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Öncelikle teşekkür ederim. TÜRKONFED'den başlayaraktan bu silsile içerisinde bugünü bu 

organizasyonu burada Denizli'den başlatan bütün organizasyonun sac ayaklarına burada TÜRKONFED 

Başkan Yardımcımız Reyhan Hanım'dan başlayarak Merkezefendi Belediyesi Daha İyi Yargı Derneği 

baromuz ve birçok sivil toplum kuruluşu burada. Kimisi konuşmacı, kimisi dinleyici. olarak katkıda 

bulunduğu için. Dünya gazetesinin de burada kendisini merkeze alıp son dönemlerde oluşan psikolojik 

ortamdan etkilenmeden konuşmaya Denizli'den başlatması hukuk denilen şey çünkü hukuk ve eğitim 

dokunulası sıkıntılı kalemler şu anda Türkiye'de konuşmak birçok kılcal damarı zıplatan dokunan bir nokta 

olduğu için herkese teşekkür ederim.  

Buraya gelirken Türkiye'nin şu anda en saygıdeğer Anket firmasının dün verilerine baktım. yani isim 

vermeyeyim, reklam olmasın diye söylemiyorum. Demokrasiden memnuniyet oranı Şubat ayında yüzde 

on beşmiş Türkiye'de. Başında bir Denizli'nin bulunduğu anket şirketine diyebiliriz. Diyor. Isim vermeyelim. 

Yani uzun yıllardır da seçim sonuçlarında yüzde doksan sekize yakın bildiğini de söyleyelim. Reklam 

yapmayalım. Tamam gel. Evet. ya bu tabii çok kaygı verici. Tabii insanların artık demokrasi söyleminden 

algıladığı bizim içinde bulunduğumuz demokrasi yani Yunanlıların Demos Kratos'tan getirdiği demokrasi 

değil. biz tabii bu işin bu tarafına gidersek buradaki avukat arkadaşlarımızın teknik alanına girip haksızlık 

yapmış oluruz. Bilmediğimiz bir konuda ahkam kesmiş oluruz. Sonuçta bizler reel sektör temsilcileriyiz. 

Reel sektöre bakan yüzünü soruyorsunuz diye evet. Algılıyorum. reel sektörün kuvvetli kasları var. 

 
Çok belirsizlikle uğraşmasına rağmen bugün güncelde baktığımızda kucağımızda yürüttüğümüz çip 
krizimiz var. Konteyner krizimiz var. Döviz kendimize ait döviz dalgalanmalarından kaynaklanan anlık 
yönettiğimiz bir iş biçimi var. Covid artık normalize olmuş bir problem aslında. Her gün o gün iş yerine kaç 
personelimizin geleceğini bilmediğimiz Mavi yakasında, gri yakasında, beyaz yakasında bilmediğimiz kaç 
kişiyle üretim mekanizmalarını, karar mekanizmalarını yöneteceğini bilmediğimiz bir Covid problemimiz 
var. İşte üç dört gündür de kucağımızda patlayan bir Ukrayna krizi var. Biz özellikle Türk üreticisi Türk 
sanayicisinin oluşturduğu yıllara sarih oluşturduğu kaslar demin Müjdat abinin de bahsettiği Müjdat 
başkanın da bahsettiği bir kuşak öncesinden çocukluğumuzdan gelen her dönem yeni bilmediğimiz farklı 
problemlerle hemhal olmamasından geliştirdiğimiz kaslardan dolayı bu saydıklarım ve sayamadığım 
birçok krizi biz yönetebiliriz. Yönetiyoruz da. 
Gün içerisinde karşılaştığımız burada saymıyorum. Kişilerin egosundan kaynaklanan yönetim 
tekniklerinden kaynaklanan veya günümüzde yüz yüze olduğumuz değişimle kaynaklanan şeyleri hiç 
saymıyorum bile bu problemler içerisinde. 
 
Ama bütün bunları yönetebilir olmak için demin dikkatimi çekti Reyhan Başkan'ın söylediğinde. öyle bir 
zemin lazım ki bize oturduğumuz zeminin sabit olması lazım. Bunu da hukuk olarak görüyorum. Hukuk 
zemini oynamaya başladığı zaman bu demin saydığımız problemlerin hiçbirinin çözülebilir olma ihtimali 
yok. 
 
Hızlı ve adil bir yargılama. Gelişmiş ülkeler seviyesinde bir hukuk düzeni. Bizim reel sektör tarafına 
hukukun bakan yüzü. Bunun ötesinde size söyleyebileceğim güncelde işveren, iş gören problemleri bizim 
hukukta en çok yüz yüze olduğumuz.  
 
Avukatlara bu konuda teknik bilgisi olanlara verelim istiyorum bir an önce. Bizim bir aile firmamız var ve 
bu aile firmasında duvar aksesuarları yapıyoruz. İslami motifler yaptığımız bir grubumuz var. Bu grup da 
sürekli bir Ar-Ge gelişiyor. Ayetel Kürsi, Nas, muhtelif sureleri biz burada değişik modellerle yazıyoruz. 
 
Ve ciddi de ihracatımız var. Tabii sürekli bir argesi de var bu işin. Allah lafzını arkadaşlarımız farklı farklı 
şekillerde yazmışlar. Çok da güzel olmuş. AR-GE'si bitti, boyası bitti, deneme üretimleri bitti. 



Fotoğraflar çekildi, editler yapıldı. Artık öncelikli Amerika pazarından başlamak üzere dünyadaki 
Müslümanların satın alma gücü yüksek olan Müslümanların bulunduğu bölgelerde satışa çıkacağız. 
Işte Facebook'tan reklam bombardımanı yapacağız. Google'a reklamlara çıkacağız falan. O anda böyle 
alakasız, mavi yakalı bir arkadaşımızı geçerken baktı. Biz bir, bir buçuk ay uğraşmışlar. Ya dedi bu IŞİD 
bayrağını nereden buldunuz dedi. 
 
Meğerse İŞİD bayrağının üzerindeki Allah lafzıyla bizimkisi aynıymış. O dönemde IŞID habire kafa 
kesiyor. Düşünsenize biz onu ürün olarak çıkacağız. Yıllara sarı biriktirdiğimiz Tecrübe, bilgi, birikim şirket 
kültürü, aile kültürü, kişisel repütasyonlar. Hepsi bir anda yerle bir olacak. Yani sizin söylediğinize yakın 
olduğu için evet. Bunu söyleme zorunluluğu hissettim. Bu birçok iş verenin, birçok üreticinin, birçok 
kendisiyle kavgası olan, challengeı olan firmanın kendisini geliştirme derdinde olan firmaların yüz yüze 
olduğu bir süreç bu. 
 
Ben burada sözü çok uzatmayayım, verip teslim etmeden önce de demin gördüm, orta demokrasi tuzağı. 
Biz yedi sekiz yıl önce Denizli Sanayi İş Adamları Derneği olarak orta gelir tuzağı üzerine bir çalışma 
yaptık. 
 
Mehmet Salih başkanım döneminde ve bu dönemde ölçek ekonomisinden başladık çalışmaya. Ölçek 
ekonomisinin ülkeleri ne kadar büyüttüğü ama bir yere gelip tıkandığı ve bundan sonra da o tıkanıklığı 
adete bağlı değil inovatif ürünlerle geçebileceğimiz demin Müjdat abinin söylediği teknolojik ürünlerle 
geçebileceğimiz makro bulk satışlar milyonlarla yapılan satışlardan kar edilen mikro karlarla değil Steve 
Jobs'ın bize sattığı gibi gramı bin dolarlarla ölçülen ürün yapma yolculuğu yapma zorunluluğu ortaya çıktı. 
 
Biz bu orta gelir tuzağından nasıl kurtuluruz? Böyle bir kalın da bir kitapçık hazırlattık. Akademiler, 
üniversiteler falan bize çok destek verdi. Ve sonra e tamam dedik yolculuk belli. Ne yapmamız lazım? 
Akıllı, kendisini geliştirmeye açık bilgiyi almaya açık. Sürekli analiz yapan, sürekli konuşan, düşünen, 
tartışan beyinlerin bizim ekosistemimizin içinde olma gerekliliği çıktı ortaya. E bu ekosistem de geldiği 
noktada konuşacak, analiz edecek, fikrini söyleyecek, fikrini ortaya atacak. Şimdi baktık öyle bir taban 
yok. 
 
Bugün fikrinden dolayı içeride yatan bir sürü insan var. Yani hatalar yapmaya müsaade etmemiz gereken 
bir ekosistem. Bunlar belki halihazırdaki psikolojik yapıyla ters düşecekler. Zıt şeyler söyleyecekler. Sonra 
baktık ki orta gelir tuzağıyla orta demokrasi tuzağı aslında birbiriyle çok alakalı. Yani birisi yoksa öbürü de 
olmuyor. Ne yapıyoruz biz? on iki bine gidiyoruz. Yedi bin iki yüze geri geliyoruz. Şimdi sekiz bine çıktık. 
Kişi başı gelir olarak. 
 
Dünyada yirmi birinci G yirmideydik. Beş yıl önce G on yedideydik, on sekiz olduk, on dokuz olduk, yirmi 
olduk, şu anda yirmi birdeyiz. Ve tabii bunlar sizin bildiğiniz konular. Ben sizin alanlarınıza giriyorum ama. 
Estağfurullah. Kişi başı gayrisafi milli hasılada seksen beşle doksanıncı sıra arasındayız. Refah seviyesi 
yani. Toplam büyüklükte yirmi birinciyiz. Ki yirmi birinci ülke toplam sekizyüz milyar dolarlık bir gayrisafi 
milli hasıla büyüklüğü seksen beş doksan trilyonluk ilk yirminin toplam gayrisafi milli hasılasına baktığımız 
zaman yüzde biri bile etmiyor. Geri kalan yüz altmış ülkeyi saymıyorum. Yani biz aslında kendimizi biraz 
yukarıda görüyoruz. Ilk yirmiye girdik. Ama kişi başına düşen gayri safi milli hasılada da yüz seksen küsur 
ülke arasında seksen beşle doksanıncı sıradayız. yani refahımız düşük kişi başı. 
 


