
Değerli Hanımefendiler,  

Kıymetli Arkadaşlarım,  

Hepinize ‘Hoş geldiniz’ diyor, başta eşlerimiz 
olmak üzere sizleri saygıyla selamlıyorum.  

Bu güzel birliktelik tablosuna bakıp ta 
duygulanmamak elde değil.  

Bu tabloda bir hayalin gerçeğe dönüşen öyküsü 
var.  



Bu tabloda azim var, sabır var, başarı var...  

Bu tabloda doğusuyla batısıyla, güneyiyle 
kuzeyiyle, yavru vatan Kıbrıs’la birlikte Türkiye 
var...  Bu tabloda alın teri var...  Bu tabloda sevgi, 
mutluluk  ve elbette ki gurur var.  

Türkiye’nin üyeleriyle en güçlü, 

Bölgesel ve sektörel federasyonlarıyla en yaygın, 

Söylemleriyle en etkin, 



Ortaya koyduklarıyla en yararlı 
Konfederasyonu’nu Türkiye’ye kazandırdığınız için 
hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum.  

Bugün, TÜRKONFED’in 10’uncu kuruluş 
yıldönümünü kutluyoruz.  

Bu 10 yıllık süreç içerisinde, onlarca yararlı 
girişimimiz oldu. İş dünyamızın uluslararası 
rekabet gücünün artması çerçevesinde çabalar 
sarf ettik.  



Faaliyetlerimizi yurt dışına taşıdık, ülkemiz iş 
dünyasını uluslararası entegrasyona taşıma 
anlamında girişimlerimiz oldu.  

Ses getiren raporlarımız, karşılık bulan 
önerilerimiz, motivasyon artıran girişimlerimiz 
oldu… 

Bunların hepsi somut çabalarımızdı.  

Elbette çok değerliydi… Ancak, bunlardan daha da 
önemlisi şuydu… 



Bizler, güzel Türkiyemiz’e, ‘bağımsız’, ‘şeffaf’, 
temeli demokrasi, hukuk, insan ve çevre sevgisi 
içeren bir yapı bırakmaya  çalıştık.  

İş insanlarının bünyesinde yer almaktan gurur 
duyduğu, söylem ve önerilerini ekonomi 
yönetiminin ilgiyle izlediği, AB çeşitli kurumlarının 
muhatap kabul ettiği saygın yapının her bir 
tuğlasını oluşturan sizlere şükranlarımı 
sunuyorum.  



Hepiniz, sadece şirketlerinizin büyümesi için değil, 
yaşadığınız kent için, bölge için ve Türkiye için 
çalıştınız, çalışıyorsunuz… 

Yanımızda durmasaydınız, güç vermeseydiniz, 10 
yılda böylesine güçlü bir aile kurulamazdı.  

TÜRKONFED’in 10 yıllık öyküsünü anlatmak dile, 
yazmak kaleme kolay gelebilir… 

 



Bu Konfederasyon kurulurken ve büyürken işten, 
eşten, çocuklardan uzak kalma pahasına özveri 
vardı… Yoğun çalışma, uykusuz geceler, kat edilen 
kilometreler vardı… Engelleri aşma mücadelesi ve 
sabır vardı… O yüzden eşlerimizden, 
çocuklarımızdan ve sevdiklerimizden bizleri 
bağışlamalarını diliyorum.  

Bu güzel gecede, TÜRKONFED’in 10 yılını 
anlatacak, neler yaptığımızı aktaracak değilim.  



Yarın, gerçekleştireceğimiz 10’uncu yıl kutlama 
etkinliğimizde çok detaylı bilgiler sizlerle 
paylaşılmış olacak.  

Bu güzel gecede, böylesi bir kurumun Türkiye’ye 
kazandırılmasına katkı sağlayanlara tek tek 
teşekkür edip vaktinizi almak da istemiyorum. 
Çünkü, o kadar çok değerli isim var ki, bir tekini 
bile heyecanla unutmaktan korkuyorum. Ancak 



izninizle bu gece çok özel bir teşekkürü hakeden 
Eşlerimize yapmak istiyorum. 

Bu uğurda kendilerini zaman zaman yalnız 
bıraktığımız  ve bizlere her zaman destek olan 
eşlerimize Çok ama çok büyük teşekkür ediyorum 
ve kendilerine büyük bir alkış rica ediyorum.. 

Bu gece birlik olduğumuzu, güçlü bir aile 
olduğumuzu göstermeye  ne dersiniz arkadaşlar?… 



Bu gece eğlenelim mi?    Bana göre, bunu hak 
ettik.  

Çünkü,Türkiye’ye ilelebet lazım olacak bir iş 
dünyası Konfedarasyonu armağan ettik…  

Evet…Bu gurunun hepimizin olduğunu bir kez daha 
hatırlatıyor, başta hanımefendiler olmak üzere 
hepinize saygılar sunuyorum… 


