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Değerli iĢ dünyası temsil kuruluĢlarının Sayın BaĢkanları;  
Sayın AB Komisyonu BaĢkan Yardımcısı,  
AB Komiserleri ve Bakanlar… 
 
Hepinizi TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum.  
 
AB-Türkiye Üst Düzey Ekonomik Diyalog toplantısına katılmaktan memnuniyet 
duyuyorum.  
 
Türkiye’nin en geniş KOBİ yapılanmasına sahip örgütü olan TÜRKONFED, gücünü 
ve etkinliğini Türk ekonomisinin yüzde 95’ini oluşturan KOBİ’lerden almaktadır. Ana 
misyonumuz KOBİ’lerin küresel rekabette avantajlı konuma gelmesi, KOBİ eksenli 
politikaların ulusal ve uluslararası alanda kapsayıcı bir anlayışla şekillendirilmesidir.  
 
TÜRKONFED olarak Türkiye’nin yönünün Avrupa Birliği olduğuna inanıyoruz ve farklı 
alanlarda işbirliğinin yoğunlaştırılmasına yönelik adımları memnuniyetle karşılıyoruz. 
Ancak vurgulamak isteriz ki ilişkilerimizin ana çerçevesi tam üyelik hedefiyle 
sürdürülen katılım müzakereleridir. Birbirini tamamlayıcı olması gereken bu 
süreçlerde, KOBİ’lerin görüş ve beklentilerinin daha etkin bir şekilde yer alması 
noktasında önerilerimizi paylaşmak istiyoruz. 
 
İstihdam artışı, iş yaratımı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için anahtar olan 
KOBİ’ler, AB-Türkiye entegrasyon sürecinin geleceğini oluşturacaktır. KOBİ ayağı 
zayıf kalan girişimlerin riskleri önleme ve fırsata dönüştürme etkinliği, dijital 
dönüşümün sunduğu ekonomik potansiyeli hayata geçirme kabiliyeti de aynı ölçüde 
zayıf kalacaktır. Dolayısıyla politika ve yasa oluşum süreçlerinde KOBİ’lerin etkili bir 
şekilde değerlendirme kapsamına alınması; “KOBİ testleri ve “etki analizlerinin” daha 
etkili bir şekilde işletilmesi gerekmektedir. Bu süreçlere Avrupa düzeyinde ortak 
sorunlara ortak çözümler geliştiren iş dünyası kuruluşlarının ve sivil toplumun 
tecrübelerinden daha fazla faydalanılmalıdır. 
 
Bu konu AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin, 21. Yüzyıl ticaret kurallarına uygun şekilde 
güncellenmesi ve kapsamının genişletilmesi sürecinin başarısı üzerinde de belirleyici 
olacaktır. TÜRKONFED ve üyesi olduğu Avrupa KOBİ Birliği, Gümrük Birliği 
kapsamında KOBİ’lerin ihtiyaçlarını ele alan özel bir başlık olması ve tüm başlıklarda 
KOBİ’lerin ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulmasını beklemektedir.  
 
Ekonomik entegrasyon ancak güçlü bir siyasi, sosyal ve kültürel entegrasyonla 
derinleştirilebilir. Uyum çalışmalarının hızlandırılması; hukukun üstünlüğü, insan 
hakları, ifade özgürlüğü gibi temel demokrasi değerlerinin güçlendirilmesi, iş 
dünyasının toplumsal refaha katkısını en üst düzeye çıkaracak girişimler için ön 
koşuldur. Katılım müzakereleri çerçevesinde önünde açılması için engel bulunmayan 
ve demokratik ekonomik yönetişim için önem teşkil eden sosyal politikalar, kamu  
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alımları ve rekabet konulu başlıkların açılmasını bekliyoruz. AB kurum ve 
temsilcilerinden, sürecin güvenilirliğini olumsuz yönde etkileme riski taşıyan siyasi 
engel ve çekincelerin giderilerek, sürecin etkin olarak işletilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz.  
 
Entegrasyonun derinleşmesi hedefiyle “Üst düzey ekonomik diyalog” ve benzer 
girişimler memnuniyet vericidir. Ancak entegrasyon sürecimize, dolayısıyla 
ekonomilerimize esas faydayı sağlayacak yenilikçi anlayışın henüz benimsenmemiş 
olduğunu da görüyoruz. Bu tür girişimlerin başarısı tekrarlardan arındırılmış, yeni 
işbirliği modelleri ve ekonomik gerçeklikle uyumlu mekanizmaların oluşturulmasını 
gerekli kılmaktadır. Aksi takdirde hızla dönüşen dünyada, etkileri ekonominin ötesine 
geçen zorluklarla yüzleşme riski ile karşı karşıya kalırız.   
 
Değişen küresel şartlar ve AB dinamikleri; daha geniş, daha güçlü bir AB ihtiyacına 
işaret etmektedir. Süreç içerisinde gereklilikleri yerine getiren Türkiye ve içte yapısal 
sorunlarını çözen AB’nin gelecekleri ortaktır. Ortak hedeflerimize ulaşmak için 
ilişkilerimizi tanımlayan mevcut mekanizmaları en etkili şekilde işletmemiz ve 
geleneksel kalıpların dışına çıkan bir anlayışla geliştirmemiz üzerimize düşen esas 
sorumluluktur. 
 
TÜRKONFED olarak ihtiyaç duyulan dönüşüme mevcut olan güçlü bağlarımız ile 
destek vermeye hazırız. Üst Düzey Ekonomik Diyalog sürecinin ikili ilişkilerin 
geliştirilmesinde katkı sağlaması en büyük arzumuzdur. Bu noktada İktisadi Kalkınma 
Vakfı ile Türkiye Ekonomik ve Politikalar Araştırmalar Vakfı’na; ayrıca, bugün bu 
masanın etrafındaki iş dünyası temsil kuruluşlarına, sürece sağlayacakları katkı için 
teşekkür ediyorum.  Beni dinlediğiniz için teşekkürler… 
 
 
 

 

 

 
 
Bilgi Notu: TÜRKONFED: Çatısı altında 24 federasyon ve 186 dernek üzerinden 24 bin iş insanı ve 40 bine 
yakın şirket yer alan TÜRKONFED, üye tabanı ile toplam (enerji dışı) dış ticaretin yüzde 83'ünü, tarım ve kamu 
dışı kayıtlı istihdamın yaklaşık yüzde 55’ini sağlamaktadır. İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve İç Anadolu, 
Trakya, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Orta Anadolu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Batı Akdeniz, 
Doğu Akdeniz, Güney Marmara, Çukurova, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Zafer, Doğu, Serhat, Dicle 
ve Fırat Sanayici ve İşadamları Federasyonu’nun yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Moda ve Hazır 
Giyim Federasyonu, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu da TÜRKONFED üyeleridir. TÜRKONFED, Avrupalı 
KOBİ’lerin çatı örgütü olan ve 12 milyon firma ve 55 milyon çalışanı temsil eden Avrupa Esnaf, Sanatkar ve KOBİ 
Birliği (UEAPME) üyesidir.  
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