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Sayın Valim, Değerli Protokol, Değerli Dostlar;
TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Bugün güzel bir hayalin gerçekleşmesine tanıklık eden siz değerli dostlarımız; Hepiniz hoş
geldiniz.
Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için odağımıza aldığımız dijital dönüşüm vizyonumuza,
bugün, yeni ve anlamlı bir halka daha ekliyoruz.
İstanbul Kalkınma Ajansı, 2018 Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı
kapsamında, desteklenen projemizin, tanıtım toplantısı için birlikteyiz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Valiliği’nin yanın sıra ülkemizin önemli finans
kurumlarından Türkiye İş Bankası’nın da desteğiyle Dijital Dönüşüm Merkezi’ni hayata
geçiriyoruz.
Ekonominin can damarı KOBİ’leri, gelecekle buluşturmak amacıyla hazırlanan Dijital
Dönüşüm Merkezi kısa adıyla DDM, aynı zamanda Türkiye Girişimcilik Merkezi, Boğaziçi
Üniversitesi ve Endeavor Türkiye gibi çok paydaşlı bir dönüşüm ağını da harekete geçiriyor.
Sayın Valim ve Değerli Dostlar;
Değişim ve dönüşüm çağındayız. Hayatın her alanında hız ve verimlilik esaslı büyük bir devrim
yaşanıyor. Dijital, yeni bir dünya kuruluyor.
Değişimi zamanında yakalayan ve uyum sağlayan ülkeler, küresel rekabetçilikte; yüksek
teknoloji kullanımı, yüksek katma değerli üretim ve yüksek katma değerli ihracat
güçleriyle, rakipleriyle arayı açıyor.
Dönüşümün yaratacağı faydayı; ekonomisi, sektörleri ve şirketleri için avantaja çeviren ülkeler,
dijital çağın en önemli aktörleri oluyor.
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Bu değişim, iş yapma modellerinden üretime, ihracattan nitelikli insan kaynağı altyapısına kadar
verimlilik esaslı yenilikçi bir süreci tetikliyor.
Çok paydaşlı ve kapsayıcı işbirliği ile yeni iş modelleri geliştiren ülkeler, kendi tedavileriyle
“şifa” buluyor.
Elbette böylesi bir dönemde, elini taşın altına daha fazla koyan bir iş dünyasına, özel
sektöre ve sivil topluma daha fazla sorumluluk düşüyor.
Yeni dünya koşullarında, TÜRKONFED olarak dijital dönüşümün KOBİ’ler için stratejik
önemde olduğunu düşünüyoruz. Ve ülkemizdeki KOBİ’lerin, bu dönüşümü gerçekleştirmesini
sağlayacak stratejileri oluşturuyoruz.
Sayın Valim ve Değerli Dostlar;
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.
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 katma değer yaratmak ve küresel rekabet
gücümüzü artırmak için dijitalleşme aradığımız kaldıraçtır.
Sadece teknolojiyi üretmek ve kullanmak değil, yaratacağı yeni ekonomik, sosyal ve toplumsal
hayatı da bugünden tasarlamak gerekiyor.
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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
sağlamlaştırabiliriz.
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 Türkiye’nin, dijitalleşme sayesinde küresel rekabette belki
de ilk defa, rakipleriyle aynı seviyeyi yakalama şansı var.
Sanayimizin dijital dönüşümünü gerçekleştirip, KOBİ’lerimizin kapasitelerini artırıp,
yüksek teknolojiyle yüksek katma değerli üretimi yakalayıp, ekonomik refahı artırabiliriz.
Sayın Valim ve Değerli Dostlar;
Teknolojik altyapı yatırımlarının faydaya dönüşebilmesi, ancak KOBİ’lerin dijital
dönüşümü, kurumsal yapılarının bir parçası haline getirmesiyle mümkün görünüyor.
Bu amacı gerçekleştirmek için KOBİ’lerimizin dijitalleşme yolculuğuna destek olacak
Dijital Dönüşüm Merkezi, başarılı örneklerin ortaya çıkmasını sağlayacak, sürdürülebilir
mekânsal bir platform imkânı da sunuyor.
120 KOBİ’mizi dijitalleşme süreçleriyle tanıştırıp; “Üretim”, “İç Yönetim” ve “PazarlamaSatış” alanında verimlilik yaratmayı hedefliyoruz.
Dijitalleşme becerilerinde yetkinlik kazanacak KOBİ’lerimizin, çarpan etkisi yaratarak,
İstanbul’un yenilik iklimine katma değer yaratmasını hedefliyoruz.
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18 ay boyunca 2000 saati aşan bir eğitim programı, deneyimli mentörlerimiz ve 30 Tekno
KOBİ’mizin desteği ile verilecek.
Eğitim programına dahil olan KOBİ’lerimiz, dijitalleşme süreçlerindeki eksikliklerine göre
Tekno-KOBİl’lerimiz ile eşleşecek.
Finansmana erişimden pazara

açılmaya kadar KOBİ’lerimizin yenilik üretme

motivasyonlarını artıracağız.
Kendine değer yaratmayanın, kentine ve ülkesine değer yaratmasını bekleyemezsiniz. Bu
projenin her halkasını oluşturan değerli paydaşların; kurumlarına, kentlerine ve ülkesine
değer yaratma iradesini ortaya koymasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
Uzlaşma, katılımcılık, kapsayıcılık ve çok paydaşlı işbirlikleri, her zaman çözümün bir
parçasıdır.
Bu vesile ile başta İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’ya İstanbul Kalkınma Ajansı’na,
Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’na, Türkiye İş Bankamıza, Boğaziçi Üniversitesi ve Endower
Türkiye’ye teşekkür ediyorum.
Dışardaki hava şartlarına rağmen, kentimizin havasını değiştireceğine inandığımız
projenin tanıtım toplantısına katılan siz değerli dostlarımıza da şükranlarımı sunuyorum.
Projenin kentimize ve ülkemize katma değer yaratacağına inanıyorum.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
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