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Sayın Meclis Başkanım…  

Değerli federasyon ve dernek başkanları… 

Kıymetli iş insanları...  

Basınımızın değerli temsilcileri...  

Hanımefendiler... Beyefendiler... 

 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. TÜRKONFED’in bir 

Türkiye Demokrasi Haritası sunmak, kalkınmamıza, demokrasimize ve çocuklarımızın 

geleceğine katkı sunmak için hazırladığı Yeni Anayasa’ya Doğru Raporu’muzu Ankara, 

İstanbul ve İzmir toplantılarıyla kamuoyuna anlatmıştık. Bugün de TÜRKONFED çatısı 

altındaki derneklerimizden ESİAD ile birlikte Eskişehirlilerle raporumuzu paylaşmanın büyük 

bir memnuniyeti içindeyiz.  

 

Eskişehir, 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel 

Miras Başkentliği unvanlarını taşıyan, hep ilklerin yaşandığı, ülkemizin marka kentlerinden 

biridir. İlk Türk otomobili olan “Devrim” ve ilk Türk lokomotifi “Karakurt”, 1961 yılında bu 

güzel ilimizde üretime başlamıştır. Nüfusunun yüzde 99’u okuryazar olan Eskişehir, insan 

kaynakları yönüyle yüksek bir eğitim düzeyine sahiptir. Ticari ve endüstriyel gelişmelerden 

dolayı, sosyal ve ekonomik hayatın hızla geliştiği Eskişehir, endüstri, sosyal ve ekonomik 

hayat ölçütü sıralamasında 81 il arasında 7. sırada yer almaktadır. İnsani gelişmişlik açısından 

ise Türkiye’nin 3. şehridir.  

 

Kaliteli üretim yapan, inovasyon ve Ar-Ge’ye önem veren firmalarıyla ülkemizin önemli 

sanayi kentlerindendir Eskişehir. Ama Eskişehir her şeyden önce bir eğitim kentidir. 

Eskişehir, hem KOBİ’lerin hem de büyük firmaların yer aldığı, ülkemizin önemli bir endüstri 

merkezidir. Tarih boyunca ülkemizde parlayan bir ticaret merkezi özelliğine sahip olmuştur 

ve bugün Orta Batı Anadolu’nun ticaret merkezi olmaya devam etmektedir. 

 

 

Değerli Konuklar; 

Dünya ve Türkiye için 2016, birçok riski ve fırsatı içinde barındıran bir yıl olacaktır. 

Çevremiz bir ateş çemberi ile sarılmışken, bir taraftan küresel terör tehdidi ile yakın 

coğrafyamızda yaşanan siyasi ve toplumsal krizler, öte yandan dünya ekonomisinin hala 

ekonomik krizden çıkamaması, riskler hanesine yazılacak önemli maddelerdir. Son 6 ayda 

Ankara başta olmak üzere İstanbul, Diyarbakır, Brüksel ve Pakistan’da meydana gelen terör 

saldırıları yeni bir döneme girdiğimizi gösteriyor.  

 

Dünyanın her yerinde terör örgütleri sivil halka karşı baskı ve sindirme yönteminin şiddetini 

artırmıştır. Ülkemizin huzur ve istikrarını hedef alan, toplumu korku ve şiddet ile 

sindireceğini zanneden teröre karşı bu zor zamanları birlikte durarak ve birbirimize güvenerek 

atlatacağız. İçinden geçtiğimiz böyle dönemlerde barışa, huzura ve güvene olan inancımız 

azalmamalıdır. Acının tarife ihtiyacı yoktur. Bu acıların tekrar tekrar yaşanmaması için hep 

birlikte ortak bir duruş sergilememiz gerektiğine inanıyorum.  

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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Dünya ekonomisine baktığımızda gelişmekte olan ülkeler içinde Çin ve Hindistan’ı dışarıda 

bırakırsak gelişmiş ülkeler ile aradaki büyüme hızında makas açılmaktadır. 2015 yılında 

gelişmiş ülkeler yaklaşık yüzde 2’lik bir büyüme kaydederken, Türkiye’nin yüzde 4’e 

yaklaşan büyümesi önemlidir. Küresel kriz, özellikle bizim gibi gelişen ekonomileri daha 

fazla etkilemektedir. Buna rağmen Türkiye’nin 2016 ilk çeyrekte elde ettiği büyüme başta 

olmak üzere cari açık ve sanayi üretimi verileri pozitif bir hava yaratmıştır. İş dünyası olarak, 

tek tek ağaçlara değil, ormanın bütününe bakmalıyız. İçinden geçtiğimiz bu dönemde risklere 

değil, fırsatlara odaklanmalıyız. Türkiye olarak demokrasi ihraç eden değil, mal ve hizmet 

ihraç eden bir ülke olmak istiyoruz.  

 

 

Değerli Konuklar; 

TÜRKONFED’in Türkiye ekonomisine ve kalkınmasına olduğu kadar, demokratik gelişimine 

de katkı sunmaya çalıştığını, buna yönelik çalışmaların içinde büyük bir heyecanla yer 

aldığını biliyorsunuz. Bağımsız, şeffaf ve gönüllülük esasıyla çalışan en geniş tabanlı KOBİ 

yapılanmasına sahip kuruluşu olan TÜRKONFED, sorumluluğunun farkında olarak, Türkiye 

için çalışmaya ve Türkiye için üretmeye devam ediyor. Türkiye’de öncü bir iş dünyası örgütü 

olarak, bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarını azaltmak, kadınların sosyal ve iş hayatına 

katılımını artırmak, Türkiye’nin demokratikleşmesi, hukukun üstünlüğü, çözüm süreci ve 

bütün bunları destekleyen Avrupa Birliği üyeliği konusunda net duruşlar sergiliyor ve bu 

süreçleri destekliyoruz. Söz konusu alanlarda çeşitli çalışmalar yapıyor, kapsamlı raporlar 

hazırlıyoruz.  

 

Brüksel temsilciliğimizle Avrupa’nın kalbinde çalışmalarımızı sürdürürken, Avrupa’nın en 

büyük iş dünyası kuruluşlarından biri olan, Avrupa Kobi Birliği Üyesi olarak, küresel alanda 

da etkili çalışmaların içinde yer alıyoruz. Almanya’dan, Gürcistan’dan, Kıbrıs’tan, Irak’tan ve 

Ukrayna’dan üye iş insanları derneklerimiz ile küresel ölçekte büyümeye devam ediyoruz. 

Federasyonlarımıza bağlı her bir derneğimizin kendi bölgesinde yarattığı katma değerin 

toplamı olarak, Türkiye’de ciddi bir etki gücüne ulaştık. 24 federasyon, 186 dernek, 24 bin 

100 iş insanı, yaklaşık 40 bin civarında şirketle, kurumlar vergisinin yüzde 86’sını 

karşılayarak, Türkiye dış ticaretinin yüzde 83’ünü gerçekleştirerek, tarım ve kamu dışı kayıtlı 

istihdamın yüzde 55’ini sağlayarak, Türkiye ekonomisinin şah damarı konumuna geldik.  

 

Bildiğiniz üzere önceki yıllarda “Orta Gelir Tuzağı” raporlarını yayınladık. Türkiye’yi 

bölgesel ve sektörel açıdan ele alıp, bölgelerin üretim yapıları, sektörlerin teknoloji düzeyleri 

ile dış ticarete göre bölgesel kalkınma evrelerini tespit ettik. Bu raporlar bize gösterdi ki "Orta 

Gelir Tuzağı"ndan bizi çıkaracak olan en temel parametre gelişmiş bir demokrasi 

kültürüdür.  
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Değerli konuklar; 

Demokrasi ancak kurumsallaşmış yapılarla mümkündür. Bir ülkenin kurumları, gücünü 

demokrasiden alır. Ekonomik kalkınma ve yatırımların sürdürülebilirliği de ancak 

demokrasinin evrensel standartlarının uygulanması ile elde edilir. Gelişmiş bir ekonomi için, 

gelişmiş bir demokrasi şarttır. TÜRKONFED olarak bizler de, Türkiye’nin hemen her 

alanındaki sorunlarına duyarlılık gösterirken, ekonomi ve demokrasi arasındaki bu değerli 

ilişkiyi ortaya koymak; demokrasinin, ekonomik gelişme ve kalkınma için ne kadar hayati 

olduğunu göstermek istedik. “Yeni Anayasa’ya Doğru: Kurumsal Reform ve Demokrasi 

Kültürünün Gelişimi Raporu” ile Türkiye’de demokrasinin; kurumsal ve zihniyet olarak  

 

güçlenmesinin, ekonomik istikrarın sağlanmasının, aynı zamanda da toplumsal sorunlarımıza 

çözümün ön koşulu olduğunu söylüyoruz.  

 

Gerek “sürdürülebilir ekonomik büyüme”n n gerçekleşmes , gerekse son yıllarda ekonom k 

karar ver c ler arasında uzlaşılan “Orta Gel r Tuzağı”ndan çıkmak için, etkin denge ve 

denetleme sistemi ile gelişmiş bir demokrasi anlayışı olmazsa olmazımızdır. Devlet ve 

düzenleyici kurumların, adil ve etkin çalışması da, ekonomik kalkınmayı hızlandıracaktır. 
TÜRKOFED’e göre Yeni Anayasa yapımı, ekonomik kalkınma, demokratikleşme, iyi 

yönetişim, sosyal sorunların çözümü gibi birçok alanda, bugünün ve yakın geleceğin, temel 

gündem maddelerinin başında gelmektedir. Yapılan tüm değişikliklere rağmen, 1982 

Anayasası, karar vericiler ve toplumun farklı kesimlerinin uzlaştığı gibi Türkiye’ye dar 

gelmektedir. 
 

Raporumuzda, Yeni Anayasa için somut öneriler getirmiyoruz. Bir Türkiye demokrasi haritası 

sunuyoruz. Yeni Anayasa yapım sürecinde, ister parlamenter sistemde kalalım, ister başkanlık 

sistemine geçelim; asıl önemli ve belirleyici olan, Türkiye’nin, iyi, adil, istikrar ve güven 

içinde yönetilmesi, birlikte yaşama kültürünün güçlendirilmesi, demokratik, kurumsal ve 

zihniyet değerlerine sahip olunmasıdır. Yani en temelde, demokrasinin her alanda 

içselleşmesidir. Birlikte yaşama kültürünü çoğaltmak ve gelişmiş demokratik standartlara 

kavuşmak için hep birlikte Yeni Anayasa sürecini desteklemeli, katkı vermeliyiz. Çoğulcu bir 

özgürlük ortamı yaratılmaksızın refah toplumunun gelişmesi, sürdürülebilir büyümeyi 

sağlaması mümkün görünmemektedir.  

 

Değerli konuklar; 

Raporda ulaştığımız bir başka tespit de, sivil toplumun, özellikle iş dünyası örgütlerinin, 

ekonomik ve demokratik kurumların aşınmaması için oynadıkları denetleyici roldür. 

Kurumları, denge ve denetim mekanizmaları yeteri kadar güvence altına alınmış, bireysel ve 

kolektif özgürlükleri evrensel ölçülerde genişletilmiş bir demokratik yönetim sisteminde, 

demokrasi kültürünün arzu ettiğimiz toplumsal derinliği kazandığını; yani, “Orta Demokrasi 

Tuzağı’na” düşülmediğini görüyoruz.  
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TÜRKONFED olarak bundan sonra da Yeni Anayasa yapım sürecinde reformları daha 

derinlemesine irdeleyecek ve önerilerimizi araştırma raporları ile hükümetimize ve ilgili kamu 

kurum ve kuruluşlarına sunmaya devam edeceğiz. 2016 yılında yerel yönetimler ve yerel 

demokrasi alanında AB standartlarına uygun reform önerileri üzerinde çalışacağız. Yani, bir iş 

dünyası örgütü ve düşünce kuruluşu olarak Türkiye’nin demokrasi yolculuğuna, bu alanda da 

yapacağımız çalışmalarla katkı vermeye devam edeceğiz.  

 

Son olarak, Türkiye’nin gelişmiş demokrasi standartları için kurumsal reform ve zihniyet 

değişiminin bir an önce hayata geçirilmesinin önemini hatırlatarak, bu güzel toplantının 

gerçekleşmesini sağlayan ESİAD Başkanı Aydın Bandırma ve Yönetim Kuruluna, 

MARSİFED Başkanı İhsan Karademir ve Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum. 

 

TÜRKONFED olarak hazırladığımız raporumuzun ülkemize, demokrasimize, ekonomimize 

hayırlı olmasını diliyorum. 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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