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Sayın Bakanım… Sayın Valim ve Belediye BaĢkanım...  
Federasyonlarımız ve üye derneklerimizin değerli baĢkanları...  
Basınımızın değerli temsilcileri...  
Kıymetli misafirler... Hanımefendiler... Beyefendiler... 
 
Türk GiriĢim ve ĠĢ Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu adına 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. TÜRKONFED olarak gücümüzü, ülke ekonomisinin 
de omurgasını oluĢturan KOBĠ’lerimizden alıyoruz. KOBĠ’lerimizin değiĢen dünya 
ekonomik sisteminde verimlilik ve iĢgücü istihdamının artıĢına yönelik çalıĢmalar 
yapıyoruz. Bu projenin yeni fikir durağı olan “BÜYÜYEN KOBĠ’ler” toplantısı için 
dinlerin, mezheplerin, etnik kimliklerin ve kültürlerin bir arada kaynaĢtığı 
MEDENĠYETLER ġEHRĠ HATAY’da olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 
 
TÜRKONFED olarak iĢ dünyasının ve toplumun sorunlarına çok sesli, tarafsız ve 
yapıcı bir bakıĢ açısıyla sahip çıkmaya çalıĢıyoruz. Sorunları tespit ediyor, çözümlere 
odaklanarak, öneriler getiriyoruz. Bugüne kadar bölgesel kalkınmadan KOBĠ’lere, 
mesleki eğitimden iĢ dünyasında kadın konusuna, istihdam ve gelir dağılımından 
demokratikleĢme alanlarına kadar çok önemli konularda raporlar hazırladık. Sadece 
rapor hazırlamakla kalmadık. Tespit ve önerilerimizi karar mercilerine; en baĢta 
hükümetimiz ile kamu kurum ve kuruluĢlarına da aktardık ve aktarmaya devam 
ediyoruz.  
 
Bölgesel kalkınma, TÜRKONFED’in en önemli misyonudur. Bölgelerarası eĢitsizliğin 
ortadan kaldırılması öncelikli hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda projeler üretiyor, 
paydaĢlarımızla ülke ekonomisine ve kalkınmasına hizmet ediyoruz. Özellikle 
KOBĠ’lerde Finansmana EriĢim, KOBĠ’lerde DönüĢüm raporlarımızla; giriĢimcilik ve 
rekabette, verimlilik politikalarının merkezinde KOBĠ’lerimizin olması gerektiğini 
söylüyoruz. Tespitlerimizin uygulanmasında ilgili kurum ve kuruluĢlar ile ortak 
çözümler geliĢtiriyoruz. 
 
“Bölgesel Kalkınmada Yerel Dinamikler” rapor serimize 2012 yılında “Çorum Modeli 
ve 2023 Senaryoları” ile baĢlamıĢtık. 2014 yılında Tunceli ve Kırklareli, 2015 yılında 
Edirne ve 2016 yılı Ocak ayında Tekirdağ, 2 gün öncede Antalya raporumuzu tanıttık. 
Sadece bir iĢ dünyası örgütü değil, aynı zamanda düĢünce kuruluĢu misyonumuza 
yeni bir halka daha ekledik. Brüksel temsilciliğimizle Avrupa’nın kalbinde 
çalıĢmalarımızı sürdürürken, Avrupa’nın en büyük iĢ dünyası kuruluĢlarından biri 
olan, Avrupa KOBĠ Birliği Üyesi olarak, küresel alanda da etkili çalıĢmaların içinde yer 
alıyoruz. Birlik, bugün AB politikalarına ve karar alma mercilerine doğrudan ulaĢan, 
12 milyon üyesi ile çok önemli bir uluslararası iĢ dünyası örgütüdür. TÜRKONFED, 
iĢte böyle önemli bir yapının içinde yer alarak, Türk iĢ dünyası ile Avrupa Birliği 
arasında köprü görevini üstlenmektedir. Aynı zamanda Almanya’dan, Gürcistan’dan, 
Kıbrıs’tan, Irak’tan ve Ukrayna’dan üye iĢ insanları derneklerimiz ile küresel ölçekte 
büyümeye devam ediyoruz. 
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Değerli Konuklar... 
 
KOBĠ’lerimizin son 10 yılda Türkiye ekonomisindeki ağırlığı artsada, verimlilik ve 
iĢgücüne katılım noktasında henüz istenen seviyede değiliz. TÜĠK verilerine göre 
KOBĠ’ler toplam giriĢim sayısının yüzde 98’ini, istihdamın da yüzde 78’ini 
oluĢturmaktadır. Yeni dünya düzeninde küresel rekabet gücümüzün en önemli ayağı 
olan KOBİ’lerimiz, sadece niceliksel olarak değil, niteliksel olarak da kendilerini 
geliştirmelidir.   
 
Bugün her alanda teknolojiyi kullanan, kalite ve inovasyona önem veren firmaların, 
büyüklüklerine bakılmaksızın, rakiplerini geride bırakmaktadır. Günümüz 
teknolojisinin yarattığı imkânlar düşünüldüğünde artık iş yapma modelleri de 
değişmektedir. Dijital ekonomi yeni bir ekonomik sistemin yani bilgi ekonomisinin kalp 
atışlarıdır. Bugün artık, büyük balığın küçük balığı değil, hızlı balığın yavaş balığı 
yediği bir küresel sistem söz konusudur. Evet, bilgi teknolojilerini doğru kullanan, 
verimlilik ve üretimde; kaliteyi, Ar-Ge ve inovasyon temeli atan, doğru pazar 
kanallarıyla ürün ve hizmeti etkin bir şekilde dağıtan KOBİ’ler ayakta kalacaktır.  
 
Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir olmasının yolu da, kaynağın, üretkenliği ve 
verimliliğinden geçmektedir. TÜRKONFED ve TÜSĠAD iĢbirliği ile hayata geçen 
Bölgelerarası Ortak GiriĢim Projesi, yani BORGĠP, üretkenlik, iĢgücü istihdamı, 
teknolojik altyapı, Ar-Ge ve inovasyon gibi alanlarda KOBĠ’lerimizin küresel rekabet 
gücümüzü artıracaktır. TÜRKONFED olarak çalıĢmalarımızda iĢ dünyası için bir 
vizyon ortaya koyarken KOBĠ’lerimiz ve giriĢimciler için de bir farklı çıkıĢ yolları 
bulmayı hedefledik.  
 
KOBĠ’lerimiz, büyümek için bir yandan yatırımlarını geliĢtirmeli, diğer taraftan da 
teknolojik altyapıya, özellikle biliĢim teknolojilerine yatırım yapmalıdır. KOBĠ’lerimizin 
sadece üretimde değil, süreç, organizasyon ve pazarlama faaliyetlerinde de 
inovasyona ağırlık vermeleri gerekmektedir. Doğrudan devlet eliyle gerçekleĢtirilecek 
destekler ve yasal mevzuat değiĢiklikleri dıĢında KOBĠ’lerimizin krediye eriĢimi 
artırılmalı, finans araçları çeĢitlendirilmeli, ihracat yapabilme kapasiteleri 
desteklenmeli, yeniden bir yapılandırma süreci baĢlatılırken, “Önce küçüğü düĢün 
ilkesi” ıĢığında, topyekun bir KOBĠ SEFERBERLĠĞĠ baĢlatılmalıdır. Unutulmamalıdır 
ki, gücümüzün kaynağı, imalat sanayisini besleyen KOBĠ’lerimizden gelmektedir. 
TÜRKONFED ve TÜSĠAD, iĢte BORGĠP ile böylesine önemli bir kaynağı harekete 
geçirmektedir. 
 
Değerli konuklar...  
 
Türkiye ekonomisi 2015 yılında seçimlerin gölgesinde kaldı. YaĢadığımız 2 seçim 
nedeniyle gündem siyaset ağırlıklıydı. Türkiye ekonomisi yılın son çeyreğinde 
toparlanma belirtisi gösterse de, gerek dıĢarda gerekse de içeride yaĢanan 
geliĢmelerle 2015 iĢ dünyası açısından kayıp bir yıldı. Ancak TÜRKONFED olarak 
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2016 yılında umutluyuz. 2016 yılı itibarıyla 4 yıl boyunca seçim yaĢanmayacağı bir 
döneme giriyoruz. Dolayısıyla bu dönemde ekonomik ve demokratik reformların 
hayata geçirilmesi için bir engel bulunmamaktadır. Türkiye böyle bir dönemin 
yaratacağı fırsatları iyi değerlendirmelidir. Bu durumda, Türkiye’nin performansının 
değerlendirilmesinde, reformların uygulanmasının ana unsur olacağı göz önüne 
alınmalıdır.  
 
Bu noktada, içeride ve dıĢarda yaĢanan sosyal ve toplumsal geliĢmeler, ülke 
ekonomimizde yeni politikalar üretilmesini zorunlu kılmaktadır. Medeniyetler Ģehri 
Hatay, resmi rakamlara göre 380 bin, gayri resmi rakamlara göre 500 bin Suriyeli 
misafire hoĢgörüsüyle ev sahipliği yapıyor. Bu yeni durumun, sosyo-ekonomik 
yapımızda oluĢturacağı etkiler konusunda da endiĢeliyiz. Hükümetimiz ve bölgenin 
yerel aktörü olan sivil toplum örgütlerinin birlikte politikalar üretmesi gerekmektedir. 
 
64. Hükümetimizin 2015 sonunda açıkladığı Orta Vadeli Plan’da öngörülen ve 25 
madde ile mikro ekonomik reformların harekete geçileceği Eylem Planı’nı 
konfederasyon olarak destekliyoruz ve uygulamaların da yakın takipçisi olacağız. 
Özellikle KOBĠ’lerimize yönelik maddelerin bir an önce hayata geçirilmesi, 
ekonomimizde olumlu bir etki yaratacaktır. AB ile müzakere sürecinde ekonomiyi 
doğrudan ilgilendiren 17. baĢlık kapsamında öngörülen adımların bir an önce 
atılmasını bekliyoruz. Türkiye-AB iliĢkilerinde son dönemde yakalanan olumlu 
geliĢmelerin, aynı kararlılıkla devam etmesi gerektiğini düĢünüyoruz. Reformlarda 
atılım, yurt içi siyasi gündemin hafiflemesi ve AB ile müzakere sürecinde ilerlenmesi, 
Türkiye’nin makroekonomik göstergelerinin 2016 yılında ciddi bir Ģekilde iyileĢmesini 
sağlayacaktır.  
 

Bu iyileĢmede ana itici güç yine her zamanki gibi KOBĠ’lerimiz olacaktır. “BÜYÜYEN 
KOBĠLER” hedefinin sürdürülebilir olması Ar-Ge’den inovasyona, finansmandan 
teknolojik altyapıya, mesleki eğitimden kurumsal kaynaklara dönük politikalara kadar 
birçok noktada ortak adımlar atılmalıdır. Bu organizasyonun Antakya’da yapılmasını 
sağlayan ve bizleri dünden beri, bir hoĢgörü iklimi ile misafir eden ATSO BaĢkanı 
dostum Hikmet Çinçin ve yönetim kuruluna, DASĠFED BaĢkanı Mehmet Kılıçlar ve 
yönetim kuruluna, sevgilim dostum, bir Antakya sevdalısı Erol Bilecikli’ye 
Ģükranlarımı sunuyorum. Toplantının KOBĠ’lerimize, bölge ve ülke ekonomimize katkı 
sağlayacağına inanıyorum. Beni dinlediğiniz için teĢekkür ederim...  
 
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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