
Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları – Edirne 

Kaliteli Üretim ve Yüksek Kazanç için 

“A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu” 

29 Nisan 2022 

Müjdat Ayan; TRAKYASİFED Başkanı 
(konuşma deşifre metni) 
 
Efendim teşekkür ederim. İlk önce Mehmet Bey'e ben bir teşekkür etmek istiyorum. Parti genel 
başkanlarıyla beraber toplantı yapıyorduk. TÜRKONFED Yönetim Kurulu ve Federasyon Başkanları 
olarak Mehmet Bey bir teklifte bulundu bana. Trakya'da bir panel yapabilir miyiz dedi. Memnuniyetle dedim 
neden olmasın falan. Ben konu ne Mehmet abi dediğimde. ekonomi ve hukuk, nasıl yani dedim. Şimdi 
kendimi sorguladım. Yani Türkiye ekonomi, hukuk. Sonra o ön toplantıda da dile getirmeye çalıştım ama 
ya ben bunları dedim nasıl konuşacağım? Birkaç arkadaşıma da danıştım ama Mehmet abi de sağ olsun 
sen o zaman dedin ticareti anlat. Bulgaristan'ı anlat. Hukuğu bize bırak. Ekonomiden bahset. Ben bir tabii 
metin hazırladım. Bu metin içerisinde size birkaç önerim olacak. 
 
Sayın Baro Başkanım, Sayın Ticaret Odası Başkanım, sayın iş dünyası, STK başkanlarım, sayın adaletin 
tecelli etmesi için uğraşan avukatlarım Sayın iş dünyasının omurgasını oluşturan iş insanları ve basın 
mensupları, Daha İyi Yargı Derneği Dünya Gazetesi TrakyaSifed ve Türkonfedin öncülüğünde Edirne 
Baro Başkanlığının ve Edirne Sanayi ve İş Insanları derneğin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ekonomi ve 
hukuk buluşmaları beşinci etkinliğine hoş geldiniz der, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Değerli 
katılımcılar, yirmi bir OSB'nin Iki serbest bölgenin mevcut bulunduğu Trakya'da iş dünyasında aktif olarak 
faaliyet gösteren altı derneğin üye olduğu federasyonumuz iki bin on bir yılında Çorlu merkezli olarak 
kurulmuştur. 
 
Federasyonumuzda Çorlu İş İnsanları ve Sanayiciler Derneği, Silivri İş İnsanları ve Sanayiciler Derneği, 
Edirne Sanayi ve İş İnsanları Derneği, Lüleburgaz Sanayi ve İş İnsanları Derneği, Silivri Kadın Girişimciler 
Derneği, ve TÜSİAD kurucu üye olarak devam etmektedir. Federasyonumuz kurucuların ilk günkü 
heyecanını ve ilkelerini her zaman değer bilip ona zarar vermeden bu heyecanın günümüze kadar 
ulaşmasını sağlamıştır. Sanayileşme bölgemizde seksenli yılların başından itibaren başlamıştır.  
 
Günümüze kadar başta Avrupa'nın ciddi tedarikçisi olan fabrikaların hızla kurulması bölge ve ülke 
ekonomisine katkı da sağlamıştır. Gelecekte turizm ve tarımsal kalkınmanın da sanayileşmeyle aynı 
oranda bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlaması için çalışmalar yapmalıyız. 
 
Tabii Trakya topraklarının ve Trakya halkının çevre sorunlarıyla uğraşmadığı bir yaşam biçimi 
çerçevesinde çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Ihracatımızın önemli bir bölümünü AB ülkelerine 
yapmaktayız. AB ülkelerinin ülkemiz üreticilerinden talep ettiği hizmet ve ürünlerin hazırlanmasında ve 
sunumu esnasında adaletli hukuku göz ardı etmeden çabalar sarf etmeliyiz. Adaletsiz üretilen veya 
sunulan hizmet Avrupa pazarında değer bulmayacaktır. 
 
Bölgemizde oldukça stratejik ürün olan ayçiçek üretiminde yapacağımız adaletsiz ve hukuksuz üretim 
Avrupa tarafından rağbet görmeyecek. Ikinci bir defa talep edilmeyecektir. 
 
Bu husus her zaman göz önünde bulundurularak bir üreticinin yapacağı adaletsizlik tüm sektöre bedel 
ödetecektir. Bu kadar önemli bir hususta devlet kurumlarının ve sanayicilerimizin orta ve uzun vadede 
kalıcı çözümler üretmesi gerekmektedir. Bölgemizi ilgilendiren diğer bir husus da kur turizmdir. 
 
Türk lirasının diğer ülke paraları karşısında değerinin düşmesi sebebiyle başta Edirne olmak üzere Trakya 
topraklarına sınır komşumuz Bulgaristan ve Yunanistan'dan hafta sonlarında yüz, iki yüz elli bin yabancı 
vatandaş gelip bu hafta sonlarıydı. Şimdi her gün olmaya başladı. Mesela yarın Bulgaristan'a gideceğim, 
nasıl döneceğim diye düşünüyorum. Dönüş trafiğinde. Alışveriş yapmaktadır. Bu kişiler tüketim malzemesi 
satın alarak ülkelerine geri dönmektedir. 
 
Bulgaristan pandemi zamanı. Bulgaristan Sağlık Bakanlığı pandemi tedbirleri kapsamında PCR testini 
istemesi durumunda Bulgaristan'dan giriş yüzde ikilere kadar düşmüştü yani bu iki yüz bin nüfusun yüzde 
ikilere kadar düştüğünü gördük. Tedbirlerin olmadığı dönemlerde kısa vadede bölgenin ticareti 
canlanmakta, ancak orta ve uzun vadede başta Edirne'de bulunan KOBİ işletmelerinin yaptıkları yatırımlar 



atıl kalma ihtimali olabilir. Bölgenin kalkınmasında da TL'nin Türk lirasının değerinin düşmesini bir avantaja 
çevirerek komşu ülke sınırları içinde açacağımız iş yerleri ile daha fazla Türk malının satılmasına katkı 
sağlamamız gerekmektedir. Orta ve uzun vadede. Tüm dünya denge dengelerini bir açıklamada 
bulunayım. Avrupa Serbest Bölgesi ortakları veya sahipleriyle buraya Edirne'ye müracaat ettiklerinde ya 
burayı da yapın ama de yapın. Biz oraya da gidelim dedik.  
 
Tüm dünya dengelerini altüst eden pandemi ticaret hayatını da oldukça etkilemiştir. Tedarik zincirindeki 
değişiklikler insanların yaşamındaki değişiklikler, yeni ticaret çağına girdiğimizi işaret etmektedir. Sanal 
gerçekliliğin Metaverse’ün dijital paranın konuşulduğu şu günlerde hukuka daha çok ihtiyacımızın olacağı 
bir gerçektir. 
 
Bölgede faaliyet gösteren firmalar dış ticaretin önemini kavrayıp daha girişimci faaliyetlerde bulunmalı. 
Gerekli çalışmaları komşu ülkelerde sürdürmelidirler. Bizler bölgede faaliyet gösteren iş insanları olarak 
ülkemizin dünya üzerinde sahip olduğu potansiyelin farkındayız. Türkiye'nin ve bölgemizin ilerlemesi 
adına bu oluşuma gönül verdik. Üzerinde yaşadığımız topraklar atalarımız tarafından bizlere hediye 
edildiği gibi Yaşatma ve kalkındırma görevi de bizlere düşmektedir. Zenginleşmek, çalışmak ile 
mümkündür. Bu doğrultuda düzenlemiş olduğumuz bu etkinliğin başta bölgemizde faaliyet gösteren iş 
insanlarımıza ve tüm katılımcılarımıza verimli geçmesini diler, en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.  
 


