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Değerli Başkanlar, Değerli Dostlar ve Değerli Paydaşlarımız; 
 
TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına hepinizi sağlık ve sevgiyle selamlıyorum. 
 
Üye federasyonumuz SEDEFED’in, bu yıl 13.’sünü düzenlediği Rekabet Kongresi’nde 
sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.  
 
Rekabetin hızlı dünyasında sürdürülebilir bir marka yaratmanın zorluğunu iş insanları 
olarak yakından biliyoruz. Rekabet Kongresi’nin yenilikçi temaları ile 13 yıllık bir bilgi 
hazinesini yeni yüzyıla taşımasının önemli olduğunu düşünüyoruz. 
  
Değerli Dostlar, Değerli Katılımcılar;  
Hayatın her alanında sürdürülebilirliğin önemi giderek artıyor. Kalkınma ve rekabette 
sürdürülebilirlik, sadece ülkelerin ve ekonomilerin değil toplumların hayatında da 
önemli bir yere sahip. Rekabetçilik artık yaşayan bir organizma. Bu organizmanın 
beynini, daha çevreci-yeşil, yenilikçi ve teknolojiyi ön plana alan katma değerli üretim 
süreçleri; kalbini ise hukuk ve demokrasi oluşturuyor. Kalbin ve beynin daha dengeli 
çalışması ülkelerin, ekonomilerin ve sektörlerin rekabetçiliğini artırırken, toplumları da 
daha sürdürülebilir bir refah toplumu haline getiriyor. 
 
Gelişmiş bir demokrasi ve hukuk sistemi; adil, şeffaf, hesap verebilir ve liyakat esaslı bir 
devlet yönetimi, rekabetçilik gücünde kaldıraç etkisi yaratıyor. Rekabette 
sürdürülebilirlik ile güven ve istikrarın garantisi, hukukun üstünlüğünün 
sağlanmasından geçiyor.  
 
TÜRKONFED olarak, haziran ayında yaptığımız genel kurulumuzda “Yeni Dönem, Yeni 
Ufuklar” vizyon belgemizi açıklamış ve hayalimizdeki refah toplumu Türkiye’sine giden 
yolu tarif etmiştik.  
 
Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabetçiliğinde; demokratik, lâik ve sosyal bir 
hukuk devletinin güçlendirilmesi; güçler ayrılığı, denge ve denetleme mekanizmalarının 
yerli yerine oturması; yargının tam bağımsızlığı ile hukukun üstünlüğünün tesis 
edilmesini, çıkılacak refah toplumu yolculuğunun ilk kilometreleri olarak kayıt altına 
almıştık.  
 
Çağın gerektirdiği teknolojik değişimi, verimlilik temelinde katma değere dönüştüren 
ülkelere baktığımızda ekonomi ve demokrasinin ortak çıpa olduğu görülüyor. 
Ekonominizin rekabetçiliği, aynı zamanda demokrasi anlayışınızın da sürdürülebilirliğini 
gerekli kılıyor. 



  

 

Değerli Dostlar, Değerli Paydaşlar; 
Ülkemizin bir an önce akıl ve bilimi önceliklendiren, piyasa dinamiklerinin dışında yeni 
bilinmeyen denklemleri çözmek yerine, riskini düşürmeye yönelik politikaları cesurca 
atması gerekiyor. Siyasetin, ekonomi gündemini ve politikalarını belirlediği süreçler 
maalesef ülkemizin enerjisinin boşa harcanmasına neden oluyor.  
 
Merkez Bankası, faiz indirimi ile fiyat istikrarından vazgeçtiğini yani enflasyonla 
mücadele yerine büyüme eksenli bir politikanın takipçisi olacağının sinyalini veriyor. 
2021 yılını yüksek büyüme oranı ile kapatma hedefi, haliyle sürdürülebilir kalkınma ve 
kaliteli büyümenin göz ardı edilmesine neden oluyor.  
 
Dünyanın enflasyonist baskı yaşadığı ve faiz artırımına gittiği bir dönemde ülkemizin faiz 
indirimi, yüksek kur ve yüksek enflasyon tercihi bir politika değişikliğini işaret ediyor. 
Kararın reel sektöre faydası olmadığı gibi TL’de yaşanan aşırı değer kaybı da hane 
halklarının alım gücünü her geçen gün daha da azaltıyor.  
 
Ekonomik temelden çok siyasi bakış açısıyla alınan kararların yarattığı olumsuz algı, 
haliyle belirsizlikleri artırdığı gibi özellikle 450’lerde gezen ülke risk primimiz başta 
olmak üzere pek çok olumsuzluğu tetikliyor. Döviz kuru artışı maliyetlere ve enflasyona 
yansıyor, öngörülebilirliği azaltıyor. Enflasyon-faiz-döviz kuru sarmalından kurtulmak 
için risklerimizi düşürmeye odaklanmamız gerekiyor.  
 
Algımızı değiştirmemizin yolu, Merkez Bankası başta kurumlarımızın bağımsızlığını 
yeniden tesis etmekten; şeffaf, hesap verebilir ve liyakat esaslı bir anlayış ile 
öngörülebilir bir ekonomi politikasından geçiyor. Doğru, akılcı politikalarla ancak son 
300 yıldır dünya ekonomisinden ve ihracatından aldığımız payı yüzde 1’lerin üzerine 
kalıcı olarak taşımak mümkün görünüyor.  
 
Değerli Dostlar; Değerli Katılımcılar; 
TÜRKONFED olarak 2011 yılından bugüne “Önce Küçüğü Düşün” ilkesi ile hareket 
edilmesinin sürdürülebilir bir ekonomi için şart olduğunu söylüyoruz. Finansmana 
erişim ve ödeme sıkıntıları, KOBİ’lerin sorunları arasında ilk sıralarda yer alıyor.  
 
KOBİ’lerimizin işletme sermayesine olan ihtiyaçlarının her geçen gün arttığı günümüz 
koşullarında, KGF’nin özellikle yatırım ve ihracat odaklı KOBİ’lere, yeniden daha ucuz 
maliyetli kredi kanalını açması gerekiyor.   
 
Toplumsal refahın tabana yayılması ve milli gelir artışı yaratılmasında çalışanların da 
enflasyona ezdirilmemesi önem kazanıyor. Onurlu yaşam hakkını sağlayacak, her geçen 



  

 

gün derinleşen yoksulluk ve yoksunluğu önleyecek bir asgari ücret belirlemek 
zorundayız.  
 

Bu kapsamda;  
 

➢ Resmi rakamlar ile halka yansıyan enflasyon arasında uyumsuzluk olması asgari ücrette 
enflasyonun üzerinde bir artışı gerekli kılıyor.  

➢ Yıl içinde enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi yaşam koşullarını olumsuz 
etkiliyor. Bu nedenle asgari ücrette yıl içinde ayarlama yapılması gerekiyor.  

➢ Asgari ücret üzerinden alınan vergilerin kaldırılması; yaşam şartlarının bölgelere göre 
farklılık göstermesi nedeni ile de bölgesel asgari ücret uygulamasının alternatif olarak 
değerlendirilmesini öneriyoruz.  
 

Değerli Paydaşlar ve Değerli Dostlarımız; 
Son 100 yıldır dünyamız, insan elinin tetiklediği afetler karşısında hızlı bir ritim 
değişikliği yaşıyor. İklim değişikliğinin yıkıcı etkileri her geçen gün daha da belirgin hale 
geliyor. Çevresel etkilerinin yanı sıra iklim değişikliğinin finansal sistem için ne gibi 
sonuçlar doğuracağı da henüz belirlenebilmiş değil.  
 
İklim değişikliği ayrıca çoğu merkez bankasının birincil hedefi olan fiyat istikrarını 
sağlama konusunda da tehlike oluşturuyor. İklim değişikliği ile mücadelede hükümetler 
birincil aktörler olsa da krizin, görevlerini yerine getirmelerini etkileme olasılığı nedeni 
ile merkez bankalarının da bu konuda aksiyon alması gerektiğini ortaya koyuyor. 
 
İklim değişirken bizim de değişmemiz ve dönüşmemiz gerekiyor. Paris İklim 
Anlaşması’nı temel alan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile başlayan yeni dönemde, dünyanın 
ve ülkemizin ortak hedefler doğrultusunda dönüşmesi önem kazanıyor. Karbon salımı 
ile ilgili ülkemizin daha iddialı ve güçlü hedefler ortaya koyması, kamunun ve özel 
sektörün öncülüğünde, ekonomi dinamiklerini yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi 
perspektifinde harekete geçirmesi gerekiyor.  
 
Yeşil dönüşüm ve sınırda karbon düzenlemesi mekanizmalarının, AB-Türkiye Gümrük 
Birliği modernizasyonu çerçevesinde, KOBİ’lerin önceliklendirildiği bir bakış açısı ile ele 
alınması önemli bir konu. Sektörlerimizin ve KOBİ’lerimizin, yeşil dönüşüm 
çalışmalarına finansman desteği sağlayacağımız mekanizmaları, bir an önce hayata 
geçirip uygulamaya başlamalıyız.  
 
TÜRKONFED olarak her zaman söylediğimiz gibi, “İklim değişikliğinin yaratacağı 
sorunlar, ülkemiz ve insanlık için esas beka meselesidir... Bunun için kaybedecek 
zamanımız yoktur.” 



  

 

İklim değişikliği ile mücadelede sektörlerimizin enerji verimliliğinin artırılması da kritik 
önem taşıyor. Enerji maliyetleri artışı ile sanayimizin üretim, ihracata ve rekabetçilik 
gücünün azalmasına izin vermemek gerekiyor.  
 
Değerli Dostlar, Değerli Katılımcılar; 
Üretim ekonomisini güçlendirip, yüksek teknoloji kullanımını artırıp, nitelikli insan 
kaynağını, çağın gerektirdiği bilgi-beceri ve yetkinlik seti ile donatılmış eğitim sistemi ile 
dönüştürmüş bir Türkiye’nin, verimlilik artışı yoluyla markalı ve katma değerli ihracatını 
artıracağına inanıyoruz.  
 
Ülkemizin ekonomik krizden çıkış reçetesi reform gündemine dönmemizden geçiyor. 
Bu noktada STK’ların, daha iyi bir gelecek için hem ekonomik hem de demokratik 
dönüşümün önemli aktörlerinden biri olacağına inanıyorum.  
 
Güçlü demokrasiler ve ekonomilerin ortak özelliği, güçlü ve kapsayıcı-katılımcı 
işbirliklerini önemseyen sivil toplumun varlığında birleşiyor. Sivil toplumun katkısı ile 
küresel sorunlara karşı küresel işbirlikleri, çözüme giden yolu kısaltıyor.  
 
Umutsuz değiliz. İş dünyası, özel sektör ve STK’ların, daha yaşanabilir bir ülke için attığı 
her adımın değerli olduğunu düşünüyorum.  
 
13. Rekabet Kongresi’ni düzenleyen SEDEFED’in Değerli Başkanı Emine Erdem ve 
yönetim kurulu ile paydaşlarımıza, tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. 
 
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlık ve sevgiyle kalın... 
 


