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TÜRKONFED “ORTAK AKIL VE ORTAK DURUŞ” İÇİN 
DİYARBAKIR’DA… 
 
Ülkemiz son yıllarda zor ve çetin bir sınavdan geçiyor. Bir yandan 
küresel terör, diğer yandan son zamanlarda Diyarbakır’da, Şırnak’ta, 
Mardin’de ve bölgenin diğer şehirlerinde, her geçen gün ağırlığını artıran 
şiddet dalgasıyla bir ateş çemberi yaşanıyor. Ateşin düştüğü yerde sivil, 
savunmasız ve masum insanlarımız mağdur oluyor. Evlerin içine kadar 
giren çatışmalar sonucunda yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybediyor, 
asker ve polislerimiz şehit oluyor, on binler göç ediyor, evsiz ve işsiz 
kalıyor. En önemlisi de geleceğe dair umutlarımız azalıyor.  
 
Türkiye’nin bir bölgesinde böylesine bir trajedi, böylesine bir acı 
yaşanırken, bizlerin sessiz kalması elbette düşünülemezdi. Bugün 
burada Türkiye’nin 7 bölgesinden 24 federasyon, 186 dernek, 24 bin 100 
iş insanı ve 40 binden fazla şirket ile “ortak akıl ve ortak duruş” 
sergilemek gerektiğine inanıyoruz. Evlerini, işlerini, sevdiklerini 
kaybeden; kendilerini yalnız hisseden yurttaşlarımızın zor zamanlarında 
yanlarında olmak için geldik.  
 
Bölgede; toplumsal, siyasal ve ekonomik anlamda ağır bir tablo ile karşı 
karşıyayız. Bir yanda bölge insanının yaşadığı travma, öte yandan 
esnafın, tüccarın, yatırımcının yani iş insanlarının üzerindeki ağır 
ekonomik baskının hafifletilmesi noktasında çalışmalar yapılmalıdır. Bu 
ekonomik tedbirlerin sadece bir alana değil, tüm bölgeyi kapsayacak 
şekilde genişletilmesi ve zamana yayılmadan ivedilikle hayata 
geçirilmesini bekliyoruz. Ayrıca bölgede olduğu kadar tüm ülkede de 
ekonomik kalkınmanın ve yatırım ortamının sağlanabilmesi için hukukun 
üstünlüğüne, adalete, huzur ve güvene ihtiyacımız olduğu bir gerçektir.  
 
Bu kapsamda TÜRKONFED olarak buradan ifade etmek isteriz ki: Örgüt; 
hendek, barikat ve çatışmaları sivil yerleşim alanlarına taşıyan 
politikalarına hemen son vermeli, tek taraflı ateşkes ilan etmeli ve ülke 
topraklarını terk etmelidir. Hükümetimizde salt güvenlikçi politikaları esas 
alan yaklaşımlardan kaçınmalıdır. Ayrıca büyük bir cesaretle çözüm 
sürecini başlatan, güçlü bir irade ile arkasında duran Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızdan da muhatapları çoğaltacak, 
çeşitlendirecek, toplumun geniş kesimlerini kapsayacak yeni bir diyalog  
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zemininin yaratılmasını talep ediyoruz. Toplumun farklı kesimlerinin de 
siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve aydınların, herkesin ve her 
kesimin barış diliyle konuşan bir siyaset kültürünü egemen kılmasını ve 
bu diyalog zeminine sorumluluk alarak katkı vermesini bekliyoruz. 
 
Bugün geldiğimiz noktada, büyük bir hayal kırıklığı yaşansa da, barışa ve 
kardeşliğe olan umudumuzu kaybetmedik. Şiddetin dilinin, toplumsal 
kutuplaşmalara yol açtığını, yaşadığımız çağda silahla hak 
aranamayacağını her platformda söyledik ve söylemeye devam 
edeceğiz. Hep birlikte ortak aklı oluşturmak, sorunlarımıza şiddetin diliyle 
değil, barış diliyle yaklaşmak zorundayız. TBMM çatısı altında çözüm için 
cesaretle alınacak her kararın destekçisi olacağımızı ifade etmek 
istiyoruz. Birlikte duracağımız gün bugündür. Dayanışma içinde 
olacağımız gün bugündür. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur… 
 

TÜRKONFED YÖNETİM KURULU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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