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Değerli başkanlar, Kıymetli misafirler 
Basınımızın Değerli Temsilcileri,  
Hanımefendiler, Beyefendiler, 
 
TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.  
 
TÜRKONFED ve TÜSİAD işbirliği ile KOBİ’lerimizin girişimci güçlerini artırmak, 
bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltmak ve ortaya çıkacak başarılı örneklerle 
ülke ekonomisi için bir model yaratmak amacıyla başlattığımız Bölgelerarası Ortak 
Girişim Projesi-BORGİP kapsamında Garanti Bankası desteğiyle düzenlediğimiz 
Mersin Toplantısı’na hoş geldiniz. 
 
Zor ve çetin bir dönemden geçiyoruz. Ülke olarak son 1 yıldır birçok badire atlatırken, 
geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana da referandum sürecine odaklandık. 
Ekonomiden çok siyaset ağırlıklı yoğun günlerden geçerken, TÜRKONFED olarak 25 
federasyon, 190 dernek, 40 bin şirket ve 24 bin 100 iş insanı ile ülke ekonomisine 
katma değer yaratmaya devam ettik. 
 
Türkiye’nin en geniş tabanlı KOBİ yapılanmasına sahip iş dünyası örgütü olarak, 
bölgelerarası gelir dağılımındaki eşitsizlikten ‘Orta Gelir Tuzağı’na, Yeni Anayasa’dan 
KOBİ’lerimizin finansmana erişimine kadar, toplumu ilgilendiren konularda politika 
önerilerini ortaya koyduk. Dijitalleşme, Endüstri 4,0, Ar-Ge, inovasyon ve aile 
şirketlerinde kurumsallaşma konularında KOBİ’lerimizin rekabet güçlerini artırmak için 
projeler geliştirdik. 
 
Değerli Misafirler;  
 
Ülkemizin küresel rekabet gücünü artırmanın yolu, firmalarımızın dolayısıyla 
KOBİ’lerimizin rekabetçiliğini artırmaktan geçiyor. Türkiye ekonomisinin yüzde 99’unu 
KOBİ’lerimiz oluştururken, bu işletmelerimizin de yüzde 95’i aile şirketleri tarafından 
yönetiliyor. KOBİ’lerimiz 2014 yılında toplam girişimin yüzde 99’unu, istihdamın yüzde 
74’ünü, ihracatın yüzde 55’ini ve ithalatın da yaklaşık yüzde 38’ini gerçekleştirdi. 
Buna karşılık yeni ekonomik sistemde KOBİ’lerimizin Ar-Ge harcamaları yüzde 17’de 
kalırken, yüzde 60’ı düşük teknolojik üretim yaptı. KOBİ’lerimizde yüksek teknolojik 
üretimin oranı ise maalesef yüzde 4 gibi düşük bir seviyede seyretti. 
 
Ekonominin belkemiğini oluşturan KOBİ’lerimizin, katma değer yaratacak ürün 
geliştirmelerinin, girişimci özelliklerinin ortaya çıkmasının önündeki en büyük 
engellerden biri yüksek teknoloji kullanımındaki eksiklik olarak ortaya çıkıyor. Bu 
durum 4. Sanayi Devrimi’nin ayak seslerinin duyulduğu günümüzde, KOBİ’lerimizin 
rekabetçiliğini olumsuz etkiliyor. Endüstri 4.0 devrimini kaçırma lüksümüz yok.  
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Bu devrimi kaçırdığımızda ülke ekonomisinin, KOBİ’lerin dolayısıyla şirketlerimizin 
uluslararası alanda rekabetçiliğinde 40 yıl geride kalacağımız bir gerçektir. Artık bu 
gerçeğin farkına varmamız gerekiyor.   
 
TÜRKONFED olarak bu gerçeğin farkında olarak KOBİ’lerimizde dönüşüm ve 
KOBİ’lerimizin finansmana erişimleri noktasında gerçekleştirdiğimiz saha 
çalışmalarıyla bilimsel iki rapor hazırladık. Politika önerilerimizi hükümetimizle de 
paylaştık. Önerilerimizin birçoğu hayata geçti. KOBİ’lerimizin finans kaynaklarına 
erişimi noktasında yaşadıkları sıkıntıları ve nitelikli insan kaynağı sorununu çözmek 
için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
 
Değerli Misafirler; 
 
Bu noktada 2013 yılında TÜSİAD ile birlikte, yüzlerce iş insanıyla Cizre ve Batman’a 
düzenlediğimiz bir ziyaret sonrası, ilk tohumlarını attığımız Bölgelerarası Ortak 
Girişim Projesi-BORGİP’te bugün önemli bir mesafe kaydettiğimizi söylemek isterim. 
Türkiye’nin doğusu ile batısı arasındaki gelir dağılımı uçurumunu kapatmak amacıyla 
çıktığımız yolda, ülkemizin ve dünyanın siyaset gündemi ne kadar baskın gelse de, 
TÜRKONFED ve TÜSİAD, BORGİP’in ülke kalkınmasına getireceği faydanın her 
zaman farkındaydı. 
 
BORGİP Projesi’ne başladıktan sonra bölgeye yaptığımız ziyaretler KOBİ’lerimizin 
sorunlarının, bölge ve ülke kalkınması için yarattığı açmazı da ortaya koydu. 
Türkiye’de KOBİ’lerin güçlenerek büyümesi için nelere ihtiyaç duyduklarını tespit 
edip, profesyonel danışmanlar, konunun uzmanı sivil toplum kuruluşları, finans 
kurumları ve iş insanları ile bir network yaratıldı.  
 
Pilot proje ile seçilen KOBİ’lere nitelikli insan kaynaklarına erişim, mentorluk, 
danışmanlık hizmetleri, teknoloji kullanımını artırmaya yönelik danışmanlık ve 
destekler ile pazarlama ve ihracat konularında eğitimler verildi.   
 
Verimlilik, istihdam, teknolojik altyapı, Ar-Ge ve inovasyon gibi alanlarda 
KOBİ’lerimizin küresel rekabet gücünü artırmayı hedeflediğimiz BORGİP, bugün 
itibarıyla Türkiye ekonomisinin dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına 
girmesinin ve Orta Gelir Tuzağı’ndan çıkışının anahtarı niteliğindedir. Çünkü 
KOBİ’lerimizin Türkiye’nin büyümesinde çok önemli bir rol oynadığına inanıyoruz.  
 
Bu anlamda da bunun sadece bölgesel bir proje olmasının dışında tüm Türkiye’yi 
kucaklayan bir proje olması için çaba gösteriyoruz. Türkiye ekonomisinin 
sürdürülebilirliği, işletmelerin üretkenliği ve verimliliğine odaklanan BORGİP, bir 
Türkiye projesidir.  
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İş insanları olarak ülkemize hep güvendik ve inandık. Elimizi taşın altına koymaktan 
hiç çekinmedik. Bu inanç ve kararlılıkla hepimizin işimize odaklanması, daha fazla 
refah üreten bir toplumun yapı taşlarını oluşturması ülkemize karşı 
sorumluğumuzdur. İnancımızı kaybetmeden, hep birlikte Türkiye için üretmeye ve 
çalışmaya devam etmeliyiz.  
 
Bu vesileyle bizleri Mersin’de bir araya getiren ÇUKUROVASİFED Başkanı Sayın Ali 
Doğan, MESİAD Başkanı Sayın Mehmet Deniz ve federasyonlarımızın yönetim 
kurullarına; TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve TÜSİAD BORGİP Çalışma Grubu 
Başkanı Sayın Şükrü Ünlütürk ile BORGİP Ekibi’ne teşekkür ediyorum. Her zaman 
KOBİ’lerin yol arkadaşı olan Garanti Bankası’na projeye verdikleri desteklerden 
dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu toplantının gerçekleşmesinde çok büyük emeği 
olan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi sevgili kardeşim Senan İdin’e de ayrıca 
teşekkürlerimi iletiyorum.  
 
BORGİP’in Çukurova Bölgesi’ne ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağına 
yürekten inanıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
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