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Sayın Başkanlar ve Kıymetli misafirler, Basınımızın değerli temsilcileri, hanımefendiler, 

beyefendiler; 

 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemizin köklü finans 

kuruluşlarından Türkiye İş Bankası desteğiyle başlattığımız Dijital Anadolu Projesi’nin üye 

federasyonlarımızdan BASİFED ev sahipliğindeki ikinci toplantısına “hoş geldiniz” diyorum.  

 

Evet, değerli dostlar; 

 

Dünya, teknolojinin yarattığı hızla birlikte, sadece ekonomik değil hayatın her alanında muazzam bir 

dönüşümden geçiyor. Dijital dönüşüm, yeni teknolojilerden üretime, iş yapma modellerinden tüketici 

alışkanlıklarına uzanan değerler zincirinde yeni bir sistem inşa etmektedir. Sürdürülebilir kalkınma ve 

rekabetçilik, dijital dönüşümü avantaja çeviren ülkeler önemli sıçramalar yaratmaktadır.  

 

Ekonomimizin ana dinamosu olan KOBİ’lerimizin kapasitelerini dijital dönüşümün sağlayacağı 

avantajları kullanarak geliştirmek artık her zamankinden de önemli bir hale gelmiştir. Büyük balığın 

küçük balığı değil, hızlı balığın yavaş balığı yuttuğu günümüz dünyasında ortak hedefimiz, sanayide 

dijital dönüşümü sağlamak ve girişimci bir ekosistem inşa etmekten geçmektedir. 

 

Bilgi ve teknoloji üretmeden; gelişmenin ve kalkınmanın zor olduğunu görmemiz gerekiyor. Geleceğin 

Türkiyesi’ni yaratmak için de elbette geleceğin anlayışıyla yaşayan bir toplum inşa etmemiz önem 

kazanıyor. Türkiye’nin yeni bir kalkınma hikayesi yaratmasında dijitalleşmenin çok önemli bir kaldıraçtır. 

Hayal gücü ve inovasyonun yaratamayacağı mucize yoktur. Einstein’ın çok ünlü bir sözünü hatırlatmak 

istiyorum: “Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Hayal ise her yere…”  

 

Değerli Dostlar; 

 

Türkiye ekonomisinin 2017 yılında yüzde 7,4 büyümesinde, KOBİ’lerimizin performansı önemli bir 

fark yaratmıştır. 2017 büyümesi, hepimize; KOBİ’lerimiz büyürse, Türkiye’nin de büyüyeceğini 

göstermiştir. Çünkü KOBİ’lerimiz, Türkiye ekonomisinin lokomotifidir.  

 

Ekonomiye güç veren işletmelerimizin yüzde 99,77’sini KOBİ’ler oluşturmaktadır. KOBİ’ler istihdamın 

yüzde 78’ini, katma değerin yüzde 55’ini, satışların yüzde 65,5’ini, yatırımların yüzde 50’sini, ihracatın 

yüzde 60,1’ini, kredilerin yüzde 24’ünü gerçekleştirmektedir. Ar-Ge harcamalarının yüzde 17’si yine 

KOBİ’ler tarafından yapılmaktadır. Madalyonun KOBİ’lerimiz açısından pozitif yönü kadar diğer yüzü 

de dikkatlerden kaçsın istemiyorum. KOBİ’lerimizin maalesef yüzde 4 yüksek teknolojili üretim 

yapıyor. 

 

2017 yılı ülke büyümesini sürdürülebilir kılmanın anahtarı dijitalleşmeden, finansmana erişim ve nitelikli 

insan kaynağına kadar uzanan süreçte KOBİ’lerimizi hazırlamaktan geçiyor. Yetkinlikleri ve kapasiteleri 

artan KOBİ’lerimiz, sanayimizin dijitalleşmesine katkı sağlayarak, yüksek katma değerli üretimle bu 

açığını kapatabilir. Dijital bir ekonomi için KOBİ’lerimizin dijitalleşmesi için İş Bankası ile çıktığımız 

Anadolu yolculuğunda TÜRKONFED olarak şu noktalara dikkatini çekmek istiyorum. Dünya değişir ve 

dönüşürken; geleneksel metotlar artık işe yaramayacaktır.  
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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 anahtarları kendi teknolojimizi geliştirmekten geçmektedir.  

 

Elbette bu noktada dijital dönüşümün ivmelendirdiği Sanayi 4.0’ı yakalamak tek başına yeterli değildir. 

Ekonomi 4.0, Eğitim 4.0 ve Demokrasi 4.0’ı da yakalamak ülkemizin milli menfaatleri açısından 

önemlidir. Ekonomide istediğimiz dönüşümü nitelikli eğitim, özgürlüklerin ve fikirsel zenginliğin 

yeşermesini sağlayacak gelişmiş bir demokrasi anlayışıyla sürdürülebilir kılabiliriz.  

 

Nitelikli insan kaynağına yatırım yapmazsak; teknolojik altyapıyı sağlayarak dijital dönüşümün 

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

insandır.  

2018 yılının da güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ile kapatılması için, KOBİ’lerin yetkinlikleri 

geliştirilmeli, dijital dönüşüm sürecine entegre edilmeli, üretime ve yatırıma dönüşecek teşvik, kredi ve 

desteklerden yararlandırılmalı, finansmana erişim başta olmak üzere, nitelikli insan kaynağı ile ihracat 

güçleri artırılmalıdır. Türkiye, kendine en uygun dönüşüm modelini yine kendisi inşa etmelidir. 

Değerli Dostlar;  

Seçim sathına girdiğimiz şu günlerde ülkemizin huzur, barış, refah ve kalkınması için hepimize tarihi 

sorumluluklar düşmektedir. Son 4 yılda 5’inci kez sandık başına gideceğiz. Seçimler demokrasinin önemli 

unsurlarından biridir ancak tek başına yeterli değildir. Rüzgarı sert ve sisli bir havada tek motorla yol 

almamak için bir takım şartları ülke olarak lehimize çevirmeliyiz.  

 

Seçim sürecinin özgür, demokratik ve adil bir atmosferde gerçekleşmesi, toplumsal uzlaşma açısından 

çok önemlidir. Seçim ekonomisinin yaratacağı türbülansın, hassas olan küresel dengelerde 

düşünüldüğünde ileride kaosa yol açmaması için makroekonomik istikrarı gözetecek politikalara önem 

verilmelidir. Finansal istikrarı zedeleyecek uygulamalardan kaçınılmalıdır. 

 

Seçimlerin ardından demokratik, ekonomik, sosyal ve küresel alanlarda ülkemizi güçlendirecek 

reformlara odaklanılması gerekmektedir. Gelişmiş bir ekonomi, ancak gelişmiş bir demokrasi ile 

mümkündür. Bunun da yolu; hukukun üstünlüğü prensibinde yargı bağımsızlığı, insan hakları, fikir ve 

ifade ile basın özgürlüğünden geçmektedir.  

 

Türkiye’nin yüksek demokrasi hedefiyle ekonomiye odaklanması, AB ile diyalog kapısını açık tutması, 

bölgesel istikrarın sağlanmasına katkı yapması ve en önemlisi de artık hayatı normal akışına yeniden 

getirmesi için dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de elimizi, hatta gövdemizi taşın altına koymaya ve 

destek olmaya hazırız.  

Bu duygu ve düşüncelerle projede işbirliği yaptığımız Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek’in 

şahsında Türkiye İş Bankası’nın değerli yöneticilerine, BASİFED Başkanı Seda Kaya Ösen ve 

yönetim kuruluna, projeye destek veren kurum ve kuruluşların vizyonu geniş yöneticilerine şükranlarımı 

sunuyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 
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