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Değerli başkanlar, Kıymetli misafirler,  
Basınımızın Değerli Temsilcileri, Hanımefendiler, Beyefendiler, 
 
TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.  
Bodrum ve çevresindeki iş insanlarının birbiriyle olan ticaret hacimlerinin gelişmesi 
amacıyla başlatılan ve geleneksel hale gelen BESİAD 6. İş Dünyası Zirvesi’nde 
sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. BESİAD’ın da aramıza 
katılmasıyla TÜRKONFED olarak 25 federasyon, 194 dernek, 40 bin şirket ve 24 bin 
100 iş insanı ile ülke ekonomisine katma değer yaratmaya hep birlikte devam 
ediyoruz.  
 
Değerli iş insanları; 
Tarihsel önemde, küresel değişimlerin yaşandığı dönemlerden geçiyoruz. Türkiye, 
Anayasa Referandumu’nu geride bırakırken, yapısal sorunlarımız, dün olduğu gibi 
bugün de varlığını sürdürüyor. Bu sorunlar ancak, yapıcı bir bakış açısıyla, uzlaşma 
kültürünü esas alarak, tüm seslere ve renklere açık, özgürlükçü bir yaklaşımla 
çözülebilir. Birlik ve beraberlik duygularımızın sadece söz de değil, aynı zamanda 
uygulamalardaki ortak kararlarımızda da kendini hissettirmesi, geleceğe daha umutla 
bakmamızı sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde çıkartılacak Uyum Yasaları’nın da 
bu bakış açısıyla iktidarı, muhalefeti yani toplumun ihtiyaçları gözetilerek uzlaşı ile 
çıkartılmasını TÜRKONFED olarak önemsediğimizi bir kez daha vurgulamak 
istiyorum.  
 
Değerli Misafirler; 
Günümüzde artık sadece ülkeler değil, şehirler de rekabetçilikte yarışmaktadır. 
Şehirler marka güçleriyle, ülkelerin dinamolarıdır. Bu noktada Bodrum, Türkiye için 
olduğu kadar dünyanın da önemli turizm markalarından biridir. Romanlara, şarkılara 
ve şiirlere konu olan, sosyal ve kültürel hayatımıza damgasını vuran Halikarnas 
Balıkçısı’nın Bodrum’u, özellikle turizmde çok önemli potansiyeller barındırmaktadır.  
TÜRKONFED ve EDAM tarafından hazırlanan Rekabet Endeksi’nde Bodrum’un bağlı 
olduğu Muğla ile ilgili önemli veriler ortaya koymaktadır. Muğla, 2008 yılında 81 il 
arasında rekabet endeksinde 8’inci sıradayken, 2014’te 6’ıncı sıraya yükselmiştir.  
 
Bankacılık sektörü ve finansmana erişimin kolaylığını ifade eden finansal derinlik 
endeksinde 7’inci sıradan 3’üncü sıraya yükselen Muğla, en hızlı basamak atlayan 
illerden biri olmuştur. İşgücü piyasalarının verimliliği ve esnekliğini ölçen emek 
piyasaları endeksinde 8’inci sıradan 4’üncü sıraya yükselmesinde ise istihdam ve 
işsizlik oranlarının Türkiye ortalamasından daha iyi olmasının payı yüksektir. İnsan 
sermayesi endeksinde 8’incilikten 6’cılığa, fiziki altyapı endeksinden 6’cılıktan 
3’cülüğe yükselen Muğla’nın endekste zayıf olduğu alanlar da vardır.   
 
Makroekonomik istikrar endeksinde Muğla’nın 7’inci sıradan 17’inci sıraya 
gerilemesinde, kamu yatırımları içerisindeki payının azalmış olmasının etkisi 

http://www.turkonfed.org/
mailto:info@turkonfed.org


  

 

 
Refik Saydam Cad. Akarca Sk. No:41 Tepebaşı 34430 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye  www.turkonfed.org / info@turkonfed.org T+90 212 251 7300 / 

F+90 212 251 5877 

 

büyüktür. Bir şehrin ekonomik büyüklüğünü yansıtan piyasa büyüklüğü endeksinde 
19 sırada yer alan Muğla’nın yeri değişmemiştir.  
 
Teknoloji gelişimine uygun altyapının varlığı ve inovasyon yoluyla rekabet gücünü 
ölçen yaratıcı sermaye endeksinde ise 26’ıncı sıradan 30’uncu sıraya düşen Muğla, 
eğitim, sağlık, kültür, cinsiyet eşitliği gibi göstergeleri ele alan sosyal sermaye 
endeksinde ise 10’uncu sıradan 13’üncü sıraya gerilemiştir. Bu göstergeler Muğla’nın 
ve onun incisi Bodrum’un potansiyellerini ve gelişim alanlarını ortaya koyması 
açısından önemlidir. 
 

Değerli Misafirler; 
Ülkemizin küresel rekabet gücünü artırmanın yolu, firmalarımızın dolayısıyla 
KOBİ’lerimizin rekabetçiliğini artırmaktan geçiyor. Ekonominin belkemiğini oluşturan 
KOBİ’lerimizin, katma değer yaratacak ürün geliştirmelerinin, girişimci özelliklerinin 
ortaya çıkmasının önündeki en büyük engellerden biri yüksek teknoloji kullanımındaki 
eksikliktir. Bu durum 4. Sanayi Devrimi’nin ayak seslerinin duyulduğu günümüzde, 
KOBİ’lerimizin rekabetçiliğini olumsuz etkiliyor. Bu devrimi kaçırdığımızda ülke 
ekonomisinin, KOBİ’lerin dolayısıyla şirketlerimizin uluslararası alanda 
rekabetçiliğinde 40 yıl geride kalacağımız bir gerçektir. Artık bu gerçeğin farkına 
varmamız gerekiyor.   
 
Bu nedenle Anayasa Referandumu sürecinin tamamlanmasıyla artık, özgürlükçü bir 
demokrasi anlayışı ile ekonomiye odaklanma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Vakit 
kaybetmeden büyümenin kalitesini artıracak, nitelikli insan gücü ihtiyacını 
karşılayacak, yatırım ortamını iyileştirecek, ulusal ve uluslararası kamuoyuna güven 
ve istikrar aşılayacak, küresel ölçekte rekabetçi Türkiye’ye giden yolun yapı taşlarının 
oluşturulması gerekiyor. Ekonomik teşviklerin, KOBİ'lerin finansmana erişimini 
kolaylaştırarak, üretim ve ihracatın artırılmasını amaçlayan Kredi Garanti Fonu’nun 
bütçe disiplini gözetilerek etkinliğinin sağlanması, kayıt dışılığın önlenmesi, yerli 
üretimin desteklenmesi, teknoloji ve Ar-Ge odaklı politikaların izlenmesinin yanı sıra 
Bodrum gibi turizmde marka kentlerimizin ülke ekonomisine katkısını artıracak 
politikaların hayata geçirilmesi de önemlidir.   
 
Değerli Misafirler; 
Referandumlar, tüm dünyada demokrasi kültürünün parçasıdır. Toplumun demokratik 
bir olgunluk içinde verdiği oyun rengine güvenmemiz gerekiyor. Türk halkı refah, 
barış ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir toplumsal düzen beklemektedir. Bu 
toplumsal düzenin demokratik hukuk devleti ve dışa açık piyasa ekonomisi kuralları 
altında işlerlik kazanacağı da bir gerçektir. Gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir 
demokrasi kültürüne ihtiyacımız vardır. Gelişmiş demokrasilerin birleştirici unsuru ise 
kapsayıcı ve bütünleştirici bir anayasadır. 21. yy Türk toplumunun ihtiyaçlarına cevap 
verecek yeni  anayasanın; özgürlüklerin önünü açacak, toplumu birleştirecek şekilde, 
ortak akıl ve uzlaşıyla hazırlanması önemlidir. Ülkemiz, 21. yy’ın dünyasına yakışır 
yeni ve sivil bir anayasayı hak etmektedir.  
 

http://www.turkonfed.org/
mailto:info@turkonfed.org


  

 

 
Refik Saydam Cad. Akarca Sk. No:41 Tepebaşı 34430 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye  www.turkonfed.org / info@turkonfed.org T+90 212 251 7300 / 

F+90 212 251 5877 

 

Bu noktada ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve demokrasi yolculuğunda AB üyeliği 
hedefinin önemli bir çıpa işlevi gördüğünün hatırlatmak isterim. AB’ye uyum 
reformlarını sadece üyelik süreci için değil Türk halkının özlenen özgürlükçü 
demokrasiyi hak ettiğine inandığımız için destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde 
sadece içeride değil, dışarıda da uzlaşma kültürü ve diplomasi dilinin ağırlık 
kazanması için siyasi partilerimiz başta olmak üzere iş dünyası örgütleri, sivil toplum 
kuruluşları, kanaat önderleri ve toplum kesimlerinin ortak bir gelecek paydasında 
birleşmesi gücümüze güç katacaktır. İş insanları olarak ülkemize hep güvendik ve 
inandık. Elimizi taşın altına koymaktan hiç çekinmedik. 80 milyon olarak enerjimizi, 
geleceğimizi ilgilendiren konulara odaklamalı ve var gücümüzle ülkemizin kalkınması 
için seferber olmalıyız.   
 
Bu vesileyle bizleri Bodrum’da bir araya getiren BESİAD Başkanı Sayın İbrahim Emre 
Köroğlu ve yönetim kuruluna, BESİAD’ın TÜRKONFED ailesine katılımı noktasında 
gayretlerinden dolayı GESİFED Başkanı Sayın Gültekin Okay Salğar’a teşekkür 
ediyorum. BESİAD 6. İş Dünyası Zirvesi’nin bölgemize ve Türkiye ekonomisine katkı 
sağlayacağına yürekten inanıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
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