Sayın Valim, Sayın TÜRKONFED Başkanım ve Türkiye İş Bankası’nın Değerli Genel Müdür
Yardımcısı, Ticaret ve Sanayi Odalarımızın Değerli Başkanları, Değerli Üyelerimiz ve Kıymetli
Misafirler, Basın Mensubu Dostlarımız;
Doğu ve Güneydoğu Sanayici İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Yönetim Kurulu
adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Konfederasyonumuz TÜRKONFED’in Türkiye İş Bankası
işbirliği ile başlattığı Dijital Anadolu Projesi’nin DOGÜNSİFED ev sahipliğinde gerçekleştirilen
Diyarbakır toplantısına hepiniz hoş geldiniz.
Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan sorumluluk alanıyla federasyonumuz DOGÜNSİFED; kentinin,
bölgesinin ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etme bilinciyle bir araya gelen iş insanlarından oluşuyor.
Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde 2000’li yıllardan itibaren öne çıkan girişimci ruhun ortaya koyduğu
birlikte çalışmanın bir sonucu olarak federasyonumuz, 2004 yılında 9 kurucu üye dernek ile faaliyetlerine
başladı. Diyarbakır ekonomisini geliştirmek, bölgemizde refah, huzur ve kalkınmayı sağlamak amacıyla
çalışmalar yürüten DOGÜNSİFED bugün 11 dernek ve 1500’ü aşkın firmayı temsil eden yapıya kavuştu.
Bölgemizde tüm zorluklara rağmen çok çalıştık, çok ürettik ve ülkemize değer yarattık. Aynı kararlılıkla da
devam ediyoruz.
Sayın Valim ve Değerli Protokol;
Ülkemizin sahip olduğu tüm zenginlikleri Diyarbakır’da görmek mümkün. Tarihi, doğası, yöresel lezzetleri,
turizm ve tarım potansiyeli ile ticarette geçmişten bugüne uzanan geçmişiyle kentimiz; Türkiye’nin tüm
renklerini içinde barındırıyor. Tüm zorluklara rağmen, gövdesini taşın altına koyan cesur iş insanlarımız ile
ülkemizin kalkınma hikayesinin de çok önemli bir yapı taşını oluşturuyor.
Bu noktada Dijital Anadolu Projesi’nin de 3. Toplantısının kentimizde yapılmasını önemsiyoruz. Diyarbakır iş
dünyamızın dijital dönüşüm farkındalığına da katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Hedefler ulaşmak için yola
çıkmak gerekiyor. Yolculuğun güvenli geçmesi ise bilgiye ulaşmaktan ve yol haritanızı hazırlamaktan
geçiyor. Küresel rekabette artık dijitalleşme kapıları açan anahtar.
O nedenle işletmelerimiz, sektörlerimiz ve bölge ekonomimiz için dijitalleşmeyi avantaja dönüştürmek önem
kazanıyor. Rekabette ayakta kalmak için yenilikçi ve vizyoner politikalar uygularken; KOBİ’lerimizin de
dijital yetkinliklerini artıracak mekanizmaları kurmalıyız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın teknoloji
geliştirici KOBİ'lerin nitelik ve niceliğini artırmak için başlattığı 71.5 milyon TL’lik dijitalleşme desteğini
önemsiyor ve destekliyoruz.
Bu vesile ile yoğun programlarına rağmen toplantımıza teşrif eden Diyarbakır Valimiz Sayın Hasan Basri
Güzeloğlu’na şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli zamanlarını bizlere ayıran Ticaret ve Sanayi Odası Meclis
Başkanımız ile OSB ve STK Başkanlarımıza teşekkür ediyorum.
Projeyi hayata geçiren TÜRKONFED Başkanımız Sayın Orhan Turan, Türkiye İş Bankası Genel Müdür
Yardımcısı Şahismail Şimşek ile projeye destek veren paydaşlara, siz değerli üyelerimize ve misafirlerimize
teşekkür ediyorum.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgi ve Saygılarımız sunuyorum.

