80’den fazlasını KOBİ’lerin
oluşturduğunu kaydeden Öznal, şöyle konuştu: “SAP Türkiye olarak en büyük amacımız, Türk
şirketlerinin global arenada dünya devi markalar yaratmasına katkı sağlamak ve KOBİ'lerin rekabet
güçlerini artırmak. Dijital ekonomi çağında KOBİ’lerin rekabet gücünü artırabilmesi için ise bulut bilişim
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büyük fırsatlar sunuyor.
Genç nüfusa sahip bir ülke olmamızın da avantajıyla, teknolojiye ve yeniliklere çok çabuk adapte
olabilme potansiyelimiz var. Bu da teknoloji alanında hızlı yol aldığımızın ve alacağımızın en önemli
göstergesi. Bu nedenle Anadolu’daki şirketlerde de dijital dönüşümün hız kazanacağını ve bulut
kullanımının da önümüzdeki yıllarda aynı hızla ülkemizde artacağını öngörüyoruz. Türkiye ekonomisinin
itici gücü olan KOBİ’lere güç verme vizyomuzla, onların iş süreçlerine değer katacak uygulama ve
çözümler sunmaya, dijital dönüşüm yolculuklarında her zaman en yakın iş ortağı olarak çalışmaya devam
edeceğiz. Bu vizyonla SAP Türkiye olarak, Dijital Ticaret Anadolu’dan Yükseliyor! temasıyla dört
farklı şehirde gerçekleşecek bu değerli projenin bir parçası olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.”
Seda Kaya Ösen: “Ev ödevlerimizi eksiksiz yerine getirmeliyiz”
“Dün ekonomi lokomotifinin küçük bir vagonu olan e-ihracat ve e-ticaret; yakın gelecekte lokomotifin
kendisi olacak” diyen BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen ise, yaptığı konuşmada
şunları kaydetti: “Rakamlar bu geleceği bugünden açık ve net bir şekilde tarif ediyor. 25 trilyon dolarlık
dünya perakende sektörü içinde e-ticaretin payı yüzde 10’u geçmiş durumda. 2,5 trilyon dolarlık bir eticaret içinde ülkemizin, 2018 yılında hacmi yüzde 37 büyüyerek 42,2 milyar TL’ye çıkıyor. Küresel eticaret satışlarının 2021 yılında 4,5 trilyon dolara çıkması öngörülüyor. 3 yıl içinde pazarın, yüzde 100’e
yakın büyüme öngörüsünü, elbette teknolojinin baş döndüren gelişmeleri besliyor. Ayrıca global
perakende e-ticaret hacminin 2011 yılında yüzde 32’sini gelişmekte olan ülkeler oluştururken, 2020
yılında bu oranın yüzde 65’lere ulaşacağı düşünülüyor. E-ticarette bu yeni kodların yazılması için ülke
olarak ev ödevlerimizi eksiksiz yerine getirmemiz gerekiyor. Yani; sektör ve idari yapı arasında etkin
iletişimin kurulması için ilgili mekanizmaları harekete geçirmek; algı ve dijital okuryazarlığın
artırılması, perakendecilerin e-ticaret ekosistemine daha fazla dahil olmalarının sağlanması; teknik,
lojistik ve ödeme altyapılarının iyileştirilmesi; mevzuatın sektörün gelişimimi destekleyecek şekilde
düzenlenmesi.”
Dijital ticaretin yeni kodları İzmir’de anlatıldı
Moderatör sunuculuğunu Netizen Kurucusu Ümit Öncel’in yaptığı zirve, alanında uzman kurum ve
isimlerle, İzmirli KOBİ’lere dijital ticaretin yeni kodlarını anlattı. Dijitalleşen dünyada akıllı
işletmelerin özelliklerini MBIS Genel Müdürü Cenk Salihoğlu, e-ticarette başarılı ödemeleri
artırmanın yolunu da Iyzico Satış Müdürü Akif Sezer katılımcılar ile paylaştı.
Herkes için dijital pazarlamanın ipuçlarını Red&Grey Kurucusu Furkan Reis, dijital ticarette yeni
fırsatları GittiGidiyor Uluslararası Ticaret Müdürü Erkan Yozkat anlatırken; Bilişim Hukukçusu
Av. Burçak Ünsal ise, “Dijital Ticaretin Hukuki Boyutu” başlığıyla bir konuşma gerçekleştirdi.
Zirvenin yeni durağı 2 Mayıs’ta Gaziantep’te
Türkiye’de her ölçekten işletmecinin kendini geleceğe taşıyabilmesi adına gerekli olan donanımı
sunmayı, karlılıklarını artırmayı, yenilikçi iş süreçleri ile verimliliklerini yükseltmeyi ve ülkenin küresel
rekabet gücünü gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmayı hedefleyen “Dijital Ticaret Zirveleri”, toplam 4
ilde düzenlenecek.
İzmir’in ardından “Dijital Ticaret Zirveleri”nin bir sonraki durağı 2 Mayıs’ta Gaziantep, ardından da
Kocaeli ve Konya olacak.
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TÜRKONFED Hakkında:
Çatısı altında 29 federasyon ve 247 dernek üzerinden 25 bin iş insanı ve 40 bine yakın şirket yer alan TÜRKONFED, üye tabanı ile toplam
(enerji dışı) dış ticaretin yüzde 83'ünü, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın yaklaşık yüzde 55’ini sağlamaktadır. İstanbul, Batı Anadolu,
Marmara ve İç Anadolu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Orta Anadolu, Kuzey Anadolu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney
Ege, Doğu Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Güney Marmara, Çukurova, Kuzey Marmara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu,
Güneydoğu, Zafer, İpekyolu, Kapadokya, Mevlana, Doğu, Serhat, Dicle ve Fırat Sanayici ve İşadamları Federasyonu’nun yanı sıra
Sektörel Dernekler Federasyonu, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu da TÜRKONFED üyeleridir.
TÜRKONFED, Avrupalı KOBİ’lerin çatı örgütü olan ve 12 milyon firma ve 55 milyon çalışanı temsil eden Avrupa KOBİ Birliği
(SMEunited) üyesidir.
SAP Hakkında:
SAP HANA’dan gücünü alan bulut şirketi olarak kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri SAP, tüm sektörlerde her ölçekteki
şirketin iş süreçlerini en iyi şekilde yürütmesine destek oluyor. Dünyadaki finansal işlemlerin yüzde 77’si SAP sistemine dokunuyor.
Öğrenen Makineler, Nesnelerin İnterneti ve gelişmiş analitik teknolojilerimiz, şirketlerin akıllı işletmelere dönüşmesine yardımcı oluyor.
SAP’in uçtan uca uygulamaları ve servisleri, özel sektör ve kamu sektöründen 425 binden fazla kurumun kârlı bir şekilde faaliyet
göstermesine, değişimlere uyum sağlamasına ve rekabette fark yaratmasına olanak tanıyor. SAP’nin iş yazılımları alanındaki liderliğini
Türkiye’de de devam ettiren SAP Türkiye, şirketin 65. ülke ofisi olarak 2001 yılında kuruldu. Bugün SAP Türkiye, Ankara ve İstanbul’da
yer alan ofisleri ve İstanbul Teknopark’ta yer alan SAP Geliştirme Merkezi dahil olmak üzere 250 kişilik uzman bir ekip ile 1300’ün
üzerinde kuruma hizmet vermektedir. SAP’nin dünya genelindeki yaygın kullanımına paralel olarak Türkiye’de yıllık ciroya göre en büyük
10 şirketin 8’i iş süreçlerini, en büyük 10 bankanın 9’u ve Borsa İstanbul listesinin en tepesindeki şirketlerin yüzde 70’ten fazlası iş
süreçlerini SAP çözümleri ile yönetiyor. Kurulduğu günden bu yana Türkiye’deki gelirlerini ve çalışan sayısını istikrarlı olarak artıran
SAP Türkiye, ekosistemindeki onlarca iş ortağıyla birlikte 4 binin üzerinde nitelikli iş gücüne de istihdam imkânı sağlamış bulunuyor. SAP
Türkiye hakkında daha ayrıntılı bilgi için www.sap.com/turkey adresini ziyaret edebilirsiniz.
Bilgi için:
TÜRKONFED Kurumsal İletişim / Hande Yavuz / 0 537 734 96 09 / hyavuz@turkonfed.org / www.turkonfed.org / info@turkonfed.org
İnsula İletişim / Merve Duysak 0549 667 10 02 / merveduysak@insulailetisim.com
İnsula İletişim / Rukiye Tekdemir 0549 667 10 04 / rukiyetekdemir@insulailetisim.com
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