Değerli Başkanlar, Değerli Katılımcılar ve Değerli Dostlar;
TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Ekonomimizin itici gücü olan KOBİ’lerimizde dijital ticaret farkındalığı yaratmak için başlattığımız
projemizin ikinci toplantısını Gaziantep’te gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.
TÜRKONFED ve SAP Türkiye işbirliği ile “e-ticaret” ve “e-ihracat” ana temasıyla “Dijital Ticaret
Zirvesi” ile KOBİ’lerimize federasyonlarımızdan GÜNSİFED ev sahipliğinde değer yaratmaya devam
ediyoruz.
Değerli Dostlar;
Yerel seçimlerin üzerinden 1 ay geçti. Bu sürede ekonomik, siyasal ve toplumsal açıdan yaşadıklarımızdan
önemli dersler çıkartmalıyız. Toplumsal kutuplaşmanın hiç kimseye bir faydası olmadığını görmemiz
gerekiyor. Siyasetin uzlaşmacı bir dil ve söylem benimsemesinin; toplumsal barış, huzur ve refaha çok
önemli katkısı olduğunu ifade etmek isterim.
Özellikle son dönemde kadına şiddet ve ayrımcılık ile çocuk istismarına yönelik akıl dışı söylemler
karşısında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “En büyük savaş, cehaletle yapılan
savaştır” sözlerini aklımızdan çıkartmamalıyız.
Siyasetin bir an önce normalleşmesi hem ekonomiyi hem de toplumsal hayatı rahatlatacaktır. Zaman paha
biçilemeyen bir hazinedir ve geri almanız mümkün değil. Dış politikadan ekonomiye çözmemiz gereken
sorunlarımızı zaman kaybetmeden büyük bir kapsayıcılıkla ele almalıyız. Ekonomide, kısa vadede can suyu
etkisi yaratacak adımlar elbette önemli; ama sorunların kalıcı çözümü için, daha fazlasına ihtiyacımız olduğu
da bir gerçek. Ve seçimsiz geçmesini temenni ettiğimiz 4,5 yılı kalıcı reformlarla iyi değerlendirmemiz
gerekiyor. Ekonomik reformların başarısı, yapısal reformlar ile sağlanacak güven ve şeffaflıktan
geçiyor.
Hukukun üstünlüğü ve eğitim, çağdaş ve katılımcı demokrasi, fikir ve ifade özgürlüğü, kurumların
bağımsızlığı ve özerkliği, ile liyakati esas alan bir sistemin inşası, ekonomik reformların temelini
sağlamlaştıracaktır.
Ülkemizin yeni bir hikâye yazacak potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Yeter ki, enerjimizi kısır tartışmalarla
harcamayalım. Ve zaman kaybetmeden; katılımcı ve kapsayıcı bir anlayışla topyekûn bir reform
seferberliği başlatalım.
Değerli Dostlar; Değerli Başkanlar,
Dünyada korumacı tedbirler, popülizmin yükselişi, ticaret savaşları, bölgesel çatışmalar, insani
felaketler sonucu artan mülteciler ile sığınmacıların durumu; özellikle gelişmekte olan ülke
ekonomilerini baskı altında tutuyor.
Bu nedenle; ekonominin dengelenme sürecinde, politika yapıcılara önemli sorumluluklar düşüyor. Kural
bazlı politikaların güven ve şeffaflık temelinde uygulanması risk primimizi de dengeleyecektir. Bu
politikalar; Yüksek enflasyon, yüksek işsizlik ve yüksek faiz gibi kronik sorunların çözümünde adeta
antibiyotik etkisi gösteriyor.
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Ekonomide ana politikanın, büyüme değil sürdürülebilir yüksek
kalkınma, düşük enflasyon ve sürdürülebilir finansmana odaklanması gerekiyor. Eş zamanlı olarak
KOBİ’lerimizi önceliklendirecek ve finansmana erişimini kolaylaştıracak adımların atılmasında da
yarar görüyoruz. Ekonomimizin lokomotifi KOBİ’lerimizin, tahsilat başta olmak üzere ödeme
sorunlarının ekonomiyi kilitlediğini, yaşayarak gördük.
TÜRKONFED olarak Önce Küçüğü Düşün ilkesi çerçevesinde; Ödeme sürelerinin 30 günle
sınırlandırılması, özel sektörün yanı sıra kamu ve yerel yönetimlerin de sisteme dahil edilmesi ile etkin
denetim mekanizmasının kurulması reel sektörün ateşini düşürecektir.
Değerli Başkanlar ve Değerli Dostlar;
Dünyamız büyük bir değişim ve dönüşümden geçiyor. Teknolojinin yarattığı dijital devrim, ekonominin yanı
sıra, yönetişim ve iş yapma modellerini de derinden etkiliyor. Dijital yeni bir dünya kurulurken;
ekonomilerini dönüştüren ülkeler, rekabetçilikte öne geçiyor.
Ülkemizde; KOBİ’lerin teknolojik düzeyi düşük ürünler üretmesi, nitelikli eleman sayının ve eğitimin
seviyesinin düşük olması, Ar-Ge harcamalarının düşük payı, yenilik politikalarının yetersizliği ve
doğrudan yabancı sermaye akışının diğer ülkelere göre düşük gerçekleşmesi, rekabetçiliğimizi önemli
ölçüde kısıtlıyor. Dijitalleşen küresel sistemde rekabetçilik gücü; yüksek teknoloji kullanımı ile yüksek
katma değerli üretim ve ihracattan geçiyor.
Sektörlerimizin ve KOBİ’lerimizin rekabetçilik gücü artışında, dijitalleşmeyi bir kaldıraç olarak
kullanabiliriz. Dijitalleşmenin bir lüks değil, aksine zorunluluk olduğunu unutmamalıyız. Türkiye
ekonomisinin nefes almasını sağlayan ihracat yetkinliğimizin de, bu değişim ve dönüşüme göre yeniden
kurgulanması gerekiyor. Üretimi dönüştüren teknolojik gelişmeler, ihracat ve tüketim alışkanlıklarını da
etkiliyor.
Değerli Dostlar;
Dijitalleşen dünyada ekonominin itici gücü artık e-ticaret ve e-ihracattan geçiyor. Türkiye’de eticaretin toplam pazar büyüklüğü, 2014-2018 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 31’lik bir büyüme
kaydediyor. 2018 yılında ise yüzde 42 büyüme kaydeden pazar, 60 milyar TL’lik bir hacme de ulaştı.
E-ticaretin perakende satıştan aldığı toplam pay ise yüzde 4’lerde bulunuyor. Dünyada bu oranın
yüzde 10 olduğu düşünüldüğünde, gelişime açık bir alan olduğu görülüyor.
Global e-ticaret satış hacmi 2018’de 2,8 trilyon doları aşarken, 2020 yılına kadar bu rakamın 3,4
trilyon doları bulacağı öngörülüyor. 60 milyar TL’lik e-ticaret satış hacmine sahip ülkemizin ise eihracatta 2020 yılına kadar yüzde 12’lik bir büyüme gerçekleştireceği bekleniyor. E-ihracatın toplam
ihracat içindeki binde 3’lük payının artırılması için mevzuat ve yeni ticari pazarlar başta olmak üzere
stratejik bir yol haritasının da sektör temsilcileriyle ortaya konması önemli bir kazanım olacaktır.
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Türkiye’nin en hızlı büyüyen dinamik sektörlerinden biri olan dijital
ticaretin özellikle verimlilik esaslı dönüşümünün sağlanması ile neden bir Amazon mucizesine imza
atmayalım. Amazon’un ilk 3 aylık cirosu yüzde 17 artarken, karlılığının yüzde 125 artmasının en önemli
nedeni verimlilik ve iyi yönetişimden geçmektedir. Henüz dijitalleşmemiş kurumların dijitalleşmeye dönük
gelişimi için de; e-ticarete yönelik alt yapı ve iş ortakları, farklı lojistik sistemler ile dijital üretime
yönelik farklı ortaklıklar kurmaları, sivil toplum-özel sektör ve kamu işbirlikleri önümüzdeki döneme
rehberlik edecektir.
Günümüzde küresel rekabetçilikte ekonomilerin itici gücü dijitalleşmedir. KOBİ'lerimizin #dijitalticaret
yetkinliklerini artırıp, ekonomimize yüksek katma değer yaratabiliriz.
Değerli Misafirler;
Ne yaparsak yapalım; kapıları açan anahtar hukukun üstünlüğüdür. “Güven ve şeffaflık” temelinde,
ülkelerin “risk primini dengeleyen” ana unsur demokrasi kültürüdür. Seçim sürecini tamamlayıp,
siyasetin normalleşmesini sağlamalıyız. AB ve ABD ile sorunların çözümüne odaklanmalıyız. AB
hedefine yeniden dönmemiz; bunun için de siyasi, ekonomik ve kurumsal uyum programları ile
güvenilir çıpalarımızı artırmamız gerekiyor.
Ülkemizin, dijitalleşmeden ekonomik reformlara uzanan dönüşümde başarı için “hukuk ve eğitim
reformu” öncelikli çıpalarımızdır. “Orta Demokrasi” ve “Orta Eğitim Tuzağı”nı aşarak, “Orta Gelir
Tuzağı” sarmalından kurtulabiliriz.
KOBİ’lerimizin e-ihracat ve e-ticarete mesafeli yaklaşımlarını; farkındalık yaratarak aşmak; dijitalleşme
yolculuklarında rehberlik etmek amacıyla başlattığımız projemizin artı değer yaratacağına inanıyorum.
Sayın Uğur Candan’ın şahsında SAP Türkiye ile MBİS’e, federasyonumuz GÜNSİFED Başkanı Enver
Öztürkmen ve yönetim kurulu ile üye derneklerimize; proje destekçileri Gitti Gidiyor ve İyzico’ya, siz
değerli katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.
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