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Sayın Bakanım, Sayın Valim, Belediye Başkanım, Değerli Başkanlar, 
 
Kıymetli misafirler, Hanımefendiler, Beyefendiler… 
 
TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Federasyonlarımızdan GESİFED ev sahipliğinde düzenlenen TÜRKONFED 38. 
Girişim ve İş Dünyası Konsey Toplantısı’na hoş geldiniz! 
 
Ülkemiz içeride ve dışarıda, sıcak gelişmelerin etkisindeyken, dünya ekonomisi hala 
küresel krizin etkilerinin üzerinden atamamışken, terör olaylarından mülteci sorununa, 
AB ile ilişkilerden, Yeni Anayasa sürecine kadar gündem yoğunken, konuşmama, 
ihracat şehri Denizli’nin gücünü ve potansiyelini vurgulayarak başlamak istiyorum.  
 
Tarih, kültür ve turizm potansiyelinin ötesinde sanayileşme hamlesinde de Denizli 
hep önemli ve rekabetçi bir il olmuştur. Ekonomisinin yüzde 60’ı tekstil sektörünün 
yarattığı katma değere bağlı olan kentimiz, tüm dünyaya Made in Turkey-Denizli 
markasını ihraç etmektedir. Buradan bir güzel haberi de vermek istiyorum. 
TÜRKONFED olarak hazırladığımız Türkiye’nin “İl Bazında Rekabet Endeksi” 
gösteriyor ki, Denizli rekabette ilk 10 il arasında girdi. Önümüzdeki aylarda tanıtımını 
yapacağımız endekse göre 81 il arasında, en rekabetçi 9. il olmayı başardı. Rekabet 
endeksinde ilk illerin İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirler olduğu düşünülürse, 
Denizli’nin rekabet haritasındaki önemi ortaya çıkmıştır.   
 
Endekste Denizli’nin en yüksek performans gösterdiği alanların “finansal derinlik ve 
ekonomik istikrar” olduğu görülüyor. Her iki alanda da kentimiz 7. sırada yer alıyor. 
Ekonomik büyüklük olarak Türkiye’nin en büyük 15.ili olması, bugün, Denizli’nin 
toplam rekabet gücünü bir parça aşağı çekse de, aslında gelecekteki potansiyelini de 
işaret etmektedir. Düşük işsizlik yüksek işgücü katılımda Denizli, ilk 10’daki şehirler 
arasında yer almaktadır. Eğitimle ilgili göstergeleri yansıtan beşeri sermaye 
endeksinde, kentin 2008-2014 yılları arasında 20.cilikten 12.ciliğe yükselmesi, şehrin 
rekabet gücünü olumlu etkilemektedir.   
 
Bütün bu olumlu gelişmelere rağmen Denizli’de iyileştirilmesi gereken alanlar da 
 vardır. Sosyal sermaye endeksinde 12.cilikten 15.ciliğe gerileyen Denizli, eğitimin iş 
dünyası ile olan ilişkisini yansıtan AR&GE harcamaları, patent ve lisans başvuruları 
gibi başlıklarda, Türkiye sıralamasında, altı yıllık süreçte rekabet kaybetmiştir. 
Denizli’deki eğitim şartlarının iyileşmesi, iş dünyasının rekabet gücünü artıracak bir 
ivmeyi yeteri kadar sağlayamamıştır. Burada iş dünyası ile üniversiteler arasındaki 
bağın nasıl artırılacağının düşünülmesi, önümüzdeki dönemde Denizli için önemli 
olacaktır.  
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Değerli konuklar; 
 
İş dünyası olarak Denizli örneğinde olduğu gibi riskler karşısında gerekli tedbirleri alıp 
fırsatlara odaklanmalıyız. Ülkemiz için de durum böyledir. İçeride ve dışarıda 
olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Dünya ekonomilerinde 
küresel krizin yarattığı hasar devam ederken, yanı başımızda Suriye’de yaşananlar 
insanlığımızın test edildiği bir sınava dönüşüyor. Mülteci sorununun artık sadece 
bölgemizi değil dünyayı ilgilendiren büyük bir krize dönüştüğünü görüyoruz. 
Ekonomik ve siyasi gelişmeler hızlı bir değişim geçiriyor ve karar alıcılar gereken 
adımları zamanında atmakta zorlanıyor.  
 
İşte böyle bir süreci yaşadık geçtiğimiz yıl. Bildiğiniz üzere, 2015 yılını seçimlerin 
gölgesinde geçirdik. Yaşadığımız iki seçim nedeniyle gündem fazlasıyla siyaset 
ağırlıklıydı. FED’in faiz artırımı belirsizliği, uluslararası piyasalarda yaşanan sert 
dalgalanmalar, Türk Lirası’nın aşırı değer kaybı, ekonomik ve yapısal reformların 
askıda bekletilmesi karşılaştığımız sorunlar arasındaydı.  
 
Bütün bu olumsuzluklara rağmen Türkiye; Çin ve Hindistan’ı dışarda bırakırsak 
gelişmekte olan ülkeler arasında yüksek büyüme oranıyla dikkat çekti. Gelişmiş 
ülkelerin yüzde 2 büyüdüğü bir ortamda, ülkemiz yüzde 4’lük bir büyüme kaydetti. 
Ancak Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için en az yüzde 5 ve üzeri ortalama 
büyüme rakamını yakalaması gerçeğini de göz ardı etmemeliyiz.  
 
İş dünyası olarak 2016 yılına umutlu girmiştik. En azından 4 yıl boyunca seçim 
olmayacağı düşünüldüğünde ekonomiden demokrasiye kadar tüm alanlarda istikrar 
ve reform beklentilerimizin karşılanacağı yeni bir dönemin heyecanı içindeydik. 
Uluslararası kuruluşların Türkiye ekonomisinde artan dış kırılganlık vurguları, Rusya 
ile yaşanan uçak krizi, Suriye’de 5 yıldır devam eden savaşın yarattığı insanlık dramı, 
küresel terörün yarattığı şiddet dalgası, Yeni Anayasa ve son olarak da geçtiğimiz 
hafta yeni bir hükümetin kurulması, içinden geçtiğimiz dönemin önemini 
göstermektedir.   
 
Ülkemiz ve dünya çetin bir süreçten geçiyor. Türkiye olarak reformları bir an önce 
hayata geçirmeliyiz, son zamanlarda AB ile geliştirilen ilişkiler ışığında tam üyelik 
hedefine dönük yapılması gerekenleri kararlılıkla yerine getirmeliyiz. Çevremizdeki 
ateş çemberinden ancak yine bölge ülkeleri ve komşularımızla iyi ilişkiler kurarak 
çıkabiliriz. Böyle bir dönemde yeni hükümetimize ve ekonomi yönetimine büyük 
sorumluluklar düşmektedir. Özellikle Acil Eylem Planı’nda, ekonomimizin itici gücü 
olan KOBİ’lerimizi de ilgilendiren maddelerin uygulanmasını yeni hükümetimizden 
ivedilikle beklediğimizi de söylemek isterim. Aynı zamanda iş dünyasının, finans 
kurumlarının, denetleyici kurumların ve sivil toplumun ekonomik ve yapısal 
reformların uygulanmasına katkı vermesini ve katılımcı bir sürecin işletilmesini de 
önemsiyoruz.  
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Bu vesile ile hem yeni kurulan hükümetimizi hem de Sayın Bakanımız Nihat 
Zeybekci’yi yeni görevinden dolayı kutluyorum. Sadece siyasetçi kimliğiyle değil aynı 
zamanda iş dünyasını da yakından tanıyan bir iş insanı kimliği ile bizleri yakından 
tanımaktadır. Krizlerin nasıl fırsata dönüştürüleceğini iyi bilmektedir. Ekonomi 
Bakanlığında tecrübesi, bilgi ve birikimi ile iş dünyası olarak birlikte uyumlu 
çalışacağımıza inancımız tamdır. Nasrettin Hocanın damdan düşme fıkrasını hepiniz. 
bilirsiniz. Sayın Bakanımız eski bir sanayici ve iş insanı olarak bizi en iyi siz 
anlarsınız. TÜRKONFED olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu burada 
Sayın Bakanımıza ifade etmek isterim.  
 
Değerli konuklar; 
Uzun süredir dondurulan Türkiye-AB ilişkilerinin son zamanlarda mülteci krizinin 
gölgesinde yeniden canlandığına şahitlik ediyoruz. Suriye’de yaşanan insanlık 
dramına, uluslararası kamuoyunun geç tepki vermesi, sürecin doğru okunamadığını 
göstermektedir. Türkiye bu süreçte 3 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği 
yapmıştır ve yapmaya da devam etmektedir. Suriyeli mültecilerin Avrupa’nın 
sınırlarına akın etmesi, Avrupalı liderleri bir nebze de olsa soruna eğilmek zorunda 
bırakmıştır. Türkiye-AB arasında Geri Kabul Anlaşması ile başlayan müzakereler, 
Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması noktasında bazı şartların yerine 
getirilmesini gerekli kılmıştır. Vize uygulaması zaten Türk firmaları için haksız rekabet 
yaratan bir durumdu ve AB değerleri çerçevesinde bazı teknik standartlar gözetilerek 
zaten kaldırılması gerekirdi. 
 
Denizli’den AB liderlerine sesleniyoruz. Hali hazırda uygulanan vize rejimi, Ankara 
Anlaşması’na da adil rekabete de, AB değerlerine de aykırıdır. Konunun siyasi bir 
zemine çekilmesi gösteriyor ki, mülteci krizini doğru okuyamayan AB liderleri benzer 
bir yanlışa tekrar düşmektedir. Bu hatadan geç de olsa dönülmelidir.  
 
Suriye’de yaşananların ülkemize en net yansıması, geçtiğimiz yıldan bugüne artan 
terör olayları ve Şubat ayından bu yana Kilis şehrimize düşen 80’in üzerinde roket 
mermisinin yarattığı kayıplarımızla ortadadır. Yaşanan terör olayları karşısında sivil 
halkın etkilenmemesi ve daha fazla şehit verilmemesi için de her türlü önlemin 
alınması gerekmektedir. Bugün Denizli neyse Kilis’te odur. Dün içeride ve dışarıda 
yaşadığımız teröre nasıl Ortak Akıl ve Ortak Duruş sergilediysek, bugünde Kilis’te 
yaşananlara sessiz kalamayız.  
 
Gerek terör olayları gerekse de sınırlarımıza yönelik tehditler bölgede; toplumsal, 
siyasal ve ekonomik anlamda ağır bir tablo yaratmıştır. Bölge insanının, esnafın, 
tüccarın, yatırımcının yani iş insanlarının üzerindeki ağır ekonomik baskının 
hafifletilmesi noktasında çalışmalar yapılmalıdır. Bu ekonomik tedbirlerin sadece bir 
alana değil, tüm bölgeyi kapsayacak şekilde genişletilmesi ve zamana yayılmadan 
ivedilikle hayata geçirilmesini bekliyoruz.  
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Değerli konuklar; 
Barışın dilini egemen kılmak, barış diliyle konuşan bir siyaset kültürü yaratmak için 
kurumsal ve zihniyet değişimine ihtiyacımız var. Bu zihniyet değişimi için de en temel 
göstergenin gelişmiş bir demokrasi kültürü olduğuna inanıyoruz. Demokrasi ancak 
kurumsallaşmış yapılarla mümkündür ve bir ülkenin kurumları da, gücünü 
demokrasiden alır. Gelişmiş bir ekonomi için, gelişmiş bir demokrasinin şart olduğu 
bilinmelidir.  
 
TÜRKONFED olarak Yeni Anayasa yapım sürecinde, ister parlamenter sistemde 
kalalım, ister başkanlık sistemine geçelim; asıl önemli olan denge-denetleme 
mekanizmaları ve güçler ayrılığı olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada sivil 
toplumun, özellikle iş dünyası örgütlerinin, ekonomik ve demokratik kurumların 
aşınmasına karşı oynadıkları denetleyici rol çok önemlidir. Ancak bireysel ve 
toplumsal özgürlüklerin, evrensel ölçülerde genişletildiği bir demokrasi kültüründe, 
arzu ettiğimiz toplumsal derinliği kazanabilir; yani, “Orta Demokrasi Tuzağı’na” 
düşmekten kurtulabiliriz.  
 
Konseyimizde aynı zamanda ekonomi-demokrasi ilişkisinde özel sektörün rolünü 
güçlendirecek çok önemli bir ilk yaşanacaktır. Dünyanın en kapsamlı kurumsal 
sürdürülebilirlik platformu olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, başta 
özel sektör kuruluşları olmak üzere kurumları; insan hakları, çalışma standartları, 
çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında harekete geçmeye davet etmektedir.  
 
Bu girişimin ülkemizde yaygınlaştırılması ve sorumluluk sahibi iş modellerinin iş 
dünyası tarafından benimsenmesi için TÜRKONFED ve üyesi birçok dernek de 
imzacılar arasında yer almaktadır. Konsey toplantısının sonunda yeni üyelerin 
katılımına dönük Küresel İlkeler Sözleşmesi İmza Töreni gerçekleştirilmesinin 
mutluluğunu yaşayacağız. Bu güzel gelişmelerin ışığında Konsey toplantımızın ev 
sahipliğini yapan GESİFED’in değerli Başkanı Gültekin Salgar ve yönetim kuruluna 
teşekkürlerimi sunuyorum. Konseyimizin ülkemize, demokrasimize ve ekonomimize 
hayırlı olmasını diliyor, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 
 

 
 
Bilgi Notu: TÜRKONFED: Çatısı altında 24 federasyon ve 186 dernek üzerinden 24 bin iş insanı ve 40 bine 
yakın şirket yer alan TÜRKONFED, üye tabanı ile toplam (enerji dışı) dış ticaretin yüzde 83'ünü, tarım ve kamu 
dışı kayıtlı istihdamın yaklaşık yüzde 55’ini sağlamaktadır. İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve İç Anadolu, 
Trakya, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Orta Anadolu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Batı Akdeniz, 
Doğu Akdeniz, Güney Marmara, Çukurova, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Zafer, Doğu, Serhat, Dicle 
ve Fırat Sanayici ve İşadamları Federasyonu’nun yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Moda ve Hazır 
Giyim Federasyonu, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu da TÜRKONFED üyeleridir. TÜRKONFED, Avrupalı 
KOBİ’lerin çatı örgütü olan ve 12 milyon firma ve 55 milyon çalışanı temsil eden Avrupa Esnaf, Sanatkar ve KOBİ 
Birliği (UEAPME) üyesidir.  
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