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Sayın Valim ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, Değerli Başkanlar ve İş Bankası’nın Değerli
Genel Müdür Yardımcısı, Kıymetli Misafirler ve Basın Mensubu Dostlarımız;
TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. TÜRKONFED ve Türkiye
İş Bankası işbirliğiyle, geçtiğimiz yıl başlattığımız Dijital Anadolu Projesi’nin, 2019 yılı açılışını
Denizli’de gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Federasyonumuz GESİFED ev sahipliğinde, dijital
liderleri, Denizlili KOBİ’lerimiz ve üyelerimizle bir araya getirdiğimiz toplantımıza hepiniz hoş geldiniz!
Sayın Valim ve Değerli Misafirler;
Değişim ve dönüşüm çağındayız. Hayatın her alanında hız ve verimlilik esaslı büyük bir devrim yaşanırken;
dijital yeni bir dünya kuruluyor. Değişimi zamanında yakalayan ülkeler, küresel rekabetçilikte; yüksek
teknoloji kullanımı, yüksek verimlilik, yüksek katma değerli üretim ve yüksek katma değerli ihracat
güçleriyle arayı açıyor.
Dönüşümün yaratacağı faydayı; ekonomisi, sektörleri ve şirketleri için avantaja çeviren ülkeler, dijital çağın
önemli aktörleri oluyor. Bu değişim, iş yapma modellerinden üretime, ihracattan, nitelikli insan
kaynağına kadar verimlilik esaslı yenilikçi bir süreci tetikliyor.
Yeni dünya koşullarında, TÜRKONFED olarak, dijital dönüşümün KOBİ’lerimiz için stratejik önemde
olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de KOBİ’lerimizin dönüşümünü sağlayacak projeler geliştiriyoruz.
Geçtiğimiz yıl, Anadolu’daki KOBİ’lerimizi, dijital dönüşüme hazırlamak ve farkındalık yaratmak için
başlattığımız proje ile 5 kentte 1500 KOBİ’mize ulaştık. 2019 yılında da Denizli ile başlattığımız dijital
yolculuğumuz Eskişehir, Şanlıurfa ve Malatya ile daha güçlü bir şekilde devam ediyor.
Sayın Valim ve Değerli Dostlarımız;
Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için ekonomimizin rekabetçilik gücünü artırmamız şart.
Dolayısıyla sektörlerimiz, işletmelerimiz ve özellikle ekonominin can damarı olan KOBİ’lerimizin,
rekabetçilik gücünü geliştirmeye odaklanmak gerekiyor. KOBİ’lerin, teknoloji odağında, değişen rekabet
koşullarına uyum sağlayabilmeleri; nitelikli insan kaynağından üretim ve ihracata, kendi değer zincirlerini
dönüştürmeleri önem kazanıyor.

Refik Saydam Cad. Akarca Sk. No:41 Tepebaşı 34430 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye
www.turkonfed.org / info@turkonfed.org T+90 212 251 7300 / F+90 212 251 5877

Artık üretim ve sanayi; dijitalleşme çerçevesinde şekilleniyor. Bu nedenle, teknolojiyi tüketen değil;
hayal eden, araştıran, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke olmalıyız. Yüksek teknolojili üretim
yaparak, yüksek verimlilikle yüksek katma değer yaratmak ve küresel rekabet gücümüzü artırmak için
dijitalleşme aradığımız kaldıraçtır.
Türkiye’de son 13 yılda toplam verimlilik faktörü artışının SIFIR olduğunu düşünecek olursak; doğru
stratejiler ve kapsayıcı kurumlarla, teknolojik fırsatları; verimlilik artışı yaratacak şekilde, ülkemizin
sürdürülebilir kalkınması için kullanabiliriz. Elbette sadece teknolojiyi üretmek ve kullanmak değil,
yaratacağı yeni ekonomik, sosyal ve toplumsal hayatı da bugünden tasarlamak gerekiyor. Bu nedenle;
ülkemizin gerçek gündemi, A’dan Z’ye dijital dönüşüm olmalı; bunun “bir lüks değil, aksine zorunluk”
olduğunu unutmamalıyız.
Ekonomide istediğimiz dönüşümün temelini de değerli dostlar; ancak nitelikli eğitimle atabiliriz.
Yaratıcı, sorgulayan, araştıran ve geliştiren nitelikli insan kaynağına yatırım yapmazsak; teknolojik
altyapıyı sağlayarak, dijital dönüşümün yaratacağı faydadan yararlanamayız. Unutmamak gerekir ki; dijital
dünyanın en önemli sermayesi insandır. Ve dijitalleşme amaç değil, kalkınma odaklı sürdürülebilir
ekonomi için araçtır.
Geçmiş sanayi devrimlerini kaçıran ülkemiz, dijitalleşme sayesinde ilk defa rakipleriyle aynı seviyeyi
yakalama şansına sahip. Sanayimizin dijital dönüşümünü gerçekleştirip, KOBİ’lerimizin kapasitelerini
artırıp, yüksek teknolojiyle, yüksek katma değerli üretimi yakalayıp, ekonomik refahı artırmak
mümkün. Güney Kore’nin başardığı gibi teknolojiyi, kurumları ve krediyi yöneten, yaratıcı fikre ve
özgür düşünceye kapı açan bir çerçevede, ekonomide de demokratikleşme olmalı…
Türkiye ekonomisinin nefes almasını sağlayan ihracatımızın da bu değişim ve dönüşüme göre yeniden
kurgulanması gerekiyor. Çünkü üretimi dönüştüren teknolojik gelişmeler, ihracat ve tüketim alışkanlıklarını
da etkiliyor.
Dijitalleşen dünyada, ekonominin itici gücü artık e-ticaret ve e-ihracattan geçiyor. Türkiye’de e-ticaret
hacminin, 2018 yılında 60 milyar TL’ye ulaştığını da hatırlatmak isterim. E-ihracatın, toplam ihracat
içindeki, binde 3’lük payının artırılması için mevzuat ve yeni ticari pazarlar başta olmak üzere stratejik
bir yol haritasına da acilen ihtiyacımız bulunuyor.
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Sayın Valim ve Değerli Dostlar;
Ülkemizin kurtuluşu, kaliteli ve markalı üretim ile sanayiden geçmektedir. Yüksek teknoloji kullanımıyla,
yüksek verimlilik esaslı, yüksek katma değerli üretim ve ihracat odaklı bir sanayi politikasına
ihtiyacımız var.
Son 5 yılda inşaat ve gayrimenkul sektörü ağırlıklı büyümeden, sürdürülebilir kalkınma odaklı bir
ekonomik modele geçmeliyiz. Zira ekonomimiz; sanayi sektörümüz ve özelde KOBİ’lerimiz, faiz ve ödeme
kıskacındadır. 30 yıl önce dünyanın en büyük 15. ekonomisi olan ülkemizin, bugün (IMF tahminine göre)
20.liğe gerileyeceği görülüyor.
İSO 500 listesinde yer alan sanayi şirketlerinin durumu, karşılaştığımız sıkıntının yapısal boyutunu ortaya
koyuyor. 2018 yılında ilk 500’de yer alan şirketlerimizin finansman giderlerinin, faaliyet karı içindeki
payı, 1 yılda yaklaşık yüzde 50’den, yüzde 90’a çıkmıştır. Yani bu dev firmalarımız 2018 yılında, borç
ödemek için çalışmış.
İlk 10’da yer alan markalarımız ise ağırlıklı olarak orta-yüksek teknolojili üretim yapan ve ihracat
güçleri bulunan şirketler olduğunu hatırlatmak isterim. Bu şirketlerimizin teknoloji ve Ar-Ge
harcamaları düşerken; son 10 yılda (186 milyar dolarda sabitlenen) üretimden satışlarında ise artış
neredeyse yok gibi. 2008’de 777 milyar dolar olan Gayrisafi Yurtiçi Hasılamız, 2018 yılında sadece 7
milyar dolar artışla 784 milyara yükselmiştir.
2019 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları da yapısal sorunlarımıza işaret etmektedir. Yüzde 2,6’lık
küçülmeye, sanayi ve inşaat sektöründeki daralmanın yansıdığı görülüyor. Yüksek enflasyon, yüksek
faiz, yüksek işsizlik ve yüksek ülke risk primimiz gibi yapısal sorunlarımızın çözümü çok basittir. Yeni
ve güçlü bir hikaye ile demokratik ve ekonomik reformlara ihtiyacımız olduğu açıktır.
Ekonomide yeni bir hikâye anlatacak adımların da “öngörülebilir, güven ve şeffaflık” temelinde” kural
bazlı politikalar” çerçevesinde atılması önem taşıyor. Ana politikamızın, büyüme değil sürdürülebilir
yüksek kalkınma, düşük enflasyon ve sürdürülebilir finansman odaklı olması gerekiyor.
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Sayın Valim ve Değerli Dostlar;
Zaman çok kıymetlidir. Dış politikadan ekonomiye çözmemiz gereken sorunlarımızı zaman kaybetmeden
çözmek için diplomasinin alanını genişletmeliyiz. Ve yine zaman kaybetmeden; katılımcı ve kapsayıcı bir
anlayışla topyekûn bir reform seferberliği başlatmalıyız. 2002-2009 yılları arasında ülkemiz; demokratik
reformların rüzgarı ve AB tam üyelik çıpası ile önemli kazanımlar elde etmiştir. Bu dönemde demokrasi
endeksimiz yükselirken, ülkemiz, orta gelir tuzağını aşma noktasına gelmiştik. Ekonomi ile demokrasi
arasında dolaylı değil doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. O yüzden hep birlikte, “Gelişmiş bir ekonomi
için gelişmiş bir demokrasi kültürünü” inşa etmeliyiz.
Ekonomik reformların başarısı, yapısal reformların sağlayacağı güven ve şeffaflıktan geçiyor.
Hukukun üstünlüğü ve eğitim başta olmak üzere, çağdaş ve katılımcı demokrasi, fikir ve ifade
özgürlüğü, kurumların bağımsızlığı ve özerkliği ile, liyakati esas alan bir sistemin inşası, ekonomik
reformların temelini sağlamlaştıracaktır.
Sayın Valim ve Değerli Dostlar;
Ne yaparsak yapalım; kapıları açan anahtar hukukun üstünlüğüdür. “Güven ve şeffaflık” temelinde,
ülkelerin “risk primini dengeleyen” ana unsur demokrasi kültürüdür. Ülkemizin, dijitalleşmeden
ekonomik reformlara uzanan dönüşümde başarı için “hukuk ve eğitim reformu” öncelikli
çıpalarımızdır. Ancak bu şekilde; “Orta Demokrasi” ve “Orta Eğitim Tuzağı”nı aşarak, “Orta Gelir
Tuzağı” sarmalından kurtulabiliriz.
Bu vesile ile Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza katılımlarından dolayı şükranlarımı
sunuyorum. Denizli’de güzel ev sahipliğinden dolayı GESİFED Başkanımız Aysun Nalbant ile yönetim
kuruluna, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ve ekibine teşekkür ediyorum.
Logo ve Cisco gibi projemize destek veren sponsorlarımız ile bilgi ve tecrübelerini paylaşan
konuşmacılarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.
Sevgi ve saygılar sunuyorum.
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