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Sn. Divan Başkanım, Değerli Başkanlar, Çok değerli TÜSİAD YK Başkanı, Dostlarımız, Türkonfed 

Ailesinin çok değerli üyeleri ve Kıymetli basın mensupları, 

 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyor ve 13. Olağan Genel Kurulumuza 

“Hoş geldiniz” diyoruz.  

 

Sanıyorum ki bu salondaki hemen herkes, hepimiz, bu konuşmanın sevgili dostum, kardeşim, Tarkan 

Başkanımız tarafından yapılıyor olmasını çok arzu ederdi. Çünkü, bu konuşma hem geçtiğimiz üç yıllık 

dönemde çok başarılı bir başkanlık dönemi geçiren Tarkan Başkanımızı taçlandıran hem de görevini emin 

ellere devretme rahatlığında yapacağı bir veda konuşması olacaktı. 

 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanımız Tarkan Kadooğlu'yla ilgili haberlere konu olan iddiaları 

üzüntüyle karşılıyoruz. Hukukun evrensel ilkesi olan masumiyet karinesi anlayışıyla, şeffaflık ve 

adaletten asla taviz vermeyen bir kurum olarak, Yönetim Kurulu Başkanımız Tarkan Kadooğlu ile ilgili 

gelişmeleri yakından takip ediyor, sürecin hukuk ilkelerine uygun, adil bir şekilde tamamlanacağı inancını 

taşıyoruz. 

 

1994-2004 yılları arasında SİAD hareketiyle birlikte kuruluş sürecini geçiren TÜRKONFED, 2004’ten 

bugüne kadar, etkin bir kurumsal faaliyet dönemi yaşadı. Gücünü ve etkinliğini bağımsızlık ve gönüllülük 

esasıyla oluşturduğu ilkelerinden alan TÜRKONFED, 40 bini aşkın şirketi çatısı altında barındıran bir 

sivil toplum ve iş dünyası örgütü olarak, 25 yıldır Türkiye’nin ekonomik, siyasi ve sosyal konularına 

eğildi; sorun alanlarıyla ilgili  yapıcı öneriler içeren bilimsel çalışmalarıyla katkıda bulundu.  

 

Bu ortak akıl ve vizyon ile 13 yıl önce Türkiye’nin farklı bölgelerinden iş insanlarının bir araya gelmesiyle 

temelleri atılan TÜRKONFED, bugün ülkemizin en etkili sivil toplum ve iş dünyası kuruluşu olmayı 

başarmış ise, bu başarıdaki en büyük pay, gücümüzü aldığımız, federasyonlarımızın, derneklerimizin ve 

esas olarak bunları oluşturan üyelerimizindir.  

 

2015 yılının Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz 11. Olağan Genel Kurul da üyelerimize bir söz vermiştik;  

Ve o gün demiştik ki; “Birlikte TÜRKONFED’in gücüne güç katacağız. Sadece yurt içinde değil yurt 

dışında da ülkemizi ve üyelerimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ülkemiz ekonomisinin belkemiği olan 

KOBİ’lerimizin, iş dünyasının sesi olmaya ve kapasitelerinin geliştirilmesine çalışacağız. 

TÜRKONFED’e bağlı federasyon ve derneklerin üyeleri ile tek tek ilgileneceğiz. Salon değil saha 

konfederasyonu olan TÜRKONFED’in 26 kalkınma ajansının olduğu bölgelerde genişlemesine ve 

derinleşmesine katkı koyacağız.” 

 

Bugün 13. Olağan Genel Kurulumuz ile görev süremizin sonuna gelirken, verdiğimiz sözleri yerine 

getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimizde bölgesel ve sektörel olmak üzere 22 federasyon 

150 dernek ve 30 bin şirketin üye olduğu TÜRKONFED, bugün 26 bölgesel ve 3 sektörel olmak üzere 29 

federasyon, 235 dernek ve 40 bini aşkın şirketin üye olduğu bir yapıya ve büyüklüğe kavuştu. Bu süreç 

boyunca, federasyonlarımız ve derneklerimizle ortak projeler ürettik; 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. Uluslararası platformlarda ise, TÜRKONFED International 

üye yapımızı genişleterek, 20 ülkedeki 13 derneğimizle iş dünyasının sesi olmaya gayret ettik.  
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Ülke ekonomisine ve toplumsal hayata katkı sorumluluğuyla, sorunları, siyaset üstü bir yaklaşım ve 

Tarkan Başkanımızın dediği gibi, “eldivensiz” bir şekilde tartışıp, ortak geleceğimiz için ortak akılla 

kararlar aldık ve uyguladık. 3 yıllık faaliyetlerimizi geniş bir biçimde anlatmayı, Genel Sekreterimiz 

Arda Batu’ya bırakarak ülke ekonomisi, siyaseti ve toplumsal hayatına dair görüşlerimizi de 

paylaşmak istiyorum. 

 

Değerli Konuklar; 

Ülke olarak çok zorlu dönemler yaşıyoruz. İçeride ve dışarıda pek çok sorunla aynı anda mücadele 

ederken,  seçim ortamına girdiğimiz şu günlerde, ülkemizin huzuru,  refahı ve kalkınması için hepimize 

tarihi sorumluluklar düşmektedir. Son 4 yılda 5’inci kez sandık başına gideceğiz. Bizler, hiçbir zaman 

kavganın, kaos ortamından yarar umanların ve kutuplaşmanın içinde olmadık. Her zaman uzlaşmanın, 

çözümün ve katılımcı bir anlayışın yanında yer aldık. Bu nedenledir ki TÜRKONFED, sivil toplum ve iş 

dünyası örgütleri içinde çok farklı ve özel bir yerde durmaktadır.  

 

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 önemlidir. Seçimlerin hemen ardından toplumsal, ekonomik ve sosyal alanlarda ülkemizi 

güçlendirecek yapısal reformlara odaklanılması gerektiğini düşünmekteyiz, beklemekteyiz; 

 

 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, devletin liyakati esas alan bir biçimde yeniden yapılandığı, kadın erkek 

cinsiyet eşitliğini her alanda sağlamış, kadınlarımızın, işgücüne ve hayatın her alanına etkin katılımını 

batılı ülkeler seviyesine getirmiş, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi, bilim ve aklı ön plana 

alan, çağdaş bir eğitim sistemi ile yetiştirmek için gereken eğitim reformlarını yapmış 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.  

 

Yürekten inanıyorum ki, bu reformları ve düzenlemeleri gerçekleştirmiş bir Türkiye, bugünkü 

sorunlarını aşmanın çok ötesine geçerek, ekonomisi sürekli büyüyen, halkının refah ve mutluluk 

düzeyini artırmayı başarmış, dış yatırımcılar için çekim merkezi haline gelmiş, bölgenin ve tüm 

Dünya’nın barış ve istikrarına katkıda bulunan, her bakımdan çok güçlü lider bir ülke olacaktır.    

 

Değerli Dostlar; 

AB konusunda diyalog kapısını açık tutmanın ötesinde, Vize Muafiyeti, Gümrük Birliği’nin 

güncellenmesi, yeni başlıkların açılması; mal ve hizmet ile kısmen işgücünün serbest dolaşımı 

konularında görüşmeleri devam ettirmeye ve sonuçlandırmaya gayret etmeliyiz. AB, bir ekonomik ve 

parasal birliğin ötesinde, öncelikle barış ve toplumsal refahı hedefleyen, sürekli gelişme gösteren bir siyasi 

birliktir.  
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AB ile sürdürülen üyelik müzakereleri süreci ülkemizin demokrasisinin ve ekonomisinin gelişmesine 

önemli katkılar sağlamıştır. AB’nin bizim için uzun dönemli bir uygarlık projesi olduğunu hiç 

unutmayalım. Ve yine unutmayalım ki, TÜRKONFED olarak daha önce defalarca vurguladığımız ve 

gelişmiş ülkelerin neredeyse tamamında gözlemlediğimiz üzere, “Gelişmiş bir ekonomi, ancak gelişmiş 

bir demokrasi ile mümkündür.” 

 

Çok Değerli Dostlar; 

Geçmişten aldığımız TÜRKONFED ailesinin mirasını, 2015-2018 yılları arasında görev yaparak, büyük 

bir onurla geleceğe devretmenin huzurunu taşıyoruz. TÜRKONFED üyeleri her zaman ülkesi için çalışan, 

ülkesi için üreten, memleket sevdasıyla; özgürlüklere, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, insan 

haklarına, fikir ve ifade ile basın özgürlüğüne değer veren, değer yaratan iş insanlarından oluşmaktadır. 

Bu dün de böyleydi, bugün de böyle ve yarın da böyle olacaktır.    

 

TÜRKONFED’in 13. Olağan Genel Kurulu sonrasında oluşacak yeni yönetime ve yeni başkana başarılar 

diliyorum. TÜRKONFED bayrağını daha üst seviyelere taşıyacaklarına inancımız sonsuzdur. Bu yolda 

TÜRKONFED ailesinin bir üyesi olarak bizlere hangi görev düşerse her zaman hazırız. Bu bir bayrak 

devir teslimidir. TÜRKONFED 25 yıllık yolculuğunu gelecekte de başarılara imza atarak sürdürecek, 

üyeleriyle birlikte Türkiye için çalışacak ve Türkiye için üretmeye devam edecektir.  

 

 Sevgi ve saygılarımla, 
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