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Sayın valim, belediye başkanım, değerli başkanlar, Kıymetli misafirler, 
hanımefendiler, beyefendiler… 
 
TÜRKONFED yönetim kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Federasyonlarımızdan, BASİFED ev sahipliğinde düzenlenen, TÜRKONFED 20. 
Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet 
duyuyorum. Kurulduğumuz günden bugüne 12 yılda 20. Zirvemizi İzmir’de 
gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.  
 
TÜRKONFED’in Türkiye ekonomisine ve kalkınmasına olduğu kadar, demokratik 
gelişimine de katkı sunmaya çalıştığını, buna yönelik çalışmaların içinde büyük bir 
heyecanla yer aldığını biliyorsunuz. Türkiye’de öncü bir iş dünyası örgütü olarak, 
bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarını azaltmak, kadınların sosyal ve iş hayatına 
katılımını artırmak, Türkiye’nin demokratikleşmesi ve bütün bunları destekleyen  
Avrupa birliği üyeliği konusunda net duruşlar sergiliyor ve bu süreçleri destekliyoruz.  
Her platformda KOBİ’lerimize artı değer yaratacak projeler geliştirerek, Türkiye için 
çalışmaya ve Türkiye için üretmeye devam ediyoruz. 
 
Değerli konuklar; 
Ülkemizde sadece siyasetçiler değil, aynı zamanda iş dünyası da büyük bedeller 
ödemiştir. TÜRKONFED olarak içinden geçtiğimiz böyle bir dönemde sadece elimizi 
değil, gövdemizi taşın altına koyduk. Bu, dün de böyleydi, bugün de böyle, gelecekte 
de böyle olacaktır. Üretimden gelen gücümüzü, ülkemizin kalkınması, 
demokratikleşmesi, çağdaş bir hukuk devleti olması, huzur ve refahı için kullanmaya 
devam edeceğiz. Baş döndüren bir ülke ve dünya gündemi içinden geçtiğimiz, 
olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bir yılı geride bırakıyoruz. Bu nedenle gündemin 
çok sık değiştiği, olayların çok çabuk unutulduğu, önceliklerin neredeyse anlık 
değişim gösterdiği bir ülkede yaşıyoruz. 
 
Türkiye ve dünya ekonomisi konjonktürel olarak dalgalı bir dönemden geçerken, 
dünyada fed faiz artırım süreci, gelişmekte olan ülkelerdeki finansal varlıklardaki 
dalgalanmayı artırırken, Türkiye ekonomisi, hem yurt içi hem de bölgesel 
gelişmelerden de etkilenmektedir. Haliyle bu gelişmelerden iş dünyası olarak da 
payımıza düşeni fazlasıyla alıyoruz. Dünya üzerinde, birçok ülkenin uzun yıllar 
boyunca yaşayacağı gündemi, bir yıl içine sığdırdık.  
 
Ülkemiz bir yandan içerde ve dışarda küresel terör ile uğraşırken, yakın bölgemizde 
tüm vahşetiyle devam eden savaş da, insanlığın sorgulandığı noktayı çoktan aştı. 
Irak ve Suriye’deki yangın, Ülkemizi de ateş çemberinin ortasında bıraktı. 
Çevremizdeki ateş çemberinden ancak bölge ülkeleri ve komşularımızla iyi ilişkiler 
kurarak çıkabiliriz. Böyle bir dönemde hükümetimize ve ekonomi yönetimine büyük 
sorumluluklar düşmektedir.  
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“Dostlarımızı çoğaltıp, düşmanlarımızı azaltacağız” söyleminin, ülkemizde, geçmişten 
bugüne gelen ideolojik hesaplaşmalardan sıyrılmak, kutuplaşmayı azaltmak ve 
geleceğe birlikte yürümek için de siyaset kanallarına şans tanıyarak artacağına 
inanıyoruz. Geçmişin kısır tartışmalarını sürdürmenin, ülkemizin enerjisini ve 
potansiyelini karşılıklı gerilimlerden beslenerek harcamanın zamanı değildir. Gün 
birlik ve beraberlik günüdür.  
 
Zira 15 Temmuz’da yaşadığımız darbe girişimi ülkemizin nasıl bir tehlike ile karşı 
karşıya olduğunu hepimize gösterdi. TÜRKONFED olarak dün olduğu gibi bugün ve 
gelecekte de demokrasiden yanayız ve tarafız. Bilgi fikri, fikir özgür düşünceyi besler.  
Fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür nesiller yetiştirip, akıl ve bilim yoluyla yeni Türkiye’yi 
birlikte inşa edebiliriz.  
 
15 Temmuz sonrasında ekonomi yönetimimiz ilk şokun atlatılması için olağanüstü bir 
gayret sarf etti. TÜRKONFED olarak ülkemizin yurt dışında oluşan negatif algısını 
değiştirmek için üzerimize düşen sorumlulukların farkında olarak her türlü desteği 
verdik. Ekonomi, istikrar kadar piyasalara güven veren bir duruşu ve yaklaşımı da 
satın alır. Ancak bugün yatırımların durma noktasına geldiği, üretimden gelen 
gücümüzü yeterince kullanamadığımızı yani ekonomi de bir güven sorunu 
yaşandığını gözlemliyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu durumu, birlik ve beraberlik 
ruhuyla aşabiliriz. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi tıpkı 15 Temmuz’da 
olduğu gibi uzlaşı kültürünün yarattığı pozitif atmosferi geliştirmek el birliğiyle 
hükümetimiz ve siyasi partilerimiz başta olmak üzere hepimizin görevidir. 
 
Değerli konuklar; 
Son dönemde ülkemizde yaşanan darbe teşebbüsü ve jeopolitik gelişmeler, ister 
istemez ekonomik büyüme hızının yavaşlamasına neden olmuştur. Eldeki veriler, 
Türkiye ekonomisinin direncinin yüksek olmakla birlikte, 2016 yılında yüzde 3’ler 
civarına yavaşlayabileceğine işaret etmektedir.  Bu yavaşlamanın kalıcı olmaması ve 
2017 yılından itibaren ülkemizin tekrar yüzde 4 seviyesinin üstüne çıkabilmesi için 
gerekli koşullar, TÜRKONFED olarak sürekli altını çizdiğimiz yapısal reformlarla 
ilişkilidir. Dünya büyümesi sıkıntılı bir süreçten geçerken, ülkemizin büyüme hızını 
artırabilmesi için büyüme modelini gözden geçirmesi önemlidir.   
 
Katma değeri yüksek üretime geçilmesi, teknolojik yatırımlara ağırlık verilmesi; bunun 
için insan sermayesinin geliştirilmesine yatırım yapılması ve işgücü piyasasının 
etkinleştirilmesi ile özellikle, kadının işgücü piyasasındaki rolünün güçlendirilmesi, 
Türkiye’nin potansiyel büyümesini artıracak yapısal adımlardır. Bu yapısal adımların 
hızla atılması, ülkemizin konjonktürel gelişmelerden etkilenmesini en aza indirecek; 
öngörülebilirliği ve güven ortamını artıracaktır. 
 
Bu nedenle TÜRKONFED olarak ekonomik ve yapısal reformların önemine vurgu 
yapıyoruz. Özellikle Orta Vadeli Plan’da açıklanan yapısal reformların hayata geçmesi, 
büyümenin kalitesi, kurumsal kalitenin geliştirilmesi, Türkiye’de tekrar yüksek büyüme  

http://www.turkonfed.org/
mailto:info@turkonfed.org


  

 

 
Refik Saydam Cad. Akarca Sk. No:41 Tepebaşı 34430 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye  www.turkonfed.org / info@turkonfed.org T+90 212 251 7300 / 

F+90 212 251 5877 

 

 
oranlarına ulaşılmasını ve ekonominin sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır. Mali 
disiplinden mesleki eğitim reformuna, kurumsal kalitenin geliştirilmesinden ekonominin 
rekabet gücünün artırılmasına TÜRKONFED’in sunduğu önerilerin OVP’de yer 
almasından da arıca büyük bir memnuniyet duyuyoruz. OVP’de çerçevesi çizilen 
stratejik hedefler, Bahsedilen reformlarla desteklenirse ekonominin rekabet gücü 
gelişecektir. Bu da, “Orta Gelir Tuzağı”, “Orta Demokrasi Tuzağı” ve “Orta Eğitim 
Tuzağı’ndan” çıkış için öncü adımlar olacaktır.  
 
İş dünyasının, kurumların bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğüyle perçinlenmesi 
gereken ve yapısal reformlarla rekabet gücünü artırmış, eğitim reformu ile nitelikli 
işgücü ihtiyacını karşılamış, dijital dünyaya entegre olmuş bir ekonomiye ihtiyacı var. 
Yani ekonomimizin reformlarla güçlendirilmesi şart. Demokrasi yükseldikçe, hukuk 
normları standartlaşınca ve evrensel değerlere gelince, uluslararası yatırımcılarda 
güvenle ülkemize kaynak aktarmaya devam edecektir. Olağanüstü dönem ve 
şartların gereksinimlerini; yerinde ve adil bir şekilde uygularken, siyasetin, 
ekonominin ve toplumsal hayatın normalleşmesini sağlamak da itibarımızı 
artıracaktır. Yani OHAL, olağanlaşmasın diyoruz.   
 
Değerli konuklar;  
Türkiye’nin, 50 yılı geçen AB ile ekonomik ve siyasi ilişkileri son yıllarda pek de iyi 
gitmiyor. Ülkemizin dış ticaretinde en önemli ortağı olan AB ile bugün geldiğimiz 
noktada ilişkilerin bozulmasının her iki tarafa da ağır maliyetleri olacağını hatırlatmak 
isterim. Türkiye’nin, 2015 yılı ihracatının yüzde 48,5’i, AB pazarına yapıldı. Ülkemiz, 
yaklaşık 62 milyar dolarlık ihracatı AB ülkelerine yaparken, 79 milyar avroluk da 
ithalat yaptı. Türkiye, AB’nin en büyük 5. ticaret ortağı haline geldi. Bu orana, hiçbir 
ülke grubu yaklaşamamaktadır. Türkiye, hem AB yolunda ilerleyen bir demokrasi 
Hem de ASYA, ORTA DOĞU ve AFRİKA gibi, Tüm dünya ile daha iyi ilişkiler 
geliştirebilmelidir. Bunlar, birbirini destekleyen süreçlerdir. Türk ekonomisinin küresel 
rekabet gücü açısından Ab ile müzakere süreci elzemdir. 
 
Bu arada, 15 Temmuz darbe girişimine zamanında tepki gösteremeyen AB 
liderlerinin, bugün, ülkemizin bir ateş çemberi içinde küresel terör örgütlerinin hedefi 
haline geldiğini, yani güvenlik kaygılarını anlamaları gerekmektedir. AB’ye, 
hassasiyetlerimizi anlamadıkları için kızmanın ve köprüleri atmanın zamanı değildir. 
Doğru bildiklerimizi bıkmadan anlatmak, doğru söylenenleri de ülkemizin demokratik 
ve ekonomik refahı için dikkate almak önemlidir. Zira Türkiye’nin yönü hep AB 
olmuştur. AB’nin rotasının da Türkiye olması gerekmektedir.  
 
Karşılıklı ilişkilerimizin güven temelinde gelişmesi, sorunların, siyaset kanallarını 
açarak çözülmesi, her iki tarafında karşılıklı hassasiyetlere azami özen göstermesi 
gerekmektedir. Türkiye, demokrasiden insan haklarına, hukukun üstünlüğünden 
basın özgürlüğüne ve yargı bağımsızlığına kadar uzanan, evrensel değerleri, 
ekonomik ve toplumsal olarak özgürlüklerin genişletilmesi noktasında geliştirmelidir. 
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Değerli konuklar; 
Barışın dilini egemen kılmak, barış diliyle konuşan bir siyaset kültürü yaratmak 
zorundayız. Ülkemizin, ekonomik ve siyasal anlamda bir güven iklimine ihtiyacı var. 
Doğu ve Güneydoğu’nun can suyu niteliğinde ekonomik teşvik ve destek paketleri 
kadar, siyasi ve sosyal destek paketlerine de ihtiyacı var. Bu noktada, topyekûn bir 
kurumsal ve zihniyet değişiminin şart olduğunu düşünüyoruz. Bu zihniyet değişimi 
için de en temel göstergenin gelişmiş bir demokrasi kültürü olduğuna inanıyoruz. 
Demokrasi, ancak kurumsallaşmış yapılarla mümkündür ve bir ülkenin kurumları da, 
gücünü demokrasiden alır. Gelişmiş bir ekonomi için, gelişmiş bir demokrasinin şart 
olduğu bilinmelidir.  
 
TÜRKONFED olarak, yeni anayasa yapım sürecinde, asıl önemli olanın denge-
denetleme mekanizmaları ve güçler ayrılığı olması gerekmektedir. Bu noktada sivil 
toplumun, özellikle iş dünyası örgütlerinin, ekonomik ve demokratik kurumların 
aşınmasına karşı oynadıkları denetleyici rol çok önemlidir.  
 
Ekonomik kapsayıcılık dışında toplumu yakından ilgilendiren konularda da siyasi 
kapsayıcılığın ve katılımın gerekli olduğunu düşünüyoruz. Ancak bireysel ve 
toplumsal özgürlüklerin, evrensel ölçülerde genişletildiği bir demokrasi kültüründe, 
arzu ettiğimiz toplumsal derinliği kazanabilir; yani, “Orta Demokrasi Tuzağı’na” 
düşmekten kurtulabiliriz.  
 
Sözlerime son vermeden önce bir başka tartışma alanı ile ilgili de görüşlerimi 
paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz, küresel dünya düzeninde yabancı yatırımcılar, 
kredi derecelendirme kuruluşlarının, verdiği kararlar neticesinde yatırımlarını 
şekillendiriyor. Bu kuruluşların verdiği notlar elbette ekonomiler için önemli. Ancak 
burada asıl derecelendirme kuruluşu görevini, hız kesmeden yatırımlarına devam 
eden siz değerli iş insanları yerine getiriyor. TÜRKONFED olarak sizden aldığımız 
destek ve güçle, ülkemizin yatırım ortamının iyileştirilmesine ve ekonomimize katma 
değer yaratmaya devam edeceğiz. Yani bizim Moddy’s’simiz sizlersiniz. 
 
Zirvemizin ülkemize, demokrasimize ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyor, beni 
dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 
 
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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