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SEDEFED Yönetim Kurulu Üyesi Emre Aykar’ın  
08.11.2006 tarihinde 2. Rekabet Kongresi’nde  

yaptığı açılış konuşması 
 
 
 
 
 

 
 

Değerli Katılımcılar, 
 
2. Rekabet Kongresine hoş geldiniz. 
 
Sektörel Dernekler Federasyonu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Bugün, iş dünyasının en önemli gündem maddelerinden birini oluşturan “rekabet gücü ve 
inovasyon” konusunda, yoğun bir program içersinde, çok değerli konuşmacılar bizlere  
önemli bilgiler sunacaklar. 
 
Muhtemelen hepinizin dikkatini çektiği gibi günümüzde inovasyon kelimesi; ülkemizde de 
yurtdışında olduğu gibi üniversiteler, sivil toplum örgütleri, şirketler, kamu yöneticileri, 
siyasetciler, kısaca tüm kesimler tarafından çok sık telaffuz edilmeye başlandı. Hepimiz 
çeşitli platformalarda kelimenin kökünü, içerdiği değişik anlamları, türkçe bir kelime ile ifade 
edilip edilemeyeceğini, geçici bir moda veya bir slogan mı yoksa hayatımızın parçası olacak 
bir süreç mi olması gerektiğini tartışıyoruz. Umuyorum kongremize katılan ve herbiri 
konularında uzman olan konuşmacılarımızın sunuları sonrasında bu konular hepimiz için çok 
daha aydınlanmış olacak. 
 
Değerli Katılımcılar, 
Bu fırsattan istifade ederek birçoğunuzun adını daha sıklıkla duymaya başladığını 
düşündüğüm ve iş dünyamızda öncü bir sivil toplum kuruluşu olan Federasyonumuzla ilgili 
de kısa bilgi vermek istiyorum. 
 
Sektörel Dernekler Federasyonu veya kısa adı ile SEDEFED, AB uyum sürecinde Türk reel 
sektörünün önemli bir bölümünü oluşturan sektör derneklerinin, tek tek farklı çatılar altında 
yaptığı çalışmaları birleştirerek bir güç birliği oluşturma hedefi doğrultusunda 7 Mayıs 2004 
tarihinde kurularak faaliyetlerine başladı. 
 
SEDEFED bugün politik ayırımlarla şekillenmemiş, gönüllü, bağımsız, benzer ilke ve 
hedefleri benimsemiş, sektörlerindeki toplam ekonomik büyüklüğün önemli bir yüzdesini 
sağlayarak sektörlerini ülke temsil eden, sektörlerindeki saygın uluslararası kuruluşlara üye 
13 sektörel dernek ve TÜSİAD’dan oluşan bir üst yapı sivil toplum örgütü olmuştur. 
 
Federasyonumuz, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren Sanayici ve İşadamı 
(SİAD) Federasyonları ile bir araya gelerek oluşturduğu Türk Girişim ve İş Dünyası 
Konfederasyonu, TÜRKONFEND’in de en etkin üyesidir. 
 
Federasyonumuzun ana hedeflerini  
• Türk reel sektörünün sürdürülebilir rekabet gücünün artırılması yönünde politikalar 

geliştirmek  
• Reel sektörün ulusal ve uluslararası seviyede karşılaştığı ortak sorunlara çözüm üretmek  
• Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik tedbirleri karar mekanizmalarına iletmek  
• Ulusal ve uluslararası risk ve fırsatlardan ilgili sektörleri haberdar etmek  
• Dernekler arası “best practice” en iyi uygulamalar tecrübelerini paylaşmak 
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• Entellektüel sermaye ve insan kaynağının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve  
• Toplumsal sorumluluk bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak olarak özetleyebiliriz.  
 
Kuruluş aşamasında düzenlediğimiz Arama Konferansı sonucunda SEDEFED’in vizyonunu 
“Gelişen dünya ve ülke koşullarında, reel sektörümüzün sürdürülebilir rekabet 
gücünün arttırılması ve Türkiye’nin başta AB olmak üzere, uluslararası stratejik 
işbirliklerinin geliştirilmesinde etkili bir sivil toplum kuruluşu olmak” şeklinde 
belirlemiştik. 
 
Bu vizyondan hareketle de Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ile geliştirdiğimiz stratejik 
işbirliği çerçevesinde toplumumuzun ilgili tüm kesimlerindeki farkındalık ve ilgiyi artırmak 
üzere öncelikle Rekabet Konusuna odaklanmayı kararlaştırdık. 
 
 
Değerli Katılımcılar,  
Dünyada rekabet şartları çok süratle değişiyor. Mevcuda uyum artık başarılı olmaya 
yetmiyor. Hatta değişimlere uyum sağlamak da marifet olmaktan çıkmış gibi görünüyor. 
Günümüz iş dünyasında en başarılı kuruluşların, değişimi; ortaya çıkmadan önce teşhis 
edenler, beraberinde getireceği fırsatlardan rakiplerden önce yararlananlar ve tehditlere 
rakiplerden daha önce karşı koyabilenler yani değişimi yönetebilenler olduğunu görüyoruz.  
 
Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz ve oldukça başarılı geçtiğine inandığım Rekabet Kongresi’ni 
REF’le beraberce düzenlerken Türk iş dünyasının böylesine çetin rekabet şartlarına daha iyi 
hazırlanmasını sağlayacak birikimlere katkıda bulunmak üzere yola koyulduk.  
 
Yerli ve yabancı akademisyenleri, iş dünyası temsilcilerini, karar vericileri ve meslek 
kuruluşlarını buluşturacak bir bilgi paylaşımı platformu yaratmak istedik.  
 
Bu doğrultuda geleceğe yönelik 4 amacımızdan birincisi: bu kongreyi uzun vadede sürekli 
kılmak. 
İkincisi : ortak ihtiyaçlarımıza odaklanan araştırmaları çoğaltmak ve sunuşları çeşitlendirmek 
suretiyle paylaşılan bilgilere genişlik ve derinlik kazandırmak.  
Üçüncüsü : Katılımı arttırmak.  
Dördüncüsü ve en önemlisi ise : Türk firmalarının dünya pazarlarındaki paylarının artmasına 
hep birlikte tanık olmak ve bunun gururunu hem kendi içimizde hem ulusumuzla 
paylaşmaktır.  
 
Kongremizin ele aldığı bu hayati konuda ortaya çıkan katkı ve görüşleri geleceğe taşımak da 
önem taşıyor. Geçtiğimiz yılın basılı  hale getirilen tüm sunuları ve konuşma metinlerini 
girişte size takdim edilen çantaların içinde bulabilirsiniz. Bu yılki Kongre’nin sunuları da en 
kısa zamanda kitap halinde sizlere ulaştırılacaktır. 
 
Değerli Katılımcılar, 
SEDEFED ve REF olarak “Rekabet gücü” konusunda toplumdaki farkındalığı yükseltme 
hedefi doğrultusunda, reel sektörü, kamuyu, akademik dünyayı ve sivil toplum kuruluşlarını, 
bu konuda somut adımlar atmaya yönlendirmek, bundan sonraki amacımız olacak. 8 Kasım 
gününü “Türkiye Rekabet Günü” ilan etmeyi ve böylece çalışmalarımızı yaygınlaştırarak 
sürekli kılmak isteğimizi bu vesile ile duyurmak istiyorum. Değerli konuklar, inanıyorum ki o 
gün geldiğinde, sizler de burada bulunmakla bu oluşuma katkıda bulunmuş olmanın 
mutluluğunu bizlerle beraber yaşıyacaksınız. 
 
Bildiğiniz üzere bugünün, 8 Kasımın, ayrı bir önemi daha var, geçtiğimiz Ekim ayında 
başlayan müzakere süreci kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu, bugün ilerleme raporunu 
açıklayacak. Önümüzdeki saatlerde açıklanacak rapor ne içerirse içersin hepimiz biliyoruz ki, 
karşımıza çıkarılan siyasi engellerin ötesinde, biz Türkiye olarak Avrupa Birliğine 
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entegrasyonda çok önemli adımlar attık, atmaya da devam edeceğiz. Ve hepimiz biliyoruz ki 
atılan bu adımlar, yapılan tüm bu reformlar, salt AB’ye girmek için değil, bunun ötesinde, 
daha güçlü, daha gelişmiş, daha rekabetçi, “gönlümüzdeki Türkiye” için yapılıyor. 
Dolayısıyla bundan sonraki süreç nasıl gelişirse gelişsin, refah düzeyi daha yüksek bir 
Türkiye için her platformda hepimizin bu yöndeki gayretlerinin daha da yoğun olarak devam 
etmesi gerektiğine inanıyorum . 
 
Sözlerimi bitirirken kongremizde sunuş yapacak değerli konuşmacılara, katıldığınız için 
sizlere ve organizasyon emek vermiş olan REF ve SEDEFED’teki tüm arkadaşlarıma en 
içten teşekkürlerimizi sunuyor, kongrenin verimli ve başarılı geçmesi dileklerimle hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 
 


