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Sayın BaĢkanlar, Değerli katılımcılar;
Hepinizi TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum.
Sadece bir iş dünyası örgütü değil, aynı zamanda düşünce kuruluşu misyonu ile
hareket eden, Türkiye’nin en geniş KOBİ yapılanmasına sahip örgütü olan
TÜRKONFED, gücünü ve etkinliğini Türk ekonomisinin yüzde 95’ini oluşturan
KOBİ’lerden almaktadır. Misyonumuz KOBİ’lerin küresel rekabet gücünün artırılması,
KOBİ eksenli politikaların ulusal ve uluslararası alanda kapsayıcı olmasıdır. Bu
amaçla, KOBİ’lerimizin dönüşümünün sağlanması noktasında finansmana erişimden
dijital ekonomiye kadar her alanda ekonomimizin ana kaynağını geliştirmeye
çalışıyoruz.
TÜRKONFED ve TÜSİAD işbirliği ile 2012 yılında hayata geçirdiğimiz Bölgelerarası
Ortak Girişim Projesi’ni yani BORGİP’i KOBİ’lerimizin yeni bir girişimci ekosistem
yaratmasında önemli bir model olarak görüyoruz. Sadece yerelde değil, bölgelerinde
girişimci ve yenilikçi KOBİ’lerimize üretkenlik, işgücü istihdamı, teknolojik altyapı, ArGe ve inovasyon gibi alanlarda yeni bir vizyon ortaya koymalarına yardımcı oluyoruz.
KOBİ’lerimiz ve girişimciler için de bir farklı çıkış yolları buluyoruz.
Gerek ulusal çapta gerekse yerel ve sektörel düzeyde yaptığımız çalışmalar önemli
bir gerçeği açıkça işaret ediyor. Türkiye’nin hızlı büyümeyi yakalayabilmesi ve “orta
gelir tuzağını” aşabilmesi için yüksek katma değerli iş alanlarına yoğunlaşması
gerekiyor. Yenilikçi, sürdürülebilir ve çağının ötesine geçen ürün ve hizmetler
geliştirmemiz önem taşıyor. Bunu da güçlü bir değer zinciri içinde, yenilikçi ürün ve
hizmetler üreten girişimcilerimiz ve KOBİ’lerimiz olmadan başaramayız. Ancak bunu
yaparken, ortaya çıkan kırılganlıklara karşı da girişimcilerimizi, adil olmayan ticarete
karşı koruma altına almayı da ihmal etmemeliyiz. Bu gerçekten yola çıkarak, ihtiyaç
duyduğumuz düzenleyici çerçevenin 5 ayrı niteliği olması gerektiğini vurguluyoruz.
Cesur, Hızlı, Adil, Koruyucu ve Akıllı düzenlemeler beklentisi içindeyiz.
Değerli katılımcılar;
Öncelikle cesur düzenlemelere ihtiyacımız var. Girişimcilik, bizim için yenilikçi
kapasitemizi artırmak adına önemli. Yenilikçi girişimciliğin gelişmesi içinse
düzenleyici çerçevenin günümüzün ihtiyaçlarına uyumlu hale getirilmesi de gerekiyor.
Örneğin, yazılım ihracatı yaptığınızda, ürününüzü internet üzerinden alıcı ülkeye
iletiyorsunuz. Ancak birçok yazılımcı firmamız, bunu yaptıkları için hayali ihracat
soruşturmasına uğruyor. Hiç gerekmediği halde ürünlerini, CD’lere basıp göndermek
zorunda kalıyor. Genetik veya sağlık teknolojileri alanlarında araştırma yapan,
teknolojiler geliştiren şirketlerimiz için mevzuat fazlasıyla engelleyici olabiliyor.
Düzenleyici çerçevemizin iş hayatımız değiştikçe, teknoloji ilerledikçe cesaretle yeni
alanlara girmesi ve girişimcilerimizin önünü açması önem taşıyor.
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İhtiyaç duyduğumuz ikinci nitelik ise hız. İş dünyasındaki ve teknolojideki bu hızlı
değişime, düzenlemelerimizin de hızla ayak uydurması; özellikle finansmana erişim
konusunda Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası gibi kurumların, son derece yenilikçi
ve hızlı politika üretmeleri gerekiyor. Örneğin, geçtiğimiz günlerde kitle fonlaması alan
firmalarımız için bir dizi düzenlemenin yürürlüğe gireceği haberini aldık. Bu habere
tabii ki sevindik. Ancak bu finansman yöntemi 2010’lu yılların başında gündeme
gelmişti. Bu alandaki düzenleme çerçevesini oluşturmak için 5 yıl beklememiz
gerekiyor muydu, işte bunu da düşünmemiz önem taşıyor. Zira günümüzde artık
büyük balık küçük balığı değil, hızlı balık yavaş balığı yiyor. Sadece üretim
teknolojilerinde ya da yenilikçi ürünlerde değil, düzenleyici çerçeve dediğimiz yasa ve
yönetmeliklerde de zamanın ruhunu yakalamamız gerekiyor.
Değerli Katılımcılar;
Düzenlenme çerçevemiz, aynı zamanda adil rekabeti ve ticareti sağlamalıdır.
Girişimcilerimiz, yenilikleri, hızla pazara sunabilmek için fikirlerinin
çalınmayacağından emin olmalıdır. Bunun yolu fikri mülkiyet haklarını koruyan
düzenlemelerin kuvvetli olmasından geçer. Firmalarımız; rekabet ortamında, kayıt
dışı ve merdiven altı üretim yapan firmalarla mücadele etmek zorunda kalmamalıdır.
Bize göre, girişimci dostu düzenleyici çerçevenin bir diğer özelliği, girişimciye ticaret
ve üretim hayatı içinde koruma sağlamasıdır. Bugün, yeni girişimler için en açık alan
şirketten şirkete yapılan işlerdir. Ancak bu alanda da ödeme geciktirme anlayışı
büyük tuzakları da beraberinde getirmektedir. TÜRKONFED’in de sık sık vurguladığı
karşılıksız çek ve senetler ile artık bir furya haline gelen iflas erteleme kararları,
finansal anlamda zaten kırılgan olan KOBİ’lerimizi ve yeni girişimleri batma noktasına
getirmektedir.
Türkiye, çeşitli uluslararası endekslere göre, bu alanda düzenleyici çerçevesi ve
uygulaması problemli ülkeler arasında yer almaktadır. Örneğin, Dünya Bankası’nın iş
dünyasını ilgilendiren düzenlemeleri değerlendirdiği, “İş Yapılabilirlik Endeksine” göre
“ödeme sorunlarının çözülmesi” alanında Türkiye, 189 ülke içinde 124. sıradadır.
Bunun kesinlikle Türkiye’nin hak ettiği bir konum olmadığını düşünüyoruz.
Girişimci ekosistemin bir diğer önemli başlığı da “akıllı düzenlemelerdir.” Akıllı
düzenlemeler konusunu, bu yıl Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz Rekabet
Kongresi’nde gündeme taşımıştık. Dünya Ekonomik Forumu Direktörü Filip Rösler de
kongremizde, girişimci ekosistem için önemli olan “Akıllı Düzenlemelerin” önemini
vurgulamıştı.
Yenilikçi, bilimsel ve katılımcı karar alma süreçleri, beraberinde hedefe yönelik akıllı
düzenlemeleri gerektiriyor. Düzenleyici çerçeve ortaya konmadan önce, tüm tarafların
görüşünün alındığı, ayrıca teknik ve sosyal etkilerin tartışıldığı bir “etki analizinin”
masaya konması gerekiyor.
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Aslında düzenleyici etki analizleri 2005 yılında yayınlanan bir yönetmelik ile zorunlu
hale getirildi. Biz, iş dünyası örgütleri olarak, bu yönetmeliğin yeterli seviyede
uygulamaya geçmediğini gözlemliyoruz.
Düzenleyici çerçeve, girişimlerin sürekliliğini sağlayacak kadar korumacı, buna karşın
yenilik yapması konusunda önünü açacak kadar cesur olmalıdır. Bu bir tezat gibi
görünüyor ancak rekabet gücü yüksek ülkelerin, rekabet gücü kazandıran
uygulamalarının bu şekilde tasarlandığını da hatırlatmak isterim.
İş insanlarımız faaliyetlerini yavaşlatan düzenleyici çerçeve için “mevzuat hazretleri”
deyimini kullanır. Biz bu deyimi artık iş dünyamızın önünü açmak ve yenilikleri
cesaretlendirmek olarak kullanmak istiyoruz. İster, içinde yaşadığımız yeni ekonomik
sistem deyin, ister dijital ekonomi, ister endüstri 4.0. Ne isim taktığınızın önemi yok.
Önemli olan o yenilikleri girişimci bir ruhla hayata geçirmeye çalışan KOBİ’lerimizin
önünü açacak akıllı düzenlemeleri, çağın ruhuna uydurmaktır. Zirvenin bu ruhu
yakalamaya yardımcı olmasını temenni ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler…

Bilgi Notu: TÜRKONFED: Çatısı altında 24 federasyon ve 186 dernek üzerinden 24 bin iş insanı ve 40 bine
yakın şirket yer alan TÜRKONFED, üye tabanı ile toplam (enerji dışı) dış ticaretin yüzde 83'ünü, tarım ve kamu
dışı kayıtlı istihdamın yaklaşık yüzde 55’ini sağlamaktadır. İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve İç Anadolu,
Trakya, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Orta Anadolu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Batı Akdeniz,
Doğu Akdeniz, Güney Marmara, Çukurova, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Zafer, Doğu, Serhat, Dicle
ve Fırat Sanayici ve İşadamları Federasyonu’nun yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu da TÜRKONFED üyeleridir. TÜRKONFED, Avrupalı
KOBİ’lerin çatı örgütü olan ve 12 milyon firma ve 55 milyon çalışanı temsil eden Avrupa Esnaf, Sanatkar ve KOBİ
Birliği (UEAPME) üyesidir.
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