
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça: Yeni 

Cumhurbaşkanı kırık kalpleri tamir etmeli 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı 

için görüş almak üzere Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nu ziyaret etti. 

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça, “Yeni cumhurbaşkanı, kalbi kırılan tüm 

vatandaşların kırgınlıklarını gidermeli” dedi. 

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), cumhurbaşkanlığı seçimi 

öncesi toplumun ve kurumların ‘Cumhurbaşkanı adayından beklentileri’ konusunda nabız 

tutmak amacıyla ziyaretler ve görüşmeler yapan CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu’nu ağırladı. Kılıçdaroğlu, ortak bir Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için 

TÜRKONFED’in görüşlerini dinledi. 20 federasyon ve 143 derneği temsil eden 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Onatça, yeni cumhurbaşkanının, kalbi 

kırılan tüm vatandaşların kırgınlıklarını tamir edecek niteliğe ve isteğe sahip olması 

gerektiğini söyledi. 

 

Kılıçdaroğlu’nun TÜRKONFED ziyaretine CHP Genel Başkan Yardımcıları Erdoğan 

Toprak, Faik Öztrak,  Aytun Çıray, CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı da katıldı. 

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının sonrasında açıklama yapan CHP Genel 

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Adayımızı belirlerken TÜRKONFED’in taleplerini mutlaka 

dikkate alacağız. Türkiye’de ortak aklı egemen kılmaya çalışıyoruz. Güçlü bir Türkiye, 

saygın bir Türkiye arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı makamına oturacak kişinin içeride 

ve dışarıda barışın ve huzurun tesis edilmesi için çalışacak biri olmasını istiyoruz” dedi. 

 

TOPLUMUN İHTİYACI VAR  

 

TÜRKONFED adına konuşan Süleyman Onatça ise Cumhurbaşkanlığını temsil edecek 

kişinin her bakımdan bu makamı hak edecek bir kişi olacağına inandıklarını söyledi. ‘Nasıl 

bir Cumhurbaşkanı?’ sorusuna Türkiye’nin dört bir yanındaki 11 bin iş insandan 

topladıkları verilerle yanıt bulmaya çalıştıklarını anlatan Onatça, “TÜRKONFED olarak 

Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanının, Türkiye’yi ve dünyayı takip eden, bilgili 

birikimli, kararlı, siyasi nezakete sahip, iletişim yeteneği güçlü, hoşgörülü, toplumun 

bütününe seslenebilen ve demokrasiye bağlı bir kişi olmasını isteriz. Hepsinden önemlisi 

ise kalbi kırılan, haksızlığa uğrayan halkın yanında olacak, kalp kırıklarını tamir 

etmesini arzu ederiz. Toplumun istisnasız her kesiminden insanların buna çok ihtiyacı 

olduğunu düşünüyoruz” dedi. 
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ÇÖZÜME DESTEK VERMELİ 

 

Süleyman Onatça, yeni cumhurbaşkanının temel politika tercihleriyle ilgi olarak ise şunları 

söyledi: “Ekonomik gelişme uğruna hukukun ve çevrenin göz ardı edilmesine engel tutum 

içerisinde olmalıdır. Kürt meselesinin demokratik ve barışçı çözümü konusunda başlatılmış 

olan sürecin derinleştirilerek sürdürülmesine ve sorunun eşitlik temelinde çözümüne destek 

vermelidir. Alevilerin yıllar boyunca reddedilen taleplerine sahip çıkmalıdır.” 

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinde TÜRKONFED Başkan Yardımcıları 

Temel Aycan Şen, Sefa Targıt, Ergün Civan Sayman Orhan Turan, Genel Sekreter Arda Batu da 

hazır bulundu.   

 

 

 

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” 
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