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Sayın Bakanım, Dünya Bankasının Değerli Direktörü, TÜRKONFED’in Saygıdeğer Başkanı ve
Üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Saygıdeğer Katılımcılar,
TÜRKONFED’in 11. Genel Kurul toplantısında, sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk
duyuyorum.
Bu benim TÜSİAD Başkanı olarak sizlerle ilk buluşmam olsa da, TÜRKONFED benim yıllardır takip
ettiğim, gerekliliğine her geçen gün daha fazla inandığım bir yapı.
“Yurt sathına yayılmış, bağımsız ve gönüllü sanayici ve işadamlarının sesini, kamuoyuna, meclise ve
hükümetlere duyurmak, ulusal ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak projeler üretmek” amacıyla
bir araya gelen SİAD hareketinin, 20 yıla yakın bir süreyi bulan birlikteliğinin başarı grafiğini görmek
bizi TÜSİAD olarak son derece mutlu ediyor.
TÜSİAD, olarak, ilham veren, sorgulayan, başkalarının da harekete geçmesini ve katılımını sağlayan
ve bunları her seviyede ve analitik temelde yapmayı başaran bir iş dünyası temsil örgütü olarak;
yüksek büyüme amacımızın yanında, büyümenin kapsayıcı niteliğine ve bu çerçevede kalkınma
sürecinin tüm başlıklarına yönelik çalışıyoruz.
21. yy demokrasisinin niteliğini ve STK ilişkisini özümseyen, bu bilinci içselleştiren iş insanlarının;
rekabet, refah, açık toplum ve demokrasi tercihleri ve talepleri de, bu hedeflere ulaşmamızdaki en
büyük gücümüzdür.
Bizim TÜRKONFED projesine başından itibaren destek vermemizin temel felsefesinde de işte bizimle
birlikte bu amacı taşıyan, farklı bölge ve sektörlerdeki iş dünyası temsil örgütleri ile güç birliği yapma,
hep birlikte ülkemizi gelişmiş ülkeler seviyesine taşıyacak yolda vizyonlarımızı paylaşma hedefimiz
var.
TÜSİAD olarak, kurumlar arasındaki bu işbirliklerine canı gönülden inanıyoruz. Bu işbirliklerinin
kurumları güçlendirdiği, etki alanlarını genişlettiği ve derinleştirdiğini görüyoruz. Birbirimizden
öğrenecek çok şeyimiz var.
Farklı sivil toplum kuruluşlarının, özellikle, çok sayıda ortak hedef ve amacı bulunan iş dünyası
örgütlerinin arasındaki etkileşim ve işbirliğini ne kadar artırabilirsek, birbirini tamamlayan projeler
ortaya koyabilirsek etkimiz ve katkımız da o kadar büyük olacaktır.
TÜSİAD’ın çalışmalarının ve üretilen bilginin, üyesi olduğumuz siz TÜRKONFED federasyonları
aracılığı ile tüm ülkeye yayılması ve sizlerin bölgelerdeki çalışmalarınızın yine bize aktarımı ile bu
etkileşim her geçen gün çok daha güçlenerek devam ediyor. Burada federasyonlarımıza çok önemli bir
rol düşüyor.
Örgütlerin arasındaki etkileşimi ve işbirliğini ne kadar artırabilirsek, birbirimizi tamamlayan projeler
ortaya koyabilirsek, etkimiz ve katkımız da o kadar büyük olacaktır. TÜSİAD’ın çalışmalarının ve
üretilen bilginin üyesi olduğumuz siz TÜRKONFED federasyonları aracılığı ile tüm ülkeye yayılması
ve sizlerin bölgenizdeki çalışmalarınızın yine aktarımı ile bu etkileşim çok daha güçlenecektir.

Değerli Konuklar,
Bugün, Dönem Başkanlığını yürüttüğümüz G-20 kapsamında, Türkiye’nin önderliğinde, merkezi
İstanbul’da olmak üzere kurulan Dünya KOBİ Forumu’nun (World SME Forum) açılış toplantısı da
var.
Dünya KOBİ Forumu ile, KOBİ’ler aracılığıyla küresel ekonomik büyümenin desteklenmesi ve büyük
şirketler ile KOBİ’ler arasında etkin değer zincirlerinin kurulması için önemli bir küresel adım atılmış
oldu. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.
B-20 çerçevesinde de, “KOBİ’ler ve Girişimcilik Görev Gücü” olarak ele alınan bu konu, TÜSİAD
olarak bizim TÜRKONFED ile sürdürdüğümüz işbirliğinin de temel çalışma konularından biri.

Değerli Konuklar,
Günümüzde, hızla çeşitlenerek her alana yayılan teknolojik gelişmeler, dijitalleşme ve artan
küreselleşme ile ciddi bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşüm, üretim ve tüketim yapılarını temelden
değiştirmekte, oluşan refahın dağılımını etkilemekte, birey ve toplumların ekonomik yaşama katılım
biçimlerinde keskin değişimlere neden olmaktadır.
Dünya genelinde servet dağılımda bölgeler, ülkeler ve kıtalar arasında kaymalar yaşanmakta,
demografik yapıdaki değişimlerin de etkisiyle dünyanın üretim ve tüketim haritası temelden
değişmektedir.
Bununla birlikte, kamunun ekonomideki rolü de şekil değiştirmekte, şirketler, ekonomilerin ve
kalkınmanın ciddi birer sürükleyicileri haline gelmektedirler. Bu kapsamlı dönüşüm sadece ekonomik
alanla sınırlı kalmayıp, sosyal, kültürel ve siyasal alanlarda da derin sonuçlar doğurmaktadır.
Demokratik talepler yaygınlaşmakta, ifade özgürlüğüne, şeffaflığa atfedilen önem gittikçe artmaktadır.
Aynı şekilde, “çevreye duyarlılık”, "sürdürülebilirlik", “toplumsal cinsiyet eşitliği” ve “yönetişim”
olguları toplumsal yaşamın ve kalkınmanın çerçevesini oluşturuyor.
Tüm bu dönüşümde, sivil toplum kuruluşlarının etkinliği ve rolü de gelişmekte.
Sivil toplum, kolaylaştırıcı rolü ile esnek, yenilikçi ve yaratıcı bir işbirliği yapısı sağlıyor. Sivil toplum
kuruluşları, küresel düzlemde, artık sadece hedefleri ortaya koyan, bu hedefleri hayat geçirmek için
birer araç görevi gören yapılar olarak görülmüyor. Bunun çok daha ötesinde doğrudan dinamik bir
sivil toplumun varlığı ana hedef olarak kabul ediliyor.
Zaten, 21. yy demokrasisinin kapsayıcı ve katılımcı özelliği de, örgütlülüğü beraberinde getiriyor.
Toplumdaki gelişmiş bir sivil toplum yapısı demokratik standardı olağanüstü yükseltiyor.
Ekonomide güven ortamının tesisi açısından da güçlü bir sivil toplum varlığı kritik derecede
önemlidir. Sağlıklı bir ekonomi için gerekli olan güven ortamı, özgür düşünceyle, bilgi temelli
çalışmalarla her geçen gün güçleniyor. Ekonomide güven ortamı da, görüşlerin özgürce üretildiği,

birbiriyle rekabet ettiği, kişilerin, kurumların eleştirilebildiği ve ayrıca eleştirilere de tahammül
gösterilebildiği, hukukun üstünlüğü ve öngörülebilirliği ilkesinin geçerli olduğu ölçüde güçleniyor.
Sayın Süleyman Onatça da belirtti; TÜRKONFED dediğimizde aslında, 22 sektörel ve bölgesel
federasyon, 150 dernek ve 12 binden fazla iş insanının ortak akıl üretmek amacıyla gönüllü olarak bir
araya gelmesinden bahsediyoruz. Bunun ne kadar büyük bir potansiyeli oluşturduğuna dikkat çekmek
istiyorum.
Sivil toplum kuruluşlarına üye olanların, toplumsal duyarlılıkları olan, gelişmeleri takip eden, bir
şeyleri değiştirmek – fark yaratmak isteyen, bunun için gönüllü olarak hep birlikte kafa yoran, emek
ve zaman harcayan mücadeleci iş insanları olduğunu düşünürsek, bu girişimcilerin potansiyelini
mutlaka ve mutlaka ülkenin rekabet gücünün yükseltilmesi için kullanmalıyız.
Bu çerçevede, TÜRKONFED’in, temsil birlikteliğini ve kapsayıcılığını, bölgesel ve sektörel örgütleri
bir arada bünyesinde toplayan ve her bir federasyonun ve her bir derneğin kendi duruşu ve niteliğini
muhafaza ederek, nitelikli işbirliği sağlayan yapısını, iş dünyasının örgütlenme modeli açısından çok
başarılı bir platform olarak değerlendiriyoruz.
Değerli Konuklar,
Yönetim Kurulu olarak, göreve gelişimiz sonrasında TÜSİAD’ın temel çalışma alanlarını, çalışma
konularını ve bu alanlardaki yönetişim modelini gözden geçirdik. Bu kapsamda 9 Yuvarlak Masa
oluşturduk. Ekonomi, Sanayi, Hizmetler, Girişimcilik, Sosyal Kalkınma, Bölgesel Kalkınma, Dijital
Ekonomi, Sürdürülebilir Kalkınma ve Küresel İlişkiler ve AB
Bu yapı ile yeni dönem çalışmalarımıza ışık tutacak ve her temayı sürdürülebilir ve kapsayıcı
büyümeyi odağa alacak, onu besleyecek şekilde ele almayı hedefledik. Çalışma planımızı da bu
çerçevede çalışıyoruz.
Bununla birlikte, bilginin yayılmasını, yaygınlaşmasını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda, Yuvarlak
Masalarda ürettiğimiz bilgi ve projeleri, tüm ülkeye yaygınlaştırma yönünde bir projemiz olacak. Bu
projeyi önümüzdeki günlerde daha kapsamlı şekilde sizlerle paylaşma imkanımız olacak.
Bugün, bu çalışma alanlarımızdan, TÜRKONFED ile işbirliğimiz için çok daha verimli sonuçlar
verebilecek 4 başlıktan bahsetmek istiyorum.
İlk olarak Bölgesel Kalkınma. Bu kapsamda, TÜRKONFED ile ortaklaşa yürüttüğümüz ve odağına az
gelişmiş bölgelerimizdeki girişimcileri alarak, bölgede yatırımların artması, mevcut KOBİ’lerin
büyümesi ve istihdamın artmasına katkı sağlayacak BORGİP projemiz büyük önem taşıyor. Bölgesel
kalkınma yuvarlak masasının en önemli projesi BORGİP.
Biliyorsunuz, ülkemizin az gelişmiş bölgeleri ile gelişmiş bölgeleri arasında gelir farkı 4 kat civarında.
Arada çok ciddi bir gelir uçurumu var. Bu sürdürülebilir değil ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesi
önünde de ciddi bir engel oluşturuyor. Büyümek isteyen Türkiye’nin bir ayağından da sürekli aşağı
çekiyor. Bu durumun ekonomik, toplumsal, kültürel, sosyal pek çok yansıması da var.

Bu sebeple, iş dünyası olarak, TÜSİAD olarak elimizdeki imkanları, üyelerimizin tüm bilgi ve
deneyimlerini kullanabileceğimiz bu proje ile az gelişmiş bölgelerde daha çok insanımızı hayata
kazandırmak istiyoruz. BORGİP de böyle bir amaçtan doğdu.
Proje kapsamında; hem bölgedeki mevcut firmalara, hem de potansiyel girişimcilere destek olmayı
hedefliyoruz. Bu son derece önemli. Bence mutlaka bu projeden Türkiye’nin rekabet gücüne katkı
yapacak yeni nesil girişimcilerin çıkması lazım.
İkinci olarak Girişimcilik ve Gençlik konusuna değinmek istiyorum. Dünyanın ulaştığı rekabet
ortamında ancak yeni değerler üretebilen, katma değeri ve rekabet gücünü sürekli artıran, daha da
önemlisi farklılaşan girişimler başarılı olacaktır.
TÜSİAD olarak Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin oluşturulması için gereken adımları tespit
etmeyi ve başta gençler olmak üzere Türk iş dünyasında girişimciliğe ilişkin farkındalığı artırarak
teşvik etmeyi önemsiyoruz.
Gençlik bizim çok önem verdiğimiz bir paydaşımız. Çok sesliliğin ve çeşitliliğin bizleri gençlerle
birlikte zenginleştirdiğine inanıyoruz.
Üniversite öğrencileri ile iletişimimizi kalıcı kılmak için bir platform kuruyoruz. Gençleri TÜSİAD’ın
karar süreçlerine entegre etmek istiyoruz. Görüşlerimizi oluştururken onların katkılarını da almak
istiyoruz. Onların sesinin projelerimizde yer almasını sağlayacak bir mekanizma kurduk. İlk
toplantımızı İstanbul’da yaptık. 3 ilde önümüzdeki aylarda bu toplantıları yaparak gençleri
TÜSİAD2ın içine tümüyle entegre edeceğiz.
TÜRKONFED bünyesinde pek çok genç iş insanları dernekleri mevcut. Örneğin, Anadolu’daki bu
toplantılarımızı TÜRKONFED ile birlikte yapmayı çok arzu ediyoruz. Ayrıca, gençlerin
girişimciliğini desteklediğimiz Bu Gençlikte İş Var projemizin de daha güçlü bir yeni yapı ile devam
edeceğini ifade etmek istiyorum.
Üçüncü başlığımız, yine dünyadaki hızlı dönüşümü yakalayabilmemiz ve tüm diğer başlıklarda
başarıya ulaşabilmemiz için kilit önem taşıdığına inandığımız dijital ekonomi ve dijitalleşme konusu.
Dijitalleşme; müşteri beklentilerinden dağıtım kanallarına ve üretim metotlarına kadar bir şirketin iş
yapış süreçlerinde hemen her şeyi her gün değiştiriyor.
Teknolojinin yeni dünyasında ancak hayallerine sınır tanımayanlar başarılı olacak. Hızla değişen daha
akıllı dünyanın bizi getirdiği noktayı iş dünyasının, kamu sektörünün ve tüm kamuoyunun çok
yakından takip etmesi gerekiyor.
Bu çabaya anlamlı bir katkı sunmak için TÜSİAD olarak, Bilkent Üniversitesi ile birlikte Bilgi
Toplumu Forumu’nu kurduk. Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümü için çalışmalar yaparak
sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacağız.
Dikkat çekmek istediğim bir nokta da; Türkiye örneğinde, KOBİ’ler büyük firmalardan farklı olarak,
henüz arzu edilen kurumsallaşma düzeyinden uzak, bu nedenle üretkenlik düzeyleri oldukça düşük.
OECD verilerine göre, Türkiye, gelişmekte olan ülke gruplarından, KOBİ’lerin düşük üretkenlik
düzeyi boyutuyla ayrılıyor. Bunu mutlaka düzeltmemiz lazım.

Dolayısıyla burada dijital dönüşümün önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Bu politikaların
özellikle KOBİ’lerde verimliliği nasıl artıracağına yönelik projelere ciddi olarak odaklanacağız.
Dijital dönüşümden sadece büyük ve kurumsal iş dünyasının yararlanması durumunda, kapsayıcı bir
büyümeden bahsetmemiz mümkün değildir, hatta bu durumun bir büyüme engelli olarak karşımıza
çıkması son derece muhtemeldir. Bu noktada TÜRKONFED’in ve TÜSİAD’ın işbirliğini ve birlikte
yapacağı projeleri de heyecanla bekliyoruz.
Son olarak; gelişmiş bir ekonominin, gelişmiş bir demokrasi ve güçlü bir hukuk sistemi ile ayrılmaz
bir bütün olduğuna inanan, bu alanda bugüne kadar pek çok çalışma yürüten, müktesebat oluşturan bir
kurumun başkanı olarak; gelişmiş bir ekonominin, siyasi ve ekonomik istikrarın güvencesi olan hukuk
güvenliği ilkesinin etkili şekilde hayata geçirilmesi ve yargının hızlı, adil ve istikrarlı bir yapıya
kavuşturulmasını öncelikle atılması gereken adımlar olarak vurgulamak istiyorum.
Çözüm sürecini ilk aşamalarından itibaren destekleyen, ekonomik ayağına sahip çıkarak ön alan ve
bölgede refahın kalıcı kılınması yönünde girişimlerde bulunmaya devam eden bir kurum olarak,
şiddetin geri dönülemez şekilde sona erdirilmesini bekliyoruz. Çözüm sürecinin kararlı adımlarla
ilerlemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda, TÜRKONFED ile Cizre ve Batman’a
gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizin bu dönemde bölgede devam edeceğini belirtmek istiyorum.
Sayın Konuklar,
Sözlerime son verirken, TÜSİAD Yönetim Kurulu adına sizleri saygıyla selamlıyor, bu birlikteliğe
gönül, emek ve zaman vererek bu günlere ulaşmasını sağlayan siz değerli iş insanlarını bir kez daha
kutluyorum. Başta TÜRKONFED’in bugün ulaştığı noktada büyük emeği geçen ve TÜRKONFED’i
önemli bir itibar kurumu haline getiren, Değerli Başkanı Sayın Süleyman Onatça olmak üzere, tüm
Yönetim Kuruluna şükranlarımı sunuyorum.
Kendisinin döneminde, TÜRKONFED hem kapsayıcılık açısından hem de idari kapasite açısından
önemli aşamalar kaydetti. Hem AB nezdinde temsilcilik, hem de Avrupa KOBİ Örgütü- UEAPME
üyeliği uluslararası temsil gücü açısından çok önemli gördüğümüz gelişmelerdi. Bu vesile ile, yeni
seçilecek Yönetim Kurulu’na başarılar diliyor, Genel Kurul’un başarıyla geçmesini temenni ediyorum.

