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Değerli Misafirler; 

 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konfederasyonumuz üyesi 

DOGUMARSİFED ev sahipliğinde, Dijital Anadolu Projesi’nin 3. Toplantısında, sizlerle birlikte 

olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye İş Bankası işbirliğiyle başlattığımız projemizin, 

Kocaeli toplantısına hepiniz hoş geldiniz!  

 

Değerli Dostlar; 

 

Dünya, büyük bir değişim ve dönüşümün sancılarını yaşıyor. Bölgesel çatışmalar, küresel terör tehdidi, 

ticaret savaşları ile başlayan yeni korumacı tedbirler ve ekonomik sıkıntılar, büyük belirsizlikler yaratıyor. 

Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler de, hem içeride hem de dışarı da, sorunlarını çözmeye çalışıyor.  

 

Haliyle küresel rekabette, müzik ve dansın ritmi de değişiyor. Teknolojik gelişmelerin her alanda başlattığı 

büyük devrim, ekonomilerde iş yapma modellerini etkiliyor. Bizler, bu değişimi, dönüşümü; 

KOBİ’lerimiz ve ekonomimiz için bir kaldıraç olarak görüyoruz. 29 federasyon, 235 dernek ve 40 

bini aşkın şirketin üye olduğu bağımsız ve gönüllü yapımızla, ülkemizin tüm sorununu dert ediniyoruz. 

Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz Olağan Genel Kurulumuzda, başkanlığını yaptığım yönetim kurulumuz 

ile birlikte, bu değişimi doğru yönetebilmek için yeni bir VİZYON açıkladık.  

 

Kurumsallaşma, Küresel Rekabetçilik, Kapsayıcılık, KOBİ ve Kadın konularına odaklanan 5 K 

Vizyonumuzla, üyelerimize ve ülkemize değer yaratmayı amaçlıyoruz.  

 

Değerli Dostlar; 

 

Ülkemiz her alanda, zor ve çetin bir dönemden geçiyor. Elbette bu süreci, dünyadaki gelişmelerden 

soyutlamak mümkün değil. Artık sıcak para dönemi sona erdi. Ülkelere yatırım çekmek için, tek başına 

ekonomik göstergeler yetmiyor.  

 

Ekonomi ile demokrasi arasında dolaylı değil, doğrudan bir ilişkinin olduğunu unutmamalıyız. 

Uluslararası yatırımcılar aynı zamanda; Yüksek demokrasi standartları, hukukun üstünlüğü, fikir ve 

ifade özgürlüğü gibi evrensel değerlere de bakıyor. Reformlarla, demokrasimizi ve ekonomimizi 

güçlendirip, yaşanan belirsizlikleri azaltabiliriz.  
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Geçtiğimiz hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nın, izleme ve hesap verme mekanizması ile 

şeffaflık noktasında, yeni bir bakış açısı yarattığını söyleyebiliriz. Programın; enflasyon, kamu maliyesi, 

cari açık, büyüme, istihdam, bankacılık ve reel sektör kredileri ile makroekonomik hedeflerde 

olumlu sonuçlar sağlaması, iş dünyası olarak en büyük temennimiz. Merkez Bankası faizlerinin, piyasa 

faizleriyle eşitlenmesinin ardından, mali piyasalarda istikrar ve güvenin yeniden tesis edilmesi, programın 

başarısı için temel unsur olacaktır.  

 

Bunun yanında, finans ve reel sektörün sıkıntılarına yönelik olarak, bir tedbir paketinin de açıklanmasının 

önemli olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde, ortaya konacak eylem planının, ‘Önce Küçüğü 

Düşün’ ilkesi çerçevesinde ele alınması uygun olacaktır. Geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştığımız, 

KOBİ’lerin nakit sıkışıklığına çözüm getirecek şu önerilerimizi de tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz. 

 

• Alacak sigortasının uygulamaya geçirilmesi;  

• Geç ödemeler direktifinin AB’deki gibi 30 güne indirilmesi; Kanunun kapsamına, özel sektör 

dışında belediye ve kamu kurumlarının da dahil edilmesi;  

• Kanunun pratikte işleyişini sağlayacak hukuki anlayışın geliştirilmesi ve kurumsal altyapının 

kurulması gerekiyor.  

 

Programın, tüm bu uygulamaları da kapsayarak, KOBİ’lerin finansal yapılarını güçlendireceğini ve 

piyasada güven ortamını artırarak, risk primi ile finansal dalgalanmaların boyutunu azaltacağını 

düşünüyoruz.  

 

Değerli Misafirler; 

 

Ülkemizin kalkınma odaklı bir ekonomik modele geçmesi, yüksek katma değerli üretim ve ihracat 

gücünün artması için yüksek teknoloji kullanımını artırmalıyız. Bugün, şirketlerimiz ve ilgili 

sektörlerimizde, teknoloji kullanımına baktığımızda sadece binde 3’ünün yüksek teknolojili üretim 

yaptığını görüyoruz.  

Ağırlıklı olarak, orta ve düşük teknoloji ile üretim gerçekleştiriyoruz. Geçmiş sanayi devrimleri kaçıran 

ülkemiz, Küresel Rekabette, belki de ilk defa, rakipleriyle aynı seviyeyi yakalama şansına sahip.  

• Sanayimizin dijital dönüşümünü gerçekleştirip,  

• KOBİ’lerimizin kapasitelerini artırıp,  

• yüksek teknolojiyle yüksek katma değerli üretimi yakalayıp, ekonomik refahı artırabiliriz.  
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2000-2017 yılları arasında dünyada patent başvurularına baktığımızda; bilgisayar teknolojileri, dijital 

iletişim, makine ve enerji sektörlerinin listenin ilk sırasında yer aldığını görüyoruz. Ülkemizin odağında 

ise bu sektörler gerilerde bulunuyor. Teknolojik dönüşüm, sadece üretim yöntemlerini değiştirmedi, 

hayatımızın her alanını derinden etkiledi ve etkilemeye devam edecek. Ülkemizin gerçek gündeminin, 

A’dan Z’ye dijital dönüşüm olması gerektiğine inanıyoruz. Dijitalleşmenin bir lüks değil, aksine bir 

zorunluk olduğunu unutmamalıyız.  

Bu amaçla TÜRKONFED olarak, KOBİ’lerimizin dijital dönüşüm sürecine önem veriyoruz. Bu nedenle, 

ülkemizin en önemli finans kurumlarından biri olan Türkiye İş Bankası ile bu projeye başladık. Bugün 

alanında uzman isimlerin, dijitalleşme tecrübelerinden hep birlikte faydalanacağız. Bilgi paylaşıldıkça 

çoğalır ve bu toplantının bu paylaşımı artıracağına yürekten inanıyoruz. 

Değerli Dostlar; 

Son 15 yıl içinde ülkemiz, Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Milli Hasıla içindeki payını sadece binde 2 

artırırken (0,5’ten 0,7’ye), Güney Kore yüzde 2 artırarak; 2.2’den 4.1’e çıkarttı. Ülkemiz bilgi ve 

iletişim teknolojileri üretiminde binde 3’lük bir paya sahipken, Güney Kore, yüzde 8’lik bir pay ile ilk 

sırada yer alıyor. Geçmişte oldukça gerilerimizde kalan ülkeler, bugün yüksek teknolojiye dayalı katma 

değerli üretimleriyle arayı açıyor. Güney Kore 500 milyar doların üstünde bir ihracat gerçekleştirirken, 

ülkemiz 160 milyar dolarda kalıyor. Formül çok basit aslında: Yüksek teknoloji + Markalaşma + 

Nitelikli İnsan Kaynağı : Yüksek Katma Değerli Üretim ve İhracat.  

O nedenle dijitalleşmeyi sadece teknoloji kullanımı olarak düşünmeyelim. İnovatif iş modelleri, 

ürünler, hizmetler ve müşteri deneyimleri ile verimlilik artışı yaratacak değer zinciriyle birlikte 

düşünelim. Rekabetçi bir Türkiye için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme kapasitemizi ve 

becerilerimizi geliştirmemiz önem kazanıyor. Küresel bir güç olmanın anahtar, kendi teknolojimizi 

geliştirmekten geçiyor.  

Ekonomide istediğimiz dönüşümün temelini de nitelikli eğitimle sağlamlaştırabiliriz. Nitelikli insan 

kaynağına yatırım yapmazsak; teknolojik altyapıyı sağlayarak dijital dönüşümün yaratacağı 

faydadan yararlanamayız. Unutmamak gerekir ki; dijital dünyanın en önemli sermayesi insandır. 

Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yıl 1991… Bir reklam spotu… “Future 2001; Geleceğin 

Elektronik İnsansız Bankası”. 

O dönem bu reklamdaki “insansız” ifadesi, ciddi bir tartışma yaratmış ve ülkemizin gündemine oturmuştu. 

Benzeri öngörüler çeyrek asır sonra imalat sanayisi ve diğer sektörlerimiz için de gerçekleşiyor. Bugün, 

1990’ların başında finans sektörü için hayal dahi edilemeyen bir teknoloji seviyesine sahibiz.  
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Elle tutulmayan ürünleri olan finans sektörü, dijitalleşmeye ve endüstri 4.0 çağına, imalat sanayisinden 

daha önce adapte oldu. Ödeme sistemlerinden, yatırım araçlarına tam olarak dijitalleşmiş bir finans 

sektörü içindeyiz. Bununla birlikte finans sektöründeki dijitalleşme, sektördeki istihdamı azaltmadı.  

Tam tersine, Türkiye Bankalar Birliği’ne göre 1990’larda 150 binler seviyesinde olan istihdam bugün 

200 binler seviyesine ulaştı. Hatta bu istihdama dahil edilmeyen, dev bir finans teknolojileri sektörü 

oluştu. 

Dijital dönüşümün lider ülkeleri, eğitim sistemi ile insan kaynağını zenginleştirenler arasında 

çıkacak. Finans sektöründe 30 yıldır yaşadığımız değişim, tüm diğer sektörler için rehberdir. Robotlar ve 

yapay zekanın daha etkili olduğu bir gelecekte, muhtemelen insan yaratıcılığı ve iletişimi de çok daha 

değerli olacaktır.  

Dijitalleşmeyi, korku unsuru olarak gören tahminleri bir kenara bırakıp, kendimiz ve çocuklarımız için yeni 

becerilere dayanan bir gelecek inşa etmeliyiz. Bunun da yolu, bilimsel, sorgulayan, düşünen, tartışan ve 

hayallerinin peşinden giden gençlerimizi, nitelikli bir eğitim sistemiyle yetiştirmekten geçiyor.  

Teknolojiyi tüketen değil; hayal edip, araştırıp, geliştirip, üretip; ihraç eden bir ülke olmalıyız. 

Bu vesile ile toplantımızın ev sahipliğini yapan DOĞUMARSİFED Başkanımız Gürol Ciğerdelen ve 

Yönetim Kurulu ile projenin Anadolu’ya yaygınlaştırılmasına katkılarından dolayı Şahismail Bey’in 

şahsında, Türkiye İş Bankası’nın değerli yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum.  

Hayallerimizin peşinden gitmemiz temennisiyle, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.  


