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NAİL OLPAK
DEİK Başkanı

İşlerimizi Askıya Almıyoruz
Salgının ilk gününden itibaren, “İşlerimizi askıya almıyoruz”, “İşletmelerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını ve istihdamını koruyoruz” dedik.
“İşlerimizi askıya almıyoruz” ifademize her konuşmamda ısrarla vurgu yapıyorum. Çünkü, DEİK olarak bu süreçte anlamlı bir tavır sergiledik ve bu tavrımızın vurgulanması
önemli. ‘’Kimilerinin bütün işyerlerini uzun süre komple kapatmayı konuştuğu’’, ‘’kimilerinin her yerde uzun süreli sokağa çıkma yasağını konuştuğu’’ süreçte, uzun soluklu
bir mücadele gerektiren bu salgınla, her yerde kontak kapatarak sonuç almak mümkün
değildi. Sadece işletmeleri değil, bizzat hane halkını da etkileyecek bir kaos ortamını
doğurabilirdi.
Devletimizin destekleriyle, iş dünyamızla, finans dünyamızla, çalışanımızla, ekonominin
çarklarını durdurmadık.
Biliyoruz ki, yeni dönemin kazananları, tedarik ve arz zincirini kopartmadan muhataplarına güven vererek süreci yönetebilenler olacak. Türkiye bu dönemde her yönüyle
güzel bir performans sergiledi.
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DEİK Olarak Çalışmalarımıza Hız Kesmeden Devam Ediyoruz
Bu süreçte, Üyelerimiz, Büyükelçilerimiz, Ticaret Müşavirlerimiz, Karşı Kanat Kuruluşlarımızla, her gün video konferans sistemiyle sayısız İş Konseyi toplantıları gerçekleştiriyoruz. Buralardan elde ettiğimiz taze ve güvenilir bilgileri, çıkan sonuç, sorun ve
önerileri, ilgili kurumlara ve sizlere, bazen anlık, bazen de belli aralıklarla iletiyoruz.
Üyelerimizle birlikte, Büyükelçilerimiz ve Ticaret Müşavirlerimizin de katıldığı, 150’nin
üstünde online toplantı ve webinar gerçekleştirdik.
Bundan sonraki adım adım normalleşme sürecinde, saha takımının etkili bir oyuncusu
olan iş dünyası olarak, ülkemiz için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz.
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MUSTAFA VARANK
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı

DEİK tarafından düzenlenen bu etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan son derece mutluyum. Malumunuz herkesi aynı anda etkileyen olağan üstü zamanlardan geçiyoruz.
Pek çok uluslararası kuruluş, küresel ekonominin bu seneyi en az yüzde 3 küçülmeyle
kapatacağını tahmin ediyor.
Aslında pandemi dediğimiz olguya dünya çok da yabancı değil. Yeni olan şey, bu pandemiyle nasıl mücadele ettiğimiz, hangi politikaları uyguladığımız.
Dün okuduğum bir makalede, ilginç bir veriye denk geldim. 1918’de dünyayı kasıp
kavuran İspanyol Gribinde, Amerika’da 675 bin kişi hayatını kaybetmiş. Ancak aynı yıl
ABD ekonomisi yüzde 9 büyümüş. Tabi o dönemin ekonomik modeli, savaştan besleniyordu. Bugüne baktığımızda; bambaşka bir ekonomik modelle karşı karşıyayız. Neoliberal düzen sorgulanmaya başladı. En temel sağlık ekipmanlarının üretiminde bile,
ülkelerin nasıl çıkmaza girdiğini gördük. Salgının yayılımını engellemek için fabrikalar
kapatıldı. En gelişmiş ekonomiler, oldukça sert makro problemlerle karşılaştı.
Örneğin Amerika’da işsizlik oranı sadece 1 ay içinde, yüzde 4’ler seviyesinden yüzde
14’ün üzerine sıçradı. Küresel tedarik zincirleri çökerken; uluslararası ticaret, sermaye
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akımları ve turizm durma noktasına geldi. Ve tüm bunlarla mücadelede ülkeler, daha
önce örneğini görmediğimiz para ve maliye politikaları uygulamaya başladı.
2020 yılına girerken, sanırım hiçbirimizin aklına bu senaryo gelmezdi. Ülkece virüsün
ekonomik etkilerini Nisan ayından itibaren yoğun bir şekilde hissettik. Avrupa Birliği
başta olmak üzere neredeyse tüm büyük pazarlarımızda talep durma noktasına geldi.
Halkımızın sağlığını korumak için aldığımız tedbirler de doğal olarak iç talebi etkiledi.
Ancak şunu çok net bir biçimde görmek gerekiyor.

Dinamik, sonuç-odaklı ve bütüncül bir kamu yönetimi
yaklaşımı izliyoruz
Türkiye, bu küresel krizde hem emsallerine hem de gelişmiş ülkelere göre başarılı bir
sınav veriyor. İnşallah bundan sonra da vermeye devam edecek.
Bu süreç bizlere, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin de ne kadar etkin işlediğini
tekrar gösterdi. İlk günden itibaren, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerinde ve
zamanında adımlar attık. Dinamik, sonuç-odaklı ve bütüncül bir kamu yönetimi yaklaşımı izliyoruz.
Sağlık tedbirlerinin yanı sıra, ekonomik sürdürülebilirliği de dikkate alıyoruz. Gerek
salgının seyri, gerekse reel sektörden gelen talepler doğrultusunda üretimi tamamen
durdurmadık. Sokağa çıkma kısıtlaması varken dahi; bizimle irtibata geçen firmaların
çalışabilmesini sağladık. İstihdam, finansman ve sosyal yardım alanlarında kritik politikaları hayata geçirdik. İstihdamın sürekliliği için kısa çalışma ödeneğinden faydalanma
şartlarını kolaylaştırdık. Şimdiye kadar 3 milyondan fazla çalışanın hesaplarına 5 milyar
liraya yakın kısa çalışma ödeneği yatırıldı. Bu imkândan faydalanamayanlar için nakdi
ücret desteği sistemini başlattık. Böylelikle 878 binin üzerinde vatandaşımıza 440 milyon lira kaynak aktardık. Toplumun en kırılgan kesimleri başta olmak üzere, kimseyi aç
ve açıkta bırakmayacağız dedik. 5 buçuk milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000’er lira nakdi yardım yaptık. Bu dönemde İşsizlik ödeneğinden yaptığımız ödemeler 730 milyon
lirayı buldu. Yani 10 milyon haneyi sosyal koruma kalkanı şemsiyesi altına alarak nakit
desteklerle destekledik. Kamu bankalarımız sektör ayrımı olmaksızın işe devam kredileri açtı ve finansman destekleriyle şirketlerimizin, esnafımızın yanında durdu.
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En temel önceliğimiz, üretim cephesinde kalıcı
bir toparlanmayı sağlamak
Büyümenin öncü göstergelerini düzenli bir şekilde takip ediyoruz. Sanayi üretimi, kapasite kullanım oranları, imalat siparişleri ve sanayideki elektrik tüketimi verilerini neredeyse anlık izliyoruz. Bizim en temel önceliğimiz, üretim cephesinde kalıcı bir toparlanmayı sağlamak.
Son iki haftalık dönemde, reel sektörden normalleşmeye ilişkin olumlu sinyaller geliyor.
OSB’lerdeki elektrik tüketimi Mayıs başından itibaren artmaya başladı. Otomotiv ana
fabrikalarının tümü çalışıyor. Tekstilde de toparlanmalar var. Gıda, kimya, ilaç ve ambalaj sanayi, salgınla birlikte gücüne güç kattı. Düzenli olarak sektör temsilcileri ve OSB
yönetimleriyle bir araya geliyorum.
Benim edindiğim izlenim şu… Reel sektörün beklentileri iyileşmeye başladı. Pek çok
üretici yatırımdan, ihracat imkânlarından söz ediyor. Tabi biz de Bakanlık olarak, bu
potansiyeli hayata geçirecek adımlara odaklanıyoruz.
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Şundan lütfen emin olun. Sanayimizi her türlü şoka karşı daha dayanıklı hale getirecek
ve her durumda ayakta tutacağız. Hasarın boyutlarını minimuma indirmek ve bu dönemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. İçinden geçtiğimiz aylar
en kritik zamanlar. Hassas bir dengeyi gözetmek durumundayız.
Bir taraftan; salgında ikinci dalgayla karşılaşmamak için tedbirlere azami seviyede uyulması şart. Diğer taraftan; değişen küresel dengeleri de dikkate alarak yeni normale en
iyi şekilde hazırlanmak gerekiyor. Bu manada sizlerin en temel önceliği, çalışanlarınızın
sağlığını güvence altına almak olmalı. Üretim öncesi ve sonrasını en ince detayına kadar planlamalısınız.

Türkiye olarak öncü bir adım atıyoruz
Alacağınız önlemlerde size yol göstermek için Türk Standartları Enstitüsü ile bir kılavuz
hazırladık. Detayları kamuoyuyla da paylaştım. Getirdiğimiz tedbirler, sanayi işletmelerindeki çalışanların, tedarikçilerin, ziyaretçilerin, yani tüm paydaşların sağlığını gözetiyor. Sektörlere göre farklılaşan tutarlı ve esnek bir çerçeve çizdik. Firmaların, basit ama
etkili tedbirler almasını istiyoruz. Kılavuzu baz alarak bir kontrol listesi de oluşturduk. Bu
listeden hareketle dünyada da öncü olacak şekilde belgelendirme faaliyetleri yapaca7
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ğız. Herhangi bir kuruluş bize başvurup, belge almak istiyorum, işletmemi tescil etmek
istiyorum derse, uygun olanlara COVID-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi vereceğiz.
Daha dünyada standartların oluşmadığı bu alanda, biz Türkiye olarak öncü bir adım
atıyoruz. Gelin sizler de, getirdiğimiz bu kurallara uyun, yerinde denetim sürecine girin
ve güvenli üretim belgelerinizi alın.
Normalleşme sürecinin bir diğer kritik politikası da Organize Sanayi Bölgelerinde başlattığımız Covid-19 testleri oldu. Gebze ve Ankara’da düzenli olarak testler yapılıyor.
Gönül rahatlığıyla ifade edeyim, vaka oranları çok çok düşük seviyelerde. İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep’te de tarama testlerini yakında başlatıyoruz. Mayıs
sonuna kadar artık tüm OSB’lerde bu sistemi devreye almak istiyoruz.

Türkiye, dünyanın sayılı bölgesel tedarik
merkezlerinden biri olabilir
Yeni normale geçişte iş güvenliğinin yanı sıra; üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi de
son derece kritik. Salgın, kendi kendine yetmenin ne kadar önemli olduğunu bize tekrar
hatırlattı. Hammaddeyi ve ara-malını yurt içi kaynaklardan karşıladığınızda, dış şoklara
karşı daha dirençli oluyorsunuz. Bakın biz geçen sene Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi
Programını başlattık. Uçtan uca bir destek mekanizması tasarladık. Alıcı ve satıcıyı aynı
anda destekliyoruz.
Makine sektöründe açtığımız çağrıyı yakında sonuçlandıracağız. Bakanlık ve bağlı ilgili
kurumlarımızdan arkadaşlarımız bütüncül bir yaklaşım ve tam bir koordinasyonla dosyaları tek tek inceliyor. Önümüzdeki aylarda, diğer öncelikli sektörler için de Hamle
Programı devrede olacak. Açacağımız çağrılara yerli ya da yabancı ortaklarınızla başvurmanızı bekliyoruz.
Biliyorsunuz küresel şirketler, üretim merkezlerini yeniden yapılandırma yönünde bir
arayış içine girdi. Muhtemelen önümüzdeki dönemde üretimde, tek kutuplu dünya
düzeninden, çok kutuplu dünya düzenine doğru geçiş olacak.
Yeni merkezler ortaya çıkacak, güç dengeleri değişecek. Dolayısıyla bu bölüşümden
yüksek pay almaya odaklanmamız gerekiyor. Coğrafi konum, lojistik ağlar, aksamayan
tedarik zinciri, acil durumlara müdahale kapasitesi ve kriz yönetme becerisiyle ülkemi8
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zin önemli artıları var. Savunma sanayi, otomotiv, tekstil ve beyaz eşyada sahip olduğumuz üstünlükleri, daha fazla sektöre yaymak istiyoruz.
Türkiye, yeni dönemde dünyanın sayılı bölgesel tedarik merkezlerinden biri olabilir.
Yol haritamızı sizlerle birlikte şekillendirecek, aktif bir ekonomi diplomasisi izleyeceğiz.
Hükümet olarak sanayicinin yanındayız. Faaliyetini çeşitlendirmek isteyen, üretken yatırımlara odaklanan ve istihdam oluşturan herkesin yanında olmaya da devam edeceğiz.

Dijital teknolojilere erişiminin kolaylaştırılması ve akıllı
endüstrinin yaygınlaşması için çalışmalar yürütüyoruz
Sizlerden beklentimiz tedarikçilerinize sahip çıkmanız ve dijital dönüşüme hızla adapte
olmanız. Birlikte çalıştığınız KOBİ’lere de lütfen destek olun. Talep canlandığında, onların
yetkinliği size güç katacak. Esnek yapıları ve inovatif iş görme tarzlarıyla startuplar’dan
en iyi şekilde faydalanın. Gelecek vadeden çok parlak genç girişimler var. Onlarla
yapacağınız işbirlikleri; düşük maliyetli, yenilikçi ve daha rekabetçi iş modelleri olarak
size geri dönecek.
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Bu bağlamda, dijitalleşmeye yatırım yapmanızı şiddetle öneriyorum. Başarının anahtarı, sizlerin teknolojik değişime ayak uydurma kabiliyetinizle doğrudan ilişkili. Üretimde,
tedarikte ve satışta dijital imkânlardan yararlandıkça, benzeri salgınlara karşı işletmelerinizi daha dayanıklı hale getirmiş olacaksınız.
Bu noktada biz Bakanlık olarak; dijital teknolojilere erişiminin kolaylaştırılması ve akıllı
endüstrinin yaygınlaşması için çalışmalar yürütüyoruz. Firmalarımızı dijital dönüşümlerinde teşvik ve hibe mekanizmalarıyla destekliyoruz.
Salgınla mücadele sürecinde yapay zeka temelli uygulamaların hızlıca devreye girdiğini ve önemli olduğunu görmüş olduk.
TÜBİTAK bünyesi altında bir Yapay Zeka Enstitüsü kurduk. Cumhurbaşkanlığı Dijital
Dönüşüm Ofisi de Türkiye’nin yapay zeka stratejisini oluşturmak için bizlerle ve paydaşlarla beraber bir gayret gösteriyor. Yapay zekanın ülke ve dünya ekonomilerine çok
büyük bir katkısı olacak. Bu noktada veri konusu çok önemli. Özellikle kamunun verisini
yapay zeka alanlarında kullanılmaya açılması konusunu dijital dönüşüm ofisimizle beraber çalışıyoruz. Burada kamu verisinden maksimum düzeyde yararlanacağız.

DEİK ve iş konseylerine çok büyük görev düşüyor
Hizmet sektörüne dayalı ekonomilerin krizle karşı karşıya kalma olasılıklarının daha yüksek olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanlığımızla beraber, üretimin ve yüksek teknolojiye dayanan ürünlerle kabiliyetlerimizi geliştirmenin ne kadar önemli olduğunun altını
çizmeye başlamıştık.
Geçen sene ilan ettiğimiz 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi belgesinde de Türkiye’nin
yürümesi gereken yolu net bir şekilde ifade ettik. 11. Kalkınma Planının da bu noktada
etkisi çok büyük. Burada geleneksel sektörlerdeki üretim kabiliyetlerimizi kaybetmeden, özellikle katma değerli ve yüksek teknolojili ürünler üreten ve sanayi altyapısını
buna göre yeniden şekillendiren bir ülke olmak noktasında çalışmalara başlamıştık ve
devam ediyoruz. Bunlar Türkiye’yi bir sanayi ülkesi olarak aynı yolda ilerletmek için attığımız adımlardı.
Bu salgın bizlere özellikle temel ihtiyaç maddelerinde kendi kendimize yetebilmemizin
önemini gösterdi. Bunun ne kadar zaruri olduğunu, ülkeler arası maske, kargo savaş10
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ları sırasında gördük. Allaha şükür ülkemiz, hem gıda alanında hem hijyen alanlarında
bir Türkiye’yi daha besleyecek potansiyele sahip. Türkiye’yi dünyanın en büyük ilk 10
ekonomisine katma hedefimiz için bu alanda yapmamız gereken şey inovasyonla üretim yapacak kabiliyetleri ülkemize kazandırmaktır. Ayrıca firmalarımızın yurtdışında tanıtımlarını nasıl yapabiliriz noktasında Ticaret Bakanlığımız ile beraber DEİK’in de dahil
olması gereken alanlar var.
DEİK ve iş konseylerine çok büyük görev düşüyor. Bu neticede bir diplomasi meselesidir. Bu diplomasiyi yürütecek olan da sizlersiniz. Biz hükümet olarak ve kamu tarafı
olarak sizleri her zaman destekleyeceğiz. Şu anda geçmişten çok daha fazla bir şekilde
diplomasi yapıyor olmanız lazım bizlerin de size destek olması lazım.
Daha önce şartları oldukça zor olan Uluslararası Lider Araştırma Programı’nı hayata
geçirmiştik. Programdan destek alabilmeniz için dünyadaki en önemli üniversitelerde
çalışıyor olmanız lazım, en fazla AR-GE harcaması yapan ilk 15 firmada çalışıyor olmanı
lazım ya da yazdığınız makalelerin en çok okunan makaleler listesinde olması lazım
gibi. Bu program sonucunda 98’i Türk, 29’u yabancı olmak üzere gerçekten üst düzey
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araştırmacılar desteklenerek ülkemize gelerek faaliyetlerini başlattılar. Global anlamda
dikkat çeken projelerimize çok ciddi şekilde transfer oluşturabiliyoruz. Böyle başarılı
programları ilan ettikçe talep olduğunu görebiliyoruz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile de bunları çalışıyoruz. DEİK ve DTİK olarak sizlerle de bu anlamda
ortak çalışmalar yapmamızın faydalı olacağına inanıyorum.

TÜRKİYE’Yİ TEKNOLOJİ ÜRETEN BİR ÜLKE KONUMUNA
GETİRMEK İSTİYORUZ
Sanayi ve Teknoloji stratejimizi açıklarken vurguladığımız en önemli husus ikisini ayırmamaktı. Günümüzde hiç bir sektörü teknolojiden ayırmak artık mümkün değil. Böylece, bilişim sektörüne yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir. Yeniden yapılanma
yaparak Türkiye’de Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünü kurduk. Burada da özellikle Türkiye’yi artık her alanda bilişim de dâhil teknolojiyi üreten bir ülke konumuna getirmek
istiyoruz. Sanayi genel müdürlüğümüz altında bilişim sektörü gözetimini yaptığımız bir
sektör. Burada, özellikle kamu alımlarında şirket yetkilendirmesi ile ilgili çalışmalarımız
ve bilişim sektörüne ilişkin paydaşlarımızla başlattığımız inisiyatifler var. Açık kaynak
kod platformu hayata geçirdik ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yazılımları açık kaynak
kodlu şekilde geliştirerek güvenlik risklerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Yeni nesil
yazılımcı okulları ile ilgili daha önce ilan edilen projelerimiz pandemi sebebi ile ertelemek durumda kaldık. Burada yeni nesil yazılımcılığı oyunlaştırarak öğreten yazılımcı
okulları açmak istiyoruz ve Türkiye’deki yazılımcı sayısını arttırmak istiyoruz. Dijital dönüşüm ofisi ile beraber kamu tarafında gerekli adımları atmak için gayret gösterdiğimiz ve gündemde tuttuğumuz bir konu. Bilhassa bu süreçte etkilenen start-up’ların
desteklenmesine yönelik bir fon oluşturulması niyetimiz var. Bu konuda özel bir banka
ile çalışmalarımız sürmekte, böylelikle başlangıç seviyesinde olan bu firmaları ayakta
tutabilmek için bir fon tasarımı çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Takograf süreci Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yürütülmektedir. Ülkemizde trafik
güvenliği ile ilgili belirlenmiş kanunlar, insanların can ve mal güvenliğini korumak için
yapılmıştır. Bu kanunların uygulanabilirliğini denetleyecek mekanizmalar sağlıklı bir şekilde oluşturulmamış, dijital takograf olmadığı için kimse bu kanun ve kurala uymuyor.
Dolayısıyla trafikte can güvenliğini ve haksız rekabeti ortadan kaldıracak şekilde bir
piyasa oluşturmak mümkün hale gelmiyor. Aracınıza takılan bir cihaz ile trafik kuralları
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ihlalleriniz net bir şekilde kayıt altına alınacak ve kurallara uyma mecburiyeti hissetmiş
olacaksınız. Pandemi süresinde bu sürecin hayata geçmesi uzayabilir ancak sürücülerin
bu kurallara uyması ile bizler de düzgün ve doğru işleyen bir sitemi hayata geçirmeyi
istiyoruz.
Yatırımların know-how ile beraber Türkiye’ye getirilmesinde bir takım avantajlı uygulamaların ve teşvik mekanizmasının önü açıldı. Bildiği üzere, proje bazlı teşviklerde belli
başlı bir miktar üzerinde yatırım olması gerekiyor, temmuz ayından sonra gündemimize
bu konuyu alacağız.

İSTİHDAM EN ÖNEMLİ KONUMUZ
Geleneksel sektörlerin zayıflamasına asla müsaade etmeyeceğimizi bilmenizi isterim.
Özellikle, gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri ve bu ürünlerin dünyada bize önemli bir
rekabetçilik kattığının farkındayız. Stratejilerimizde belirttiğimiz kimya, ilaç, raylı sistemler ve makine sektörü gibi alanlarda biz Türkiye’yi katma değerli üretim yapan konuma
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getirmek hatta ve hatta kendi kendine yeten bir hale getirmek için teşviklerimizi vermeye devam edeceğiz. Türkiye’yi güçlü bir ülke haline getirmeye çalışırken en önem
verdiğimiz konu istihdam. Çok genç bir nüfusa sahibiz. İşsizlik oranlarının yükselmesinin ekonomik ve sosyal neticeleri oluyor, istihdamı arttırıcı işleri desteklemeye devam
edeceğiz.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM
Pandemi öncesinde, şirketlerin, dijital dönüşümü başarabilir miyiz, çalışanlarımız dijital
dönüşüm süreçlerine entegre olabilirler mi, dijital kabiliyetleri kolayca kazanabilirler mi
ve bu süreçte sıkıntıların üstesinden gelebilir mi gibi tereddütleri vardı. Bu dönemde
gördük ki zorlanınca dijitale dönüş çok hızlı bir şekilde olabiliyormuş ve bu süreçler
yönetilebiliyormuş. Özellikle sanayinin dijital dönüşümü çok konuşulan bir konu idi.
Otomasyon süreçleri işletmelerinin baştan sona tüm süreçlerinin dijitalleşmesi IOT uygulamaları dijital satış kanallarının geliştirilmesi gibi her şeyin dijitale dönüştüğü ve
bunların tartışıldığı bir dünyadan biz pandemi sürecine girdik. Böylelikle, bu konuların
aslında bir lüks değil sadece rekabetçilik açısından aynı zamanda hayatta kalabilmek
için gerekli olduğunu hepimiz anlamış olduk. Biz zaten işletmelerimizin dijitalleşmesine
yönelik uygulamayı başlatmıştık.
Örneğin; dijital satış platformlarını kullanmak isteyen işletmelerimize dönük Ticaret Bakanlığı ile ilgili başlattığımız uygulamalarımız vardı. Bunların tamamını daha yoğun bir
şekilde sürdüreceğiz ve yeni nesil uygulamalar da gündeme gelecek. Geleneksel sektörleri dijitalleştirmemizin önemli olduğu bu dönemde de bu teşviklere devam edeceğiz. İki konu açıklamamız gerekli bir tanesi; Ankara ve Bursa’da başlatılan modern
fabrikalar; hem teorik hem de uygulamalı olarak işletmelere öğretmek için kurduğumuz bir takım okullardı. Ankara’daki uygulama sonuçlarında gerçekten çok güzel neticeler aldığımızı bizzat firmalardan dinledim. %150’ye varan verimlilik artışı yakalayan
işletmeler var. İkinci konu; dünya ekonomik forumu ile beraber başlattığımız proje var;
Türkiye, 4. Sanayi devrimi afiliye merkezi oldu. Ataşehir’de kurulan teknoloji merkezi
var bu merkezle birlikte bakanlığımız Dünya Ekonomik Forumu, özellikle dijital teknolojileri mevzuatlarının yazılması, politikalarının uygulanması ile ilgili süreçleri yoğun bir
şekilde yönetecektir. Türkiye’nin dijitalleşmesinde önemli engellerden yani mevduat ve
politika anlamında sektörleri rahatlatacak uygulamalara imza atacağımızı düşünüyoruz.
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SANAYİ İCRA KURULU KURULACAK
Sanayi işbirliği projelerini ülkemizdeki yerli katkıyı en fazla öne çıkarabilecek işler olduğu için çok önemsiyoruz. Elektrik Üretim A.Ş.’nin kuracağı bir büyük bir laboratuvarın
ekip projesini hayata geçirdik. Adalet Bakanlığımızın şu an kullandığı ve tamamını yurtdışından aldığı elektronik kelepçeleri yerli olarak üretilmesi için girişimde bulunduk.
Tarım ve Orman Bakanlığı polar ölçüm cihazları ile ilgili çalışmamamız sürüyor ve ihale
aşamasına geldi. TCDD ile sürdürülen programlar, Gençlik ve Spor bakanlığı ile yerli
üretim SIP projesi, Maden Tetkik Arama ile yürütülen deniz araştırmaları donanımlarının yerli üretilmesi projesi gibi kamu projelerimiz var. Kamu ve işletmelerimiz dijital
dönüşümün öneminin artık daha çok bilincinde.

EN ÖNEMLİ YATIRIM İNSANA YAPILAN YATIRIM
Türkiye’de start-up’ları desteklemek girişimleri filizlendirmek için bakanlık olarak büyük
gayret gösteriyoruz. Çok başarılı programlarımız var. Yeni girişimlere sadece maddi
katkılar değil onlara mentorluk yapmak, danışmanlık vermek gibi çok yoğun faaliyetlerimiz var. Türkiye’nin geleceğinde girişimciliğin çok önemli olduğunun farkındayız ve
buna göre hareket ediyoruz. Bu alanda gördüğümüz eksiklik ise özel sektörün bu işin
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ciddiyetine yeterince farkına varamamış olması. Türkiye’de şuanda girişimciliği %90
oranında kamu destekliyor. Bu G-20 ülkesi olan bir ülkeye yakışan bir rakam değil. Tüm
dünyada özel sektör hem kendi avantajına olacak şekilde hem de yatırım yaptığında
çok daha getirisi olduğunu bildiği için bu alana yatırım yapıyor. Global firmalar kendi
içlerinde girişimciliğe fonlar ayırıyor. Bu hususu biraz daha özel sektöre yaygınlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum. Burada STK’lara görev düşüyor. DEİK, bu hususta
sıkı çalışmalar yapabilir ve bir fon oluşturarak, bizim oluşturduğumuz fona katkı sağlayabilir. Ayrıca, DEİK, girişimcilere mentorluk yapmak ve yön vermek konusunda öncü
olabilir. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın paylaştığı 1 milyon yazılımcı projesi sektörde
ilgi uyandıran bir proje oldu. Online olarak gençlerimize bir takım yazılımcı kabiliyeti
kazandırmanın önünü açtı. Yazılımcı sayılarımızı hedeflediğimiz rakamlara getirmek istiyoruz. Başlattığımız ve tasarladığımız projelerden verim alacağımıza inanıyoruz.
Evet zorlu dönemlerden geçiyoruz. Karşılaştığımız riskleri en iyi şekilde yönetmeye çalışıyor, Önümüze çıkan fırsatları da ekonomik kazanca çevirmek istiyoruz. Kabinemiz
güçlü bir vizyona ve sağlam politika reflekslerine sahip. Yarınları siz değerli paydaşlarımızla şekillendirecek, yakın dirsek temasında olmaya devam edeceğiz.
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