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Sayın Başkanlar, Kıymetli Konuklar, Değerli Basın Mensupları, Hanımefendiler, Beyefendiler… 

 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. TÜRKONFED ve TÜSİAD 

işbirliği ile hayata geçirilen BORGİP’te bir kilometre taşını daha geride bıraktığımız toplantıya hoş 

geldiniz.  

 

Dünya, çok hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşarken, ülkelerin rekabetçiliği ve kalkınmasında yerelin gücü 

daha da önem kazanıyor. Kaliteli, sürdürülebilir büyümenin yerelden başlayacak bir kalkınma hamlesi ile 

mümkün olduğu artık kabul edilen bir gerçek. Bölgelerarası gelir dağılımında “Doğu” ile “Batı” arasındaki 

adaletsizliğin 4 katına ulaştığı ülkemizde, yerelde özel sektörün güçlenmesi, nitelikli insan kaynağı 

altyapısının geliştirilmesi, inovasyon, Ar-Ge ve yüksek teknolojili bir üretim modelinin benimsenmesi için 

uzman mentörlük desteğiyle BORGİP, her açıdan fark yaratacak bir proje olarak karşımıza çıkıyor. 

 

Dünyada rekabetçilikten yüksek teknoloji kullanımına kadar farklı kriterleri ölçen ve güvenilir olarak kabul 

edilen endekslerde, ülkemizin iyi bir performans sergilemediğini biliyoruz. Özellikle nitelikli eğitimde, 

yani bilgi bazlı istihdamda 72. sırada bulunduğumuz göz önüne alındığında dünyanın en gelişmiş ilk 10 

ekonomisi arasında girmek istiyorsak, sürdürülebilir bir büyüme hedefliyorsak, katma değeri yüksek üretim 

yapmak istiyorsak, o zaman katma değeri yüksek, nitelikli insan yetiştirmemiz gerekiyor.  

 

Katma değeri yüksek nitelikli insan yetiştiremezseniz, nasıl katma değeri yüksek üretim yapacaksınız? Bir 

ülkenin geleceği eğitim, sağlık, adalet üzerine inşa edilirse, muhakeme etme yeteneği gelişmiş nitelikli yeni 

kuşaklar yetiştirilirse ancak refah, huzur, barış ve kalkınmanın inşa edilmesi mümkündür. 

 

Bugün dünyada ekonomilerin dönüştürücü dinamosunu, fiziksel, dijital ve biyolojik boyutta gelişen yeni 

teknolojilerin oluşturduğu bilinmelidir. Türkiye ekonomisinin yüzde 96’sini KOBİ’lerin oluşturduğunu 

söylüyoruz. Peki, “Bu KOBİ’lerimizin ne kadarı yüksek teknolojili bir üretim gerçekleştiriyor?” diye 

baktığımızda, karşımıza çıkan rakam gerçekten düşündürücüdür. KOBİ’lerimizin yüzde 60’ı düşük 

teknolojili üretim yaparken, sadece yüzde 4’ü yüksek teknolojili üretim gerçekleştiriyor.  
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Dijital bir değişim ve dönüşümün yaşandığı küresel ekonomik sistemde acil olarak KOBİ’lerimizin çağın 

ihtiyaçları doğrultusunda güçlendirilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. 4. Sanayi Devrimi sürecinde acil 

olarak bir değişim ve dönüşüm ihtiyacı görünüyor. 4. Sanayi Devrimi bir lüks değil bir zorunluluktur. Bu 

noktada BORGİP, KOBİ’lerimizin yüksek teknoloji kullanımı noktasında geçirecekleri dönüşüme de bir 

“co-pilot” gibi yön gösterecektir. 

 

Hükümetimiz tarafından ekonomiye can suyu niteliğindeki teşvik ve destekler ile Cazibe Merkezi Projesi 

bağlamında yaratmaya çalıştığı ekonomik hareketlilik kısa vadede önemli bir katkı sağlamıştır. Bu katkının, 

piyasayı canlandırmak dışında üretim ve yatırımlara dönüşmesinin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu 

nedenle, artık geleneksel teşvik ve destekler ile kısa vadeli önlemlerin işe yaramayacağı bir çağı yaşıyoruz. 

Bu dijital çağın yarattığı ekonomik sistem, iş yapma yöntemleri, yönetişim ve yerelden başlayacak 

kalkınma noktasında yeni bir hikâye yaratmamızın zamanı gelmiştir. Dolayısıyla, bu yeni hikâyenin 

anayasası da, dijital çağın bize özgü ihtiyaçlarına cevap verecek yapısal ve ekonomik reformlardan 

geçecektir. Türkiye olarak Anadolu 4,0 hikâyesini yaratmanın vakti gelmiştir. BORGİP, bu hikâyenin en 

önemli dayanak noktalarından biri olacaktır..  

 

Değerli Misafirler; 

 

2013 yılında TÜSİAD ile birlikte, yüzlerce iş insanıyla Cizre ve Batman’a düzenlediğimiz bir ziyaret 

sonrası, ilk tohumlarını attığımız 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’e başladıktan sonra 

bölgeye yaptığımız ziyaretler KOBİ’lerimizin sorunlarının, bölge ve ülke kalkınması için yarattığı açmazı 

da ortaya koymuştu. 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.  
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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.  

 

Bu projeye destek veren, projenin hayata geçmesinde ve bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan 

TÜRKONFED Başkan Yardımcımız ve BORGİP Çalışma Grubu Başkanımız Şükrü Ünlütürk ile 

başkan yardımcılarımız ve projenin mentör koordinatörleri Orhan Turan ve Sefa Targıt’a; 

TÜRKONFED ve TÜSİAD BORGİP ekiplerine, ana destekçimiz Garanti Bankası’na; işbirliği ile 

projenin insan kaynağı altyapısına büyük bir katkı sağlayacak Kariyer Net’e, BORGİP paydaşlarına ve 

değerli yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum.  

 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 
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