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Sayın Başkanlar, DOGÜNSİFED’in değerli üyeleri, değerli basın mensupları,
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gerek
platform olarak faaliyet gösterdiğimiz dönemde, gerekse federasyonun oluşum süreci
içinde yakın mesai içinde olduğumuz dostlarımızla, DOGÜNSİFED’in ev sahipliğinde bir
kez daha Diyarbakır’da bir araya gelmiş olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bana
sizlerle birlikte olma fırsatı verdiği için Doğu ve Güneydoğu Sanayici ve İşadamı
Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şeyhmus Akbaş şahsında tüm
DOGÜNSİFED üyelerine teşekkür etmek istiyorum.
Bugün, doğuşuna hepimizin tanıklık ettiği ve destek verdiği DOGÜNSİFED’in ikinci
Genel Kurulu gerçekleşiyor. DOGÜNSİFED’in kuruluşundan bu yana sadece iki yıl geçti.
Ancak son derece sevindirici bir şekilde görüyorum ki DOGÜNSİFED daha şimdiden
misyonu doğrultusunda ilerliyor.
1997 yılında, İstanbul’daki ilk SİAD Zirvesi’nin gerçekleştirilmesine öncülük ettiğimizde,
böylesine kurumsal bir yapıya, bu kadar kısa bir sürede erişebileceğimizi beklemiyorduk.
Ancak, hepimizin katkılarıyla önce platformlar oluşturuldu. Bununla beraber Zirve ve
Başkanlar Konseyi toplantılarını düzenli bir biçimde sürdürerek kurumsallaşma yoluna
girmiş olduk.
Bu süreçlerin sonucunda önemli birikimler elde ettik. Bugün geldiğimiz noktada bu
süreçlerin önemini kurumsal bir yapıya kavuşmamız ile daha net olarak görmeye başladık.
Buna emeği geçmiş olan herkesi kutluyorum ve gerçekleştirdiğimiz işin ne kadar önemli
olduğunu zamanla daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum.
Değerli arkadaşlar,
Bildiğiniz gibi, TÜSİAD kuruluş sürecinde büyük emek sarfettiğimiz Türk Girişim ve İş
Dünyası Konfederasyonu TÜRKONFED’de, Sektörel Dernekler Federasyonu’nun bir
üyesi olarak yerini almıştı. TÜSİAD olarak geçen zaman içinde TÜRKONFED’e bağlı
tüm federasyonlara üye olma kararı aldık. Bu karar çerçevesinde Mart ayında
MAKSİFED’e üye olduk.
Yine bu karar çerçevesinde DOGÜNSİFED’e yaptığımız üyelik başvurumuz, Yönetim
Kurulu tarafından olumlu karşılandı. Bugün itibariyle TÜSİAD olarak DOGÜNSİFED’e
resmen üye olmuş bulunuyoruz. Bu bağlamda, Başkan Şeyhmus Akbaş şahsında tüm
DOGÜNSİFED üyelerine tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ancak, artık üye olduğumuz
DOGÜNSİFED’den bir talebimiz olacak. Bu talebimiz, bir taraftan bölge ekonomisi daha
rekabetçi kılınırken, diğer taraftan da sosyo-ekonomik yapının daha güçlü ve istikrarlı bir
hale getirilerek, bölge insanının daha iyi refah koşullarına kavuşturulmasıdır.
TÜSİAD olarak, DOGÜNSİFED’e üyeliğimiz ile bölgedeki gönüllü iş dünyası
örgütlenmesinin ve girişimciliğin gelişimine destek olmayı umut ediyoruz. TÜSİAD’ın,
35 yıllık tecrübesi, yurt içinde ve dışında edindiği geniş bilgi birikimi ve yerleştirdiği
çalışma yöntemleriyle, tüm federasyonlara ve üye derneklere açık, geniş yelpazeli bir
katkı potansiyeli olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Bilgi ve tecrübelerimiz
yararlanmak isteyen herkese açıktır.
Hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum.

