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Değerli Dostlar, Değerli Katılımcılar; 
 
TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına hepinizi sağlık ve sevgiyle selamlıyorum. 
 
Zamanın ruhunu yakalayan dijital Anadolu projemiz ile dönüşüm yolculuğumuz devam ediyor.  
 
Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabetçilik gücü artışı için KOBİ’lerimizin dijitalleşme 
yolculuklarına rehberlik ettiğimiz projemiz, 4. yılına giriyor.  
 
Ülkemize, ekonomimize, KOBİ’lerimize değer yaratmak amacıyla Türkiye iş Bankamız ile çıktığımız 
yolculuk, pandemi döneminin olağanüstü şartları altında projemiz, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çevrim 
içi olarak sizler ile buluşacak.  
 
Aynı hayali paylaştığımız ülkemizin güçlü kurumlarından Türkiye iş Bankamıza ve değerli 
yöneticilerine sevgili dostumuz Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek’in şahsında, öncelikle 
teşekkür ediyorum.  
 
Değerli Dostlar; 
 
Ülkesi ve ekonomisi için değer yaratan kurumların, kalkınma yolculuğunda çok önemli bir 
ivme yaratacağına inanıyorum. Anadolu’da dijitalleşme farkındalığı yaratmak için 4 yıl önce 
başlayan projemizin ilk 2 yılında, 9 kentimizde, 3 bin KOBİ’mize ulaşmıştık.  
 
2020 yılında dünyayı ve ülkemizi hazırlıksız yakalayan pandemi koşullarında çevrim içi 
olarak devam ettiğimiz 10 etkinliğimiz, 10 binin üstünde bir katılıma ulaştı.  
 
Son 3 yılda 13 bin KOBİ’mize dokunan Dijital Anadolu bu yıl da 10 çevrim içi yayında yine 
alanında uzman dijital liderleri KOBİ’lerimiz ile buluşturacak. Zamanın ruhunu yakalayan 
konular ve uzman konuklarla projemizi bu yıl da Teknoloji Yazarı sevgili dostumuz Serdar 
Kuzuloğlu modere edecek. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum.  
 
Değerli Dijital Anadolu Dostları, 
 
Ülkemizin son 40 yıldır dünya ekonomisinden aldığı yüzde 1’lik payı artırmamız ve toplam 
faktör verimliliğine odaklanmamız şart. Ekonomimizin ve sanayimizin verimlilik artışı ile 
yüksek katma değer yaratması için yüksek teknolojili- markalı üretim ile ihracatı odağına 
alması önem taşıyor. 
 
Sanayi devrimini başlatan gelişmiş ülkelerle geleneksel yöntemler ile rekabet etme gücümüz 
zor görünüyor. Aradaki makası kapatacak tek değişken dijitalleşme olarak karşımıza çıkıyor.  
 
Teknolojinin sağladığı hız ve verimliliği sanayimizin dönüşümünde kullanmak; yüksek 
teknolojili üretim seviyesine çıkmak için dijitalleşme aradığımız kaldıraç ve gelişmiş ülkeler 
ile yarışa aynı kulvardan başlama şansı veriyor.  
 
Son 10 yıldır ayak seslerini duyduğumuz dijital dönüşüm pandemi ile hız kazandı. 
TÜRKONFED olarak, odağımıza aldığımız dijital dönüşümü, kapsayıcı iş birliklerimiz 
sayesinde ürettiğimiz projeler ile gündemde tutmaya çalışıyoruz.  



  

 

 
Ülkemizin gündeminin, a’dan z’ye dijital dönüşüm olması gerektiğini her fırsatta dile 
getirirken; dijitalleşmenin bir lüks değil, zorunluluk olduğunu hatırlatıyoruz.   
 
Değerli Dostlar; 
 
Yeni ekonomik sistemde verimlilik, çeviklik ve rekabetçilik dijitalleşmenin kodlarıyla 
belirleniyor. Kültürel ve zihinsel bir değişimi de ifade eden dijitalleşme, çalışma hayatından iş 
yapma modellerine, sosyal alışkanlıklarımızdan tüketim tercihlerimize kadar hayati 
dönüştürüyor.  
 
“Eskiden müşteri velinimetti, şimdi veri nimet.” işletmelerimizin veri analitiği konusunda, 
insan kaynağı ve altyapı yetkinliğini artırması; teknolojiyi tüketen değil, üreten, geliştiren ve 
ihraç eden bir yapıya kavuşması gerekiyor.  
 
Son 5 yılda yüksek teknolojili ürünlerde 100 milyar doların üstünde açık veren ülkemizin 
2000’li yılların başında yüzde 6,73’e kadar çıkan ileri teknolojili ürün ihracatı, 2019’da yüzde 
3,62’ye geriledi. 2019 yılı ithalatımız ise yüzde 15,3 oldu. Her yıl ortalama 20 milyar dolara 
yakın bir cari açığı bu alanda veriyoruz.  
 
Ülkemizin her anlamda çıkış yolu; yüksek teknolojili üretim ve katma değerli ihracattan 
geçiyor. Bu dönüşümün bir parçası olmak için tek başına teknoloji yetmiyor.  
 
Dijitalleşme sadece teknolojik altyapının değil, nitelikli insan kaynağı yetkinliği ile 
verimliliğinin artırılması anlamına da geliyor.  
 
Nitelikli insan kaynağı yetkinliğinin de; blockchain - yapay zeka - büyük data, robotik ve 3D 
teknolojilerinin dünyasına uygun; sorgulayan – eleştiren – araştıran – geliştiren ve özgür 
düşünceyi inovasyonla birleştiren bir eğitim sistemiyle kurgulanması gerekiyor.  
 
Değerli Dostlar; 
 
Dünyamız büyük bir hızla değişiyor ve teknoloji; bu değişimin, ana hızlandırıcısı. Bu 
değişimin önemli aktörlerinden biri olmak, sanayimizin ve ekonomimizin dönüşümü için 
dijitalleşme anahtarını mutlaka kullanmak zorundayız. 
 
Bu duygu ve düşüncelerle, Anadolu’da dijitalleşme farkındalığı yaratma yolculuğunda, aynı 
gemide olduğumuz Türkiye İş bankamıza ve değerli Genel Müdür Yardımcısı Şahismail 
Şimşek’e şükranlarımı sunuyorum.  
 
Bilgi ve tecrübesi ile, ülkemizin değerli iş insanlarından biri olan sevgili dostum Erol 
Bilecik’e, 2021 yılının ilk canlı yayınında bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum.  
 
Yeni ekonomi ve dijitalleşmeye dair değerli bilgiler paylaşacak olan Türkiye İş Bankası Baş 
Ekonomisti Sayın İzlem Erdem’e de teşekkürlerimi iletiyorum.  
 
Dijitalde kalın; sağlıkla ve sevgiyle kalın diyorum. 
 


