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M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU 
TOBB 59.Genel Kurul Konuşması 

22 Mayıs 2004, Ankara 
 
Sayın Genel Kurul Başkanı, 
Sayın Meclis Başkanım, 
Sayın Başbakanım, 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin kıymetli Genel Başkanı, 
Doğru Yol Partisi’nin değerli Genel Başkanı, 
Siyasi Partilerimizin saygıdeğer temsilcileri, 
Çok sevgili Bakanlar ve Milletvekilleri, 
Sayın Konsey Başkanlarım, 
Oda ve Borsalarımızın değerli Başkanları, 
Kıymetli genel kurul Delegeleri, 
Saygıdeğer misafirler, 
Değerli basın mensupları, 
 
Sizleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yönetim kurulu ve şahsım adına saygıyla 
selamlıyorum. Birliğimizin 59. Genel Kurulu’na hoş geldiniz. 3 yıl önce bu görevi bana tevdi 
ettiğiniz günlerden daha farklı bir ortamda bir araya geldik. 
 
Hatırlarsınız, kriz günlerinin tam ortasında “zor sorunların kolay çözümleri yoktur. 2001 krizi 
aslında yaşam tarzımızın krizidir. Bu yüzdende Türkiye’nin ihtiyacı bir zihniyet reformudur” 
demiştim.  
 
Türkiye, sorunların kolay çözümleri olmadığının bilinciyle kendine yakışanı, zor yolu 
seçmiştir. Krizin ardından toplumun tüm kesimleri bir araya gelerek, geçmişte örneğine az 
rastlanır bir toplumsal uzlaşma sağlanmıştı.  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bu toplumsal uzlaşmaya önderlik etmekle kalmamış, 
yapısal reformların başlatılmasına katkı ve destek sağlayan kuruluşların başında gelmiştir. 
Sonuçta, pek çok kimsenin hiç beklemediği kadar iddialı bir programa başladık ve önemli 
başarılar elde ettik.  
 
Aslında sizlerin, yani hür teşebbüs temsilcilerinin, tüccar ve sanayicilerin çalışma disiplini 
sabrı ve azmi ile başardık. Bu noktaya ulaşmak için hepimiz, işvereni, işçisi, esnafı, tüccarı, 
çiftçisi ve tüketicisi olarak bir dizi fedakarlıkta bulunduk.  
 
Ancak ekonomi savaşımız daha bitmedi. Yapısal reformlar şüphesiz ki kısa vadede bazı 
sıkıntılara yol açmaktadır. Ama geleceğimizi kurtarmak için, bu sıkıntıları göğüslemek ve 
yapısal dönüşümü tamamlamak zorundayız. 
 
Saygıdeğer Başkanlar ve Delegeler 
 
Sistem iyi işlemiyorsa, bunun kusuru sistemdedir, siyasetçilerdedir, siyaset kurumundadır 
diyerek, işin içinden sıyrılamayız. Toplumsal bir öz eleştiri yaptığımızda görüyoruz ki; bize 
hep şikayet etmeyi öğrettiler. Oysa aslolan çözüm üretmektir. 
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Siyaset bu toplumda yaşayan herkesin ortak mesuliyetidir. Siyaset hiç kimsenin ve hiçbir 
siyasi görüşün tekelinde değildir. Bu görevi sadece siyasetçilere ihale edip kendimizi 
kurtaramayız. Bu sorumluluğu birlikte taşımalıyız. 
 
Demokrasiyi ayakta tutan iki temel ilke; hür düşünce ve teşebbüs hürriyetidir. Bunların 
olmadığı hiçbir ülkede, rekabetçi piyasa ekonomisi gelişmemiştir.  
 
Bu açıdan, ekonominin temel direği olan özel sektörün, kaygı düşünce ve önerilerini, 
kamuoyuna ve siyasi iradeye aktarması, bir görevdir. İşte bu Genel Kurul, demokrasinin ve 
hür teşebbüsün platformudur.  
 
Burası, ekonominin yapı taşları olan özel sektörün, karar alıcı konumdaki siyasi iradeyle bir 
araya geldiği, en büyük istişari platformdur. Burada sadece “bizim” değil ülkemizin 
sorunlarını konuşacağız, çözümler arayacağız. Dertlerimizi paylaşıp, ortak tepkilerimizi dile 
getireceğiz. 
 
Dost acı söyler diyerek, Türkiye’nin gerçeklerini burada gözler önüne serecek, yanlışlarımızı 
açık yüreklilikle ortaya koyacak, geleceğimizi burada şekillendireceğiz. Türkiye’yi ileriye 
götürecek gerçek platform burasıdır. 
 
Değerli arkadaşlarım, 
 
3 yıldır yapısal reformların önemini ve gereğini savunduk. Ne kadar haklı olduğumuzu siz de 
görüyorsunuz. Enflasyonla savaşta başarı kazanırken, ekonomik büyümeyi de gerçekleştirdik.  
 
Kamuda mali disiplini korumanın, ekonomiyi olumsuz etkilemediğini, kamu harcamalarını 
artırmaya gerek kalmadan da, ekonominin büyüdüğünü gördük. Üstelik özel sektöre dayalı bu 
büyüme modeli, daha sağlam temellere dayandığından, son 10 yılda ilk defa 3 yıl üst üste 
büyümekteyiz. 
 
Özel sektörü destekleyici yönde atılan birkaç küçük adım, Türk müteşebbisinin dinamik 
yapısıyla birleşince ihracatta rekorlar kırdık. Yeni ihracat kahramanları ortaya çıkardık. 
Dünyanın 30 büyük ihracatçı ülkesinden biri haline geldik. 
 
Kısacası 2001 krizi ülkemiz için bir milat niteliğindedir. Türkiye artık eski Türkiye değildir. 
Hastalığımıza doğru teşhis koyduk. Bu hastalığın, geçmişte yapmaya çalıştığımız gibi, 
aspirin'le tedavi edilemediğini gördük. Çeşitli operasyonlar geçirdik ve ekonomiyi elbirliğiyle 
komadan çıkardık. 
 
Ama sağlığımıza tam anlamıyla kavuşmadığımız ortada. En az 10 yıllık bir kötü yönetim 
döneminin getirdiği tahribatı, ne yazık ki, 2-3 yılda onarmak mümkün değildir. Ne kadar hızlı 
iyileşeceğimiz reçetenin gereklerine ne kadar uyacağımıza bağlı.  
 
Son günlerde piyasalarda görülen dalgalanma, özellikle de faiz oranlarındaki ciddi yükselme, 
bu çerçevede ele alınmalıdır.  
 
Uygulanmakta olan reform programına yeteri kadar sahip çıkıldığının anlatılamaması, gerekli 
adımların atılmaması, birbiriyle çelişen açıklamalar yapılması, kamuoyunda olumsuz 
algılanmaktadır. Kamuoyu, hükümetten sadece beyanat değil, pozitif şok şeklinde somut 
icraatlar beklemektedir. 
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Özellikle 90’lı yıllardaki mali sorumsuzluk ve kötü yönetim sonucu biriken yüksek kamu borç 
stoku, ekonomideki kırılganlığın temel nedenidir. Sorun ortada durduğu müddetçe sonuç hep 
aynı olacaktır. Uygulanmakta olan reform programı, ekonomideki bu kırılganlık kaynağını, 
kalıcı bir biçimde ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.  
 
Bu kolay bir program değildir. Tüm toplumu ve bu arada siyasetçileri, zor tercihlerle karşı 
karşıya bırakmaktadır. Ancak söylediğimiz gibi zor sorunların kolay çözümleri yoktur. 
Geçmişe baktığımızda, kısa dönemli ekonomik iyileşmelerin, siyasi amaçlar için sorumsuzca 
harcandığına şahit olduk. 
 
İşte bu nedenle Türkiye zor yoldan yakaladığı istikrarı kolayca kaybeden bir ülke olmuştur. 
İşte bu nedenle Türkiye’nin yakın geçmişinde hep IMF vardır. Oysa IMF’siz bir ekonomi 
yönetimine sahip olmanın yolu, bu programı başarıyla sonuçlandırarak, kendi ayaklarımızın 
üzerinde durmaktır. 
 
Bu noktada kendimize şu soruyu sormalı ve cevabını samimiyetle vermeliyiz; 2001’de 
başımıza gelenleri komplo teorileriyle açıklamak mümkün mü? Yani bizim suçumuz, 
günahımız yoktu da, biz çok çalışıyor, çok üretiyorduk da, tam şaha kalkmışken, 21.asrın bir 
Türk dönemi olacağını sezen yabancı güçler mi, bize çelme taktılar?  
 
Böyle düşünüyor, reformları IMF veya Avrupa Birliği gibi yabancı kurumların zorlamasıyla 
yaptığımıza inanıyorsak, o zaman krizlerden ders almamışız demektir, ve korkarım yeni 
krizler bizi beklemektedir. 
 
Eğer dünkü yanlış kararlarımızın, hatalı iş yapma biçimimizin, bizi bu noktaya getirdiğini 
idrak etmişsek, bir musibetten çok büyük ders almışsız demektir. Nihayet aynaya bakmaya 
cesaret ettik. “Biz nerede hata yaptık” diye geçmişimizi gözden geçirdik. Hatayı aradık ve 
düzeltme çabasına giriştik. İşte bu anlayış, ülkemizdeki zihniyet değişiminin başlangıcıdır. 
 
Saygıdeğer Başkanlar ve Delegeler, 
 
Mali piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmeler, yapısal reformların önemini, bir defa daha 
açıkça göstermiştir. Amerikan Merkez Bankası’nın faiz artırma sinyali, tüm dünyadaki mali 
piyasaları olumsuz etkilemiştir. Ama Türkiye’ye etkisi daha fazla oldu.  
 
Aslında piyasalardaki bu dalgalanma bizler için bir uyarıdır. Deprem uzmanlarının dediği 
gibi, deprem öldürmez bina öldürür. Dışarıdan gelecek sarsıntıları önleyemeyeceğimize göre, 
daha sağlam temelleri olan bir yapıya sahip olmalıyız. Yapısal reformlar bu vazifeyi 
görecektir.  
 
Sosyal güvenlik reformu kamu’nun bütçe açığını şirketlerimizin de istihdam maliyetlerini 
azaltacaktır. Böylece istihdam artıran bir büyüme sürecine girilecektir.  
 
Vergi sistemi reformuyla vergi yükü daha geniş bir tabana yayılacaktır. Böylece devletin 
vergi geliri artarken haksız rekabeti doğuran kayıtdışılık azalacaktır.  
 
Enerji sektörünün serbestleştirilmesiyle hem tüketiciler hem de sanayicilerimiz daha ucuz 
enerji temin edecektir. İşin sırrı işte buradadır. 
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Değerli arkadaşlarım 
 
Türkiye, siyasi reformlar açısından, 2003 yılında çok başarılı performans sergilemiştir. 
Ekonomideki yapısal reformlar açısındansa yavaş kalmıştır.  
 
Gerek ekonomideki iyileşme sürecinin kalıcı hale gelmesi, gerekse dış politikada hareket 
alanının genişlemesi açısından, 2004 yılında bu gidişatın tersine çevrilmesi gerekmektedir. 
 
Bugün hükümetimizin önünde büyük bir fırsat vardır. Bu aynı zamanda Türkiye’nin de 
şansıdır. Er veya geç yapılması zorunlu olan bu yapısal değişim ve dönüşümün olumlu 
sonuçlarını, yine bu hükümet dönemi içinde görmek mümkün olabilecektir. 
 
Yapısal reformları tamamlama konusunda bir şansımız da, hem iktidarın hem de muhalefetin 
bu konuda ortak bir görüşe sahip olmasıdır. İktidar ve muhalefetin birlikte hareketiyle, 
Anayasa’da önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu birlikteliğin, ülkemizin kemikleşmiş pek çok 
sorununa çözüm sağlayacağına inanıyorum. 
 
14 bin’e yakın kanun, kanun hükmünde kararname ve bir bu kadar da tüzük ve yönetmelikle, 
tam bir mevzuat devleti olan ülkemizde, mevzuattan arındırma reformunun acilen 
gerçekleştirilmesinde aynı ortak iradeyi bekliyoruz.  
 
Özellikle de, yapılan değişikliklere rağmen, hala günümüz şartlarına uygun olmayan ve farklı 
bir dönemin bakış açısını yansıtan Anayasamız, bu ortak iradeyle yeni baştan hazırlanmalıdır.    
 
Değerli Oda ve Borsa Başkanlarım 
 
Küresel rekabetin arttığı, küresel eğilimlerin belirleyici olduğu bir dünyada, kendi başımıza 
yaşıyormuş gibi yapabilir miyiz? Dünyadaki gelişmelere duyarsız kalarak, kapılarımızı 
kapatıp, “azıcık aşım kaygısız başım” politikalarının zamanı geçmiştir. Küresel eğilimleri 
dikkate almayan milli politika dönemi artık kapanmıştır. 
 
Eskiden dünyaya baktığımızda duvarları ve ülke sınırlarını görüyorduk. Bu alanların içinde 
dünyanın geri kalanından bağımsız olarak yaşanabiliyordu. Bugünün dünyası artık buna 
imkan vermiyor. Ülkeler bir bütünün parçaları olarak işlev görmeye başlıyor. 
 
Bu yüzden de AB ve Nafta gibi bölgesel entegrasyonlar aracılığıyla bir bütünün parçası olmak 
daha fazla ilgi çekiyor. Ya bir bütünün işleyen bir parçası haline geleceksiniz, ya da tek başına 
daha güç bir mücadele yürüteceksiniz. 
 
Dünkü dünyada bir tek Ankara’yı anlamaya ve etkilemeye çalışıyorduk. Çünkü bütün 
vizyonumuz ülkemiz coğrafyasıyla sınırlıydı. Şimdi dünyayı anlamak eğilimleri doğru 
okumak mecburiyetindeyiz. Küresel eğilimleri gözden kaçırmayan milli politikalar 
tasarlamalıyız. 
 
Tüccar ve sanayiciler olarak ABD ekonomisini ve ABD Merkez Bankası’nı her an izlemek 
durumundayız. ABD’nin orta doğu politikalarının sonuçlarını tartışmak zorundayız. Çin’deki 
büyüme dinamiklerini dikkate alan politikalar tasarlamak durumundayız. Avrupa Birliği’nin 
atmakta olduğu ve atacağı adımların etkilerini dikkate almalıyız. 
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Bugüne kadar dilimize doladığımız, “eller aya biz yaya” yaklaşımını terkedip, politika 
seçeneklerini incelemek ve taleplerimizi hem ulusal hem de global forumlarda dile getirmek 
zorundayız. İşte bu nedenle “Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı”nın kuruluşunu 
gerçekleştirdik. 
 
Peki ülkemiz global oyuncu olmalı derken özel sektörümüzün yerel kalmasını beklemek 
mümkün mü? Artık Ankara’nın yanısıra başka başkentlerde de, dışişleri mensuplarımızın 
yanında ama onlardan bağımsız olarak, sesimizi duyurmak zorundayız.  
 
Bu çerçevede dış ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi yönünde yoğun bir gayret 
gösteriyoruz. En büyük dış ticaret partnerimiz olan Almanya’da, Türk-Alman Ticaret ve 
Sanayi Odamızın açılışını gerçekleştirdik.  
 
Sayın Başbakanımızın da katıldığı yurtdışı temaslarımızla müteşebbislerimizin yeni iş 
bağlantıları kurmalarını sağladık. Hala resmi ziyaretlerin zar zor yapılabildiği Irak’a giderek 
en üst yetkililerle görüşebilen dünyadaki tek özel sektör temsilcisi biziz. 
 
Böylece size söz verdiğimiz gibi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni, olayları takip eden 
değil yönlendiren, edilgen değil etken, pasif değil aktif, statik değil dinamik bir yapıya 
kavuşturduk. 
 
Değerli arkadaşlarım, 
 
Türkiye, büyümesine rağmen işsizlik sorununu çözmüş değildir. İşsizlik sorununu çözmek 
için, Türkiye ekonomisinin daha hızlı büyümesi ve bunu sürdürmesi gerekiyor.  
 
Ancak enflasyonu önemsemeden, ekonomiyi sağlam bir temele oturtmadan, büyümeyi 
istediğimiz için, dün başımıza nelerin geldiğini unutmamalıyız. İstikrarlı ve yüksek bir 
büyüme, ancak düşük enflasyon ortamında mümkündür. 
 
Bu yüzden de, toplumdan gelen hızlı büyüme isteğinin cevabı, istikrardan vazgeçmek 
olmamalıdır. Son 30 yıla damgasını vuran, enflasyonla büyüme telaşının yerine, bu anlayışı 
geçiremezsek, ne işsizlik, ne de büyüme sorununu çözebiliriz.  
 
Büyümenin öteki şartı da verimlilik artışıdır. Teknolojik gelişme ve insan kaynağı, verimlilik 
artışının en temel sebepleridir. Ancak her iki alanda da ülkemizin durumu hiç de parlak 
değildir. Arge harcamalarında Türkiye dünyada 40., eğitim harcamalarında ise maalesef 102. 
sıradadır. 
 
Bu, geleceğimizin ipotek altında olması demektir. Oysa en büyük zenginliğimiz genç dinamik 
ve yeniliklere açık nüfusumuzdur. Gençlerimizin geleceğe güvenle bakabileceği ve 
kendilerini kanıtlayacakları bir ortam sağlanmadıkça üzülerek ifade etmeliyim ki bu 
zenginliğimiz heba olacaktır.  
 
Türkiye, eğitime ve teknoloji üretimine gerekli önemi vermediği müddetçe, uzun vadede 
kaybetmeye mahkumdur. 
 
İşte bu gerçeğin bilinciyle, “Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi”ni kurma kararı aldık. 
Kamunun ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren ülkemize her alanda 
açılım sağlayacak araştırmaları yürüten bir üniversite hedefliyoruz. 
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Sayın Başbakanım, Değerli Bakanlarım, 
 
2002 ve 2003 yıllarındaki büyüme, bir bakıma 2001’de kaybettiğimiz üretim kapasitesinin 
geri kazanılması sayesinde olmuştur. Bu yıldan itibaren büyümeyi sürdürmek için ek 
önlemlere ihtiyaç olacaktır. Bu sebeple yatırım ortamının iyileştirilmesi birinci öncelik 
olmalıdır. 
 
Yatırım ortamının önemi sadece istihdamın veya ihracatın artmasıyla sınırlı değildir. 
Bugünlerde başlıca tartışma konusu olan cari işlemler açığı da bu konuyla doğrudan ilgilidir. 
Cari açık rakamının boyutu kadar bu açığın ne şekilde finanse edildiği de önemlidir.  
 
Bir karşılaştırma yaparsak, Macaristan Polonya ve Çek Cumhuriyeti gibi gelişmekte olan 
ülkeler, bizimkine yakın cari açık vermekteler ve bizden daha az döviz rezervine sahipler.  
 
Peki bu ülkelerde bir döviz krizi mi olmuştur? Hayır. Mesela Portekiz’in on yılda yaklaşık on 
kat artan cari işlem açıkları bir problem yaratmamıştır. Çünkü bu ülkeler her yıl milyarlarca 
dolar, doğrudan yabancı sermaye yatırımı alıyor.  
 
Peki biz ne yapıyoruz? Yapısal reformları tamamlayamadığımız, yerli-yabancı ayrımı 
yapmadan, yatırımın önüne engeller çıkarmaya devam ettiğimiz için bu çalkantılardan 
kendimizi kurtaramıyoruz. Doğrudan yatırım çekemediğimiz için, sıcak para’nın olumsuz 
etkilerine maruz kalıyoruz. 
 
Biz özel sektör olarak yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında Yoikk ve Esdk 
çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Yoikk ve Esdk çalışmaları iyi niyetli çabaların bir 
göstergesidir. Bu zemin doğru kullanıldığında, birçok engelin kolaylıkla aşılacağı yönündeki 
ümidimizi koruyoruz.  
 
Ancak 2 yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen, doğrudan yabancı yatırımlar kanunuyla 
şirket kuruluşlarını kolaylaştıran yasa dışında, önemli başka gelişmelerin olmaması 
çalışmaların yetersizliğinin de işaretidir. 
 
15 mart 2004 tarihinde toplanan yatırım danışma konseyinde belirtildiği üzere, bu mesele 
artık sayın Başbakan’ın taahhüdü haline dönüşmüştür. Sayın Başbakanımızın bu taahhüdünü 
tüm Bakanlarımız ve Bürokratlarımız doğru anlamalı ve bürokratik çalışmalar 
hızlandırılmalıdır. 
 
Bir yatırım düşünün ki, sadece izin almak için, 5 ayrı bakanlıktaki, 10 farklı kurumdan, 170 
imza almanız gerekiyor. Yatırıma başlamaksa yıllar sürüyor.  
 
“Gelin bu mevzuatı basitleştirelim” dediğimizde, önümüze onlarca kanun ve yönetmelik 
koyuyorlar. “Gelin kanunları yönetmelikleri değiştirelim” dediğimizdeyse, bürokratlarımız 
ellerindeki yetkiyi devretmek istemiyorlar. Dolayısıyla çözüm üretilemiyor. 
 
Nüfuzunu kaybetmek istemeyen kamu kurumları, reformları engellemek pahasına, ellerindeki 
görev ve yetki alanlarını koruma mücadelesi veriyorlar. Bu bürokratik taassubun kırılması 
için hükümetimiz, siyasi iradesini güçlü bir şekilde ortaya koymalıdır. 
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Üzerinde uzlaşılan kanunlar bir an önce yasalaşmalı, büyük önem verdiğimiz sanayi envanter 
sistemi kurulmalı, buna bağlı yatırım haritaları çıkarılmalı ve küresel rekabete ve 
ihtisaslaşmaya öncelik veren yatırım teşvik sistemleri hazırlanmalıdır. Birliğimiz her zaman 
olduğu gibi, bu yöndeki çalışmalara destek vermeye devam edecektir. 
 
İnsanımızı ve girişimcimizi  eziyet ve sıkıntıdan kurtarmanın yolu basit ve formaliteden uzak 
çalışma düzeni kurmaya bağlıdır. Bunun yolu da, devletin kendi memuruna, memurun da 
vatandaşa itimadıdır. Güven esas olmalı şüphe istisna olmalıdır. 
 
Öte yandan kamu’nun, alımlarında ithal mallara yönelmesini endişeyle izliyoruz. Devlet 
herkesten önce topluma örnek olmalı ve Türkiye’de üretilen malın kullanımına öncelik 
vermelidir. 
 
Sayın Başbakanım, 
 
Sizin de ifade ettiğiniz üzere Türkiye, “bürokratik cumhuriyet” zihniyetinden kurtulmak 
zorundadır. Ama üzülerek görüyoruz ki, bu anlayıştan habersiz olanlar da var.  
 
Bir taraftan şirket kuruluşundaki bürokratik mekanizmaları 19’dan 2’ye indirerek önemli bir 
adım atıyoruz. Öte yandan kamu yönetim reformuyla, reel anlamda ülkemize hiç bir faydası 
olmayan kurumlardan kurtulmaya çalışıyoruz. 
 
Ama arkasından da, dünyada eşi benzeri olmayan, yeni bir bürokrasi ortaya çıkartıyoruz. 
Aslında hepimiz gayet iyi biliyoruz ki asıl amaç yeni harcama olanakları elde etmektir. Kamu 
vakıfları ve fonları aracılığıyla denetimsiz harcama yapma ayrıcalıkları sona eren 
bürokrasimiz, eski kötü alışkanlıklarını devam ettirecek, yeni fikirler bulma konusunda hiç 
sıkıntı çekmemektedir. 
 
Şunu kabul etmek gerekir ki, konu harcama olduğunda, bürokrasinin yaratıcılığında sınır 
yoktur. Ama bu tip “cin fikirlerin” bir maliyeti olduğunu, bu maliyetin özel sektörümüze ve 
ülkemize getireceği ilave yükleri en iyi sayın Başbakanımızın takdir edeceğine inanıyoruz. 
 
Saygıdeğer Başkanlar ve Delegeler, 
 
Önümüzdeki altı ay içinde, ülkemizin kaderini en çok etkileyecek gelişmelerden biri de, 
Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecimizde ortaya çıkacaktır. Avrupa Birliği hızla, tüm Avrupa 
kıtasını içine alan ve 500 milyon insanı birleştiren bir kıta örgütü haline dönüşmektedir.   
 
Türkiye, üyelik kriterlerini yerine getirme konusunda büyük aşama kaydetmiş ve 
müzakerelere başlayacak duruma gelmiştir. Bu gelişmeler ışığında Avrupa Birliği’nin, 
Türkiye’nin gösterdiği performansa, kendi taahhütlerine ve savunduğu değerlere bağlı 
kalarak, Aralık ayında üyelik müzakerelerine başlama kararını vermesini bekliyoruz. Aksi 
yöndeki bir karar, her açıdan ayrımcı bir gelişme olacaktır.   
 
Biz, büyük Atatürk’ün bizlere hedef göstermiş olduğu muasır medeniyet seviyesine ulaşma 
yolunda, cumhuriyet tarihimizin en önemli projesini destekliyoruz. Bu sebeple geliniz yıl 
sonuna kadar, hükümet, muhalefet ve iş dünyası olarak bütün gücümüzü birleştirelim ve 
müzakerelerin açılması konusundaki karara yardımcı olalım. Eğer bu süreci kendi hatalarımız 
nedeniyle tehlikeye atarsak, milletimiz bunu hiç bir zaman affetmeyecektir. 
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Sayın Başbakanım, Siyasi Partilerimizin değerli Başkanları, Kıymetli Bakanlar ve 
Milletvekilleri, 
 
Tarih boyunca tüm büyük medeniyetler, güçlü bir ekonomiye dayalı olarak ortaya çıkmıştır. 
Ekonomik alanda üstünlük sağlayan ülkeler, hayatın her alanında da söz sahibi olmuştur. 
Atatürk’ün, "askeri ve siyasi bağımsızlık, ancak ekonomik bağımsızlıkla taçlandırılırsa 
korunabilir" anlayışı da, bu tarihi gerçeği işaret etmektedir. 
 
21. Asırda ülkeler arasındaki mücadele ekonomi cephesinde meydana gelmektedir. Bu 
mücadelenin askerleri, işte burada gördüğünüz tüccarlar ve sanayicilerdir. Bu insanlar 
uluslararası arenada ülkemiz için çarpışan gerçek mücadele adamlarıdır. Gerçek 
vatanseverlerdir.  
 
Bu camia sizden hiç bir ayrıcalık ve iltimas istemiyor. Biliniz ki, eğer ülkemizi eşit şartlarda 
rekabete dayalı, kurumların ve kuralların hakim olduğu bir yapıya kavuşturursanız, 
ekonominin bu neferleri, ülkemizi çok daha ileriye taşıyacaktır. 
 
Son 10 yılda, dünyada eşi benzeri az görülen istikrarsız bir ortamda, bu büyük camianın 
ayakta kalması ve Türkiye’yi sırtlaması bunun kanıtıdır. Türkiye’yi krizden kurtaran bu 
camia’nın dinamizmi ve inancı olmuştur. Bu yüzden bu camianın sesine kulak veriniz. Çünkü 
Türkiye’yi bu camia başarılı kılacaktır. 
 
Değerli arkadaşlarım, 
 
Şükürler olsun ki Cenabı-Hak, her şeyde ilki hep bize nasip etmektedir. Kriz ortamında reel 
sektörün sorunlarını çözmek amacıyla, Birliğimiz önderliğinde, özel sektör ve hükümet 
müşterek bir çalışma zemini oluşturdu. Ekonomik sorunları değerlendirme kurulu vasıtasıyla, 
hükümet yetkilileriyle iş dünyası temsilcilerinin bir araya gelerek, ekonomik sorunlara pratik 
çözümler getirilmesi sağlandı. 
 
30 yıldır iş dünyamızın gündeminde olan enflasyon muhasebesi, Birliğimizin Maliye 
Bakanlığımızla birlikte yürüttüğü çalışmalar neticesinde yürürlüğe girdi. Oda ve 
Borsalarımızın hepsini ziyaret ederek sıkıntıları yerinde gördük sizlerle birlikte çözüm aradık. 
 
Son olarak da yarım asırlık Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nu baştan aşağı yenilemek yine 
bize nasip oldu. Daha güzel olansa şu; iktidarımız ve muhalefetimiz yeni kanunumuzu ittifak 
ve uzlaşmayla çıkardılar. Böylece118 maddelik kanunumuz, Meclis genel kurulu’nda 3 saat 
gibi rekor bir hızla kabul edildi. 
 
Yeni kanunumuzun hazırlanmasından kanunlaşmasına kadarki tüm süreçlerde bizlere destek 
olan; sayın Meclis Başkanımıza, sayın Başbakanımıza, ana muhalefet partimizin sayın Genel 
Başkanına, sayın Sanayi ve Ticaret Bakanımıza, sayın Komisyon Başkanımıza ve Komisyon 
Üyelerimize, tüm Milletvekillerimize, sizler adına, Türk özel sektörü adına canı gönülden 
teşekkür ederim. 
  
Kıymetli dava arkadaşlarım, 
 
3 yıl önce sizlerle beraber yola çıktığımızda, bizi zor bir mücadelenin beklediğini, ama 
umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini söylemiştim.  
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Çünkü biliyorduk ki, bundan çok daha zor şartları aşmış ve buralara kadar gelmiş olan 
Türkiye, o şartların Türkiye'si değildi. Bunların hepsi aşılacaktı. 
 
İşte bu bilinçle ülkemize daha çok sahip çıktık geçmişimize birliğimize ve bütünlüğümüze 
daha çok sahip çıktık. ülkemize sahip çıktık. Büyük hedeflere fedakarlık etmeden 
varılamayacağını, büyük ülke olmanın, memleketin birlik ve beraberliğinden geçtiğini, 
insanlarımıza anlattık. Ülkemizi kalkındırma ateşini ve şevkini yeniden yaktık, küllenen 
müteşebbislik ruhunu alevlendirdik. 
 
2 sene önce Türkiye için ilk defa olarak, 100 milyar dolar ihracat yapan, 10 bin dolar kişi 
başına milli geliri yakalayan, dünya çapında söz sahibi ülke olma hedefini koyduğumuzda, bu 
hedefler ulaşılamaz bulunmuştu. Bugün bu hedefler hem yetkililerce, hem de kamuoyunca 
benimsenmiş ve sıkça telaffuz edilir duruma gelmiştir. 
 
Hükümet ve muhalefet bütün bakanlarımız ve milletvekillerimiz görüşlerimizi uyarılarımızı 
dinlediler önerilerimizi dikkate aldılar. Huzurunuzda kendilerine teşekkür ediyorum. 
Siyasetçimize ülkemiz sorunları ve bunların çözümleri konusunda yol göstermeye devam 
edeceğiz.  
 
Size söz verdiğimiz gibi, Birliğimizi siyasi çekişmelerin içine sokmadık. Günlük siyasetin 
içinde yer almadık. Siyasete ve siyasi partilere yaklaşımımız bugüne kadar olduğu gibi 
bugünden sonra da tarafsızlık ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde kalacaktır.  
 
Biz devletin millet için var olduğuna, devletin milletle bütünleşmesinin esas olduğuna 
inanıyoruz. Aslolan, devletin zenginliği sonucu, milletin zenginliği değil; milletin zenginliği 
sonucu ülkenin zengin olmasıdır. 
 
Şu üç konuda inancımızı hiç bir şekilde yitirmeyelim. Birincisi zorluklar karşında kendimize 
olan güvenimizi, ikincisi bu millete olan güvenimizi, üçüncüsü de ülkemize olan güvenimizi 
yitirmeyelim. 
 
Bugün Türkiye’nin en etkin, en çok sözü dinlenen, en fazla saygı duyulan meslek örgütü 
haline gelmiş olan Tobb’un bu büyük gücünün kaynağı, Oda ve Borsalarıdır, yani sizlersiniz. 
Yaptığımız her şeyi, sizlerden aldığımız güçle yaptık. Elde ettiğimiz başarılar, Oda ve Borsa 
başkanlarımın ekip çalışmasının sonucudur. 
 
Sizlere güvendik sizlerden güç aldık. Hep birlikte çalıştık, hep birlikte başardık. Ben, bu 
büyük camianın başarı azmine inanıyorum. Sizlerin başkanı olmaktan ve hep birlikte omuz 
omuza çalışmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyorum. 
 
Tüm yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte, üstlenmiş olduğumuz bu büyük emanetin hakkını 
vermek için, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Sizlere verdiğim sözü tutmaya 
devam edeceğim ve size hükmetmek için değil, size hizmet etmek için, bu şerefli görevi 
yürüteceğim. 
 
Sözlerime son verirken, genel kurulumuzun ülkemize ve camiamıza hayırlı sonuçlar 
getirmesini diliyor, bizi huzurlarıyla onurlandıran sizlere teşekkür ediyor, saygılarımı 
sunuyorum. 
 


