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Sayın Divan Başkanım, Değerli Başkanlar ve TÜSİAD Başkanı, Değerli Delegeler, TÜRKONFED 

Ailesinin Çok Değerli Üyeleri Ve Kıymetli Basın Mensupları, 

 

Değişimin olanca hızıyla hayatımızın her alanında kendini gösterdiği tarihi dönemlerden geçiyoruz. 

Böylesine önemli bir dönüşüm içinde TÜRKONFED olarak bugün burada 13. Olağan Genel 

Kurulumuzu gerçekleştiriyoruz. Öncelikle şahsım ve yeni yönetim kurulundaki arkadaşlarım adına 

hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

 

Bizlere gösterdiğiniz ilgi ve desteği hak etmek, TÜRKONFED bayrağını ve geçmişimizden aldığımız 

mirası; yüksek çalışma azmi, üyelerine dokunan dinamik yapısı, olaylara ve duruma göre değil ilkelere 

ve hedefe odaklanan bakış açısı ile daha yükseklere çıkarmak azim ve kararlılığındayız. Bugün bu 

salonda bulunan herkesin bu inancı taşıdığına inanıyorum. 

 

Sevgili ağabeyimiz Süleyman Onatça ve sevgili dostum Tarkan Kadooğlu’nun başkanlık 

dönemlerinde yönetimde başkan yardımcısı olarak görev yapma onuruna eriştim. TÜRKONFED’in son 

üç yılda çıtasının yükselmesinde, etkinliğinin artmasında yönetim kurulunun ve sevgili Tarkan’ın çok 

önemli bir payı vardır.  

  

Değerli delegeler; 

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.  

 

2015-2018 yılları arasında yakalanan başarının en önemli yapı taşının kurumsallaşma kültürü ve 

kurumsal yönetişimin hayata geçirilmesiyle oluşturulduğunu söyleyebilirim. Biliyoruz ki, STK’lar için 

nitelikli insan kaynağı ve finans kapital olmazsa olmazdır. Bu sadece STK’larımız için değil 

şirketlerimiz ve ekonomimizin de en temel ihtiyacını oluşturmaktadır.  

 

Nitelikli insan kaynağı ancak nitelikli bir eğitimle mümkündür ve en önemli sermayemiz insandır. 

Bu bilinçle profesyonel kadrolarımızı güçlendirip, kendi kaynağını, yarattığı projeler ile karşılayan bir 

STK olma yolunda önemli bir aşama kaydedilmiştir.  

 

TÜRKONFED, bu işbirliği ağı ve kurumsal yapıyı; üyelerimiz, derneklerimiz, federasyonlarımız 

kanalıyla, ulusal ve uluslararası kamu kurum, kuruluş ve STK’larını, katılımcı ve kapsayıcı bir anlayışla 

KOBİ’lerimiz için harekete geçirerek, artı bir değere dönüştürmüştür.  

 

Değerli Dostlar; 

Önümüzdeki dönemde KONSEPT 5K VİZYONU ile katma değer yaratacağız. Nedir KONSEPT 5K 

diye baktığımızda, KURUMSAL, KÜRESEL, KAPSAYICI bir TÜRKONFED’i geliştireceğiz, 

KOBİ ve KADIN konusundaki öncü rolünü de artıracağız. Bunun ilk işaretini de en yetkili kurumsal 

organımız olan yönetim kurulunda gösterdik.   
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Kurumsal! Çünkü, işletmelerimizi, derneklerimizi, federasyonlarımızı ve ülkemizin ekonomik-

demokratik kurumlarını kurumsal yapılarla desteklersek gelişme, verimlilik ve sürdürülebilir büyümeyi 

sağlayabiliriz. Ekonomi-demokrasi ilişkisini güçlendiren en önemli bağın kurumsal bir zihniyet 

dönüşümünden geçtiğini de hatırlatmak isterim.  

 

Küresel rekabet gücümüzü artıracağız. Çünkü, günümüzde artık sadece ülkeler değil, kentler, 

sektörler ve şirketler küresel rekabetçilik liginde yarışmaktadır. Yarattıkları değerle; kentler, sektörler 

ve şirketler ülkelerinin marka gücüne de yükseltmektedir. Küresel rekabet gücü artışını üyemiz olan 

şirketler, KOBİ’lerimiz ve ülkemiz için dert ediniyoruz, çözümler üretiyoruz.  

 

Kapsayıcılık! Çünkü, bu hedefler doğrultusunda siyasetten ekonomiye toplumsal hayatımızı 

zenginleştiren tüm renklere ve seslere eşit mesafede, uzlaştıran, katılımcı bir anlayışla sorunun değil 

çözümün bir parçası olarak katma değer yaratmak istiyoruz. 12 milyon üyesi ve 55 milyon şirketi 

bünyesinde barındıran Avrupa KOBİ Birliği’nin Türkiye’den kabul edilen tek üyesi olan 

TÜRKONFED, KOBİ’lerin sorunlarını uluslararası platformlarda da kurumsal, küresel ve kapsayıcı bir 

yaklaşımla sürdürecektir. 

 

Kadın! Çünkü; güçlü toplum, güçlü ekonomi ve güçlü demokrasiye giden yolun kadının hayatın 

tüm alanlarına aktif katılımından geçtiği bilinmelidir. 39 kadın derneğinin üye olduğu 

TÜRKONFED, Türkiye’nin de en örgütlü kadın gücünü temsil etmektedir.  

 

Kadınların karar alma mekanizmalarına etkin katılımı için mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu 

olarak yönetim kurulumuzda kadın temsiliyetini yüzde 100 artırarak, yönetim içinde de 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 geliştirip, temsiliyeti 

genişletirken; ekonomiden siyasete hayatın her alanına kadınların etkin katılımını artıracağız. 

 

KOBİ’ler! Çünkü, Türkiye’nin en geniş tabanlı KOBİ yapılanmasına sahip iş dünyası örgütü olan 

TÜRKONFED’in odağındaki tüm bu vizyonun ruhunu ise KOBİ’lerimiz oluşturmaktadır. 

KOBİ’lerimiz hassas yapıları nedeniyle ekonomimizin en kırılgan yapı taşlarıdır.  

 

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabetçiliği için bu kırılgan yapıya odaklanan politikaların 

hayata geçirilmesi ve KOBİ’lerimizin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerekmektedir.  

 

KOBİ’lerimizin kapasitelerinin geliştirilmesi, nitelikli insan kaynağının artırılması, ihracat ve rekabet 

güçlerinin geliştirilme yolunda TÜSİAD ile birlikte başlattığımız BORGİP, sadece bölgesel bir proje 

değil, aynı zamanda ülkemiz için yeni bir kalkınma modeli geliştiren, bir Türkiye projesidir.  

KOBİ’lerimize dokunan projelerimizin de aynı kararlılıkla devam edecektir.  

 

Kısacası TÜRKONFED, cari açıktan işsizliğe, eğitimden genç ve kadın istihdamına, nitelikli insan 

kaynağından demokrasi kültürünün geliştirilmesine uzanan küresel rekabet gücü artışında; ülkesi, 

federasyon ve dernekleri ile üyelerinin tüm sorunlarını dert edinmektedir, çözüm üretmektedir. 

Üyelerine ve paydaşlarına artı değer yaratırken, ülke ekonomisine yüksek teknolojili üretim ve yatırımlar 

ile katma değer yaratmaya devam etmektedir.  
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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 mümkündür. Bu nedenle seçimlerin ardından yapısal ve ekonomik 

reform odaklı gündemimize geri dönmeli; huzur, refah ve kalkınma için değer yaratmalıyız.  

 

Değerli Dostlar, konuşmama son verirken, 

Bizler; gücümüzü ve farklılığımızı, renkler, sesler, inançlar, ideolojiler, kimlikler ve kültürler denizinde 

hep birlikte yolculuk etmekten alıyoruz. Pozitif bir bakış açısı yaratarak, ülkemiz için çalışıyor ve 

ülkemiz için üretiyoruz.  

 

Bu vesile ile Divana, Başkana, Basın Mensupları’na, Türkiye’nin dört bir yanından gelen Dostlar’a 

teşekkür ediyorum. 

 

Sevgi ve saygılarımla, 
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