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Değerli Misafirler; 

 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konfederasyonumuz üyesi 

MARSİFED ev sahipliğinde, Dijital Anadolu Projesi’nin 4. Toplantısında, sizlerle birlikte olmaktan 

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

toplantısına hepiniz hoş geldiniz!  

 

Bugün 29 federasyon 244 dernek ve 40 bini aşkın iş insanını aynı çatı altında bir araya getiren 

TÜRKONFED, ülkemizin bağımsız ve gönüllülük esasıyla kurulmuş en kapsayıcı iş ve sivil toplum 

kuruluşudur. Aynı zamanda 41 kadın derneğiyle de yine en kapsayıcı kadın gücünü de temsil etmektedir.  

 

2004 yılında kurulan, 2018 yılına kadar genişlemesini tamamlayan TÜRKONFED’de önümüzdeki 3 yılda 

derinleşme sürecini başlattık. Bunun için de 5 K adını verdiğiniz bir vizyon açıkladık. Bu vizyonumuzun 

odaklarına da “Kurumsallaşma, Küresel Rekabetçilik, Kapsayıcılık, KOBİ ve Kadın” konusunu aldık. 

Üyelerimize ve ülkemize ilk günkü kararlılıkla da değer yaratmaya devam ediyoruz. 

 

Değerli Dostlar; 

 

Dünya, büyük bir değişim ve dönüşümün sancılarını yaşarken; ülkemiz de dış politika, siyaset ve 

ekonomide sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bu alanlar aynı zaman diliminde birbirinin içine geçen ve aynı 

yöntemlerle çözümlenemeyecek bir sorun yumağı oluşturuyor. Ancak bir ucundan tutarak çözmek mümkün. 

Enerjimizi en kolay çözeceğimiz alana odaklamalıyız. Siyaset ve dış politika sorun yumağını ekonomiden 

ayırmak zorundayız. 

 

Enflasyon-faiz-kur sarmalından geçici pansumanlarla değil, ancak kalıcı reformlarla çıkmak 

mümkün. YEP’in gerçekçi hedeflerinin başarısı, nasıl uygulanacağının ve hangi aksiyonların alınacağının 

ortaya konmasıyla güçlenecektir. Enflasyonla mücadele uzun süren kararlı politikalar gerektirir. 2001 

krizi sonrası yüzde 70’lere gelen enflasyonu ekonomik ve demokratik reformlarla, AB üyeliği çıpasının 

direnciyle tek hanelere düşürdük.  

 

Serbest piyasa ilkelerine bağlı kalarak, sıkı para ve maliye politikasının sabırla yürütülmesine gerekiyor. 

Yerel seçim sathına girdiğimiz şu günlerde kamu maliyesinde ihtiyaç var. Serbest piyasa ekonomisiyle 

çelişkiler yaratacak uygulamalar, sorunun çözülmesinden çok ötelenmesine neden olur. Enflasyon ciddi bir 

sorun ve çözüm tek başına değil, topyekûn mücadele önemli. Bu mücadeleyi dayanıklı kılan güç,  

reformların yaratacağı güven olacaktır.  

 

Dünyadaki gelişmelerden kendimizi soyutlamak pek mümkün görünmüyor. Küreselleşen bir dünyada, kendi 

kontrolümüz dışındaki gelişmelerde ekonomimize yansıyor. Artık sıcak para dönemi sona erdi. Ülkelere 

yatırım çekmek için, ekonomik göstergeleriniz tek başına 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. 

 

Aynı zamanda teknolojinin; hız, verimlilik, üretim, iş yapma modelleri ile birlikte hayatın her alanını 

etkileyen büyük değişimini, KOBİ’lerimiz ve ekonomimiz için kaldıraç olarak kullanabiliriz. 
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Değerli Dostlar; 

 

KOBİ’ler ekonomimizin lokomotifidir. Çoğunluğu aile şirketleri olan KOBİ’ler, kırılgan yapıları 

nedeniyle krizlerden derin etkileniyor. Finansmana erişimde sıkıntı yaşayan; yüksek teknoloji kullanımı, 

yüksek katma değerli üretim ve ihracat gücü sınırlı olan KOBİ’ler için nakit akışı devamlılığı hayati bir 

öneme sahiptir. Ödeme ve tahsilat sorunlarından banka teminatlarındaki yüksek faize konkordatodan KDV 

sorununa kadar bu işletmelerimiz bir dizi sorun yaşıyor.  
 

Son günlerde artan konkordato ilanları, reel sektörde güven odaklı gelişen ekonomik hayatın da 

derinden etkilemektedir. Konkordato ilanlarının önemli bir bölümünün inşaat sektöründe faaliyet gösteren 

ve kamuya çalışan firmalar olduğu da görülüyor. Bunun sadece ekonomik değil toplumsal sonuçlar da 

doğuracağı ortadadır. Hem alacaklıyı hem de borçluyu koruyan bir mekanizmanın da kurulması şart 

görünüyor.  

 

Türkiye’nin en geniş tabanlı KOBİ yapılanmasına sahip iş dünyası örgütü olarak, bu konuda, bir çerçeve 

ilkeyi yeniden hatırlatmak istiyorum. Ekonomik alanda Önce Küçüğü Düşün ilkesiyle hareket etmeli ve 

odağımıza KOBİ’leri almalıyız. Bu noktada şu politikaların hayata geçirilmesi KOBİ’lerimizi, dolayısıyla 

da ekonomimizi rahatlatacaktır.  

 

• Alacak sigortasının uygulamaya geçirilmesi ve kamunun liderliğinde bir merkezin kurulması;  

• Tahsilat sürelerinin AB ülkelerinde olduğu gibi 30 günde ödenmesinin sağlanması,  

• Geç ödeyenlerin uyarılmasını, gerekirse cezalandırılmasını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması, 

• Kanun kapsamına sadece özel sektörün değil, belediye ve kamu kurumlarının da dahil edilmesi;  

• Kanunun uygulanmasını sağlayacak hukuki anlayışın geliştirilmesi ve kurumsal altyapının kurulması, 

• Yeniden yapılandırma başta olmak üzere ekonomide KOBİ’lerin önceliklendirilmesi 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. Geçmiş sanayi devrimleri kaçıran ülkemiz, “Küresel Rekabet”te, belki de ilk defa, 

rakipleriyle aynı seviyeyi yakalama şansına sahip. Dijital dönüşümü bir amaç değil, yüksek katma değer 

yaratmak ve kalkınma odaklı sürdürülebilir ekonomi için bir araç olarak görüyoruz.  

• Sanayimizin dijital dönüşümünü gerçekleştirip,  

• KOBİ’lerimizin kapasitelerini artırıp,  

• yüksek teknolojiyle yüksek katma değerli üretimi yakalayıp, ekonomik refahı artırabiliriz. 

İçinde bulunduğumuz yüzyılın ihtiyaçlarına eski alışkanlıklarımızla cevap vermek mümkün değil. Bugün 

rekabetçilik liginde yarışan ülkeler için en önemli kaldıraç dijital dönüşümdür. Yeni iş kolları, farklı 

yatırım alanları, inovasyon ve yaratıcılık odaklı yeni meslekler ortaya çıkacaktır. Bugün Borsa İstanbul’da 

işlemlerin yüzde 15’ini robotlar yapmaktadır. ABD borsasında robotların işlem hacmi yüzde 50’yi 

bulmaktadır. Yeni bir dünyanın şekillendiğini görmeliyiz. 20 yıl önce dijital bankacılık ile bu dönüşümü ilk 

başlatan sektörlerden biri finans sektörüdür.  

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.  
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Ülkemizin gerçek gündeminin, A’dan Z’ye dijital dönüşüm olması gerektiğine inanıyoruz. 

Dijitalleşmenin bir lüks değil, aksine bir zorunluk olduğunu unutmamalıyız.  

Değerli Dostlar; 

Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl yayımlanan Küresel Rekabetçilik Endeksi’ne göre ülkemiz 

140 ülke arasında 61. sırada yer alıyor. 2017 yılında 58 sırada bulunuyorduk. Endeksi oluşturan 12 

bileşenin 11’inde Avrupa ve Kuzey Amerika ortalamalarının gerisindeyiz. İnovasyon oranımız yüksek 

ancak girişimcilik ve pazara erişimde sıkıntılar yaşıyoruz. Üretilen fikrin değere dönüştürülmesinde önemli 

kısıtlarla karşılaşıyoruz.  

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

artırırken, Güney Kore yüzde 2 artırarak; 2.2’den 4.1’e çıkartıyor. Geçmişte oldukça gerilerimizde 

kalan ülkelerin, bugün yüksek teknolojiye dayalı katma değerli üretimleriyle arayı açmalarını izlemek yerine, 

formül çok basit aslında: Yüksek teknoloji + Markalaşma + Nitelikli İnsan Kaynağı: Yüksek Katma 

Değerli Üretim ve İhracat. 

Rekabetçi bir Türkiye için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme kapasitemizi ve becerilerimizi 

geliştirmemiz önem kazanıyor. Küresel bir güç olmanın anahtarı, kendi teknolojimizi geliştirmekten 

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

çıkacak.  

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

Topluma değer katmaya, ülkemizdeki her tür yönetim ve yaşam kalitesini yükseltmeye bıkmadan, 

usanmadan, yorulmadan bu yolda devam eden ortak bir vizyonu paylaşmaya ihtiyacımız var.  

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün ‘Ordumuzun kazandığı zaferler ne kadar büyük olursa olsun, 

bunlar iktisadi zaferlerle tamamlanmadıkça eksik kalırlar’ özdeyişini her zaman hatırlamalıyız.  

Siyaset, dış politika ve ekonomi alanında yaşadığımı sıkıntılardan içe kapanarak değil ancak 

‘değişerek’ çıkabiliriz. Kapsayıcı bir yaklaşım, ortak bir ütopya ve yeni bir hikâyeyi hep birlikte 

yazabiliriz. 

Bu vesile ile toplantımızın ev sahipliğini yapan MARSİFED Başkanımız Ramazan Kaya 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.  

 

 


