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Sayın Valim, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Değerli Başkanlar, Kıymetli 

misafirler ve basın mensupları, Hanımefendiler Beyefendiler; 

 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  

 

TÜRKONFED ve TÜSİAD işbirliğiyle, bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması için çıktığımız 

BORGİP yolculuğunda, KOBİ’lerimizin kapasitelerini artıracak çalışmalarımıza hız kesmeden devam 

ediyoruz. Bu amaçla düzenlenen ve ev sahipliğini federasyonlarımızdan GESİFED’in yaptığı 

toplantımıza hoş geldiniz diyorum. 

 

Dünya, teknolojinin yarattığı hızla birlikte, sadece ekonomik değil hayatın her alanında muazzam bir 

değişimden geçiyor. Dijitalleşmenin yarattığı baş döndüren dönüşüm, yeni bir sistemi inşa ederken; 

yüksek katma değer yaratacak yeni teknolojiler ile üretim ve iş yapma modelleri de değişiyor. Kalkınma 

ve rekabetçilik artık yepyeni paradigmalarla ölçülüyor. Ülkelerin rekabetçiliği de yerelin yani 

kentlerimizin, dolayısıyla sektör ve işletmelerimizin rekabetçiliğiyle belirleniyor. Bu değişimin farkına 

varıp ödevini yapan ve stratejisini belirleyen ülkeler, hep birkaç adım önde olacak gibi görünüyor. Biz de 

adımlarımızı hızlı atmalı, teknolojik dönüşüme ayak uydurmalı, yarışta geride kalmamak için 

ekonomimizin ana dinamosu olan KOBİ’lerimizin ve işletmelerimizin kapasitelerini artırmalıyız. Zira, 

günümüz dünyasında artık “Büyük balık küçük balığı değil, hızlı balık yavaş balığı yutuyor…”  

 

Değerli konuklar; 

 

Gelişmiş bir ekonomi, ancak gelişmiş bir demokrasi ile mümkündür. Bunun yolu da insan hakları, fikir, 

ifade, basın özgürlüğü ve bağımsız yargı gibi evrensel ilkelerin içselleştirilmesinden geçmektedir. 

Devlette liyakati esas alan bir yapılanma, demokratik kurumlarımızın kurumsallaşmasına katkı 

sağlayacağı gibi toplumsal hafızada oluşması muhtemel gri alanları da ortadan kaldıracaktır. 

Uluslararası yatırımların çekilmesi, sanayimizin yüksek katma değerli teknolojik üretim ve ihracat ile 

rekabet gücünün artışında; yapısal ve ekonomik reformlar kadar, güvenlik-demokrasi dengesi de çok 

önemlidir.  

 

Sanayinin dönüşümünde güçlü bir altyapı ihtiyacının da nitelikli insan kaynağı ve mesleki eğitimden 

geçtiğini vurgulamak istiyorum. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin; bilim ve aklı ön plana 

alan, teknolojiyi tüketen değil üreten bir yetkinlikte, çağdaş bir eğitim sistemi ile yetiştirmeliyiz. 

Kalkınma ve sürdürülebilir büyüme için ayrıca kadının iş dünyasına ve hayatın her alanına aktif ve etkin 

katılımını sağlamaktan da geçmektedir.  

 

Önemle üzerinde durmak istediğim bir başka hususta; Evet, önümüzde yerel, genel ve 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri gibi önemli süreçler söz konusudur. Bu süreçlere geniş bir mutabakat ve 

uzlaşma kültürü ile hazırlanmak, kutuplaşma ve ayrışmaların önüne geçecektir. Böyle dönemlerde hiç 

olmadığı kadar, fikir ve ifade hakkına saygılı olmak gelişmiş bir demokrasiye giden yolun yapıtaşlarıdır. 

Adil ve hakkaniyet ilkesine riayet eden bir Hukuk Sistemi, ekonomiden toplumsal ve kültürel hayata 

kadar pek çok alanda gelişmişliğin garantisidir. Özellikle böyle dönemlerde uzlaşmanın bir yenilgi değil 

aksine bir zafer olduğunu görmek, hayatın normal akışına dönmesi için adımlar atmak, siyasette 

kapsayıcı bir dil ve söylem ile topluma güven vermek, birlik ve beraberliğimizi de kuvvetlendirecektir.  
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Anayasamızın ikinci maddesinde yazdığı gibi “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma 

ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen 

temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir” Bizlere düşen temel görev de 

adaletin o ince terazisini; demokrasi, yargı bağımsızlığı, adil yargılanma, fikir, ifade ve basın özgürlüğü 

gibi evrensel insan haklarına uyumla güçlendirmektir.  

 

Evet, Değerli Dostlar; 

 

Türkiye ekonomisinin 2017 yılında yüzde 7,4 büyümesinde, KOBİ’lerimizin performansı önemli bir 

fark yaratmıştır. Özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmelerimizin, yılın ikinci yarısı ve son çeyreğinde 

istihdama katkısı görülmektedir. KGF başta olmak üzere ekonomiye can suyu ve nefes veren teşvik ve 

destekler büyümeyi desteklemiştir. İçinden geçtiğimiz böyle bir dönemde, ülkemizin performansından iş 

dünyası olarak bizlere moral ve motivasyon veriyor elbette.  

 

2017 büyümesi, hepimize; KOBİ’lerimiz büyürse, Türkiye’nin de büyüyeceğini göstermiştir. Artık odak 

noktamız, büyümenin devamlılığı için KOBİ odaklı politikaların daha etkin bir reform gündemi ile ele 

alınması olmalıdır. Güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye, sürdürülebilir bir büyüme ve rekabetçilik 

gücü artışı ile sağlanacaktır.  

 

2018 yılının da güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ile kapatılması için, KOBİ’lerin yetkinlikleri 

geliştirilmeli, dijital dönüşüm sürecine entegre edilmeli, üretime ve yatırıma dönüşecek teşvik, kredi ve 

desteklerden yararlandırılmalı, finansmana erişim başta olmak üzere, nitelikli insan kaynağı ile ihracat 

güçleri artırılmalıdır. “Yerelden-küresele” rekabetçilik zincirinde yeni bir kalkınma modelini harekete 

geçirecek, büyümemizi sürdürülebilir kılacak güç KOBİ’lerimizdedir. Yani KOBİ’lerimizin 

sürdürülebilir büyümeleri ile yerelde yaratacakları kalkınma hamlesi için kapasitelerinin geliştirilmesi 

“yerli ve milli bir politika” haline getirilmelidir.  

 

Değerli Dostlar; 

 

Denizli ekonomisinin ana dinamosunu da tekstil sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 40 bin KOBİ 

oluşturmaktadır. Başat sektör olan tekstil, aynı zamanda önemli istihdam artışı da yaratmaktadır. Denizli 

özellikle tekstil sektörü ile rekabetçilikte 2008-2015 yılları arasında önemli aşamalar kat etmiştir. Yerel 

aktörlerin oluşturacağı kent konseyi ile Denizli’nin potansiyelleri doğrultusunda ortaya koyacağı 

kalkınma modeli, yerelde ve bölgesinde önemli bir sıçrama yaratacaktır.  

 

81 ilin rekabetçiliğini tespit ettiğimiz Türkiye Rekabet Endeksi raporumuzda Denizli ilk 10 il içinde yer 

almaktadır. Denizli, makro ekonomik istikrar, piyasa büyüklüğü, finansal derinlik emek piyasası 

endekslerinde ilk 15 il arasında yer alırken, en kötü olduğu alanların ise insan sermayesi dediğimiz 

işgücünün temel eğitim süreci ve kalitesinde yaşamaktadır. Bir başka kötü olduğu endeksinde teknolojik 

gelişim altyapısı, paten ve marka başvuruları gibi kriterlerin ölçüldüğü yaratıcı sermayede yaşandığını 

hatırlatmak isterim.  

 

Denizli’nin rekabetçilikte ilk 10 içinde kalması, hatta yükselmesini sağlamak için KOBİ’lerimizin insan 

kaynağı altyapısı ile yüksek teknoloji kullanımını geliştirmek gerektiği ortadadır. 
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Değerli Dostlar; 

 

Ekonomiye güç veren işletmelerimizin yüzde 99’unu KOBİ’lerimiz oluşturmaktadır. KOBİ’ler, toplam 

istihdamın yüzde 78’ini, toplam katma değerin yüzde 55’ini, toplam satışların yüzde 65,5’ini, 

toplam yatırımların yüzde 50’sini, toplam ihracatın yüzde 60,1’ini, toplam kredilerin yüzde 

24’ünü gerçekleştirmektedir.  

 

Bu gücün devamlılığını sağlamak sorumluluğumuzun bilinciyle TÜRKONFED olarak TÜSİAD ile 

işbirliğiyle Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi, BORGİP’i tasarladık ve uygulamaya koyduk. 

Amacımız Türkiye’nin rekabetçilik yarışında geride kalmaması, sürdürülebilir büyümesinde yerel 

dinamiklerin harekete geçirilmesi, KOBİ’lerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve en nihayetinde yeni bir 

kalkınma modelinin başarılı örneklerle ortaya konmasıdır. 

 

KOBİ’lerimizin rekabet gücünü yükselmek için teşvik ve destekler bir kaldıraçtır. KOBİ’lerimizin 

kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, nitelikli insan kaynağı ve finansmana erişim, pazarlama ve ihracat 

kapasitelerinin artırılması ile mentörlük destekleri, reel sektörün gelişmesi ve dönüşmesini de 

sağlayacaktır.  

 

Verimlilik, istihdam, teknolojik altyapı, Ar-Ge ve inovasyon gibi alanlarda KOBİ’lerimizin küresel 

rekabet gücünü artırmayı hedefleyen BORGİP, Türkiye ekonomisinin yerelden başlayacak bir kalkınma 

hamlesi ile sürdürülebilir büyümesinin ve Orta Gelir Tuzağı’ndan çıkışının anahtarı niteliğindedir.  

 

İşletmelerimizin iyi yönetilmesini sağlamak, rekabetçiliğini artırmak, nitelikli insan kaynağını 

geliştirmek, sanayimizde bilgi ve teknolojik dönüşümü yaratmak, ekonomimizin sürdürülebilir 

büyümesini sağlamak, yerelden kalkınmayı desteklemek bölgelerarası gelir uçurumunu da azaltacaktır. 

Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliği, işletmelerin üretkenliği ve verimliliğine odaklanan 

BORGİP, bir Türkiye projesidir. TÜRKONFED olarak hep söylediğimiz gibi; “KOBİ’lerimiz 

büyüyecek, Türkiye büyüyecek. Kentlerimizin rekabetçiliği artacak ki, ülkemizin rekabet gücü 

artsın.”  

 

2017 yılında Londra Borsası işbirliğiyle hazırladığımız Türkiye’nin Yükselen Liderleri araştırma 

raporunun ikinci aşamasında neden Denizli’den ilham veren bir işletmelerimiz olmasın. Bu potansiyele 

Denizli sahip, işte BORGİP bu açıdan da önemli bir projedir. İlham veren işletmelerin ortaya çıkmasına 

yardımcı olacak şekilde KOBİ’lerimizin kapasitelerini geliştirecektir. İddia ediyorum bugüne kadar 

ayakları bu kadar yere basan, çok paydaşlı ve odağına KOBİ’leri alan başka bir proje yoktur.  

 

BORGİP’in detaylarını projenin mimarlarından, TÜRKONFED Başkan Yardımcımız ve TÜSİAD 

BORGİP Çalışma Grubu Başkanımız Sayın Şükrü Ünlütürk detaylarıyla aktaracak. Kendisini her 

zamanki olduğu gibi ilgi ve keyifle dinleyeceğiz.  

 

Bu vesile ile bugüne kadar BORGİP toplantılarına ev sahipliği yapan başta GESİFED olmak üzere tüm 

federasyon ve derneklerimiz ile üyelerine, siz değerli iş insanlarına, BORGİP ekibi ve paydaşlarına 

şükranlarımız sunuyorum.  

 

Beni sabırla dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum.  
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