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BASIN BÜLTENİ         
      

TÜRKONFED Yönetim Kurulu’nda kadın üye sayısı yüzde 100 arttı 

 

 TÜRKONFED’İN YÖNETİM KURULU 

BAŞKANI ORHAN TURAN OLDU 
  

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) İstanbul’da gerçekleştirilen 13. 

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yeni yönetimini belirledi. Yapılan seçimde 

TÜRKONFED’in Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan oldu. Turan, yeni dönemde “5K” 

vizyonuyla ilerleyeceklerini belirterek, kurumsal, kapsayıcı, küresel, KOBİ ve kadına ağırlık 

veren bir TÜRKONFED için çalışacaklarını söyledi. TÜRKONFED’in yeni yönetiminde yeni 

kadın üye sayısı yüzde 100 arttı.  

 

Orhan Turan, “Kadınların karar alma mekanizmalarına etkin katılımı için mücadele eden bir 

STK olarak yönetim kurulumuzda kadın temsiliyetini yüzde 100 artırarak, küçük ama anlamlı 

bir ilk adım attığımızı ifade etmek isterim. Ancak bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Bu 

noktada atılan bu ilk adımı hızlandırıp, bir yandan temsiliyeti genişletirken diğer yandan 

ekonomiden siyasete hayatın her alanında kadınların etkin katılımını artıracağız” diye 

konuştu.  

 

12 Mayıs 2018 / Üyesi olan 29 federasyon ve 235 dernek ile bölgesel ve sektörel iş dünyası 

örgütlerinin çatı kuruluşu olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun, 

(TÜRKONFED) İstanbul’da gerçekleştirilen 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim 

Kurulu Başkanlığı görevine Orhan Turan seçildi. Genel Kurul’da yeni Yönetim Kurulu Üyeleri 

de belirlenirken, bir önceki döneme göre yönetimdeki kadın üye sayısı yüzde 100 artarak, ağırlığını 

yüzde 23’e yükseltti.  

 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şükrü Ünlütürk’ün ev sahipliği yaptığı 13. 

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik’in yanı sıra 

15. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz ve Konfederasyon üyeleri katıldı.  

 

Şükrü Ünlütürk: “29 federasyon, 235 dernek ve 40 bini aşkın üye şirkete ulaştık” 

  

Genel Kurul’un açılış konuşmasını yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şükrü 

Ünlütürk, TÜRKONFED’in 25 yıldır Türkiye’nin ekonomik, siyasi ve sosyal konularına eğildiğini 

belirterek, “Göreve geldiğimizde bölgesel ve sektörel olmak üzere 22 federasyon, 150 dernek ve 30 

bin şirketin üye olduğu TÜRKONFED’e, bugün 29 federasyon, 235 dernek ve 40 bini aşkın şirket 

üye. Üç yılda 200’ün üzerinde geniş katılımlı etkinlik düzenledik, dokuz araştırma raporu ile 

KOBİ’lerimizin ve ülke ekonomisinin sorunlarına çözüm önerileri, yapıcı bakış açıları getirdik. 

TÜRKONFED International üye yapımızı genişleterek, 20 ülkedeki 13 derneğimizle iş 

dünyasının sesi olmaya gayret ettik” dedi.  

12 Mayıs 2018 

TÜRKon/hb/18-19 
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İçeride ve dışarıda pek çok sorunla aynı anda mücadele ederken,  seçim ortamına girilen bu süreçte, 

ülkenin huzuru,  refahı ve kalkınması için herkese tarihi sorumluluklar düştüğünü kaydeden 

Ünlütürk, şöyle devam etti: “Seçimler demokrasinin en önemli unsurlarından biridir ancak bilindiği 

üzere tek başına yeterli değildir. Seçim sürecinin özgür, demokratik ve adil bir atmosferde 

gerçekleşmesi, toplumsal uzlaşma açısından son derece önemli. Demokrasinin alanının genişletildiği, 

hukuk devletinin, adil ve bağımsız yargı sisteminin hiçbir tereddüde izin vermeyecek biçimde tesis 

edildiği, fikir, ifade, medya ve internet özgürlüğünün tartışılmadığı, tüm vatandaşların özgürlükler, 

inançlar, kültürel değerler, eğitim ve iş olanakları açısından eşit olduğu bir Türkiye, tüm sorunlarını 

aşabilecek güçtedir. Adil rekabet ortamının sağlandığı, kadın erkek cinsiyet eşitliğini her alanda 

sağlamış, kadınlarımızın, işgücüne ve hayatın her alanına etkin katılımını sağlamış bir Türkiye, tüm 

sorunlarını aşabilecek güçtedir. Olağan üstü hal döneminin sona erdiği, güvenlik-özgürlükler 

dengesini gözeten,  ayrıştıran - kutuplaştıran değil, birleştiren bir siyaset dilinin tercih edildiği, bütün 

ülkemizin birlik ve beraberlik içinde olduğu bir Türkiye, tüm sorunlarını aşabilecek güçtedir. 

Gelişmiş bir ekonomi, ancak gelişmiş bir demokrasi ile mümkündür.” 

 

Erol Bilecik: “Seçim sonrası demokratik, ekonomik ve sosyal reformlara odaklanılmalı” 

 

Toplantıda konuşan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise, seçim sürecinin özgür, demokratik ve adil 

bir ortamda gerçekleşmesini temenni ettiklerini belirterek, “İlk defa yeni anayasal çerçevede ve 

OHAL ortamında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinin güven, hukuk, adil 

koşullar ile düşünce özgürlüğü ortamı içinde gerçekleşmesi için devletimize ve tüm siyasi 

partilerimize büyük sorumluluk düşüyor. Seçimin ardından ülkemizi demokratik, ekonomik ve sosyal 

alanlarda güçlendirecek reformlara odaklanılmasını talep ediyoruz. Ekonominin tedavisi, yapısal 

reformlara bağlıdır. Tedavide günler değil, emin olun saatlerin bile önemi vardır. Reformları 

tamamlayan, demokrasi ve özgürlükler ülkesi olarak güçlenen bir Türkiye, dünyada yüksek siyasi 

etki ve ekonomik rekabet gücüne sahip olacaktır. Küresel rekabette yerinde saymak gibi bir durum 

yoktur. Seçim sürecinin getirdiği rekabet ortamı içinde, toplumsal kutuplaşmanın keskinleşmemesi 

için, üslupların karşılıklı saygı ve hoşgörüyü esas almasını diliyoruz. Zor zamanlar geliyor, geçiyor. 

Özellikle böyle dönemlerde, herkesin daha pozitif olmasına ihtiyacımız var. Birlik, beraberlik içinde, 

konuşup anlaşmayı başarırsak, Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir meselesi yoktur. Sakin, uzlaşmacı 

ve huzurlu bir ortamda her sorunumuzun üstesinden gelebiliriz” diye konuştu. 

 

Orhan Turan: “Bizi biz yapan değerlere bağlı kalacağız”  

 

TÜRKONFED’de başkanlık bayrağını devralan Orhan Turan ise Genel Kurul’un sonunda yaptığı 

teşekkür konuşmasında şunları söyledi: “Bizler, TÜRKONFED’i oluşturan her bir sivil toplum 

gönüllüsü, gücümüzü aldığımız temel ilkenin; bağımsızlık ve gönüllülük esaslı yapımız olduğunun 

bilincindeyiz. Bizler, asıl potansiyelimizin, birlikte çalışarak üretmekten, bizi “biz” yapan temel 

değerlere bağlı kalmak ve geleceğe taşımaktan geçtiğini biliyoruz. TÜRKONFED’in en önemli 

başarısının Türkiye’nin farklı bölgelerinden sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası örgütlerini yani 

SİAD’ları konfederasyon çatısı altında “biz” olma bilinciyle bir araya getirmesinden 

kaynaklanmaktadır.”   
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“5K ile kurumsal, kapsayıcı, küresel, KOBİ ve kadına ağırlık veren bir TÜRKONFED olacak” 

 

Önümüzdeki dönemde odaklanacakları “5K” vizyonu ile katma değer yaratacaklarının altını da çizen 

Turan, “5K vizyonuyla Kurumsal, Küresel, Kapsayıcı bir TÜRKONFED geliştireceğiz, 

Konfederasyonumuzun KOBİ ve Kadın konusundaki öncü rolünü de artıracağız” diye konuştu. 5K 

vizyonunun yapı taşları hakkında bilgi veren Turan, şöyle devam etti: “Kurumsal çünkü 

işletmelerimizi, derneklerimizi, federasyonlarımızı ve ülkemizin ekonomik, demokratik kurumlarını, 

kurumsal yapılarla desteklersek gelişme, verimlilik ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayabiliriz. 

Küresel rekabet gücü çünkü günümüzde artık sadece ülkeler değil, kentler, sektörler ve şirketler 

küresel rekabetçilik liginde yarışıyor. Kapsayıcılık çünkü bu hedefler doğrultusunda siyasetten 

ekonomiye, toplumsal hayatımızı zenginleştiren tüm renklere ve seslere eşit mesafede, uzlaştıran, 

katılımcı, çözümün bir parçası olarak katma değer yaratmak istiyoruz. Avrupa KOBİ Birliği’nin 

Türkiye’den kabul edilen tek üyesi olan TÜRKONFED, KOBİ’lerin sorunlarını uluslararası 

platformlarda da kurumsal, küresel ve kapsayıcı bir yaklaşımla sürdürecek. Kadın çünkü güçlü 

toplum, güçlü ekonomi ve güçlü demokrasiye giden yolun, kadının hayatın tüm alanlarına aktif 

katılımından geçtiği bilinmeli. Kadınların karar alma mekanizmalarına etkin katılımı için mücadele 

eden bir sivil toplum kuruluşu olarak yönetim kurulumuzda kadın temsiliyetini yüzde 100 artırarak, 

yönetimde yüzde 23’lik bir kadın temsiliyet oranı sağlayarak, küçük ama anlamlı bir ilk adım 

attığımızı ifade etmek isterim. Ancak bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Bu noktada atılan ilk adımı 

hızlandırıp, temsiliyeti genişletirken, ekonomiden siyasete hayatın her alanına kadınların etkin 

katılımını artıracağız.” 

 

Seçimlerin hemen ardından ekonomik reform odaklı gündeme geri dönülmesinin önemli olduğunun 

altını çizen TÜRKONFED Başkanı Turan, “Güçlü kadın, güçlü toplum, güçlü KOBİ, güçlü 

ekonomi, güçlü demokrasi, güçlü ve lider bir Türkiye ancak sektör, şirket ve KOBİ’lere dokunmak, 

sorunlarına çözümler üretmek, kapasiteleri ile nitelikli insan kaynağı altyapılarını güçlendirmek, 

yüksek teknolojili, yüksek katma değerli üretim modeli ile mümkün. Bu nedenle seçimlerin ardından 

yapısal ve ekonomik reform odaklı gündemimize geri dönmeli; huzur, refah ve kalkınma için değer 

yaratmalıyız” diye konuştu.  

 

TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan kimdir? 

 

ODE Yalıtım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi 

Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı’nı 

tamamlayan Orhan Turan, iş hayatı boyunca sivil toplum örgütlerinde görev almaya büyük önem 

verdi. Bu kapsamda Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin (İZODER) kurulmasında aktif rol 

aldı. 1997-1999 yılları arasında İZODER’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turan, 2007-2011 

yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin de (İMSAD) Yönetim 

Kurulu Başkanlığını yaptı. Bugüne kadar birçok STK’da aktif rol alan Turan, halen TÜSİAD’da 

Denetleme Kurulu Başkanlığı, TÜRKONFED’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Türkiye 

Kurumsal Yönetim Derneği’nde (TKYD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini 

sürdürmektedir. Sivil toplum kuruluşlarında 26 yıldır aktif görev alan Turan, Sabancı Üniversitesi, 

Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde lisansüstü seviyesinde 

dersler verdi.  
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Milliyet Gazetesi ve Ernst & Young işbirliğiyle yapılan Yılın Girişimcisi yarışmasında 2008 yılında  

“Yılın Girişimcisi” ödülünü alan Orhan Turan, Monte Carlo’da düzenlenen “Dünya Yılın 

Girişimcisi”  yarışmasında Türkiye’yi temsil etti. 

Evli ve bir çocuk babası olan Turan, iyi derecede İngilizce biliyor. 

 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu 

 

Abdulnasır Duyan 

Ali Avcı 

Ali Eroğlu 

Ali Tekin Çelik 

Aydın Buğra İlter 

Batu Aksoy 

Buket Eminoğlu Pilavcı 

Burç Baysal 

Celal Ögücü 

Erdal Akarsu 

Esin Güral Argat 

Faruk Ekinci 

Gültekin Okay Salgar 

Hasan Küçükkurt 

Hüseyin Öztürk 

İbrahim Yılmaz 

İrem Oral Kayacık 

Mehmet Gün 

Mehmet Salih Özen 

Metin Yılmaz 

Murat Kolbaşı 

Nergiz Çifçi 

Nur Ger 

Orhan Turan 

Ozan Diren 

Öner Çelebi 

Ramazan Kaya 

Reyhan Aktar 

Sanem Oktar 

Selahattin Balkan 

Serpil Veral 

Soner Aygün 

Suat Çalbıyık 

Suat Çiftçi 

Süleyman Sönmez 

Ural Aküzüm 

Yahya Alper Bektaş 
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Yiğit Savcı 

Yurdum Hasgül Çağatay 

Zeyyat Kafkas 

 
 
TÜRKONFED Hakkında: Çatısı altında 29 federasyon ve 235 dernek üzerinden, 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, Doğu Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Güney Marmara, Çukurova, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, 

Zafer, İpekyolu, Kapadokya, Mevlana, 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, Sanatkâr ve 

KOBİ Birliği (UEAPME) üyesidir. 

 

 

Bilgi için: 

TÜRKONFED Kurumsal İletişim / Hayati BAKIŞ / Genel Sekreter Yardımcısı / 0533 480 88 35 / hbakis@turkonfed.org / 

www.turkonfed.org / info@turkonfed.org 

İnsula İletişim / Necla Yılmaz / 0549 787 06 82 / neclayilmaz@insulailetisim.com 
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