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Sayın Başkan, ESİAD’ın çok değerli üyeleri, Sayın medya mensupları, 

Sevgili dostlarım. 

 

Bugün sizlere ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı olarak, son defa 

hitap etmenin karmaşık duyguları içindeyim. 

25 yıldır, Yönetim Kurulu Başkanlığı dahil olmak üzere, çeşitli yönetim 

kademelerinde görev almış bir üyeniz olarak, bugün huzurlarınıza 

çıkmadan önce ne yapacağımı düşündüm. 

Öncelikle ESİAD’ı konuşmaya karar verdim. Doğal olarak ESİAD’ı 

konuşurken, ESİAD’ın tanık olduğu Türkiye’yi de konuşmuş olacağım. 

ESİAD bu yıl 29 yılını geride bırakmış olacak. 29 yıl bir ülkenin tarihinde 

uzun bir süre değil. Buna karşılık Türkiye gibi gündemi bir türlü 

durulmayan ya da istikrara kavuşamayan bir ülkede 29 yıllık süre çok şey 

anlatır. 

Bu derneğin ilk kuruluş hedefi, Ankara’ya başta sanayi olmak üzere Ege ve 

İzmir’in iş hayatı ve özel sektörünün ülke kalkınmasındaki rolünü ve 

önemini daha iyi anlatabilmektir. 

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar dahil bir çok üst düzey 

yönetici gerek ziyaret edilerek, gerek davet edilerek, bölgenin sorunları, iş 

hayatının talepleri ve önerileri paylaşıldı. 

Bu çalışmalara paralel olarak, Ülkemizde Demokrasinin standartlarının 

yükseltilmesi, siyasetin çağdaş normlara göre yapılması, temel ekonomik, 

toplumsal ve siyasal alanlardaki reformlarla insanlarımızın yaşam 

standartının yükseltilmesi de ana konu başlıklarımız olmaya başladı. 

 



 

 

Türkiye için özlediğimiz yüksek yaşam, yönetim ve piyasa standartlarının 

kristalleştiği bir model olarak Avrupa Birliğini gördük. Enerjimizi AB ile 

müzakerelerin başlaması üzerinde yoğunlaştırdık. 

ESİAD; AB sürecinde sadece Bölgenin değil Ülkenin en etkili 

Kurumlarından biri oldu. Başta genişlemeden sorumlu Komiser 

GUNTER VERHEUGEN olmak üzere birçok AB yetkilisiyle İzmir ve 

Brüksel’de temaslarda bulunarak Türkiye’nin AB ile müzakerelere başlama 

sürecine önemli katkılarda bulundu. 

 

Değerli arkadaşlarım, 

2008 yılı Dünya için olduğu kadar Türkiye için de kırılma yılı olmuştur. Bu 

yıldan sonra Türkiye AB’nin yanlış tutumu ve gerekçeleri siyasetin konusu 

olan İç ve Dış Dinamiklerin de etkisiyle AB perspektifinden uzaklaşmaya 

başladı. 

Türkiye’deki reformların yapılmasında önemli bir itici güce sahip AB 

perspektifinin zayıflamasına paralel olarak Ekonomi, Demokrasi ve 

Hukuk alanındaki kazanımlar kaybedilmeye başlandı. 

Bu süreç Türkiye’yi 2017 yılında yapılan Anayasa referandumuna taşıdı. 

Referandum sonunda parlamenter sistemin yerine Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sistemine geçildi. 

Ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Sayın Cumhurbaşkanının 

gücü, muhtemelen kendisinin de onaylamadığı ve beklemediği ölçüde 

abartıldı. 

Başta Bürokrasi olmak üzere özellikle üst kademelerde görev yapan 

yöneticiler uygulama ve karar alma sürecinde maalesef olması gereken 



 

 

yönde değil. ‘’ Sayın Cumhurbaşkanı nasıl karşılar’’ sorusunun cevabını 

arayarak karar verdiler. 

Nitekim son dönemde Ekonomide ve Dış politikalarda kısa zaman 

aralıklarında birbirleriyle çelişen ve telafisi çok güç olan kararlar alındığını 

gözlüyoruz. 

Örneğin, Ekonomik istikrarın ana unsurlarından biri olan Merkez Bankası 

Başkanlarının son 20 ayda 4 kez değişmesi ve bu değişikliklerin Merkez 

Bankasının itibarını zayıflatacak tarzda yapılması kararsızlığın en önemli 

işaretlerinden biridir. 

 

Değerli arkadaşlarım, 

Cumhurbaşkanının gücünün abartılması maalesef sadece Bürokrasi ve üst 

düzey yöneticileriyle de sınırlı kalmadı. Örneğin Hükümet çalışmalarını 

denetleme görevi olan ana akım Medya’nın önemli bir bölümü bu niteliğini 

kaybetti. 

İş hayatında temsil ettiği kesimlerin sözcülüğünü yapması, kendi 

alanlarındaki uygulamaları takip edip yapılan hataların düzeltilmesini talep 

etmesi beklenen sivil ve yarı kamu niteliğindeki kurumlar da aynen medya 

gibi, eleştiri görevlerini ihmal ettiler. 

Bu liste daha da uzatılabilir. Bu durum Sayın Cumhurbaşkanının yükünü 

artırdı ve yalnızlaştırdı. 

Bunun sonunda da geride bıraktığımız 4 yılı değerlendirdiğimizde, 

Cumhurbaşkanı Hükümet sisteminde, Demokrasinin temeli olan ‘’Güçler 

Ayrılığı’’ prensibinin zayıfladığı, Türk toplumunun sosyolojik yapısı gereği, 

gücün bir noktada toplanmasını yönetemediği ve kutuplaşmanın arttığını 

gözlüyoruz. 



 

 

Nitekim Sayın Cumhurbaşkanının da kısa bir süre önce Ekonomi, Hukuk 

ve Basın özgürlüğü alanlarında reform ihtiyacı olduğunu açıklaması bu 

durumun en üst seviyede kabul edildiğini gösteriyor. 

 

Değerli Arkadaşlarım, 

İzninizle Tekrar ESİAD’a dönmek ve ESİAD’ın bu süreci nasıl yönettiğini 

sizlerle paylaşmak istiyorum. 

ESİAD’ın kurulduğu günden bu yana izlediği ‘’üyelerinin tekil çıkarlarının 

değil, ülkenin geleceği için duyulan gelişim ve değişimin gereklerini 

savunma’’ tavrı ve çizgisi rehberimiz oldu. 

Bu çizgi bizi, Ekonomide, Siyasette, Sosyal alanda, tartışılan konularda 

görüşlerini söyleyen, bunu yaparken o konu özelinde çekinmeden taraf 

olan, ama tarafını kimin neyi savunduğuna göre seçmeyen, ülke yararını 

hangi tezde gördüğüne bakan, ona göre konuşan bir konuma getirdi. 

Bu duruşumuzu, kuruluş ilkelerimizin yanında, sizlerin desteğini de 

yanımızda hissetmemize borçluyuz. 

 

Değerli Arkadaşlarım, 

ESİAD bugün 30 Federasyon, 267 Dernek ve 40.000 şirketi bünyesinde 

barındıran ve Türkiye’nin en büyük ‘’Bağımsız’’ iş dünyası örgütü olan 

Türk Girişim ve İş Dünyası Federasyonu TÜRKONFED’in kuruluşunu 

TÜSİAD’la birlikte gerçekleştirmiştir. 

 

 



 

 

Bu vesileyle, 

- Kuruluş çalışmalarının başlangıcında emek veren değerli, dönem Y.K. 

Başkanımız Sn. Samim SİVRİ’ye,  

-Kuruluş sürecini tamamlayan ve ilk TURKONFED Başkanlık onurunu 

derneğimize getiren dönem başkanımız Sn. Enis ÖZSARUHAN’a  

-Tüzük çalışmaları dahil tüm kuruluş detaylarında görev yapan eski Genel 

Sekreterimiz Sn. Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR’a katkılarından dolayı 

teşekkür ediyorum. 

 

Değerli Arkadaşlarım, 

4 yıldır birlikte çalışmaktan onur duyduğum YİK Üyesi arkadaşlarım 

Sn. SITKI ŞÜKÜRER’e 

Sn. BÜLENT AKGERMAN’a 

Sn. MUSTAFA GÜÇLÜ’ye 

Özellikle ‘’İstişare’’ kavramını tam anlamıyla hayata geçirmemize yaptıkları 

olağanüstü katkı ve işbirliği için Yönetim Kurulu Başkanımız sevgili 

kardeşim, FADIL SİVRİ ve Yönetim Kuruluna, 

ESİAD çalışanlarına,  

Beni bu görevlere layık görüp desteklediğiniz için hepinize sonsuz teşekkür 

ediyor saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

 

Hoşçakalın… 


