
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKONFED BAŞKANI SÜLEYMAN ONATÇA: 

“MERKEZ BANKASI’NIN BAĞIMSIZLIĞINDAN YANAYIZ” 

 
Türk Girişim ve İş dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Onatça, 

ekonominin en önemli prensiplerinden birinin de Merkez Bankası’nın bağımsızlığı olduğuna 

dikkat çekti.  

 

Başkan Onatça, “Girişimciler olarak, bizler tabii ki yüksek faiz yerine düşük faizi tercih 

ederiz. Fakat yüksek faizin bir neden değil bir sonuç olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bu 

nedenle, üretim ve yatırımın önünde bir engel olan yüksek faizlerin, suni ve bu nedenle 

geçici olabilecek biçimde değil, kalıcı olarak düşürülmesini sağlayacak bir reform 

programının tartışılacağı ve uygulanacağı bir anlayıştan yanayız. Her zaman Merkez 

Bankası’nın bağımsızlığını savunuyoruz. Bağımsız kaldığı sürece piyasaları dengeleyen 

Merkez Bankası’nın karar alma sürecine ve çalışma ortamına müdahil olunmasının doğru 

olmadığını düşünüyoruz. Zira Merkez Bankası’nın sadece iç piyasa dinamiklerine göre tavır 

almadığının da bilincindeyiz. Dünya piyasasındaki gelişmeleri değerlendiren, kararlarını 

bağımsız alabilen Merkez Bankası’yla yola devam etmemiz gerekiyor” dedi. 

 

 

 
Editöre Not: 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)“TÜRKONFED; Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesini 

sağlamak ve rekabet gücünü artırmak, sanayileşme perspektiflerini belirlemek, kamu reformu ve yerel yönetimler konusundaki 

çalışma ve uygulamaları izlemek, bölge ve sektörlerde girişimci örgütleri desteklemek amacıyla faaliyetini sürdürmektedir. 

TÜRKONFED, bünyesindeki 20 federasyon altında toplanan 141 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu 

aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 11 binden fazla iş insanını temsil etmektedir. 

Türkiye’nin bağımsız, tarafsız, gönüllü ve sivil örgütlerinden biri olan TÜRKONFED, iş dünyasının sorunlarına çok sesli, 

tarafsız ve yapıcı bakış açısıyla yaklaşmakta, çözüm önerileriyle sektörel ve ulusal ekonomi politikalarının oluşturulmasına 

destek olmaktadır. Bu bağlamda, ekonominin bölgesel ve sektörel perspektiflerini karar mercilerine aktararak Türkiye 

ekonomisinin gelişmesi için çalışmakta ve iş dünyasının uluslararası entegrasyonuna ve rekabet gücünün artırılmasına 

yardımcı olmaktadır. TÜRKONFED çatısı altında; İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Trakya, Orta 

Karadeniz, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Çukurova, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, 

Güneydoğu, Dicle ve Fırat Sanayici ve İşadamları Federasyonlarının yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Türkiye 

Seramik Federasyonu ve Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu bulunmaktadır. www.turkonfed.org” 

Detaylı bilgi için: 

Communication Partner 

 Serpil Çakar 0 530 303 38 31 / serpilcakar@cpartner.com.tr 

Handan Şahin  0507 695 73 30 / handansahin@cpartner.com.tr 
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