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TÜRKONFED 39. GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONSEYİ BİLDİRİSİ 

 

Türk halkı, 16 Nisan’da tüm dünyada demokrasilerin bir parçası olarak kabul edilen referandum sürecinde 

büyük bir olgunluk ve katılımla oyunu kullanmıştır. Referandum sonrasında, refah, barış ve özgürlüklerin 

güvence altına alındığı bir toplumsal düzen beklentisi içindeyiz. Bu beklenti, ancak demokratik hukuk 

devleti ve dışa açık piyasa ekonomisi kurallarıyla gerçekleşebilir. 

 

Uzlaşmayı esas alan yapıcı siyaset dili, yeni dönemde toplumun tüm kesimlerinde olumlu bir karşılık 

bulacaktır. Ortak yaşama kültürünün güçlendirilmesi, insanların hayat tarzlarının korunması, eğitimden 

sağlığa, güvenlikten adalete eşit yurttaşlık bilincinin geliştirilmesi, iş insanlarının tarihsel sorumluluğu 

olduğu kadar ortak talep ve beklentisidir.  

 

Başta siyasi partiler ve seçim kanunu olmak üzere, çıkarılacak uyum yasalarının, demokratik kurallar ve 

güçler ayrılığı ilkesi ışığında özgürlükçü, kapsayıcı bir anlayışla hazırlanması, ülkemizin milli 

menfaatlerine hizmet edeceği gibi huzur, barış ve kardeşlik ortamını da güçlendirecektir. Türkiye’nin 

yapısal ve ekonomik sorunlarının bu anlayışla; uzlaşma kültürünü esas alan, tüm seslere ve renklere açık 

bir yaklaşımla çözülmesi gerekmektedir.  

 

2019’a kadar özgürlükçü demokrasi ve hukuk devletini temel alarak, ekonomiye odaklanma zamanı 

gelmiştir. Üretimin, yatırımın, ihracatın önünü açacak reformların hayata geçirilmesi kadar, OHAL’in 

kaldırılması ekonomik ve toplumsal hayatı da olumlu etkileyecektir.  

 

Ekonomide riskleri fırsata çevirecek en önemli politika, yapısal ve ekonomik reformların bir an önce 

uygulanmasından geçmektedir. KOBİ’lerin yatırım, üretim ve ihracatının önünü açacak politikaların 

hayata geçirilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, yerli üretimin desteklenmesi, nitelikli iş gücünün 

geliştirilmesi, kadın girişimciliğinin desteklenmesi, kadının iş gücüne katılımının artırılması, yeni kuşak 

teknolojilerin ülkemizde üretilmesi ve 4.Sanayi devrimine uygun reformların yapılması, Türkiye 

ekonomisini geliştirecektir. Tüm bunların gerçekleşmesi için önceliğimiz gençlerimize çağdaş ve bilimsel 

temelleri olan bir eğitim sunmaktan geçmektedir.  

 

AB üyeliği hedefi Türkiye’nin büyüme ve kalkınmasında halen en önemli çıpadır. Dolayısıyla milli 

menfaatlerimiz doğrultusunda tam üyelik çerçevesi korunmalıdır. Gümrük Birliği’nin yenilenmesi 

sürecinde TÜRKONFED, KOBİ’leri esas alan politikaların oluşturulmasına destek vermeye hazırdır.  

 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaratılacak kalkınma hamlesi Türkiye’nin geleceğinde önemli bir 

sıçrama olacaktır. Siyasi ve ekonomik olarak bu kalkınma hamlesini Diyarbakır’dan başlatmak anlamlı 

bir etki yaratacaktır. En büyük teşvik barıştır.  

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Atatürk, bu ülkenin ortak, birleştirici ve bizi kenetleyen değeridir. 

Son dönemde Atamıza yapılan hakaretleri ve ahlak dışı ithamları şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Ortak 

değerimiz olan Atatürk için nasıl birlikte hareket ettiysek, demokrasi ve güçlü ekonomi yolunda da aynı 

güç ve kararlılıkla birlikte hareket edeceğimize inancımız tamdır.  
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