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Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Protokol, Değerli Üyelerimiz ve Basın Mensubu 

Dostlarımız;  

 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Medeniyetler Kenti 

Hatay’da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. TÜRKONFED 22. Girişim ve İş 

Dünyası Zirve’sinde, federasyonumuz DASİFED ev sahipliğiyle, birlikteyiz. Ve hepiniz hoş geldiniz!  

 

Yoğun dünya ve ülke gündemi içinde, Türkiye’nin her bölgesinden Hatay’a gelen federasyon ve dernek 

başkanlarımızla dün 4 saati aşan bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantıların çok faydalı olduğunu 

düşünüyorum. TÜRKONFED, etkinliğini ve gücünü, çok sesli ve çok renkli yapısından alıyor. 

İstanbul’dan Kars’a, İzmir’den Diyarbakır’a, Adana’dan Trabzon’a uzanan bu kapsayıcı örgütlenme, 

bugün ülkesinin sorunlarına çözüm üreten iş insanlarının, ortak vizyonunu da yansıtıyor.  

 

Sizlerle, Dünya ve Türkiye’deki gelişmelerle ilgili düşüncelerimizi paylaşmadan önce, izninizle, çok kısa 

TÜRKONFED’in tarihinden, bazı satır başlarını paylaşmak istiyorum. 

 

90’lı yıllarda SİAD’ların başlattığı hareket, Türkiye’nin her bölgesinden iş insanlarının katılımıyla 2004 

yılında TÜRKONFED’in kurulmasını sağladı. 2018 yılına kadar konfederasyonumuz, 26 kalkınma 

ajansının olduğu tüm bölgelerde örgütlenmesini oluşturdu. Kuruluştan sonra Genişleme vizyonu da 

böylece tamamlandı. Bugün, 29 federasyon 244 dernek ve 40 bini aşkın iş insanını aynı çatı altında bir 

araya getiren TÜRKONFED, ülkemizin bağımsız ve gönüllülük esasıyla kurulmuş, en kapsayıcı iş 

dünyası ve sivil toplum kuruluşudur. Aynı zamanda 41 kadın derneğiyle de en kapsayıcı kadın gücünü 

temsil etmektedir.  

 

Bizleri farklılaştıran bağımsızlık ve gönüllülük birlikteliğine dikkatinizi çekmek isterim. TÜRKONFED, 

herhangi bir kamu kurum ve kuruluşundan maddi destek almıyor. Üstelik işletmelerin konfederasyonumuza 

munzam karşılığı zorunlu bir ödemesi söz konusu değil. Kurumlar vergisi ve ihracattan da bir bedel 

almıyoruz. Yani zorunlu bir üye aidatımız yok. 

 

Sizlerin de bildiği gibi 13 Mayıs’ta gerçekleştirdiğimiz Genel Kurulumuz ile derinleşme dönemi 

vizyonumuzu başlattık. 5 K adını verdiğimiz vizyonumuzun odaklarını ise “Kurumsallaşma, Küresel 

Rekabetçilik, Kapsayıcılık, KOBİ ve Kadın” konularıyla çerçeveledik. Yönetim Kurulumuzda kadın 

temsiliyetini yüzde 100 artırıp, 12 çalışma komisyonumuzda eşbaşkanlık sistemine geçerek, “küçük 

ama anlamlı bir ilk adım” attık.  

 

“Kadın Güçlenirse, Toplum Güçlenir” ve “Tek Kanatla Uçmak Mümkün Değildir” felsefesiyle, 

cinsiyet ve fırsat eşitliği temelinde, hayatın her alanına kadınların katılımlarını destekledik. Sözde değil, 

özde ve eylemde, bu yönde politikalar ürettik. İlkeli duruşu, söylemleri ve sahadan beslenerek ürettiği 

politikalarla TÜRKONFED’in, her zaman STK’lar için de apayrı bir yeri olmuştur. Ekonomiden 

demokrasiye, eğitimden KOBİ’lere, girişimcilikten dijitalleşmeye, işletmelerimizi, dernek ve 

federasyonlarımızı dayanaklı kılmak için çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz.  

 

Değerli Dostlarımız; 

Dünya, büyük bir değişim ve dönüşümün sancılarını yaşarken; ülkemiz de dış politika, siyaset ve 

ekonomide sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Aynı zaman diliminde, birbirinin içine geçen ve aynı 

yöntemlerle çözümlenemeyecek bir sorun yumağı oluşuyor. Enerjimizi en kolay çözeceğimiz alana 

yönlendirip, sorun yumağını bir ucundan tutarak çözebilir; ekonomiye odaklanabiliriz. 

 

 

http://www.turkonfed.org/
mailto:info@turkonfed.org


  

 
Refik Saydam Cad. Akarca Sk. No:41 Tepebaşı 34430 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye  www.turkonfed.org / info@turkonfed.org T+90 212 251 7300 / 

F+90 212 251 5877 

 

 

 

 

Dış politika alanında; Trump’la birlikte dünyada yeni korumacı tedbirler çağı da başladı. Ülkeler arasında 

ekonomik faaliyetlerin, dış politikada bir silah olarak kullanıldığını da gördük. Ticaret Savaşları ile 

başlayan; Rusya, Çin ve İran’a uygulanan ambargolarla devam eden sürecin, küresel ekonomi üzerinde 

sarsıcı etkileri kaçınılmaz. ABD-Suriye-Mülteci Sorunu-AB zincirinde, sorun alanlarını, içe kapanarak 

değil, diplomasiye şans tanıyarak çözebiliriz.  

 

Siyaset alanında; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile köklü bir değişiklik yaşanıyor. İlgili kurulların, 

bürokrasinin ve içtihatların oluşması zaman alacak gibi görünüyor. Referandum öncesi söylediğimiz, bugün 

de geçerli. Bu mekanizmanın oluşturulmasında “Sadakat” değil “Liyakat”ın esas alınması ve kapsayıcı 

bir anlayışın hâkim kılınması ülkemizin ulusal çıkarlarına da hizmet edecektir.  

 

Evet, aynı gemide yolculuk ediyoruz. Ve bu gemide; çok sesli, çok renkli, çok güçlü bir Türkiye var. 

Uzlaşma kültürünü, katılımcı ve kapsayıcı bir anlayışı, bu geminin omurgası yaparak, Yükselen Lider 

Ülke olacağımıza inanıyoruz. 

 

Değerli Dostlar; 

Dış politika ve siyasette yaşananların etkisini son yıllarda ekonomide yoğun bir şekilde hissettik. Yüksek, 

faiz, döviz kuru, enflasyon, cari açık, işsizlik gibi kronik sorunları çözmek için, zamanında adım atmak, 

hızlı ve doğru reaksiyon vermek, inanın çok önemli bir avantaj sağlıyor. Merkez Bankası’nın yüksek 

faiz artışından sonra TL’deki toparlanma, ABD ile ilişkilerin düzeleceğine ilişkin beklentilerin 

kuvvetlenmesi ekonomimizde bir rahatlama yarattı. Ancak, tüm yıla baktığımızda kırılgan ekonomiler 

olarak değerlendirilen ülkeler arasında TL’de yüzde 40’ın üzerinde bir değer kaybı da sürüyor.  

 

Enflasyon-faiz-kur sarmalından geçici pansumanlarla değil, ancak kalıcı reformlarla çıkmak 

mümkün. Yeni Ekonomi Programı’nın gerçekçi hedeflerinin başarısı, nasıl uygulanacağının ve hangi 

aksiyonların alınacağının ortaya konmasıyla güçlenecektir. Enflasyonla mücadele uzun süren kararlı 

politikalar gerektirir. 2001 krizi sonrası yüzde 70’lere gelen enflasyonu ekonomik ve demokratik 

reformlarla, AB üyeliği çıpasının direnciyle tek hanelere düşürdük.  

 

Yerel seçim sathına girdiğimiz şu günlerde kamu maliyesine ek yük getirecek uygulamalardan uzak 

durmalıyız. Bütçe açığımız geçen yıldan bu yıla ilk 9 ayda 25 milyar TL artış gösterdi. Geçen sene 

yüzde 12 olan tüketici enflasyonu ise yüzde 25,2’ye yükseldi. Bu tablo, sıkı para ve maliye 

politikasının sabırla yürütülmesi gerektiğini ortaya koyuyor. 

 

Serbest piyasa ekonomisiyle çelişkiler yaratacak uygulamaların, sorunun çözülmesinden çok ötelenmesine 

neden olduğunu unutmamalıyız. Enflasyon-faiz-kur mücadelesini dayanıklı kılan güç, reformların 

yaratacağı güven olacaktır. Güven duygusunun, küresel ekonomide çok önemli bir kaldıraç olduğunu 

hatırlatmak isterim. ÜFE ve TÜFE arasındaki makasın açılması üretim tarafında maliyet baskısı 

yaratırken, tüketici tarafında da yüksek bir gerilim hattı oluşturdu.  

 

İşsizlik oranının artmaması için, ortalama yüzde 4-5 arası büyümek mecburiyetinde olan ülkemizin, 

YEP’in de öngördüğü gibi bir dengelenme sürecine girdiğini görüyoruz. Olağanüstü bir gelişme olmazsa 

yüzde 2,5 ile 3 arasında bir büyüme patikasında bu yılı kapatacağız. İhracat gücümüzün pozitif katkısına 

her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyacağımız bir döneme girdik. Son 2 aydır cari fazla vermemiz 

memnuniyet vericidir. Cari fazlayı, dış ticaret hacmini artırıp, yüksek teknolojili üretim ve yüksek 

katma değerli ihracata dönüştürerek, kaliteli ve sürdürülebilir kılabiliriz. Bu dönemde krizlere 

direnciyle tanınan iş dünyamız da riskleri, üretim ve yatırım için fırsata dönüştürecektir. 
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Elbette dünyadaki gelişmelerden kendimizi soyutlamak pek mümkün görünmüyor. Küreselleşen bir 

dünyada, kontrolünüz dışındaki gelişmeler ekonomiye yansıyor. Artık sıcak para dönemi sona erdi. 

Ülkelere yatırım çekmek için, ekonomik göstergeler, tek başına yetmiyor. Ekonomi ile demokrasi 

arasında dolaylı değil, doğrudan bir ilişkinin olduğunu unutmamalıyız. Uluslararası yatırımcılar aynı 

zamanda; Yüksek demokrasi standartları, hukukun üstünlüğü, fikir ve ifade özgürlüğü gibi evrensel 

değerlere de bakıyor. Bu nedenle, “Gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasi şart” diyoruz.  

 

Değerli Dostlar; 

Kurumların denge ve denetim mekanizmasının, sağlıklı işlemesini güvence altına alan, bireysel ve 

kolektif özgürlükleri, evrensel ölçülerde genişleten, bir demokratik yönetim sistemi, toplumu ve 

ekonomiyi arzu edilen derinliğe kavuşturacaktır.  

 

Bireylerin refah göstergesi olan kişi başına gelir sadece ekonomik değil, sosyal, siyasal, beşerî ve doğal 

sermayenin de gelişmesiyle ilgilidir. 1996 yılında başlayan demokratikleşme reformları, 2001 yılından 

itibaren, dünya konjonktürünün de yardımıyla, ekonomik alanda ciddi atılımlar yapmamıza imkân verdi.  

 

Bu atılımın izlerini “The Economist Demokrasi Endeksi”nde görmek mümkün. 1996 yılında 3,30 olan 

demokrasi endeksimiz, 2009 yılına geldiğimizde 5,76’ya yükselmişti. Kişi başı milli gelirimizde 3 bin 

dolardan, 10 bin 800 dolarlara yükselerek, “Orta Gelir Tuzağı”nın ilk eşiğini aşma noktasına gelmiştik.  

 

“Özgür ve Adil Seçimler, Bireysel Özgürlükler, İşlevsel Devlet, Siyasi Katılım ve Siyasi Kültür” 

başlıklarını taşıyan Demokrasi ve Gelir Endeksi’nde 2017 yılı itibariyle dünyada 100. sırada yer 

alıyoruz.  

 

2017 yılı sonunda 4.80’e gerileyen endeks değerimizin, 8.00 puan üstü olan “Tam Eksiksiz 

Demokrasi” seviyesine gelmesi için ülkemizin 3 önemli tuzaktan; Orta Gelir, Orta Demokrasi ve Orta 

Eğitim tuzaklarından kurtulması için topyekûn seferberlik başlatmalıyız.  

 

Bunun için de; 

 

• Yargının ve kurumların bağımsızlığı,  

• hukukun üstünlüğü,  

• siyasi kültürün kapsayıcılığı,  

• kurumsal yönetişim kalitesi,  

• eğitimin niceliksel ve niteliksel kalitesi,  

• işgücünün verimliliği,  

• kadın ve gençler için fırsat eşitliği,  

• toplumun tüm kesimleri için gelir adaleti,  

• ülkemiz ekosisteminin gelecek nesilleri gözetecek şekilde bütünlüğünün korunması,  

• teknolojik gelişimin ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda önceliklendirilmesi  

gibi konuları odağımıza alarak, milli gelir artışını sağlayıp bu tuzaklardan kurtulabiliriz. 

 

Net hedefler koyarak, dış finansman kaynaklarına bağımlı bir büyüme modelinden, üretim ve kalkınma 

odaklı bir ekonomik modele geçişi sağlayabiliriz. Batı’nın ve Doğu’nun gözünde yumuşak gücümüzü 

ve cazibemizi demokrasi standartlarımız oluşturmaktadır. Bugün özgürlükleri geliştirerek, girişimcilik, 

yaratıcı sermaye, inovasyon, bilim, sanat; kısacası gelişmiş bir toplum, gelişmiş bir ekonomi ve 

gelişmiş bir demokrasi yolculuğumuzu sürdürebiliriz. Ekonomimizi; şoklara, risklere ve krizlere daha 

dirençli hale getirebiliriz.  
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Değerli Dostlar:  

Her yıl uluslararası kuruluşlar tarafından yukarıda bahsettiğim kriterleri de içeren endeksler yayımlanıyor. 

Bunlardan en önemlisi olarak gördüğümüz, Dünya Ekonomik Forumu 2018 Küresel Rekabet 

Endeksi’nde 140 ülke arasında maalesef 61. Sıradayız. Endeksi oluşturan 12 bileşenin 11’inde Avrupa 

ve Kuzey Amerika ortalamalarının gerisindeyiz. İnavosyon oranımız yüksek, ancak girişimcilik ve pazara 

erişimde sıkıntılar yaşıyoruz. Üretilen fikrin değere dönüştürülmesinde önemli kısıtlarla karşılaşıyoruz.  

Son 15 yılda ülkemiz, Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Milli Hasıla içindeki payını sadece binde 2 

artırırken, Güney Kore yüzde 2 artırarak; 2.2’den 4.1’e çıkarttı.  

 

Geçmişte oldukça gerilerimizde kalan ülkelerin, bugün yüksek teknolojiye dayalı katma değerli 

üretimleriyle arayı açmalarını izlemek yerine, formül çok basit aslında: Yüksek teknoloji + Markalaşma 

+ Nitelikli İnsan Kaynağı: Yüksek Katma Değerli Üretim ve İhracat. 

 

Teknolojinin; hız, verimlilik, üretim, iş yapma modelleri ile birlikte hayatın her alanını etkileyen büyük 

değişimini yani dijitalleşmeyi; KOBİ’lerimiz ve ekonomimiz için kaldıraç olarak kullanabiliriz. 

Ekonomide istediğimiz dönüşümün temelini de nitelikli eğitimle sağlamlaştırabiliriz. Dünya Ekonomik 

Forumu 2017 yılı Kalite Endeksi sıralamasında Türkiye, eğitim başlığında ilk 100 arasında maalesef yine 

yer alamıyor. 137 ülke arasında Yüksek Öğretim’de 101, Matematik ve Fen eğitiminde 104, 

İlköğretimde ise 105’inci sıradayız.  

 

Nitelikli insan kaynağına yatırım yapmazsak; teknolojik altyapıyı sağlayarak dijital dönüşümün yaratacağı 

faydadan yararlanamayız. Unutmamak gerekir ki; dijital dünyanın en önemli sermayesi insandır. Ve 

dijitalleşme bir lüks değil, aksine bir zorunluktur. 

Değerli Dostlar; 

 

KOBİ’ler bildiğiniz gibi ekonomimizin lokomotifidir. Çoğunluğu aile şirketleri olan KOBİ’ler, 

kırılgan yapıları nedeniyle krizlerden derin etkileniyor. Finansmana erişimde sıkıntı yaşayan; yüksek 

teknoloji kullanımı, yüksek katma değerli üretim ve ihracat gücü sınırlı olan KOBİ’ler için nakit akışı 

devamlılığı, hayati bir öneme sahiptir. Ödeme ve tahsilat sorunlarından, banka teminatlarındaki yüksek 

faize, konkordatodan, KDV sorununa kadar bu işletmelerimiz bir dizi sorun yaşıyor.  

 

Son günlerde artan konkordato ilanları, reel sektörde güven odaklı gelişen ekonomik hayatı da 

derinden etkilemektedir. Bunun sadece ekonomik değil toplumsal sonuçlar da doğuracağı ortadadır. 

Hem alacaklıyı, hem de borçluyu koruyan bir mekanizmanın da kurulmasının şart olduğunu ifade etmiştik. 

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığımızın bir çalışma yaptığını biliyoruz.  

 

Reel sektör ve ekonomiyle ilgili karar süreçlerinde, Türkiye’nin en geniş tabanlı KOBİ yapılanmasına 

sahip iş dünyası örgütü olarak, TÜRKONFED’in de, o masada olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda, 

bir çerçeve ilkeyi yeniden hatırlatmak istiyorum. Ekonomik alanda Önce Küçüğü Düşün ilkesiyle hareket 

etmeli ve odağımıza KOBİ’leri almalıyız. Bu noktada;  

 

• Alacak sigortasının uygulamaya geçirilmesi ve kamunun liderliğinde bir merkezin kurulması;  

• Tahsilat sürelerinin AB ülkelerinde olduğu gibi 30 günde ödenmesinin sağlanması,  

• Geç ödeyenlerin uyarılmasını, gerekirse cezalandırılmasını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması, 

• Kanun kapsamına sadece özel sektörün değil, belediye ve kamu kurumlarının da dahil edilmesi;  

• Kanunun uygulanmasını sağlayacak, hukuki anlayışın geliştirilmesi ve kurumsal altyapının kurulması, 

• Yeniden yapılandırma başta olmak üzere, ekonomide KOBİ’lerin önceliklendirilmesi gerekiyor. 
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Programın, tüm bu uygulamaları da kapsayarak, KOBİ’lerin finansal yapılarını güçlendireceğini ve 

piyasada güven ortamını artırarak, risk primi ile finansal dalgalanmaların boyutunu azaltacağını 

düşünüyoruz.   

 

Teknolojiyi tüketen değil; hayal edip, araştırıp, geliştirip, üretip; ihraç eden bir ülke olmalıyız. 

Topluma değer katmaya, ülkemizdeki her tür yönetim ve yaşam kalitesini yükseltmeye 

bıkmadan, usanmadan, yorulmadan bu yolda devam eden ortak bir vizyonu paylaşmaya 

ihtiyacımız var. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün ‘Ordumuzun kazandığı zaferler ne kadar 

büyük olursa olsun, bunlar iktisadi zaferlerle tamamlanmadıkça eksik kalırlar’ özdeyişini her zaman 

hatırlamalıyız.  

 

Değerli Misafirler; 

 

Biz de Atatürk’ün öngördüğü, iktisadi zaferi gerçekleştirmek için, uluslararası paydaşlarımızla, toplumu, 

işletmelerimizi ve ekonomimizi, dayanıklı kılacak projeler geliştiriyoruz. Son yıllarda iklim değişikliğine 

bağlı sel ve taşkın gibi doğal afetler ile mülteci krizi gibi insan eliyle yaratılan afetler, ülke ekonomimizde 

ciddi riskler yaratmaya başladı. Hükümetlerin, insani acil durumlara cevap vermek için genel sorumluluğu 

elbette sürüyor. Ancak afetlerden doğan ihtiyaçlar, dünyada ve Türkiye’de geleneksel paydaşların 

kapasitesini aşıyor.  

 

Yerel topluluklar ve özel sektör ağları da bireyler ve toplumun şoklardan kurtulmasında kritik bir role 

sahip. Sadece, 2017 yazında İstanbul’da şiddetli dolu yağışı ve seller sonucunda 2 milyar TL’lik maddi 

zarar maliyetin ekonomik boyutuna küçük bir örnek. Her yıl meydana gelen kentsel seller, özellikle 

küçük ve orta ölçekli işletmeleri etkiliyor. Kayıp ve hasarlar noktasında ortaya çıkan bu tablo, afet 

yönetiminde artık eşgüdüme ihtiyacımız olduğunu gözler önüne seriyor. Yeni iş birlikleri geliştirmek 

zorundayız. Çünkü riskler, her zamankinden daha fazla.  

 

“Güçlü işletmeler, güçlü ekonomi” için ülke olarak riskleri, fırsatlara çevirmemiz önem kazanıyor. 

İşletmelerimizin, toplumun ve ülke ekonomisinin direncini artırmak hedefiyle TÜRKONFED ve 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yani UNDP ile ortak bir platformu hayata geçiriyor. CBi 

Türkiye Platformu ile amacımız, işletmelerimizi dirençli kılmak ve hem bölgesel, hem de toplumsal 

sıkıntıları minimuma indirmek. Her şeyden önce ise afet ve acil krizlere hazırlıklı olmaktır.  

 

Platform daha önce yapılamayan kamu, özel sektör ve sivil toplum işbirliğinin gelecekte nasıl 

şekillenmesi gerektiğini de ortaya koyacaktır. Sonuçlarıyla da işletmelerimize, topluma, bölgeye ve ülke 

ekonomisine katma değer sağlayacaktır. Platformun ilk amacı bu…  

 

İkinci amacımıza gelirsek; sizlerin de çok iyi bildiği gibi Türkiye, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölge 

ülkelerinden yoğun mülteci akınına uğrayan bir coğrafyada bulunuyor. Suriye’den ayrılan 5,5 milyon 

kişiden 3,5 milyonu, Türkiye’de geçici koruma statüsü altında yaşıyor. Yaşanan bu durumun, yerel 

işletmeler ve kimi sektörler üzerinde olumlu ve olumsuz pek çok etkisi bulunuyor. Kentler düzeyinde 

altyapı sorunlarından, ekonomik dengesizliklere, toplumsal çatışmalardan, hizmetlere erişimde 

eşitsizliklere kadar birçok sorun yaşanıyor. Hem yerel nüfus, hem de geçici koruma altındaki Suriyeli 

nüfus, bu durumdan ciddi anlamda olumsuz etkileniyor. Bu kentlerimizden biri de Hatay. Medeniyetler 

Kentimiz, bu konuda elinden geleni fazlasıyla yerine getiriyor.  

 

Kentimizle ilgili Faruk Başkanın aktardığı bilgilere ek olarak bir yandan da Suriyeli iş insanları-Türk 

ortaklarıyla; üretim, ticaret ve hizmet sektörlerinde 10 binin üzerindeki işletmeleriyle daaliyet 

gösteriyor. 2011-2018 yılları arasında 50 binin üzerinde Suriyeli için çalışma izni düzenlendi.  
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Çalışma izinlerinin önemli bir bölümü, kendi işini kuran Suriyeli iş insanları ve girişimcilere verildi. Öte 

yandan niteliksiz iş gücü, haksız rekabet, belirsiz yasal süreçler gibi konuların, mevcut tedarik 

zincirlerinde olumsuz etkileri de görülüyor.  

 

Ülkemizin, mülteciler konusunda eğitimden adalete, sağlıktan iş hayatına uzanan konularda aktif ve 

etkin politikaları acilen devreye alması da gerekiyor. İşte tüm bu değişen risk profili karşısında CBi 

Türkiye, işletmeleri, akut şoklara ve uzun soluklu streslere daha dayanıklı kılmayı amaçlıyor. Bu 

nedenle, zirvemizin ana teması; “Güçlü işletmeler ve güçlü ekonomi.” Bu özel durum nedeniyle 

platformun kuruluşunu Hatay’da sizlerin katkılarıyla açıklıyoruz.  

 

Değerli Dostlar; 

Birinci Dünya Savaşı’nın yarattığı büyük yıkım sonunda "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesini 

benimseyen ve "Barış yolunda nereden bir çağrı geliyorsa, Türkiye onu can atarak karşıladı ve 

yardımını esirgemedi" diyen Atatürk'ün bu tutumu, Türkiye'nin dış siyasetinin temel düşüncelerinden 

biri oldu.  

 

Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı 1. Dünya Savaşının sona ermesinin 100. 

yıldönümünde bir barış çağrısı da Paris'te toplanan liderlerden geldi. Bu barış çağrısına “Ülke ve toplum 

olarak cevap vermek, katkı sağlamak Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerinin gereğidir” diye 

düşünüyorum.  

 

Bir Barış ve Kardeşlik çağrısını da TÜRKONFED olarak Hatay Zirve’den yapmak istiyorum. Dünyanın 

ilk ışıklandırılan caddesi Hatay’da KURTULUŞ CADDESİ’dir. Bu caddeyi gerek ulusal, gerekse de 

uluslararası düzeyde; iş insanlarının, STK’ların ve tüm toplumun başını çektiği bir inisiyatifle, barış ve 

kardeşlik adına, yeniden, güçlü bir şekilde aydınlatalım. Medeniyet şehrimizin hoşgörüsü ve kardeşliğini 

bu aydınlık cadde ile tüm dünyaya duyuralım. 

 

Siyaset, dış politika ve ekonomi alanında yaşadığımız sıkıntılardan içe kapanarak değil, ancak 

‘değişerek’ çıkabiliriz. Kapsayıcı bir yaklaşım, ortak bir ütopya ve yeni bir hikâyeyi hep birlikte 

yazabiliriz.  

 

Bu vesile ile zirvemizin ev sahipliğini yapan DASİFED’e ve değerli Başkanı Faruk Ekinci ile Yönetim 

Kurulu’na, siz değerli misafirlere şükranlarımı sunuyorum.  

 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.  
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