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Saygıdeğer konuklar, değerli basın mensupları,
Bugün farklı bir konu için bir aradayız. İş dünyasına kazandırılan yeni bir örgütü size
tanıtacağız. 10 yıldır süren bir ilişki ağı, kurumsal bir yapıya dönüştürüldü. Belli hedefler ve
belli ilkeler etrafında, uzlaşmaya dayalı bir çalışma anlayışı içinde, kendi bölgelerinde,
sektörlerinde ve ulusal çapta başarılı, konusuna hakim, söz sahibi 60 dernek biraraya geldi.
Bu dernekler önce bölgesel ve sektörel federasyonlar kurdular. Sonra da bu federasyonlar tek
çatı altında biraraya gelerek “Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu”nu oluşturdular.
TÜSİAD olarak bu oluşuma öncülük ettik, her aşamasında yoğun destek verdik. Bu nedenle
Konfederasyon yönetim kurulu, ilk sözü benim almamı istedi. Ben çok kısa bir-iki temel
noktanın üzerinde durduktan sonra, Konfederasyonu ayrıntılı biçimde tanıtması için sözü
Başkanımız Enis Özsaruhan’a bırakacağım.
Yaklaşık iki-ikibuçuk yıl süren bir sürecin sonunda, ulusal ve sektörel boyutları entegre eden,
gönüllülük temelinde faaliyet gösteren, ekonomik ve coğrafi temsil gücü yüksek bir yapı
kuruldu. TÜSİAD olarak biz de, Sektörel Dernekler Federasyonu’nun üyesi olarak bu yapı
içinde yer alıyoruz.
Bu yapıyı kurarken Avrupa iş dünyasındaki gönüllü örgütleri inceledik, örnek aldık. Her
ülkenin kendine özgü yapısı, kendine özgü tarihi bu tür oluşumların aldığı biçimi etkilemiş.
Ancak gördük ki, ağırlıkları ülkeden ülkeye değişiyor olsa da, bu tür konfederasyon yapıları
içinde, hem bölgesel çapta faaliyet gösteren kuruluşlar, hem sektörel temsil kuruluşları, hem
şirketler, hem de ulusal çapta faaliyet gösteren örgütler bulunabiliyor.
İkinci önemli gözlemimiz, iş dünyası konfederasyonlarının her zaman siyaset üstü bir
kimliğinin olması. Biz bunu, daha ufukta bir konfederasyon yokken, platformlarda birarada
çalışırken bir ilke olarak benimsemiştik. Geçen süre içinde bu konuda son derece kararlı
olduk ve bu kararlılığı bundan sonra da koruyacağız.
Bir başka tehlike de içi boş yapılar oluşturmak ve hayatiyeti olmayan örgütlerin,
yöneticilerinin kişisel güç ve itibar alanlarına dönüşmesi. Bu konuda da iki yönlü bir
güvencemizin olduğunu düşünüyoruz. Birincisi, bu konfederasyonu oluşturan kurucu
federasyonların altındaki derneklerin kendi alanlarında uzun yıllardır faal olduklarını
biliyoruz. Geçmişi 10 yıla uzanan bir süreç içinde birbirimizi tanıma fırsatına sahip olduk.
Tabanı oluşturan dernekler ve bu derneklerin üyesi iş insanları, bölgelerine ve sektörlerine ait
oldukları federasyonlardan ve konfederasyondan bağımsız olarak zaten hizmet üretiyorlar.
İkincisi, platform zamanlarından beri, yönetim sürelerini sınırlandıran bir anlayışımız var.
Bunu konfederasyona da uyguluyoruz. Konfederasyon başkanlığı arka arkaya 3 dönemle,
yönetim kurulu üyeliği arka arkaya 4 dönemle sınırlı.
Kısacası, bir yandan kuşkusuz henüz bir faaliyet ortaya koymamış, yepyeni bir oluşumdan söz
ediyoruz; ama öte yandan da kurumsal yapılara özgü bazı ilkeleri, gelenekleri, yaklaşımları
olan, bunları özümsemiş, bir birikimin üzerine inşa edilmiş bir yapı olarak karşınıza
çıkıyoruz.

