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TÜRKONFED’DEN AVRUPA PARLAMENTOSU’NA TAVSİYE MEKTUBU

“TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİK SÜRECİ
SORUN KAYNAĞI DEĞİL, ÇÖZÜMÜN ARACIDIR”
TÜRKONFED, Avrupa Parlamentosu’nda yarın gerçekleştirilecek Türkiye tartışması
öncesinde, AP üyelerine tavsiye niteliğinde açık mektup gönderdi. TÜRKONFED mektubunda
AP üyelerine hitaben, Türkiye’nin AB üyelik sürecinin desteklenmesi gerektiğini ifade ederken,
“Türkiye’nin AB üyelik süreci sorun kaynağı değil, çözümün aracıdır” denildi.
25.04.2017 / İstanbul - Türk KOBİ’lerini temsil eden öncü iş dünyası kuruluşu ve 12 milyon Avrupalı
KOBİ’yi temsil eden UEAPME (Avrupa KOBİ Birliği) üyesi Türk Girişim ve İş Dünyası
Konfederasyonu (TÜRKONFED), Avrupa Parlamentosu’nda (AP) yarın-26 Nisan 2017 tarihindegerçekleştirilecek Türkiye tartışması öncesinde AP üyelerine tavsiye niteliğinde açık mektup gönderdi.
Türkiye’nin AB üyelik sürecinin sorun kaynağı değil, çözümün bir aracı olduğunun vurgulandığı
mektupta, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecinin desteklenmesi gerekliliğini ifade eden
TÜRKONFED, AB’deki paydaşlardan da yapıcı bir yaklaşım beklediklerini ifade etti.
TÜRKONFED mektubunda özetle şu hususlar dile getirildi: “AB üyelik süreci Türkiye demokrasisi için
istikrar ve reform kararlılığını ifade ederken, AB için de daha geniş bir Avrupa siyasi alanı ihtiyacını
ortaya koymaktadır. Bu ‘kazan-kazan’ ilişkisinin geçmişte iyi işlediği görülmüştür. Bu bağlamda,
Gümrük Birliği’nin modernizasyonu; enerji, iç güvenlik ve dış politika alanlarında pekiştirilmiş iş
birliğine dayanan akılcı, sağduyulu ve pragmatik bir politikanın izlenmesi en doğru yaklaşım olacaktır.
Aksi takdirde her iki taraf için de ‘kaybet-kaybet’ çıkmazına sürüklenecektir.”
Uluslararası arenada güçlü bir Avrupa’nın barış, demokrasi, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve
toplumsal ilerleme için gerekliliğinin belirtildiği mektupta, Türk iş dünyasının ve toplumun önemli bir
kesiminin özgürlükçü bir demokrasiye ve insani kalkınma değerlerine inandığı aktarıldı.
TÜRKONFED’in demokrasiyi güçlendirecek politikaları ve ulusal düzeyde AB mevzuatıyla uyumu
desteklediği ifade edilirken, “Daha demokratik, daha müreffeh ve daha güvenli Türkiye ve Avrupa’dan
yanayız” denildi.
TÜRKONFED Hakkında: Çatısı altında 25 federasyon ve 194 dernek üzerinden 24 bin 100 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, Doğu
Marmara, 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, Sanatkâr ve KOBİ Birliği (UEAPME) üyesidir.
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