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  2017-2021 DÖNEMİ FAALİYETLERİ 

 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Hükümet Temsilcisi, Değerli Dernek Başkanlarım, Değerli 

Üyeler, Sayın Basın Mensubu Arkadaşlarım, Kıymetli Hazirun,  

Pandemi sürecinde yaşanan kısıtlamalara bağlı olarak, 2020 Yılı Nisan ayında yapılması 

planlanan Kongremiz, her defasında maalesef mücbir sebepten dolayı ertelendi.  

Birçok farklı ilden değerli katılımınızla bugün yapılacak Kongremize teşriflerinizden dolayı 

hepinize teşekkür ediyor, sevgi ve saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. 

TÜBİFED 2008 yılında bilişim sektöründe faaliyet gösteren dernekler tarafından bir araya 

gelerek kurulan bir çatı örgüttür. 

2017 yılı nisan ayında yapılan genel kurulda görevi devraldığımızda, yeni seçilmiş 

Yönetim Kurulu olarak, 2017-2020 yılları içerisinde 5. Dönem stratejik planımızı 

hazırlamış, yol haritamızı ve hedeflerimizi belirlemiştik.  

Sektör birliği oluşturmak adına sektörümüzde yer alan dernek ve üyeleri için “Üst 

Çatı” olacaktık. Ancak önceki dönemlerde Federasyona üye derneklerimiz arasında 

yaşanan sorunların artık sonlanması gerekiyordu.  

İlk olarak Federasyonun devam edip etmemesi konusunda yaşanan sorunları, 2017 

yılında kurucu üye derneklerimizin tüm başkanlarının tam katılımı ile yapılan 

toplantılarda, alınan kararlar doğrultusunda ve gösterilen samimi gayretle adım adım yol 

alarak birlikte aştık. 

Buna paralel olarak, “Sektör Birliği”  ve TOBB temsiliyeti yolundaki sürecin hızlanması 

için çalışmalara başladık. 

En önemli hedef olarak; 81 il de yer alan bilişim derneklerinin üyelik katılımı ile 

Federasyonumuzun tüm Türkiye de sektörü temsil etmesini istedik ve bu çerçevede planlı 

bir çalışma süreci başlattık. 

Kapsamlı bir web sayfası oluşturarak sürecimizin dijital ortamda daha etkili hale 

gelmesini sağladık. 

Güçlü bir diyalog ve kalıcı bir adresimizin olması için Tübider derneğimizin Mecidiyeköy 

ofisini, kirasına bir yıl süreyle katkı sunarak, birlikte kullandık ve beraberliğimizi yeniden 

inşa ettik. 

Daha sonra ofisimizi şu anki bulunan Ataşehir adresine taşıdık.   

Oluşturulan sosyal medya hesaplarını ve önceki dönem whatsapp  gruplarımızı daha 

etkin kullanmaya başladık. 

Bilişimi bir ekosistem kabul ederek, sektörümüzün tüm alt bileşenlerini eş zamanlı olarak 

çalışma komisyonları kurarak, whatsapp gruplarımızda harekete geçirdik.   
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2019 yılında farklı illerden gelen başkan ve üyelerimizin toplantı katılım maliyetlerini 

düşürmek ve kolaylaştırmak için video konferans ile dijital toplantı yapma konusunda 

karar aldık ve ilk çalışmalarını yaptık.  

Sektörde yer alan diğer paralel Stk lar ile Başkanlar Grup Toplantılarında bir araya 

gelerek Federasyonumuzu ve hedeflerimizi anlattık, ortak stratejilere katkı sunduk.  

Basın ve iletişim araçlarını daha etkili kullanarak, Sektörümüz için alınan önemli 

kararlarda gerekli duyuru ve bilgi paylaşımlarımızı daha yetkin hale getirdik. 

Bu çerçevede gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında, Federasyonumuzun sektörümüzü 

temsilen çalışmalarına önem vererek , etkinlikler, fuar katılımları ve Yemek 

organizasyonları, seminerler ile derneklerimizin bulundukları illerde sektör vizyon 

toplantılarına  öncülük ettik.  

Bu kapsamda Konya, Adana, Gaziantep, Sakarya, İstanbul, Van illerimiz de  yeniden 

kıymetli buluşmaların ve birlikteliklerin sağlandığı, değerli organizasyonlarda 

derneklerimize destek verdik. 

Isaf Fuarcılıkla sektörel iş birliği çerçevesinde fuar alnında Üye derneklerimizin 

yararlanacağı stand alanı ve dernek üyesi firmalarımızın bu standlarda ürün ve 

çözümlerinin tanıtımına katkı sağladık. 

Tüm bu çalışmalar Federasyonumuzu hepimizin gözünde hak ettiği konuma ve saygın 

kimliğe kavuşturdu. 

Win Faz 2019 Fuarında Tayvan Taitra Tapei yetkililerinin verdiği yemekli toplantıya 

Federasyonumuz adına katılım sağlayarak üyeler arası sektörel işbirliği konusunda 

temaslarda bulunduk. 

Güney Kore Ticaret Merkezi - Kontra ile görüşmelerde bulunarak karşılıklı işbirliği 

görüşmeleri yaptık.  

Tayvan Ticaret Merkezinin organize ettiği sektör işbirliği toplantısına konuşmacı olarak 

katılım sağladık. 

İstanbul Boğazı-Beykoz Lacivert Restorant'ta 50 ye yakın Tayvan lı firma ile bir araya 

gelerek TÜBİFED yönetimi olarak Tayvan- New Taipei Belediye Başkan Yardımcısı Sayın 

Mr. Chen ve Taitra Direktörü Mr.Tony ile bilişim sektörü işbirliği toplantısına katılım 

sağladık. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) 

bünyesinde ve TÜBİTAK’ın teknik desteği ile dijital ortamda gerçekleşen  “Büyük Veri ve 

Bulut Bilişim Teknoloji Yol Haritası Çalışma Gurubu” toplantısına katılım sağladık. 

Yazılım sektörünün “Sanayici” olması yönünde yapılan çalışmalara görüş bildirerek 

katkı sunduk.  

Donanım sektöründe BDDK nezdinde kredi kartı taksit sayısının arttırılması ve buna bağlı 

donanım satışlarının artması konusunda Tübider Derneğimizin yaptığı değerli çalışmalara 

destek verdik. 
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Hizmet İhracatçıları Birliği Çalıştayına katılarak sektörümüzün temsil edilmesine 

yönelik katkı sunduk. 

Yine benzer şekilde önem arz eden Bilişim Vadisi Çalıştayına sektörümüz adına katılım 

sağlayarak, sektörel  talep ve ihtiyaçlarımız için çözüm önerilerimizi aktardık.  

Ticaret Odaları ve TOBB nezdinde Yazılım ve Donanım Meclislerinin oluşturulmasın 

da sektörümüz adına yapılan çalışmalara derneklerimiz özelinde ciddi destek verdik. 

Hükümet nezdinde verilen KGF destekli kredilerden sektör mensubu üyelerimizin 

yararlandırılması konusunda Banka Genel Müdürlükleri ve Kosgeb Müdürlükleri ile 

Nace Kodları özelinde görüşmeler yaparak sektörümüzün de kredilerden yararlanma 

sürecine katkı sağladık.  

81 ili temsilen sektör derneği üyeliği için aksiyon planımızda 2020 yılı sonuna kadar 

25 il sektör derneği üyeliği hedefi koyduk. Bu kapsamda belirlenmiş iller özelinde uzun 

görüşmeler ve fiziki ziyaretler gerçekleştirdik. 

Bu çalışmaların sonucunda 6 kurucu üye derneğin dışında 8 yeni sektör derneği daha 

Federasyonumuza üye oldu.  

Toplamda 14 farklı ilde faaliyet gösteren sektör derneği üye sayısına ulaşıldı. Bu 

süreç, yönetim kurulunda görev alan tüm arkadaşlarımla birlikte, başkanlarımızın 

sunduğu katkı ve çabalarla başarıya ulaştı. Yeni seçilecek yönetimin, görev döneminde, 

daha da hız kazandırarak 81 il için çalışmalara devam edeceğini ümit ediyorum. Üye 

sayımız arttıkça temsiliyet gücümüzde orantılı olarak artacaktır.  

Maalesef Covit 19 Pandemi süreciyle, kısıtlamalar çerçevesinde oluşan sorun ve sektörel 

sıkıntıları birlikte yaşadık. Bu süreçte sektörümüzde yer alan üye firmalarımızın “Devlet 

Katkılarından” yararlanması, 

İşten çıkarmaların önüne geçmek için, salgın nedeniyle gelirleri azalan bayilere bu süre 

zarfında geri ödemesiz personel maaş katkı payı sunulması.  

Personel SGK indirim desteği, 

KDV‘nin %1 ‘e çekilmesi. 

Evde çalışacak bireylerin internet kotalarının kaldırılması ya da yükseltilmesi,  

gibi talep ve isteklerimiz için ciddi bir çalışma yürüttük, Stk Başkanlar Grubu ile ortak 

basın duyuruları ve Federasyon olarak basın duyurularında bulunduk. Hükümet 

yetkililerine ulaşmak için tüm kanallarımızı seferber ettik.  

En son yakın süreçte yaşanan kısıtlamada Nace Kodlarının sektörümüz adına sokağa 

çıkma yasağından muaf tutulmasına yönelik etkin bir süreç yönettik. Değerli üye 

derneklerimizin sunduğu Ticaret ve Sanayi Odaları özelinde gösterilen çabayla kısa 

sürede başarılı ve olumlu sonuçlar alındı. 

Bu durum bizlere TOBB Yazılım ve Donanım meclislerinde daha etkin bir iletişim içerisinde 

olmamızın önemini bir kez daha gösterdi. Bu amaçla Çalışma Grupları oluşturma kararı 

alındı. 
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Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki pek çok konuda yönetim olarak hedeflediğimiz 

çalışmalarda başarılı olduk. Ancak genel hedeflerimiz açısından, sürecin henüz 

başındayız. Eminim ki bugünkü Genel Kurul sonrası görevi bizlerden devir alacak 

kıymetli arkadaşlarımız, aynı samimi gayret ve çabaları çok daha ileriye taşıyacak olup, 

sektörel hedeflerimize büyük katkılar sunacaktır. 

5. Dönem Tübifed yönetim kurulu başkanlığı görev sürecimde, yönetim kurulu başkan 

yardımcılarım Nahit Gök, Hüseyin Ocağışen, saymanımız Ahmet Salih Kahraman, 

genel sekreterimiz Necmettin Kırık, ve değerli yönetim kurulu üyesi Uğur Şakraker, 

Mahmut Nedim Yiğitbaş ve Mehmet Ali Altun ‘a verdikleri destekten dolayı ayrı ayrı 

teşekkür ediyorum. Sizlerle çalışmak benim için onurdu.   

Bu süreçte eski Genel Sekreterimiz Mustafa Çalış kardeşimizin özverili çalışmalarını da 

hatırlatmak ve teşekkür etmek istiyorum. 

Ayrıca desteklerini her zaman arkamda hissettiğim, bugünkü genel kurulumuza 

katılımlarıyla bizleri onurlandıran, kıymetli tüm dernek başkanlarımız ve yönetim 

kurullarına ve dernek üyeleri tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.   

Federasyonumuza uzun yıllar ciddi katkıları bulunan, divan başkanlığı davetimizi 

kırmayarak Bursadan katılım sağlayan, kıymetli dostumuz Osman Akın beye değerli 

katılımından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. 

Başkanlığım boyunca gösterdikleri samimi destek ve dostluklarından dolayı Erkin Fındık, 

Niyazi Saral, Fatma Düz, Bülent Vural ve Rüştü Arseven’e  ayrı ayrı teşekkür 

ediyorum. 

Son olarak; Federasyon Yönetim Kurulu Başkanlığına kadar uzanan sürecimde, İstanbul 

da yaşayan bir Gaziantepli olarak, şahsımı aday göstererek destek veren, mensubu 

olduğum Gabiad Gaziantep Bilişimci İş Adamları Derneğimizin değerli yönetim kurulu 

başkanı Murat Özkısacık ve yönetim kuruluna, Gabiad üyesi tüm yakın dostlarıma 

şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. 

Bu vesileyle değerli katılımlarınız için hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Başarılı bir 

genel kurul diliyorum. 

Sevgi ve Saygılarımla, 

 

Şenol Anlaş 

TÜBİFED 5. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
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