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Sayın Başbakanım,
Saygıdeğer Bakanlar, Siyasi Parti Başkanları ve Milletvekilleri,
Sayın Genel Kurul Başkanı,
Sayın Konsey Başkanları,
Oda ve Borsalarımızın Değerli Başkanları,
Kıymetli Genel Kurul Delegeleri,
Kıymetli Misafirler,
Değerli Basın Mensupları,
Sizleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu ve şahsım adına saygıyla
selamlıyorum. Birliğimizin 58. Olağan Genel Kurulu’na hoş geldiniz. Geçen yıla ait
faaliyetlerimizi gözden geçirmek ve yeni hedefler belirlemek üzere toplanmış bulunuyoruz.
Türkiye ekonomisinin yapı taşları olan sanayiciler, tüccarlar, üreticiler ve yatırımcıların
kısaca iş aleminin temsilcisi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin genel kurulu aynı
zamanda Türkiye’nin genel kurulu demektir.
İşte bu nedenle burada Türkiye’yi konuşacağız. Yatırımların ve istihdamın artmasını, ticaretin
gelişmesini, ihracatın büyümesini, kısacası ülkemizin kalkınmasını ve bireylerin
zenginleşmesini konuşacağız. Ülkemizin kalkınmasında bizlere çok önemli bir görev
düşmektedir. Bizler yatırım ve üretim yapıp istihdam yaratacağız ki ülke kalkınsın. Bu
nedenle Türkiye’nin geleceği bize emanettir.
Değerli Genel Kurul Üyeleri,
Türkiye ekonomide serbest piyasa sistemini benimsemiştir. Toplumun büyük bir kesimi,
siyasi partilerin önemli bir bölümü, seçimleri kazanan parti ve muhalefette olan partiler piyasa
ekonomisini benimsediklerini açıkça ifade etmişlerdir.
Ancak kamu kesimi ekonomide yaratılan kaynakların neredeyse tamamını talep etmekte,
kamu tarafından üretilen mal ve hizmetler ise özel kesim üretiminin önemli girdilerini
oluşturmaktadır. Kamu bazı alanlarda tekel konumundadır. Bu yüzden de fiyatlar piyasada
arz-talep dengesi içinde, sağlıklı bir şekilde oluşamamaktadır. Büyüme son derece
istikrarsızdır, enflasyon olağanüstü yüksektir, kamu kesimi açığı hızla büyümüştür, işsizlik
artmış, piyasalar belirsizlik içinde kalmıştır.
Enflasyonun ve faiz oranlarının yüksek olmasının nedeni kamu kesimi açığıdır. Mali
piyasalardaki kaynakların tümüne yakını kamu tarafından talep edilmekte ve kullanılmaktadır.
Kamu aynı zamanda sahip olduğu bankalarla da mali sektörün yüzde 35’ini kontrol
etmektedir
Hızla artan makro dengesizliklerin giderilmesi için gerekli önlemler alınmamış ya da
uygulanmamıştır. Aksine dengesizliklerin daha da büyümesi pahasına sorunlar gizlenmeye
çalışılmıştır.
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Kısacası, son 15 yıllık dönemde ülkemizde “Devlet, başkasından alsın, bize versin’’ şeklinde
bir yaklaşım bulunmaktadır. Üreterek büyümek yerine sadece tüketim ve israf üzerine kurulu
bu iktisadi anlayış yüzünden milli gelirimiz 15 yıldır yerinde saymıştır.
Saygıdeğer Konuklar,
Yapısal değişimin gereğini çok acı deneyimlerle öğrenmiş olmamıza rağmen bugün hala
değişmemekte direniyoruz. Toplum olarak ne yapacağımızı bilemez bir durumda bir ileri bir
geri giderek sürekli zaman kaybediyoruz.
Artık kabul etmek zorundayız ki, yaşadığımız krizlerin ve çektiğimiz sıkıntıların asıl
müsebbibi:
•
•

Kendi işleyişindeki aksaklıkları düzeltemeyen, hep erteleyen ve sık sık tıkanan siyasal
sistemimiz ile,
Bu sistemi rasyonel olmayan bir biçimde besleyen, değişime direnen ve siyasetle iç içe
girmiş devletçi iktisadi anlayıştır.

Bu yüzden enflasyonu nasıl düşürür, vergileri nasıl azaltır, borçları nasıl döndürürüz diye kara
kara düşünüyoruz. Yapısal reformları gerçekleştirmeyi taahhüt ediyor, ancak işler biraz
düzelmeye başlayınca da çeşitli bahanelerle değişimi ertelemenin ve programı delmenin
yollarını arıyoruz.
Sonuç: tasarrufçu millet ile israfçı devlet arasında sıkışıp kalan ekonomidir.
Değerli Genel Kurul Delegeleri,
Dünya rekabet endeksinde Türkiye 7 yılda 29 sıra birden gerileyerek 80 ülke arasında
69’uncu sıraya inmiştir. Mevcut siyasal ve ekonomik sistemin, bizi 21. Yüzyıla taşıyamadığı
artık gün gibi aşikardır. Dünyadaki değişime uyum sağlamayan, siyasal hesaplarla yıllardır
reformlara ayak direten iktidarların günahını bu toplum büyük acılarla ödedi.
Bu çarpık siyasal ve iktisadi sistemi düzeltmek için, hayali düzenler yaratmaya ya da yeni
sistemler keşfetmeye gerek yoktur. Yapılacak şey çok açıkça bellidir: gelişmiş toplumlar nasıl
bir sistem kurmuşsa, biz de aynı şeyi yapacağız.
•
•
•

Hukukun üstünlüğünü,
Çağdaş demokrasiyi ve
Rekabetçi piyasa ekonomisini

Tüm kurum ve kurallarıyla yerleştirmek ve şeffaflık içinde işletmek zorundayız. Bunları
yaptığımız ölçüde ya refaha ulaşır ve çağdaş dünyada yerimizi alırız ya da Ortadoğu’nun
kaygan siyasi zemininde, sonu belirsiz bir biçimde sürükleniriz.
Bugün geldiğimiz noktada geçmiş koalisyon hükümeti yapısal değişim amacıyla epeyce
olumlu adım atmış, mevcut hükümetimiz de seçim öncesi ve sonrasındaki beyanlarında bu
adımları daha da hızlandıracağını taahhüt etmiştir.
Değerli konuklar,
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Türkiye’nin 30 yıldır en önemli iktisadi sorunu enflasyondur. Enflasyon, Türkiye’nin bütün
dengelerini ve yapısını bozmuştur. Dünyadaki tecrübeler de bize göstermiştir ki büyüme
ancak düşük enflasyon ortamında hız kazanmaktadır. Büyümede devamlılık sağlamanın
yegane şartı fiyat istikrarıdır.
Popülizmden vazgeçmeyen anlayış önümüze hep “ya enflasyonla mücadele ya da büyüme”
diye iki seçenek koymuştur. Oysa enflasyonla mücadele etmek ve iktisadi büyümeyi artırmak
çelişen hedefler değildir.
Ekonomik olduğu kadar sosyal nitelikli bir diğer sorunumuz da yüksek işsizliktir. Resmi
rakamlarda 2.5 milyon kişi gözükmesine karşın, gerçekte işsiz olanların sayısının 5 milyon’u
geçtiği tahmin edilmektedir.
İşsizlik halkımızın ve özellikle de gençlerimizin en önemli sorunudur. Fertler için olduğu
kadar toplum için de çok yönlü bir tehlikedir. Temel siyasal ve sosyal bunalımların
oluşmasında işsizlik her zaman önemli bir etken olmuştur. İşsizliğin çözümü için yatırımın
önündeki engeller kaldırılmalı ve işgücü maliyetleri indirilmelidir.
İşgücü maliyetlerinin düşürülmesi için:
•
•
•

Sigorta primine esas kazanç alt sınırı asgari ücret düzeyine çekilmeli,
İşyerinde çalışan işçi sayısının artışına göre firmaların gelir ve kurumlar vergisinde
indirimler sağlanmalı,
İlave işçi istihdamında, stopaj ve sigorta primlerinde indirime gidilmelidir.

Saygıdeğer Başkanlar ve Delegeler,
Geçen sene ülkemize gelen doğrudan yabancı sermaye, sadece 600 milyon dolardır ve bu
rakamın milli gelire oranında, dünyada 123’üncü sıradayız. Bu kadar düşük miktarda yabancı
sermaye girişine sahip olmamız hayret vericidir.
Ülkemizde yatırım azlığının başlıca nedeni:
•
•
•

Etkin çalışmayan hukuk ve yargı sistemi,
adil olmayan rekabet koşulları,
dünya standartları üstünde vergiler, sigorta primleri, enerji ve finansman
maliyetleridir.

Kabul edelim ki Türkiye’de hem yerli ve hem de yabancı yatırımı köstekleyen bir ortam
vardır. Bürokrasinin çoğunluğu özel sektörün ve girişimin önemini hala yeteri kadar
kavrayabilmiş değildir.
Bürokratik ve idari yapı ile mevzuatımız yatırımı engellemek için sanki özel bir gayret
göstermektedir. Bu olumsuzluktan da en çok kobi’lerimiz etkilenmektedir. Türkiye
kalkınacaksa dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi Kobi’leri ekonominin omurgası
yapmak zorundadır.
İşte bu amaç doğrultusunda, sayın başbakanımızın da olumlu yaklaşımı sayesinde, hükümetle
iş alemi arasında “Ekonomik Sorunları Değerlendirme Kurulu” adında yeni bir mekanizma
tesis edilmiştir.
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Bu Kurul vasıtasıyla üretim ve yatırımın önündeki çeşitli engeller çözülmüş veya çözüm
noktasına gelmiştir. Ancak bu noktada yaşanan bazı sıkıntıları, başta Sayın Başbakanımız
olmak üzere, hükümet üyelerimizle paylaşmak istiyorum.
Geçen sene büyük bir hevesle Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu
oluşturulmuş; kamu, özel sektör ve siyasi irade biraraya gelerek çalışmaya başlamıştı. Ancak
aradan bir sene geçmesine rağmen, bugün hala yerimizde saymaktayız.
Örneğin, üzerinde mutabık kalınan, Şirket Kuruluşunun Basitleştirilmesi ile ilgili kanun
tasarısı bile daha Meclis gündemine gelmemiştir. Peki, kanun bile gerektirmeyen, sadece
Bakanlar Kurulu ve hatta bakan imzası ile çözülecek konular neden gecikiyor, doğrusu
anlamakta zorluk çekiyoruz.
3 ay önce mutabık kalınmasına rağmen kambiyo mevzuatının dünya şartlarına uygun hale
getirilmesi konusunda hiç bir gelişme sağlanmamıştır. Bunun nasıl bir açıklaması olabilir ki?!
Değerli Genel Kurul Delegeleri,
Reel faizlerin yüksekliği “risk priminin” çok yüksek olmasının bir sonucudur. Yani
yatırımcılar ekonomiye güven duymamakta, her an her şeyin değişebileceği kuşkusunu
yaşamaktadırlar. O halde çözümün ilk adımı güvenilir bir ortam yaratmaktır.
Uygulanmakta olan iktisadi reform programı doğrultusunda atılacak her kararlı adım
piyasalarda güvenin artmasına, riskin azalmasına ve reel faizlerin düşmesine yol açacaktır.
Faizlerin düşmesi de reel sektöre destek vermenin en etkili yoludur.
Ancak faizlerin düşmesi tek başına ekonominin düzlüğe çıkması için yeterli değildir. Çünkü
asıl sorun kamu’nun israfçı ve verimsiz yapısıdır. Bu problemi çözmenin yolu da kamuyu
küçülterek etkin, verimli ve şeffaf kılmaktır.
Bu doğrultuda:
•

Yeni bir kamu yönetimi yaklaşımı ile tüm kamu kuruluşları tek tek gözden geçirilmeli,
bir fayda sağlamayanlar derhal kapatılmalıdır.

•

Tüm kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri bir an önce özelleştirilmeli, satılma imkanı
olmayanlar tasfiye edilmelidir. Özelleştirmeden sağlanan gelirle de borçlar
ödenmelidir. Eğer bu gelirler yeni harcamalarda kullanılırsa işte o zaman yine
popülizmin kurbanı oluruz. Çünkü özelleştirme gelirleri de bir gün bitecektir.
Unutmamalıyız ki, özelleştirmenin asıl amacı, rekabetçi bir piyasa ekonomisi tesis
etmek ve devleti küçülterek etkinleştirmektir.

•

Kamuda böyle bir küçülmeye giderken “sıfır tabanlı bütçeleme” yaklaşımı ile yeni bir
bütçe hazırlanmalıdır. Çünkü bürokrasi her zaman, geçmiş yılın bütçesinden hareketle,
yeni bütçesini hazırlar. Genellikle de yeni bütçe, geçmiş bütçenin, imkanlar ölçüsünde
artırılmış bir biçimidir. Bu bakımdan, eski alışkanlıklara son verip, küçülme sonucu
ortaya çıkan kamu yapısına uygun yeni bir bütçe hazırlanmalıdır. Böylece,
bürokrasinin de kendi amacını ve yapısını sorgulama imkanı yaratılmış olacaktır.

4/10

•

Kamu küçültülürken hazine arazilerinin, lojmanların, kamu dinlenme tesislerinin satışı
ve vergi barışından sağlanacak fonların da borçların ödenmesinde kullanılması
gerekir. Çünkü bizim öncelikli hedefimiz borç cenderesinden kurtulmaktır.

Bütün bunları söylemekteki amacımız tek parti iktidarı ile yakaladığımız siyasi istikrar
fırsatını ekonomik istikrarla bütünleştirmek ve kalıcı ekonomik büyümeye geçmektir.
Sayın Başbakanım,
“Kamu yönetimi reformu” çalışmalarını dikkatle izliyoruz. Reform konusunda hükümetin
siyasi kararlılığını ve kamuoyu desteğinin bulunmasını memnuniyetle karşılıyoruz.
Toplumun kamu idareleri tarafından karşılanması zorunlu ihtiyaçlarının neler olduğu
günümüz koşullarında yeniden tespit edilmelidir. Kamu, özel sektör tarafından piyasaya
sunulabilen mal ve hizmetlerin üretiminden tamamen çekilmelidir. Herhangi bir toplumsal
ihtiyacı karşılamayan kamu kurum ve kuruluşları tasfiye edilmeli, buradan sağlanacak
kaynaklar adalet, sağlık ve eğitim gibi alanlara aktarılmalıdır.
Kamu yönetimi reformu radikal bir mevzuat reformuyla paralel gitmelidir. Başta kanunlar
olmak üzere tüm yasal düzenlemeler sadeleştirilmeli, açık ve anlaşılır olmalıdır. Kamu
idarelerinin yetkilerini düzenlemekten daha çok, bireylerin hakları güvence altına alınmalıdır.
Vatandaşın, kamudan hak arama, bilgi edinme ve hesap sorma yolları açılmalıdır. Bunlar
yapılmadan, kamunun hesap verebilir ve şeffaf olması ancak sözde kalır.
Siyasi partiler ve seçim sistemi, kamu idaresi, yerel yönetimler, yargı sistemi, mevzuat ve
kamu harcamaları ile kamu mali yönetimi alanlarında başlayan reform çalışmalarına
hızlanarak devam edilmelidir.
Bu reformlar:
•
•
•

Bürokrasiyi ve mevzuatı azaltmaya,
Personel sayısını indirmeye,
Kamu işletmelerini özelleştirmeye yönelik olmalıdır.

İlave harcama, istihdam ve örgütlenme gerektiren uygulamalardan uzak durulmalıdır. Devlet
reformu diyebileceğimiz bu süreçte yapılacak değişiklikler toplumun tüm kesimleri ile
işbirliği ve istişare içinde gerçekleştirilmeli, bütün bunlar yapılırken de devletimizin ülkesi ve
milleti ile bölünmez bütünlüğü ve anayasamızın temel ilkeleri her zaman esas alınmalıdır.
Değerli Arkadaşlarım,
Türkiye’de piyasa ekonomisine geçilmesinden sonra demokrasi daha da güçlenmiştir. 50’li
yıllardan itibaren, Genelde ekonomik nedenlerle, her on yılda bir kesintiye uğrayan
demokrasi, ekonomide çok daha zor koşulların yaşandığı 1980’den beri ayakta kalabilmiştir.
Türkiye, sorunlarını demokratik yöntemlerle çözmeyi öğrenmiştir. Bunda yaşanan
tecrübelerden çıkarılan derslerin yanında, piyasa ekonomisinin çok ciddi bir katkısı olmuştur.
Yaşadığımız sorunların kaynağı piyasa ekonomisinde değil uygulanan yanlış politikalarda
aranmalıdır.
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Değerli Genel Kurul Delegeleri,
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreci devam ediyor. Türkiye, özellikle 2001 yılından
itibaren hızlanarak sürdürdüğü reform sürecini devam ettirmelidir. Meclis tarafından yapılan
yasal düzenlemelerin günlük hayata yansıması için gerekli idari ve yargı kapasitesi
geliştirilmelidir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Avrupa Birliği üyelik sürecinde üzerine düşen
sorumluluğu yerine getirmeye devam edecek ve hükümetin bu kapsamda atacağı adımlara
destek verecektir. Birliğimiz, özellikle Irak Savaşı’ndan sonra önemi ve konumu daha iyi
algılanan Türkiye’nin, bölgesel gücünü ve medeniyetler arasındaki rolünü Avrupa
Birliği’ndeki çevrelere anlatmayı sürdürecektir.
Avrupa Birliği ülkeleri bilmelidir ki, Avrupa’nın huzur ve istikrarı, Türkiye’nin AB içinde
olmasına bağlıdır. Türkiye’nin dışarıda bırakıldığı Avrupa Birliği, siyasi bir güç olarak dünya
sahnesinde her zaman etkisiz kalacaktır.
Değerli Konuklar,
1991 öncesinde ikinci büyük ticaret ortağımız olan Irak’ın normalleşmesi ve uluslararası
düzende yerini alması ülkemizin çıkarları açısından başka ülkelerle kıyaslanamayacak ölçüde
önemlidir. Bu sebeple Irak’la tekrar istikrarlı bir ticaret ortamının oluşmasını sağlayacak
önlemlerin acilen alınması gerekir.
Irak’ın istikrarı, refahı, ve toprak bütünlüğünün korunması konusunda Türkiye ile ABD
arasında amaç ve çıkar birliği bulunmaktadır. Irak olayında yaşanan gelişmeleri durmadan
irdelemek yerine geleceği planlamalıyız. Ortaklık anlayışı öngörülebilir, tutarlı ve güvenilir
olmalıdır. Türkiye – ABD işbirliğinin sağlam temeller üzerine oturmasının yolu da ticari
ilişkileri geliştirmektir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak ABD, AB ve diğer uluslarla ilişkilerimizi
geliştirmeye çalışmaktaki amacımız devletimizin işini kolaylaştırmaktır. Bu bağlamda
Türkiye’nin ticari çıkarlarının diğer işbirliği alanları açısından önemini özel sektör olarak
bizim anlatmamız daha etkili olacaktır.
Değerli Oda ve Borsa Başkanlarım,
Camiamızın temel ilkeleri:
•
•
•

Özgürlüklerin genişletilmesi,
Demokrasinin yaşatılması,
ve piyasa ekonomisinin tüm kurum ve kuralları ile işletilmesidir.

Etrafımızdaki tüm gelişmeleri bu temel ilkeler açısından yorumlamalıyız.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak bütün siyasi partiler ile dengeli ve sağlıklı bir
iletişim içindeyiz. Her siyasi parti ile eşit derecede bir yakınlıkta duruyoruz.
Günlük siyasetin dışındayız ama milli siyasetin içindeyiz.
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Bu siyaset, Türkiye’nin zenginleşmesini sağlama siyasetidir. Bu siyaset, yatırım, üretim,
istihdam ve ihracatın artırılması, insanımızın mutluluğu ve huzurunun sağlanması, sizlerin
hak ve menfaatlerinin korunması siyasetidir. Siyasete ve siyasi partilere yaklaşımımız, bugüne
kadar olduğu gibi bugünden sonra da tarafsızlık ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde kalacaktır.
Siyasetçimize ülkemiz sorunları ve bunların çözümleri konusunda yol göstermeye devam
edeceğiz.
Ben dahil hiçbirimiz, bulunduğumuz makamda siyasi hesaplara göre hareket etmedik,
etmemeliyiz. Sizler, bu makamları ayağınızdaki prangaların çıkarılması için bize emanet
ettiniz. Bu emanetin hakkını vereceğimizden hiç birinizin şüphesi olmasın.
Değerli Genel Kurul Delegeleri,
Bildiğiniz gibi oda ve borsalarımızla birliğimizin görev ve yetkilerini düzenleyen 5590 sayılı
kanun 1950 tarihlidir. Değişik zamanlarda tadil edilmiş olmakla birlikte 50’li yıllarının bakış
açısını yansıtan ve bazı maddeleri de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bu kanunun
yerini alacak, yeni ve çağdaş bir kanuna ihtiyacımız olduğu açıktır.
Bu amaçla Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yeni bir
kanun taslağı hazırlatmıştır. Hukukçu bilim adamlarının kendi görüşlerini içeren bu taslak
nihai metin değildir.
Sözkonusu taslak Birliğimize ulaştıktan sonra, hiç zaman kaybetmeden görüş ve önerileri
alınmak üzere bütün oda ve borsalarımıza gönderilmiştir. Birliğimizin tasarı hakkındaki
görüşü oda ve borsalarımızdan gelen fikir ve düşünceler çerçevesinde oluşturulacaktır.
Değerli Oda ve Borsa Başkanlarım,
Yönetim Kurulu Başkanı olduktan sonra ilk iş olarak bütün oda ve borsalarımızı ziyaret ettik.
En büyüğünden en küçüğüne kadar, her bir oda ve borsamız bizim için önemlidir. Oda ve
borsalarımızın hepsi ayrı bir değerdir. Seçilmiş yöneticilerinden profesyonel çalışanına kadar,
en ücra köşedeki oda ve borsamızdan birliğimize kadar, biz bir aileyiz.
Gücümüzü ve etkimizi birlik ve bütünlüğümüzden alıyoruz. Hiçbir kuvvet, camiamızın
bütünlüğünü ve birliğini bozamayacaktır. Oda ve borsalarımızın hepsine karşı aynı duyarlılığa
sahibiz. Herhangi bir oda ve borsamızın kapatılmasını Birlik olarak kabul edemeyiz. Biz hep
birlikte bu günlere geldik, yine birlikte devam edeceğiz.
Sayın Başbakanım, Siyasi Partilerin değerli Başkanları, kıymetli Bakanlar ve Milletvekilleri,
Sizlere şunu açıkça söylemek istiyorum. Bu camianın sesine kulak verin. Türkiye’nin önünü
açacak politikaların platformu ve yeri burasıdır. Esasen, Edirne’den Hakkari’ye, Samsun’dan
Antalya’ya, Türkiye burasıdır.
Bizler, tüm Türkiye’nin sanayicileri, tüccarları, yatırımcıları bu ülkenin temel taşlarıyız.
İstihdamı, yatırımı biz yapacağız. Ama biz devletten imtiyaz ve ayrıcalık istemiyoruz.
Adil, güvenli rekabet ortamı, öngörülebilir gelecek, dünya maliyetlerinde girdi istiyoruz.
Sayın Başbakanımız başta olmak üzere tüm bakanlarımızı, bütün siyasi partileri ve
milletvekillerimizi, bizim sorunlarımıza duyarlılık göstermeye davet ediyorum. Oda ve borsa
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başkanlarımız, bulundukları çevrenin kanaat önderleri konumundadır. Onlarla istişare içinde
olmanız, ülkemizin de çıkarınadır.
Ancak, iş alemi olarak, bizim de yapmamız gereken işler var. Buradan işadamlarımıza
seslenmek istiyorum:
•
•
•
•
•
•
•

Yatırımlarınızda, üretiminizde verimliliğe önem verin,
Âtıl kapasiteler oluşturacak yatırımlardan kaçının, fizibilitelerinizi doğru yapın,
Güçlerinizi birleştirin, kollektif hareket edin,
Toplam kaliteyi hayatınızın her alanında olduğu gibi üretiminizde de uygulayın.
Kalitenin üretime değer katacağını sakın unutmayın,
Markalaşma ve katma değeri yüksek ürünleri üretmeye daha fazla çaba harcayın.
Unutmayın ki ülkeler markalarıyla zengindir.
Ar-Ge çalışmalarına daha fazla zaman ve fon ayırın,
ve hepsinden öte yüksek teknolojiyi ve bilişimi çok iyi kullanın.

Hedefimiz bugün ithal ettiğimiz teknolojiyi bizim üretebilmemiz ve dünyaya satabilmemizdir.
Ancak, bütün bunları yaparken de sosyal sorumluluklarımızı ihmal etmemeliyiz. Aksi
takdirde gelecekte içinde yaşayacağımız ve iş yapacağımız ortam huzursuz bir duruma gelir.
Değerli Arkadaşlarım,
Geleceğimizi gölgeleyen, yaşama sevincimizi ve onurumuzu zedeleyen sorunlar çözümsüz
değildir. Sorunlarımızı cesaretle çözmek ya da çözüyormuş gibi görünüp ertelemek arasında
tercih yapmalıyız. Yarınlarımızı belirleyecek olan da bu kararımız olacaktır. Çocuklarımıza
daha iyi bir gelecek sağlamak elimizdedir. Ama bu kolay değildir. Her sorunun bir kolaycı
sözde çözümü, bir de yapısal gerçek çözümü vardır. Bu güne kadar hep kolay yolu seçtik.
Artık zor olanı başarmaya mecburuz.
Yaşadığımız krizler ve depremler bize şunu öğretmiş olmalı: bu ülkede kamu idaresini, A’dan
Z’ye değiştirmemiz, bir dizi iktisadi reformu tamamlamamız gerekiyor. Dünya hızla
değişirken “biz bu halde kalalım” demenin mümkün olmadığını kavramalıyız. Madem ki
küreselleşme sürecinin dışında kalmak mümkün değildir; o zaman en az hasarla, bu sürece
uyum sağlamalıyız.
Azla yetinemeyiz. “şimdilik bu kadar yeter, kalanını ileride düşünürüz” deyip, başlanan işi
yarım bırakamayız. Biz bunu daha önce de yaptık. 80’lerde başlayan reform hamlesini,
popülist bahanelerle, “şimdilik bu kadar yeter” deyip yarıda bıraktık. Yaptığımız hata ve
çektiklerimiz ortadadır.
Artık gelecek genel seçimleri veya yerel seçimleri düşünen değil, çocuklarımızı düşünen bir
yönetim istiyoruz. Çocuklarımız iyi bir eğitim alsınlar, küreselleşme sürecinin gerektirdiği
niteliklerle donansınlar, dünyanın herhangi bir yerinde rahatlıkla çalışabilsinler, bizim
çektiklerimizi çekmesinler istiyoruz. Bunun yolu bellidir. Başlayan iktisadi reform süreci,
başarılı bir biçimde tamamlanmalıdır.
Biz işadamları ve işkadınları, nasıl bir Türkiye’de çalışmak istiyoruz? Gelin bunun üzerinde
düşünelim. Düşünürken artık nelerin olması gerektiğini de tarif edelim.
•

Biz artık ilişkilerin değil kuralların belirleyici olduğu bir Türkiye istiyoruz,
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•
•
•
•
•
•
•

Eşit şartlarda rekabete dayalı piyasalar istiyoruz,
Teşebbüs hürriyeti dahil, özgürlükler alanının genişlediği bir Türkiye istiyoruz,
Siyasi partilerin siyaseti kendi zenginlerini yaratmak için kullanmadığı, devlet eliyle
sermaye birikiminin yaşanmadığı bir Türkiye istiyoruz,
Siyasetin siyasi platformlarda yapıldığı bir Türkiye istiyoruz,
Vehimlere kapılıp, kendi yarattığı korkularına esir olmayan, kendine güvenen bir
Türkiye istiyoruz,
Yalnızca kendi selametini değil, içinde yaşadığı bölgenin istikrarını düşünen bir
Türkiye istiyoruz,
Çevresine ticaret yapılacak pazarlar görerek bakan bir Türkiye istiyoruz.

Biz böyle bir gelecek arıyoruz, bu geleceği yaratmak için çalışacağız, bu yönde çalışanların da
yanında ve destekleyicisi olacağız. Çünkü, Türkiye böyle bir gelecek arıyor.
Değerli Oda ve Borsa Başkanları,
Kurtuluş savaşı ruhuyla dün yaptığımızı bugün de yapmak durumundayız:
•
•
•
•

Bu cumhuriyet, herkesin, her şeyin bittiğine inanmaya başladığı bir karamsarlık
ortamında doğmadı mı?
Zor günlerde, Ankara’da bir meclis kurulmadı mı?
Orduları dağıtılmış bu millet, Ankara’da yeni bir ordu kurmadı mı?
1920’lerde imkansız olanı bizler başarmadık mı?

Kurtuluş Savaşı sonrasında, ciddi bir yeraltı kaynağı ve sanayisi olmayan bu ülke, bugün
dünyanın 20 büyük ekonomisi içine girmedi mi? Toplu iğne bile üretemeyen bir yapıdan
yüzde 90’ı sanayi ürünlerinden oluşan 40 milyar dolarlık ihracata ulaşmadı mı?
Dün, imkansızı başaracağımıza inanarak başardık. Şimdi, içinde bulunduğumuz şartlarda aynı
inancı, aynı isteği canlandırmamız gerekiyor. Dün, o inanç ve o istekle düştüğümüz yerden
nasıl doğrulduysak, şimdi, bir kez daha bunu yapmalıyız, yapacağız da.
Değerli Tüccarlar ve Sanayiciler,
Bizler, her türlü olumsuzluğa rağmen moralimizi bozmayacağız. Bu milletin bizim moral
gücümüze ihtiyacı var. Bütün olumsuzlukları iyiye çevirmek için, durmadan dinlenmeden
çalışacağız. Türkiye’yi, dünya’nın ilk 10 ülkesi arasına sokacağız. Başarıya olan inancımız,
ülkümüzü gerçekleştirmenin temel şartıdır.
Bu vatanda bin yıldır, badirelerin altından nasıl kalktığımızın şahidi tarihtir. Gelecek nesiller
de sizin gayretlerinizi tarihin şanlı sayfalarında görecektir. Yüce Atatürk’ün ve bu topraklar
için canını veren aziz şehitlerimizin emaneti olan bu vatan sizlerin omuzlarında yükselecektir.
Dünya’yı yönetmiş bir milletin evlatları olarak, dünya’da sözü geçen büyük bir ülke olmak
bizim kaderimizdir. İşte siz işadamları, bu kaderin mimarları olacaksınız.
Şanlı bayrağımız ekonomi ve ticaret alanında bütün dünya’da dalgalanacaktır. Balkanlar’da,
Kafkasya’da, Orta Asya’da ve Ortadoğu’daki her bir ferdin gözü bizdedir. Onların kurtuluşu
da bizim elimizdedir. Bu görevi ancak yüksek inanç ve kararlılıkla yerine getirebiliriz.
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Biz, Türkiye’ye inanıyoruz ve O’na hizmet etmeye kararlıyız.
Kıymetli Dava Arkadaşlarım,
Sizler büyük Türkiye vizyonunun neferlerisiniz. Atalarımız, bu coğrafyayı nasıl kanlarıyla
vatan yaptıysa, sizler de, yatırım, üretim ve ihracat ile bu vatanı yücelteceksiniz.
Daha çok yatırım, daha çok üretim, daha çok istihdam, daha çok ihracat sizlerin milli
görevidir.
Türkiye’nin milli davası, ekonomi davasıdır.
Bu dilek ve temennilerle, daha müreffeh yarınlarda beraber olmak umuduyla, hepinize en
derin saygı ve sevgilerimi sunarım.
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