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Sayın CHP Genel Başkanım... Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım...
Değerli iş insanları... Kıymetli konuklar... Basınımızın değerli temsilcileri…
Hanımefendiler... Beyefendiler...
TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Gündemin çok sık değiştiği, olayların çok çabuk unutulduğu, önceliklerin neredeyse
anlık değişim gösterdiği bir ülkede yaşıyoruz. Yoğun ülke ve dünya gündeminde üye
derneklerimizden İzmir Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (İZSİAD) önemli bir
konuyu ele aldığı 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi’nde, ikinci kez sizlerle birlikte
olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.
TÜRKONFED olarak kurulduğumuz 2004 yılından bugüne, toplumu ilgilendiren her
konuyu ele alıp, çözümler üretiyor ve ilgili kamu otoriteleriyle paylaşıp, uygulanması
noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Bugün 24 federasyon, 186 dernek, 24 bin 100 iş
insanı ve 40 bin şirketi temsil eden Türkiye’nin en büyük KOBİ yapılanmasına sahip
iş dünyası örgütü olarak ülke ekonomisine üyelerimizle birlikte katkı koymaya devam
ediyoruz.
Değerli konuklar...
Baş döndüren bir ülke ve dünya gündemi içinden geçtiğimiz, olağanüstü gelişmelerin
yaşandığı bir yılı geride bırakıyoruz. Dünya üzerinde birçok ülkenin uzun yıllar
boyunca yaşayacağı gündemi, bir yıl içine sığdırdık. Yakın bölgemizde tüm vahşetiyle
devam eden savaş, insanlığın sorgulandığı noktayı çoktan aştı. Suriye’de yaşanan
insanlık dramı, uluslararası kamuoyunun konunun önemini anlayamaması ve birlikte
hareket edememesiyle yeni bir sürece girdi. İçeride ve dışarıda yaşadığımız küresel
terör şiddeti ile 15 Temmuz’da yaşananlar ülkemizin nasıl bir tehlike ile karşı karşıya
olduğunu hepimize gösterdi.
Bütün bu iç ve dış şoklar elbette ülke ekonomimizde artçı sarsıntılar yarattı. Ancak
Türkiye ekonomisi, 15 Temmuz’da yakaladığı uzlaşma kültürü ile kısa sürede bu
şoklara dayanıklı olduğunu da kanıtladı. Bunda ekonomi yönetimimiz, siyasi
partilerimiz, iş dünyası örgütlerimiz ve sivil toplumun çok büyük katkısı oldu. Şimdi
yapmamız gereken üretim ve yatırımın önünü açacak, ekonomik ve yapısal reformları
daha da hızlandırmaktır.
Son dönemde ülkemizde yaşanan darbe teşebbüsü ve jeopolitik gelişmeler, ister
istemez ekonomik büyüme hızının yavaşlamasına neden olmuş olsa da, Orta Vadeli
Plan (yani OVP) başta olmak üzere, teşvik ve destek paketlerinin yaratacağı iklim,
yapısal reformların hayata geçmesi ile ekonomimize de katkı sağlayacaktır. Özellikle
büyümenin kalitesi ve kurumsal kalitenin geliştirilmesi, Türkiye’de tekrar yüksek
büyüme oranlarına ulaşılmasını ve ekonominin sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır.
Mali disiplinden mesleki eğitim reformuna, kurumsal kalitenin geliştirilmesinden
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ekonominin rekabet gücünün artırılmasına TÜRKONFED’in sunduğu önerilerin
OVP’de yer almasından da büyük bir memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim.
2016 yılı ekonomik büyüme tahmininin yüzde 3,2 seviyesine düşürülmesi, yurt içi ve
yurt dışında yaşanan ekonomik gelişmeler dikkate alındığında gerçekçi bir yaklaşımdır.
OVP’de çerçevesi çizilen stratejik hedefler, bahsedilen reformlarla desteklenirse
ekonominin rekabet gücü gelişecektir. Bu da, “Orta Gelir Tuzağı” ve “Orta Demokrasi
Tuzağı”ndan çıkış için öncü adımlar olacaktır. OVP’nin önümüzdeki dönemlerde
ekonomimiz ve iş dünyası adına umut verici olduğunu söyleyebilirim.
Değerli misafirler;
Günümüzde artık ülkelerin değil şehirlerin rekabeti söz konusudur. Şehirler
rekabetçilik ve girişimcilik güçleriyle ülkelerin dünyaya açılan pencereleridir.
Türkiye’nin en büyük üçüncü şehri olan İzmir, 4 milyonun üzerindeki nüfusuyla
Türkiye nüfusunun yüzde 5,3’ünü, Ege Bölgesi nüfusunun ise yüzde 41’ini
barındırmaktadır. İnsan kaynağı açısından bu rakamlar önemli bir potansiyele de
işaret etmektedir.
İzmir şehirleşme, okuryazarlık, kişi başına gayri safi yurtiçi hâsıla ve sanayi iş
kolunda çalışanların toplam istihdama oranı bakımından Türkiye ortalamalarının
üstünde bir performans sergilemektedir. Türkiye en fazla ihracat yapan 4. ili olan
İzmir’in ülke ihracatına katkısı yüzde 7’dir. 9 milyar dolarlık ihracat, bu güzel ilimizin
çalışkan iş insanları tarafından gerçekleştirilmiştir.
İzmir’in tarım, turizm ve sanayi sektörleri gelişmeye açıktır ve önemli bir potansiyel
barındırmaktadır. Ulaşım başta olmak üzere lojistik açıdan birtakım sıkıntılar yaşayan
kentimiz, ekonomik potansiyelini büyütmek, yerli ve yabancı yatırımcıları bölgesine
çekmek zorundadır. Kentimizin teknoloji ve eğitimi birleştirecek projeler geliştirmesi,
yüksek teknolojiye dayanan üretim yapısına geçerek bölge kalkınmasına liderlik
etmesinin zamanı artık gelmiştir. İzmir bu potansiyelini belirli bir planlama ile ortaya
koyduğu zaman sadece ülkemizin değil, dünyanın da en rekabetçi illeri arasında yer
alacaktır.
Değerli konuklar;
Ekonomilerin en önemli sermayesi insandır. İnsana yatırım, her şeyden önce
çağdaşlaşmanın bir göstergesidir. Sürdürülebilir kalkınma ve büyüme için, tek başına
üretim ve yatırım yeterli olmaktadır. Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği yani İSG, en
önemli sermaye olan insan hayatının, çalışma koşullarının sürdürülebilirliği açısından
da önem taşımaktadır. Çünkü yaşam hakkı kadar, çalışma hakkı da kutsaldır.
Devletin ve iş dünyası temsilcilerinin, topluma karşı önemli görevlerinden biri de
sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı yaratmaktan geçmektedir.
İSG’ye önem veren işletmeler, rekabet güçlerinde de önemli gelişmeler
kaydetmektedir. Artık İSG, sadece insanca ve hakça çalışma hayatını düzenlemekle
sınırlı kalmamaktadır. İSG kavramı küreselleşen dünyada işletmelere, sürdürülebilir
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rekabette verimlilik, devamlılık ve rekabet avantajı sağlamaktadır. İSG uygulamaları,
çalışanları korurken, üretim ve işletme güvenliği de sağlamaktadır.
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 2014 yılı resmi rakamlarına göre dünyada her yıl
270 milyon iş kazası meydana gelmektedir. 160 milyon kişi meslek hastalığına
tutulmakta ve yılda 1,2 milyon insan iş kazalarında hayatını kaybetmektedir.
Gelişmekte olan ülkelerde iş kazaları ve meslek hastalıkları ülkelerin gayri safi milli
hasılalarında yüzde 1 ile yüzde 5 arasında maliyet yaratmaktadır. Dünya gelirinin
yüzde 4’ü olan 1.25 trilyon dolar iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunlar nedeniyle
kaybedilmektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ının ücretli olarak çalıştığı
düşünüldüğünde, bu orana kayıt dışı çalışanların oranı da eklendiğinde İSG’nin
önemi daha da artmaktadır.
Ülkemizde 2016 yılının Ocak-Eylül döneminde, yani 9 ayda 1.421 kişi, iş kazalarında
hayatını kaybetmiştir. İş kazaları ve meslek hastalıklarının sosyal güvenlik
sistemimizde yarattığı kayıp yıllık 4 milyar TL iken, TÜİK’in rakamlarına göre toplam
kayıp yılda yaklaşık 35 milyar TL’yi geçmektedir. Bu noktada, güvenli çalışmanın
sağlanması, çalışanların sürdürülebilir bir refah seviyesine ulaşabilmeleri, işletmelerin
verimlilik ve rekabet güçlerini artırmaları açısından İSG, ülkelerin çözmek zorunda
oldukları sorunların başında gelmektedir. Çalışanların sağlık ve güvenliğinin
sağlanması, sosyal anlam ve barış açısından da tüm toplumu ilgilendirmektedir.
Ülkemizin İSG standartlarını geliştirmesi, uluslararası rekabet koşullarına adapte
olmasını da kolaylaştıracaktır.
Hükümetimiz, son yıllarda bu konuda önemli yasa ve yönetmelikler çıkartarak,
toplumsal bilincin artması için çalışmalar yürütse de, denetim ve eğitim noktasında
daha alınacak çok mesafenin olduğu da ortadadır. İSG’de istenen ve özlenen olması
gereken seviyeye henüz ulaşamadığımızı söylemek zorundayız. İş kazalarını kader
ve alınyazısı olmaktan çıkartmak için el birliğiyle devlet, işletmeler ve çalışanlar
olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz gerekmektedir.
Bu hedefler doğrultusunda düzenlenen zirvenin 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.
TÜRKONFED Kurumsal İletişim: Hayati BAKIŞ / Genel Sekreter Yardımcısı
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