Değerli Başkanlar, Değerli Katılımcılar ve Değerli Dostlar;
TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İstanbul’da üye
federasyonumuz Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun Tekstil Zirvesi açılışında da dijitalleşme
üzerine bir konuşma gerçekleştirdim. Aranıza biraz geç katıldığım için üzgünüm. Hepinize hoş
geldiniz diyorum.
TÜRKONFED olarak gücümüzü aldığımız üyelerimiz, işletmelerimiz ve KOBİ’lerimizin; rekabet
gücünü artırmak ve yerelden başlayacak kalkınma ile ülkemizin sürdürülebilir büyümesine
katkı vermek için çalışıyoruz. Bu ana odak ekseninde sektörün önde gelen kurum, kuruluş ve sivil
toplum örgütleri ile kapsayıcı projeler geliştiriyoruz.
Bugün de TÜRKONFED ve SAP Türkiye işbirliği ile “e-ticaret” ve “e-ihracat” ana temasıyla
“Dijital Ticaret Zirvesi” ile KOBİ’lerimize değer yaratmaya devam ediyoruz. Dijital ticaretin uzman
ve yetkin isimlerinin rehberliğinde projemizin başlangıcını BASİFED ev sahipliğinde İzmir’de
gerçekleştirmekten de büyük bir mutluluk duyuyoruz.
Değerli Dostlar;
Geçtiğimiz hafta ekonomi yönetimi tarafından açıklanan politika adımları, Bakan Berat
Albayrak’ın da ifade ettiği gibi bir reform adımı değil; Yeni Ekonomi Programı (YEP)
kapsamında 2019 yılında ortaya konan hedeflere ulaşılmasına yönelik atılacak
düzenlemelerden oluşuyor. Kısa vadede can suyu etkisi yaratacak düzenlemeler elbette önemli;
ama sorunların kalıcı çözümü için yeterli olmayabilir.
Ekonomimizin, yaşam destek ünitesine bağlı kalmadan, ayakları üstünde durması, “yapısal ve
ekonomik reformlar” ile bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinden geçiyor. Ve seçimsiz geçmesini
temenni ettiğimiz 4,5 yılı kalıcı reformlarla iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ekonomik
reformların başarısının da, yapısal reformlardan geçtiğini unutmamalıyız.
Vergi başta olmak üzere gerçekleştirilecek ekonomik reformlar; hukukun üstünlüğü, eğitim,
liyakat dayalı bir devlet sistemi, çağdaş ve katılımcı demokrasi, fikir ve ifade özgürlüğü,
kurumların bağımsızlığı ve özerkliği gibi yapısal reformlarla desteklenirse, temelini
sağlamlaştırır.
Ekonomide geçici çözümlerle, kısa vadeli can suyu yaratmak yerine, kalıcı reformlarla, “güven ve
mali piyasalarda istikrar”ı sağlayabiliriz. Ekonomik reformların başarısının, yapısal
reformlardan geçtiğini unutmamalıyız.
Ülkemizin yeni bir hikâye yazacak potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Yeter ki, enerjimizi kısır
tartışmalarla harcamayalım. Bu doğrultuda iş dünyası olarak hem seçilen yerel yöneticilerimizden
hem de hükümetimizden beklentimiz; güven ve şeffaflık temelinde katılımcı ve kapsayıcı bir
anlayışla topyekûn bir reform seferberliği başlatılmasıdır.
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Değerli Dostlar;
Dünyada korumacı tedbirler, popülizmin yükselişi, ticaret savaşları, bölgesel çatışmalar ve
insani felaketler sonucu artan mülteci ve sığınmacıların durumu ve bölgesel çatışmalar;
özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerinde ciddi sarsıntılara neden oluyor. Küresel rekabetçilikte
şartlar, dijital devrimle birlikte, yeniden yazılırken; ekonomiden siyasete hayatın her alanında
ezberler de bozuluyor.
Dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ülkeleri arasında maalesef ilk 10’da yer alan
ülkemiz, küresel rekabetçilik ligine de potansiyelini tam yansıtamıyor. Ülkemiz 140 ülke
arasında 60’ıncı sırada bulunuyor. Dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasında yer
alma hedefi için çıkış yolumuz ise yüksek teknoloji kullanımı ile yüksek katma değerli üretim
ve ihracattan geçiyor.
Bu nedenledir ki; ekonominin dengelenmesinde, politika yapıcılara önemli sorumluluklar düşüyor.
Ekonomide yeni bir hikâye anlatacak adımların da “güven ve şeffaflık” temelinde “kural bazlı
politikalar” çerçevesinde atılması önem taşıyor. Bu politikalar; Yüksek enflasyon, yüksek
işsizlik ve yüksek faiz gibi kronik sorunların çözümünde adeta antibiyotik etkisi gösteriyor.
Ekonomide ana politika alanının da, büyüme değil sürdürülebilir yüksek kalkınma, düşük
enflasyon ve sürdürülebilir finansmana odaklanması gerekiyor.
Eş zamanlı olarak KOBİ’lerimizi önceliklendirecek ve reel sektörün finansmana erişimini
kolaylaştıran düzenleyici adımların da atılmasında yarar var. Ekonomimizin lokomotifi
KOBİ’lerimizin, tahsilat başta olmak üzere ödeme sorunlarının ekonomiyi kilitlediğini hep
birlikte yaşayarak gördük.
TÜRKONFED olarak Önce Küçüğü Düşün ilkesini her platformda hatırlatıyoruz. Ödeme
sürelerinin 30 günle sınırlandırılması başta olmak üzere özel sektörün yanı sıra kamu
kurumları ve yerel yönetimlerin de dahil edileceği, etkin denetim mekanizmalarının hayata
geçirilmesiyle reel sektörün ateşi düşecektir.
İhracatın sırtladığı ekonomimizde; KOBİ’lerimizin yetkinliklerinin geliştirilmesi, finansmana
erişimin sağlanması ve yüksek teknoloji kullanımının artırılmasıyla “üretim ve kalkınma
odaklı sürdürülebilir bir büyüme sağlanacaktır. Ekonomimiz ve KOBİ’lerimiz; bu hız ve esnekliğe
sahiptir.
Değerli Dostlar;
Dünyamız büyük bir değişim ve dönüşümden geçiyor. Teknolojinin yarattığı dijital devrim
ekonominin yanı sıra yönetişim ve iş yapma modellerini derinden etkiliyor. Dijital yeni bir dünya
kurulurken; ekonomilerini dönüştüren ülkeler, rekabetçilikte arayı açıyor.
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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 çemberin içinde kalabilmenin yolu yüksek teknoloji kullanımı ile
yüksek katma değerli üretim ve ihracattan geçiyor. Dijitalleşme bir lüks değil, aksine
zorunluluktur. Ülkemiz ekonomisinin nefes almasını sağlayan ihracat yetkinliğimizin de
dijitalleşmesi gerekiyor. Üretimi dönüştüren teknolojik gelişmeler, ihracat ve tüketim alışkanlıklarını
da etkiliyor. Dijitalleşen dünyada ekonominin itici gücü e-ticaret ve e-ihracattan geçiyor.
Türkiye’de e-ticaretin toplam pazar büyüklüğü, yıllık ortalama yüzde 31 oranında bir büyüme
kaydediyor. E-ticaretin perakende satıştan aldığı toplam pay ise yüzde 4’lerde seyrediyor.
Dünyada bu oranın yüzde 10 olduğu düşünüldüğünde, ülkemizde E-Ticaret’in önemi ve
gelişime açık bir alan olduğu görülüyor.
Global e-ticaret işlem hacmi 2016 yılında yüzde 17,5 artış göstererek 2,7 trilyon dolara
ulaşırken, Türkiye’de 2015 yılı e-ticaret işlem hacmi 24,7 milyar TL olarak gerçekleşmiş.
Türkiye’de e-ticaretin patronu ise yüzde 60’lık bir pay ile hazır giyim sektörü… Dünyanın
yüzde 57’si sınır ötesi online alışveriş gerçekleştirirken, 2020 yılına kadar sınır ötesi ve yurt
içi e-ticaret satışlarının 3,4 trilyon doları bulacağı öngörülüyor.
Ülkemizde yaklaşık 3 milyon kayıtlı KOBİ bulunuyor. Bu KOBİ'lerin 900 bini potansiyel
ihracatçı, 65 bini ise halihazırda ihracatçı konumunda… Türkiye’nin ihracatı 168 milyar
dolarken, KOBİ’ler bunun yüzde 55’ini gerçekleştiriyor. 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.
Henüz dijitalleşmemiş kurumların dijitalleşmeye dönük gelişim için; e-ticarete yönelik alt yapı ve
iş ortakları, farklı lojistik sistemler ile dijital üretime yönelik farklı ortaklıklar kurmaları için
sivil toplum-özel sektör ve kamu işbirlikleri önümüzdeki döneme rehberlik edecektir.
Değerli Dostlar;
Ne yaparsak yapalım; kapıları açacak anahtar hukukun üstünlüğüdür. “Güven ve şeffaflık”
temelinde ülkelerin “risk primini dengeleyen” unsur “demokratik reformlar”dan geçiyor.
Ülkemizin, dijitalleşmeden ekonomik reformlara uzanan, değişim iradesinin başarıya ulaşması
için “hukuk ve eğitim reformu” öncelikli çıpalarımızdır. “Orta Demokrasi” ve “Orta Eğitim
Tuzağı”nı aşarak, “Orta Gelir Tuzağı” sarmalından kurtulabiliriz.
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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’ye, federasyonumuz
BASİFED Başkanı Seda Kaya Ösen ve yönetim kurulu ile üye derneklerimize; proje
destekçilerine ve siz değerli katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize
teşekkür ediyorum.
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