
     
      

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKONFED Başkanı KADOOĞLU: TÜRKONFED, bünyesindeki 12 

bin 500 iş insanı ile birlikte Kıbrıs’ta çözümün yanında olacak 

 
TÜRKONFED Yönetim Kurulu ve beraberindeki heyet, TÜRKONFED’e gözlemci üye olan İŞAD’ın 

düzenlediği “Barış İçin Ekonomi” toplantısına katılmak için Kıbrıs’a hareket ettiler. Çeşitli üst düzey 

temaslarda bulunan heyet, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ömer Soyer Kalyoncu, 

Dışişleri Bakanı Emine Çolak, Başmüzakereci Özdil Nami ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi 

Derya Kanbay ile toplantılar gerçekleştirdi.  

 

TÜRKONFED olarak Kıbrıs’ta yaşanan çözüm sürecine destek vermek için bu görüşmeleri 

gerçekleştirdiklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan KADOOĞLU; “Kıbrıs’ta çözüm, 

hepimizi heyecanlandıran bir gelişmedir. İş dünyası olarak çözüm süreçlerine ekonominin ivme 

kattığını dünya örneklerinden de görüyoruz. Biz de, BM himayesinde, Ada’da iki toplumun 

çıkarlarını gözeten, iki toplumlu federal sisteme dayalı bir anlaşma yapılması yönünde gelişen 

çözüme destek olmak için, ekonomi alanında yapılabilecekleri konuşmak için, Kıbrıslı iş insanlarıyla 

ortak projeler geliştirmek için Kıbrıs’a geldik. Bünyemizde bulunan 12 bin 500 iş insanının 

birikimini, tecrübesini, ekonomik gücünü ve Kıbrıs’ta çözüm vizyonunu arkamıza alarak görüşmeler 

gerçekleştiriyoruz.” dedi. 

 

Kıbrıs’ta çözüm çok yakın 

 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu; “Başta sayın Cumhurbaşkanı Mustafa 

Akıncı olmak üzere, tüm yetkililerden edindiğimiz izlenim, çözümün çok yakın olduğudur. Hızlı bir 

müzakere süreci yaşanıyor. Türkiye’nin de çözüm konusunda önemli desteğini hissediyorlar. Kıbrıslı 

Türkler ve Rumlar önemli bir aşama kat etmişler.  

  

Cumhurbaşkanı Akıncı: Çözüm aylar içinde mümkün 

 

TÜRKONFED heyetini kabul eden KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da yaptığı açıklamada; 

“TÜRKONFED ve İŞAD heyetlerine teşekkür ederek, çözüm yolunda örgütlerin verdiği desteğin 

önemli olduğunu söyledi. 

 

Adada müzakerelerin 47 yıldır sürdüğüne işaret eden Akıncı, çözümün aylar içinde mümkün 

olduğunu söylediğinde duyanların şaşırdığını, ancak 47 yılda konuşulmayan şey kalmadığını ifade 

etti. 

 

Çözümün aylar içinde mümkün olduğunu inanarak söylediğini anlatan Akıncı, bunun kararlılık ve 

siyasi iradeyle mümkün olduğunu kaydederek, müzakerelerin yoğun şekilde devam ettiğine işaret etti. 

 

Çözümüm federal Kıbrıs’ı Avrupa Birliği’ne taşıyacağını ve böylece Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin 

resmi dili olacağını dile getiren Akıncı, bunun Türkçe konuşan ülkeler açısından önemine değindi. 
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a şöyle devam etti: “Batı Anadolu’daki birçok federasyonumuz, bölge iş dünyasındaki 

sıkıntılarını, ‘istihdamın üzerindeki yükler, yüksek enerji maliyeti ve kamunun 

tamamlayamadığı altyapı yatırımları’ olarak belirtirken, Doğu ve Güneydoğu’daki 

temsilcilerimizin, önlerinde engel olarak ‘güvenlik zafiyeti’ni göstermesi moralleri 

bozmaya devam ediyor. Bu çerçevede TÜSİAD’la birlikte yürüttüğümüz, Batı 

Anadolu’daki iş insanını Güneydoğulu iş insanıyla buluşturacak, ortak yatırımlar 

gerçekleştirilmesine imkân sağlayacak ‘Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi’ yani 

BORGİP’teki zorunlu duraklamadan rahatsız olduğumuzu vurgulamakta yarar 

görüyoruz.” 

 

İŞÇİ ELİNE GEÇENDEN İŞVEREN ÖDEDİĞİNDEN ŞİKAYETÇİ 

 

“Türkiye’ye TÜRKONFED ilelebet lazım” diyen Onatça, konuşmasında iş dünyasının bazı 

sıkıntılarına da dikkat çekti. Süleyman Onatça, “Vergi ve istihdamdaki kayıt dışılığın 

getirdiği haksız rekabetle mücadele eden işletmelerimizde, çalışanın üzerindeki yükler, 

sürdürülebilir olmaktan çıkmak üzeredir. Bu durumdan işçi eline geçen paradan, işveren 

ödediğinden şikayetçidir.  İş yaşamında personele ödenen her 100 liranın karşılığında 84 

lira yük binmektedir.  Bu tutar, örneğin rekabet ettiğimiz Güney Kore’de her 100 lira 

karşılığında 34 lira, İngiltere’de 49 liradır. Hatta, ABD’de 17 liradır” dedi.  

Önümüzdeki yıl yapılacak genel seçimlerle ilgili bir kaygıyı da dile getiren Onatça, şöyle 

konuştu: “Yeni yıl ortasında gerçekleştirilecek genel seçimlerin, para ve maliye 

politikalarını bozacak girişimlere neden olmamasını arzu etmekteyiz. 2015 yılı ikinci yarısı 

itibariyle önümüzdeki 4 yıl süre için seçimin konuşulmayacağı bir döneme gireceğiz. Yerli 

ve yabancı yatırımcı için olumlu değerlendirilecek bu süreçte demokrasinin 

kurumsallaştırılması, yargı reformu Batı ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve Türkiye’nin 

beklenen tüm reformlarını yerine getirmesini ve aynı dönemin yeni anayasa ile 

taçlandırılmasını beklemekteyiz.” 

 
Detaylı bilgi için: 

Communication Partner  

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

 

TÜRKONFED HAKKINDA: 

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 142 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, Zafer, Dicle ve Fırat Sanayici ve İşadamları Federasyonlarının yanı sıra Sektörel Dernekler 
Federasyonu, Türkiye Seramik Federasyonu ve Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu bulunmaktadır. www.turkonfed.org” 
 

 

Kıbrıs’ta çözüm tüm dünya için örnek olacak 

 

KADOOĞLU; Kıbrıs halkları başarırlarsa, terörle, şiddetle, siyasi krizlerle sarsılan dünyaya, 

konuşarak çözülemeyecek hiç bir sorunun olmadığını çok iyi anlatacaklardır. Kıbrıs’ta çözüm, 

gerek bölgeyi gerekse de dünyayı ciddi bir şekilde etkileyecektir. Diliyoruz ki bugünlerde bir 

krizle karşı karşıya olan Türkiye’deki çözüm süreci de bir an önce krizden çıkar. Kıbrıs on 

yıllardır çözümsüzlük içinde kalmıştır, ancak sonuçta herkes çözümde buluşuyor. Geç 

kalmanın faydası yok. Dilerim, Kıbrıs’taki çözüm umudu, Türkiye’deki çözüm sürecine de 

yeniden yansır. 

 

 

İş dünyası çözümün öncüsü olmalı 

 

Görüşmelerde TÜRKONFED’in Kıbrıs’taki çözüm sürecine destek olmak için ticari 

işbirliklerini hayata geçirmek için yeni bir süreci başlatabileceklerini belirten KADOOĞLU; 

“Kıbrıs halkları ile yeni bir dönem, yeni bir sayfa başlatmalıyız. İş insanları çözümün önünü 

açabilecek en önemli güçtür. Kıbrıs’ta her iki halkın iş insanları da bunun farkında. Gözlemci 

üye derneğimiz olan İŞAD ile Rum kesiminden iş dünyası kuruluşu olan OEB, bizim de hazır 

bulunduğumuz bir toplantıda, iş birliği protokolü imzaladılar. Bu birliktelikler memnuniyet 

vericidir. Bizlerin de Kıbrıs’ta yatırım şartlarını, yapılabilecekleri, ekonomi altyapısının 

iyileştirilmesi konusunda her türlü desteği vereceğimizi ilettim. TÜRKONFED barış 

gönüllüsü olarak Kıbrıs’ta çözümü her zaman destekliyor.” diyerek açıklamasını noktaladı.  
 

 
 

 

 

 

 

TÜRKONFED çatısı altında 22 federasyon ve 150 dernek üzerinden 12.500 iş insanı ve 30 bine yakın şirket yer 

almaktadır. Bu üye tabanı ile TÜRKONFED, toplam (enerji dışı) dış ticaretin %83'ünü gerçekleştirmektedir. 

TÜRKONFED üyeleri, tarım ve kamu dışı istihdamın yaklaşık %55’ini sağlamaktadır. 

 

İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve İç Anadolu, Trakya, 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 Federasyonlarının yanı sıra Sektörel 

Dernekler Federasyonu, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu 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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