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Türkiye’nin ekonomik anlamda lider bir ülke haline gelebilmesi, dış ekonomik ilişkiler stratejimizin de bu hedefe odaklanmasıyla mümkün olabilecektir.
İşte bu çerçevede özellikle son dönemde, hem Dışişlerinde, hem de Dış Ticaret Müsteşarlığımızda yaşanan dönüşümü, gelişmeleri memnuniyetle takip ediyoruz.
Koreli, Çinli veya Alman, küresel piyasalarda kendi ulusal ekonomik çıkarları için nasıl müşaviri, elçisi, bankası, iş adamı ile el ele çalışıyorsa bizler de aynı uyum ile çalışmak
zorundayız.
Amacımız ortak; ülkemizin daha rekabetçi olması, insanımızın refahının artması, insanımızın küresel ekonomiden daha çok pay alması.
İşte bu amaçlar doğrultusunda, kamu-özel ayrımına gitmeden, kurumsal taassuba
kapılmadan tutmadan, el birliği ile çalışmalıyız. Birlikte, yeni küresel başarı öykülerini
yazabiliriz.
Özel sektör olarak güçlü ve zayıf yanlarımızın farkındayız. Bizde Allah vergisi bir müteşebbis yetenek var.
Türkiye’nin en büyük serveti yer altındaki taşları değil, yer üstündeki başlarıdır! Zaten petrol veya doğalgaz olmadan, bu coğrafyanın en büyük ekonomisi haline bu sayede
geldik.
Bizim müteşebbisimiz, dil bilmeden, yol bilmeden, dünyadaki her piyasaya ulaşabilirler. Yeni şartlara hızlı adapte olabilirler.
Eskiden Almanya’da, İngiltere’de, girişimcilerimizin başarı hikâyelerini duyardık. Bugün ise, onların yanında, Irak’ta, Suriye’de, Arnavutluk’ta, Nijerya’da, aklınıza gelebilecek
her yerde girişimcilerimizi görüyorsunuz. Bu çok müthiş bir başarı hikâyesidir.
Öte taraftan zayıf yönlerimiz de mevcut. İhracat sepetimiz ‘düşük’ ve ‘orta’ teknolojili
ürünlerde yoğunlaşmış durumda.
Yani sadece niceliksel ihracat hedefleri ile yetinmemeli, niteliğe daha fazla ağırlık
verilmesi gereken bir dönemde olduğumuzu gözden kaçırmamalıyız.
Bunun için daha yüksek beceri gerektiren sektörlere, yüksek katma değerli ürünlerin
üretimine ve ticaretine yoğunlaşmak zorundayız.
Bunun için sanayi politikası ile dış ticaretin senkronize edilmesi ve rekabet gücümüzü
artıracak ikinci nesil reformlara odaklanmamız gerekiyor.
İkinci sıkıntımız, aslında konjonktürel. Yani en büyük pazarımız olan AB’nin küresel
krizi atlatamamış olması.
Alternatif pazarlara daha fazla yönelmemiz, buradaki kayıplarımızı bizi bir miktar
azalttı. Ama unutmayın ki, en zengin pazar olan AB’ye ürün satmanın getirisi, başka bir
pazarda yok.
O yüzden yeni ve farklı pazarlarda daha fazla yer almalıyız. Ama AB ve ABD gibi, daha
çok uzun süre, en büyük ve kazançlı olacak pazarları unutmamalıyız.
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Saygıdeğer Bakanlarım, Değerli Başkanlar ve Ticaret Müşavirlerimiz,
Küresel piyasalarda etkin olabilmenin bir koşulu da, ulusal bankalarınızın küresel
hizmet ağının geniş olmasıdır.
Bugün Afrika açılımı diyoruz; bu kıtaya daha fazla ihracat yapmak, daha fazla yatırım
yapmak istiyoruz.
Ancak Afrika’da Türk bankaları hizmet vermediği için, kıta pazarına hâkim olan İngiliz
ve Fransız bankalarının açtığı krediler kadar Afrika ile ticaret yapabiliyoruz.
Oysa 1930’da Afrika’da Türk bankası şubesi vardı. Şimdi çok fazlasını yapabilecek
güce sahibiz.
Küresel pazarlardaki ağırlığımızı arttırmak için Ortadoğu’da, Balkanlar’da, Afrika’da,
Kafkasya’da, Orta Asya’da ulusal bankalarımız faaliyet göstermeli.
Lojistik maliyetleri küresel pazarda en önemli rekabet unsuru haline gelirken 500
milyar dolar ihracat hedefimizi karşılayacak bölgesel ve küresel lojistik ağımızı kurmamız
gerekiyor.
Ayrıca ticaret yollarının güvenliğinin, en önemli ulusal güvenlik meselesi haline geldiği gözden kaçırılmamalı; güvenlik parametrelerimiz, ticaret ve yatırım haritamız göz
önüne alınarak yeniden şekillendirilmelidir.
Komşu coğrafyalarda yaşadığımız son gelişmeler bizlere jeopolitik risklere hazırlıklı
olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır.
Bu riskleri yönetmek için gerekli siyasi risk sigortası gibi enstrümanları geliştirirken,
önleyici müdahaleler için de politikalar geliştirmeliyiz.
DEİK olarak bu konuda bir çalışma grubu kurduk. Çerçeve dokümanımızı hazırlıyoruz. Haziran ayının sonlarında geniş katılımlı uluslararası bir konferansla özel sektörümüzdeki bilgi boşluğunu dolduracağız. Eximbank’la birlikte siyasi risk sigortası poliçesi
üzerine çalışacağız.
Coğrafi ve tarihi hinterlandımız olan coğrafyalarla, bölgesel ekonomik entegrasyon
politikaları ile barış, güvenlik, istikrar ve refahın sağlanmasına katkı sağlamalıyız.
Bu türden istikrar projeleri, bizlere tarihin ve coğrafyanın verdiği kaçınamayacağımız
bir görev ve zorunluluktur.
Sayın Ticaret Müşavirlerimiz,
Ticaret müşavirlerin rolü sadece ihracatı desteklemekle de sınırlı kalmamalı. Günümüzde sadece ticaret yaparak zengin olamayız, rekabetçi olamayız.
Sizlerden bir beklentimiz de, bulunduğunuz ülkelerdeki şirketleri yakından takip etmeniz, yatırım imkânları konusunda da şirket avcılığı yapmanızdır.
Sizlerden küresel yatırımlar konusunda da şirketlerimizi aydınlatmanızı, bilgilendirmenizi, yön vermenizi bekliyoruz.
TOBB ve DEİK olarak, önümüzdeki 5 yılda Türk şirketlerinin yurt dışına 20 milyar dolar yatırım yapacağını öngörüyoruz.
Bir şirketimiz İran’da 1 milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyor. Bir başka üyemiz
İngiltere’de sürpriz bir satın alma için bizimle ortak çalışıyor.
60 DEİK üyesi ile bire bir görüşme yaptık. Şirketlerimiz diyor ki, krizden sonra marka
satın almanın maliyeti, markalaşmanın ya da markayı pazarda oturtmanın maliyetinden
daha ucuz.
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Bundan sonra yurtdışında yatırım yaparak, o ülkelerde kalıcı olmayı hedefliyoruz.
Daha fazla yatırım yaptıkça, daha fazla ticaret yapmanın da yolu açılmaktadır.
Paranın ve emtiaların değeri olduğu gibi, pasaportun da bir değeri vardır. Bir ülkenin
pasaportunun değerini belirleyen en önemli unsurlardan biri de, o ülkedeki yatırım stokunuz ve yatırım yapma potansiyelinizdir.
Bir ülkede yatırım yaptığınızda, o ülkenin vatandaşının, hatta siyasetçisinin çocuğuna
iş verebilir konumuna geliyorsunuz; o zaman işte, ilişkiler boyut değiştiriyor. Ülkenizin ve
sizin itibarınız artıyor. Sözünüz daha fazla dinleniyor.
Saygıdeğer Bakanlarım, Değerli Başkanlar ve Ticaret Müşavirlerimiz,
Hepinizin paylaştığına inandığım bir Türkiye hayalim var.
• Kamu, sivil toplum ve özel sektör işbirliği ile bölgesel ve küresel düzlemde ekonomik ve siyasi gelişmelere yön verebilen,
• Makroekonomik istikrarı yakalamış,
• Küresel rekabet gücüne, lider girişimcilere ve markalara sahip,
• Yüksek teknoloji üretebilen ve yenilikçi,
• Dünya ticaretinde önemli pay sahibi,
• Dünyanın önemli yatırım, finans ve Ar-Ge merkezlerinden biri olan,
• Her alanda çağdaş standartları uygulayan bir Türkiye hayalimize ulaşma yolunda
devletimizle, iş insanlarımızla, üniversitelerimizle el ele verip, var gücümüzle çalışmalıyız.
İnanıyorum ki kamu-özel sektör işbirliğiyle hayallerimizi hedef, hedeflerimizi gerçek
yapıp, yarınlarımıza umutla bakacağız.
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Bu forumu 6 yıldır himayesinde gerçekleştiren, Başbakanımız Sn. Recep Tayyip
Erdoğan’a, Türk-Arap ilişkilerinin gelişmesine yapmış olduğu katkılardan dolayı Türk özel
sektörü adına şükranlarımı sunarım.
Ayrıca, bu Forum’a katılarak bizleri onurlandıran devlet adamlarına Türk iş dünyası
adına teşekkürlerimizi sunuyorum.
Değerli Bakanlar, Kıymetli İşadamları,
Geçen yıl haziran ayında, Türk–Arap Ekonomi Forumu’nun, Sayın Başbakanımız,
Lübnan Başbakanı Değerli Dostum Hariri, Dışişleri Bakanımız, Arap ülkelerinin Dışişleri
Bakanları, Maliye Bakanımız ve Arap Ülkelerinin Maliye Bakanlarının onurlandırmalarıyla
görkemli bir açılışını yapmıştık.
Toplantının açılışında konuşan Dışişleri Bakanımız Ahmet Davutoğlu Türkler ve Araplar arasında inşa edilmeye çalışılan duvarların birer birer yıkıldığını ifade edip, Türkiye,
Suriye, Ürdün ve Lübnan arasında bir serbest ticaret ve dolaşım alanının kurulacağını
duyurmuştu.
Daha sonra, aynı yıl içinde 4 ülke iş dünyası olarak, bu projenin takipçisi olduk ve 4
ülkenin iş dünyasını temsil etmek üzere Levant İş Forumu’nu kurduk.
Dün sabah, değerli dostum Adnan Kassar’ın önderliğinde çalışmalarını sürdüren
Arap Odalar Birliği ile, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında işbirliğinin etkinleştirilmesi için yararlı bir toplantı yaptık ve önemli kararlar aldık.
Arap ülkeleri ile Türkiye arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmaları, vizelerin
kalkması ile ekonomik ilişkilerimiz canlandı; karşılıklı ticaret hacmimiz 2010 yılında 33.4
milyar dolara yükseldi. Ama bu yeterli değil. Bahsettiğimiz 33 milyar dolar ancak denizde
su damlasını ifade ediyor.
Arap ülkeleri 600 milyar dolara yakın ithalat yapıyor ama biz ancak 23 milyar dolar satabiliyoruz. Biz 180 milyar dolar ithalat yapıyoruz, ama Arap ülkelerinden aldığımız
malların toplamı 10 milyar doları ancak buluyor. Bunun da büyük bir çoğunluğu enerji
ithalatından oluşuyor.
Bir başka deyişle, daha yolun başındayız.
Hedefimizi net olarak belirlemeliyiz. Çünkü komşunla ilişkilerini geliştirmeden uzaklarda rekabet edemezsin. Bugün Almanya bir ihracat devidir. 1 trilyon doların üzerinde
ihracatı bulunan Almanya’nın, 60 sene öncesine kadar en azılı düşmanı olan Fransa ile
ticaret hacmi 190 milyar dolar. Ürünlerinin yüzde 74’ünü Avrupa ülkelerine, yani komşularına satıyor.
Bizim de en azından ikili ticarette bugünkü yüzde 4,2’den, yüzde 20’ye çıkmamız gerekiyor. Bu hedef etrafında hep birlikte kenetlenmeliyiz. Ben hepinizin gözlerinde bu ışığı,
bu umudu görüyorum. Birbirimize inanırsak bunu başarabileceğimizi biliyorum.
İkili ilişkilerimiz ticaretle de bitmiyor. Türk müteahhitlik şirketlerinin Arap ülkelerinde
üstlendiği proje bedeli, 76 milyar dolara ulaştı. Yani Türk müteahhitlik sektörü projelerinin yüzde 40’ını dost ve kardeş Arap ülkelerinde gerçekleştirdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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Artan dostluk ilişkilerimiz turizm alanında da kendini gösterdi. Türkiye’yi ziyaret eden
Arap turist sayısı, bundan 10 yıl önce sadece 250 binken, 2010 yılı sonunda 1.8 milyona
ulaştı.
Saygıdeğer Katılımcılar,
Geçen yılki Türk Arap Ekonomi Forumu’nun açılışında yaptığım konuşmamda ekonomilerimizin karşı karşıya kaldığı enerji güvenliği, istihdam güvenliği, gıda güvenliği, su
güvenliği gibi zorluklara dikkat çekmiş ve bu sorunların beraberinde getirdiği sosyal ve
siyasi baskıları göz ardı etmememiz gerektiğini belirtmiştim.
Son bir yılda, bölgemizdeki değişim ve dönüşüm süreci hız kazandı; bölge insanı değişim ve dönüşüm taleplerini daha yüksek sesle dile getirmeye başladı. Bu sürecin fitilini
de tam da geçen sene bahsettiğimiz gibi işsizlik, yoksulluk ve açlık körükledi.
Biliyorsunuz Tunus’ta ilk ayaklanma işsiz bir kardeşimizin kendisini yakmasıyla başladı. Daha sonra tüm Arap coğrafyasına yayılan ayaklanmalar bölgedeki dengeleri yeniden şekillendirmeye başladı.
Burada biz işadamları olarak, bu istikrarsız ortamdan en fazla etkilenen kesimi oluşturuyoruz. Siyasi çalkantıların ekonomik kalkınmanın önüne set çekmesine izin vermemeliyiz.
Biz işadamıyız. İstikrarı severiz. Aynı zamanda istikrarı yaratırız. Birbirimize ne kadar
kenetlenirsek bölge o kadar istikrarlı bir hal alır. Sırtında küfesi olan kavgadan korkar. Bu
nedenle bölgede özel sektörün gelişmesi, üretimin artması birinci hedefimiz olmalıdır.
Bu kapsamda 5 yılı aşkın bir süredir Filistinli kardeşlerimiz için bir sanayi hamlesini hayata geçirmek için uğraşıyoruz. “Barış için Sanayi” adını verdiğimiz bu projeyle
Türkiye’nin organize sanayi bölgesi deneyimini Filistin’e taşıyacağız.
Cenin’de bir sanayi bölgesi kuruyoruz. Arazi tahsisi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın destekleriyle altyapıyı hazırlıyoruz. İnşallah çok kısa sürede
Filistinli kardeşlerimize umut olacak fabrikaların da temelini atacağız.
Benzeri adımları Yemen’de ve birçok Arap ülkesinde hayata geçirmek üzere çalışıyoruz. Bu kapsamda İslam Kalkınma Bankası ile işbirliği içindeyiz.
Türk iş dünyası olarak, Arap coğrafyasında hızlanan değişim ve dönüşüm sürecinin
hayırlara ulaşmasını diliyoruz.
Unutmayalım ki “Ya jebel me yehizakri”... Yani “Dağlar rüzgarla sarsılmaz”.
Biz coğrafyamızın en gelişmiş özel sektörü olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.
Bir oldukça, birlik oldukça kazancın ve mutluluğun daim olacağı inancındayız. Buradaki
tüm kardeşlerimi de bu inancın etrafında kenetlenmeye davet ediyorum.
Değerli dostlarım,
Önümüzdeki dönemde demografik baskı ve bölge insanının onurlu yaşam talebinin
coğrafyamızı şekillendirecek iki temel dinamik olduğunu düşünüyorum.
1950 yılında 73 milyon olan Arap dünyası 350 milyon seviyesine ulaşmıştır. 2050 yılında ise 600 milyon olacağı tahmin edilmektedir.
Bugün Arap dünyasında gençlerin % 25’i işsizken, önümüzdeki 10 yılda 80 milyon
gencin daha istihdam piyasasına katılacağı öngörülüyor.
Bu gençlerin piyasa koşullarına uygun mesleki eğitime tabi tutulması gerekiyor.
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Öte yandan, dünyada en çok hububat ithal eden 20 ülkenin 8’i Arap ülkesi iken, Arap
ülkeleri tükettiği gıdanın %50 sini ithal etmek zorunda kalıyor.
Buna ilaveten ekilebilir alanlar hızla azalıyor, su kaynakları tükeniyor. Bugün aşırı su
güvenliği riski olan 18 ülkenin 15’inin Arap ülkesi olduğu unutmamamız gerekiyor.
Bu sorun alanları önümüzdeki süreçte dünyanın hem ekonomik ve siyasi, hem de
sosyal değişimi üzerindeki en önemli baskı unsuru olacak. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor.
İçinde bulunduğumuz coğrafya bu açıdan hem büyük fırsatları, hem de büyük riskleri
barındırıyor.
Çünkü dünyanın en büyük enerji kaynakları ve en verimli toprakları bizim coğrafyamızda.
Bizim coğrafyamız diyorum çünkü, Türkiye’nin ve Arap ülkelerinin içinde bulunduğu
bu coğrafya, bizim anlayışımıza göre bir bütündür.
Çünkü, Nil’in çocuğu da bizim kardeşimizdir, Dicle’nin çocuğu da bizim kardeşimizdir,
Fırat’ın çocuğu da!
Ankara’nın, İstanbul’un meselesi de hepimizin meselesidir, Şam’ın, Kahire’nin,
Sana’nın, Kudüs’ün meselesi de!
Çünkü bu coğrafyanın kaderi birlikte yazılacak. Ya hep beraber kazanacak, gelişecek
ve zenginleşeceğiz, yada hep beraber kaybedeceğiz.
Biz Türkiye olarak, Türk iş dünyası olarak tercihimizi yaptık. Hep beraber kazanacağız! Hep beraber zenginleşeceğiz!
İşte bu nedenle önümüzdeki süreç çok kıymetli. Aramızdaki işbirliğini kuvvetlendirmek zorundayız. Daha fazla üretmek, daha fazla karşılıklı ticaret yapmak zorundayız.
Çünkü üretim ve ticaret olmadan halkların zenginliğini sağlayamayız. Petrol zenginliklerinin halkın refahını artırmadığını, bu zenginliklerin belirli bir zümreden aşağıya
inemediğini üzülerek görüyoruz. Bunu tersine çevirmeliyiz. Çünkü, halkların zenginliğini
sağlamadan da bu coğrafyada ayakta duramayız.
Biz Türk iş dünyası olarak her türlü işbirliğine açığız ve ortak çalışma prensibimizin
sonuna kadar arkasındayız.
Değerli Katılımcılar,
Bölge içi sorunlarını çözmüş, meşruiyeti güçlü yönetimler tesis etmiş, petrol varlığının ötesinde ekonomilerini çeşitlendirmiş, insanının yaşam kalitesini yükselterek, küresel düzenin etkili bir oyuncusu haline gelmiş bir Arap Dünyası, Türk özel sektörünün
ortak arzusudur.
Azami işbirliği ve entegrasyon prensibiyle, geniş Arap dünyasıyla tüm alanlarda ve
tüm seviyelerde işbirliği tesis etmek istiyoruz.
Bizleri birbirinden ayıran, Birinci Dünya Savaşı’nın 100. yıl dönümüne az bir zaman
varken, şimdi bizleri tekrardan bütünleştiren, tekrar bir araya getiren mekanizmaları kurmamız gerekiyor.
Birinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş’ın ürünü olan yapay jeo-politik, jeo-ekonomik, ve
jeo-kültürel bölünmüşlüğe son verecek, yeni nesil entegrasyon süreçleri ile coğrafyamızı
kendimiz yeniden kurgulamalıyız.
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Bu noktada, Levant Dörtlüsü ile başlayan entegrasyon sürecinin hızlanması ve Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasındaki serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin
bir an önce yeniden başlatılması gerektiğinin altını çizmek istiyorum.
Bu entegrasyon projeleri ile coğrafyamızda tarihin akışını normalleştirebileceğimize
inanıyorum.
Ancak tarihin akışı normalleşince kalkınma, istihdam, iklim değişikliği, insani kalkınmışlık gibi gerçek gündemimize yoğunlaşabileceğiz.
Değerli katılımcılar,
Türk iş dünyası olarak, coğrafyamızın zenginleşmesi, tekrar istikrar ve refah havzası
haline gelmesi için, Arap kardeşlerimizle azami işbirliği prensibiyle güçlü ekonomik ilişkiler tesis etmek istiyoruz.
Piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarının yerleşmesi için, gerekli kurumsal kapasite konusunda sahip olduğumuz bilgi ve deneyimi, Arap kardeşlerimize aktarmaya hazır
olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu kapsamda mevzuat uyumlaştırılmasına ilişkin çalışmaların biran önce başlatılması gerektiğine inanıyoruz.
Zirâ, ülkelerimiz arasında ileri ekonomik entegrasyonu mümkün kılacak uygun fiziki
ve yasal ortamı zaman kaybetmeden hazırlamalıyız.
Ülkelerimizi birbirine bağlayan ulaştırma ağlarını, aramızdaki gümrükleri çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde modernize edip, ülkelerimiz arasında güçlü bir bankacılık
ağı tesis etmeliyiz.
Biz bu alanda önemli adımlar atıyoruz. Geçtiğimiz aylarda Nusaybin’de Suriye ile ortak gümrük kapısının temelini attık. Bu kapı sayesinde iki ülke arasında tek gümrüklü
geçiş dönemi başlayacak.
Ülkemizde ve bölgemizde gümrük geçişlerinde modernizasyonu ve senkronizasyonu
sağlamak amacıyla kurduğumuz Gümrük Turizm İşletmeleri A.Ş., Türkiye’de çok başarılı
işlere imza atıyor. Habur, Cilvegözü, Kapıkule, Sarp, Hamzabeyli, İpsala kapılarının işletmesini şirketlerimiz yapıyor.
Umudumuz, benzer modelleri komşu ülkelerimizde ve Arap coğrafyasında da gerçekleştirebilmek. Buradaki tüm dostlarımıza buradan bir çağrıda bulunuyorum. Gelin
birlikte modern ve hızlı gümrük geçişlerini sağlayacak yapıları kuralım.
Çünkü biz inanıyoruz ki, ticaret arttıkça zenginlik artar, zenginlik arttıkça ve paylaşıldıkça huzur iklimi doğar.
Değerli dostlarım,
Bir yandan ticari ilişkilerimizi artırırken, bir diğer taraftan da yatırım ilişkilerinde de
harekete geçmeliyiz. Malumunuz, 20.yüzyıl ticaret devriydi. Ama devir değişti. 21.yüzyıl
yatırım devri oldu. Devre ayak uydurmalıyız. Karşılıklı yatırımlarımızla ikili ekonomik ilişkilerimize yeni bir boyut kazandırmalıyız.
Ancak görüyoruz ki, küresel ölçekte son derece aktif olan Arap sermeyesi ve Arap
yatırım fonlarının ülkemizdeki yatırımları maalesef sınırlı kalmıştır. Arap şirketleri ve yatırım fonlarını ülkemizde daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz.
Ayrıca, yatırım konusunda yapabileceğimiz işbirliği Türkiye ile de sınırlı değildir. Yanı
başımızdaki Avrupa, yaşlanan nüfusu ve artan işgücü maliyetleri dolayısıyla rekabet gücünü kaybediyor. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda yüz binlerce Avrupa işletmesinin ka-
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panması, yüzlerce Avrupa markasın sahipsiz kalması söz konusu.
Türk ve Arap iş dünyalarının ortak girişimiyle bu markaları ve yatırımları ülkelerimize
kazandırmalıyız. Birlikteliğimizden doğan deneyim, dinamizm ve sermaye gücü, Avrupalı
markalar ile birleşince küresel ticarette önümüzdeki 50 yılın yıldızı olmak mümkündür.
Değerli Bakanlar, Kıymetli İşadamları,
Tarih makas değiştirirken, değişim ve dönüşüm çağrılarına kayıtsız kalamayız.
Gelin, geniş bir vizyon ve kapsayıcı entegrasyon projeleri ile bölgesel düzeni yeniden
kuralım.
Ortak gayretimizle Nil’de, Fırat’ta Dicle’de doğan medeniyetler, tekrar tarihin sahnesine çıksın. Bu havzaların insanları haysiyetli bir yaşam ile dünya sistemi içinde hak
ettikleri yeri alsın.
Şüphe yok ki, gelecek bunu başarabilenlerin, yani çoğulculuğu, açıklığı, özgürlüğü,
katılımcılığı benimseyenlerin olacaktır.
Değerli katılımcılar,
Arap Dünyasının kaderi, biz Türklerin de kaderidir.
Kalbimiz her zaman birlikte çarptı ve çarpmaya devem edecek.
Sevincimiz, neşemiz, hüznümüz de ortak oldu ve olmaya devem edecek.
Şimdi gelin hayallerimizi hedef, hedeflerimizi gerçek yapalım...
Ticarette yüzde 4’ten yüzde 20’ye, karşılıklı yatırımlarda 100 milyar dolara, müteahhitlik hizmetlerinde yılda 10 milyar dolara, turizmde ise yılda 5 milyon turiste ulaşalım.
Bunları başardığımız zaman, çok daha güçlü olduğumuzu hep birlikte göreceğiz.
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TOBB
66. Genel Kurulu
16 Mayıs 2011, Ankara

67.

genel kurul
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Sayın Genel Kurul Başkanım ve Konsey Başkanlarım, Genel Kurulumuza katılarak
bizleri onurlandıran, Sayın Başbakanım, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Sayın Genel Başkanı, Kıymetli Bakanlar, Milletvekillerimiz ve Bürokratlarımız, Genel Kurulumuzu şereflendiren iş âlemimizin saygıdeğer temsilcileri, muhterem hanımefendiler, beyefendiler,
sevgili gençler, basınımızın seçkin temsilcileri, aziz çalışma arkadaşlarım,
Birliğimizin 66. genel kuruluna hoş geldiniz. Sizleri, şahsım ve TOBB Yönetim Kurulu
adına gönül dolusu muhabbetle selamlıyorum. Bugün aramızda birçok ülkeden Ticaret ve
Sanayi Odalarının Başkanları ve 21 ülkeden Türkçe konuşan iş insanları bulunuyor. Hoş
geldiniz, teşriflerinizle bizlere şeref verdiniz.
Yakın zamanda kaybettiğimiz eski Başbakanlarımızdan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’a,
bir önceki genel kurulumuzdan bugüne kadar ahirete uğurladığımız tüm dostlarımıza,
Allah’tan rahmet diliyor, sevgi ve saygıyla anıyorum.
Önceki Genel Kurulumuzda dile getirdiğimiz pek çok öneri, geçtiğimiz yasama döneminde uygulamaya konuldu. Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri
Kanunu çıktı. Birikmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borçları yeniden yapılandırıldı. Kamu
alacaklarına uygulanan yüksek gecikme faizleri indirildi. Eximbank’ın kapasitesi artırıldı.
Şirketlerin halka açılmaları teşvik edildi. Sanayi Stratejisi ile Girdi Tedarik Stratejisi hazırlandı.
Reel sektörümüzün pek çok sorununun çözümüne yönelik bu yasal düzenlemelerden
dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisimize, Başbakanımıza, Muhalefet Partilerimizin Genel
Başkanlarına ve tüm emeği geçenlere, camiamız adına teşekkür ediyorum.
Kıymetli Delegeler,
Geçen döneme ait faaliyetlerimizi, Faaliyet Raporumuzda ayrıntılarıyla görebilirsiniz.
Faaliyetlerimizin kısa bir bölümünü az önce ekranda izlediniz. “Bu, al renkli bir bayrağın
öyküsüdür” diye başladık. Bu al bayrağın etrafında kenetlenen 73 milyonla, bir başarı
hikâyesi yazdık. Hedeflerimizi birer birer gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.
Dün başka ülkelere bakıp imrenirdik, şimdi imrenilen bir ülke haline geldik. Bu değişim, Mustafa Kemal’in “geldikleri gibi gidecekler” dediği gün başladı. Bu topraklarda başladı. Tek vücut haline gelen bir milletle başladı. En zor zamanlarda bile, zihninin derinliklerinde “büyük düşünme ve iddia sahibi olma” arzusunu yaşatan Milletimiz bunu başardı.
2001 yılındaki büyük ekonomik krizde pek çok insanımız işini ve servetini kaybetti.
Hepsinden önemlisi de umudunu kaybetti. Türkiye’nin yeniden ayağa kalkmasının yıllar
alması bekleniyordu. Ama o karamsar tablo içinde bile biz umudumuzu hiç kaybetmedik.
Tam aksine umut aşıladık. O ağır krizi aşabileceğimizi, yeni bir başlangıç yapabileceğimizi
vurguladık.
2002 yılındaki Genel Kurulumuzda Türkiye’de ilk defa şu hedefleri koyduk: 2010 yılında ihracat 100 milyar doları aşacak, kişi başına gelir 10 bin dolara ulaşacak. Bu hedefleri
ulaşılmaz bulanlar oldu. Ama biz, kendi gücümüzü biliyorduk. Allaha çok şükür ki, bugün
her iki hedefimizi de aştık. Bütün dünyaya bu milletin neler yapabileceğini bir kez daha
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gösterdik.
2001-2010 döneminde milli gelirimiz özel sektör odaklı olarak yüzde 55’e yakın büyüdü. Yani sadece dokuz yılda Türkiye’ye bir yarım Türkiye daha ekledik. Ülkemizi dünyanın
17. büyük ekonomisi yaptık. Bunu sizlerin, özel sektörümüzün büyük gayretiyle başardık.
Hem biz kazandık, hem Türkiye kazandı. Ama unutmayalım ki, bu büyük başarı iki sütun
üzerinde yükseldi.
Birincisi, bu salonu dolduran özel sektörümüzün inancı ve becerisi, ikincisi hükümetimizin ve meclisimizin hayata geçirdiği yapısal reformlardır. Bu iki sütundan biri eksik
olsaydı bu başarı yakalanamazdı. Bu dönemde bizlere her zaman destek olan Başbakanımıza, Bakanlarımıza ve muhalefet partilerinin Genel Başkanlarına teşekkür ediyorum.
Değerli Arkadaşlarım,
Biz de TOBB camiası olarak bu süreçte üzerimize düşeni yaptık. Türkiye’deki Oda ve
Borsalarımızın örgütlenme ve üyelik yapısı Fransa, İtalya veya Almanya’dakiyle aynıdır.
Bunu, Eurochambers’ın Başkan Yardımcısı olarak, konuyu en yakından bilen birisi olarak
söylüyorum. Biz bu yapıyı çok daha etkin, çok daha verimli kullandık.
Özel sektörde birlikten doğan gücü meydana getirdik. Bir olduğumuz için sesimiz
daha gür çıktı, daha net duyuldu. Bu çatı altında her meseleyi istişare ettik. Birbirimizi
dinledik, birbirimizi anladık. Farklı düşüncelerimiz oldu ama kimseye ayrım yapmadık.
Birbirimizi öteki diye dışlamadık.
İşte bu sayede TOBB, her toplumsal kesimin, her farklı düşüncenin, her farklı anlayışın kendisini temsil etme imkânı bulduğu, Türkiye’nin en büyük çatı örgütü oldu. Girişimciliğin örgütlü gücünün bir ülkeye neler katacağının belki de dünyadaki en güzel örneği
TOBB’dir.
Hem Türkiye’ye, hem de dünya’ya örnek olan bu geleneğimiz sayesinde, bugün
Türkiye’de demokrasinin ve istikrarın da güvencesi olduk. OECD tarafından komşu coğrafyadaki tüm ülkelere bizim Oda ve Borsa yapılanmamız örnek gösterildi.
Ülkenizde özel sektörün gelişmesini istiyorsanız, sermayenin tabana yayılmasını istiyorsanız, toplumun demokratikleşmesini istiyorsanız, Türkiye’dekine benzer bir Oda ve
Borsa yapılanmasını kurun diyorlar. Sadece biz demiyoruz, dünya da bunu söylüyor.
Sevgili Dostlarım,
Özel sektör olarak 2010 yılı sonu itibariyle üç alanda daha rekorlara imza attık. İmalat sanayi üretimimiz, makine yatırımlarımız ve kayıtlı istihdamımız tarihi zirveye ulaştı.
Sadece son bir yıl içinde özel sektörümüz, dikkat ediniz, tam 1 milyon 57 bin kişiye kayıtlı
istihdam sağladı.
Ben, bu başarının mimarı olan tüccar ve sanayicilerimizle, müteşebbislerimizle, yani
bu salonu dolduran sizlerle gurur duyuyorum. Sadece kazanmadınız, bu millete de kazandırdınız. İyi ki kazanıyorsunuz! İyi ki yatırım yapıyorsunuz! İyi ki istihdam ediyorsunuz!
İyi ki sizler varsınız!
Ancak zaman, rehavete kapılma zamanı değil. İçerde cari açık daha tehlikeli hale geliyor. Dışarıdaysa Avrupa’daki finansal kriz büyüyor. Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da kargaşa
artarak devam ediyor. İçinde bulunduğumuz coğrafya değişim sancısı çekiyor. Bölgemiz
risklerle ve belirsizliklerle dolu. Biz tam bu coğrafyanın ortasındayız. Bu bölge zor ve çetin. Dünya politikalarının odağında bu coğrafya bulunuyor.
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İşte bu yüzden, biz bu coğrafyada hem iktisadi, hem de siyasi açıdan güçlü olmaya
mecburuz. Önümüzde genel seçimler var. Bu süreci, istikrar ve reform ortamının yeniden
ivme kazanması için bir fırsata dönüştürmeliyiz. Eksik bıraktıklarımızı, yapamadıklarımızı, tamamlamalıyız. Yeni başarılara imza atmak için, 12 Haziran’ı yeni bir başlangıç
yapmalıyız.
Şimdi önümüze yeni hedefler koyduk. 2023 vizyonumuz siyasetin de, toplumun da
ortak hedefi haline geldi. 3 büyük siyasi partimizin de ekonomik büyümede özel sektörün önemine vurgu yapmaları, destek vermeleri, bizlere umut veriyor. Sadece bir seçim
dönemi için değil, 2023’e yönelik vizyon belirlemeleri hepimizin motivasyonunu arttırıyor.
Özel sektör olarak bizler son 10 yılda olduğu gibi, daha fazla çalışacağımıza, daha
fazla üreteceğimize, daha fazla yatırım ve istihdam sağlayacağımıza söz veriyoruz. Geçtiğimiz 10 yılda nasıl başardıysak, emin olun ki önümüzdeki 10 yılda daha iyisini başarırız.
Biz kendimize güveniyoruz!
Siyasetçilerimizden de istikrar ve reform için daha fazla bir araya gelmelerini, siyasette diyalog ve uzlaşmayı sağlamalarını bekliyoruz. Bugün yeniden büyük hedefler etrafında kenetlenme zamanıdır. Hepimizin ortak paydası memleket sevdasıdır. Ortak amacımız ülkemizin kalkınması ve milletimizin bekasıdır! Mehmet Akif’in dediği gibi “Girmeden
tefrika bir millete, düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.”
Kıymetli Misafirler,
İnsan yaratılırken Yüce Allah farklılıklarımızı bir zenginlik olarak bahşetti. İnsan ve
hayata dair tek bir doğru yoktur. Allah’ın kelamı dışında her şey tartışılır. Hiç kimse kendi
fikrinin en doğru olduğunu iddia edemez. Çünkü hiç kimse her şeyi bilemez. Hazreti Ali
der ki; Bilmediklerim ayaklarımın altına konulsaydı, başım göğe ererdi.
Herkes hangi düşünceye kulak vermişse öbürüne sağır kesilmesin. Bu ülkede sosyal
barışın anahtarı, aklı ve vicdanı kiraya vermemekten geçiyor. Buradan toplumumuzun çoğunluğunu oluşturan önyargısız zihinlere ve vicdanlara sesleniyorum.
Cemil Meriç’in vurguladığı gibi, idraklerimize giydirilmiş deli gömleklerini çıkartalım. Nefsimize değil, vicdanımıza kulak verelim. Komşumuzu öteki diye görmeyelim.
Türkiye’nin geriye gitmesine, kavga, karmaşa ve belirsizlik ortamına sürüklenmesine izin
vermeyelim. Reformların önünün kesilmesine müsaade etmeyelim.
Ülkemizde; kavganın değil huzurun, çatışmanın değil diyaloğun, kutuplaşmanın değil
istişarenin hâkim olmasını sağlayalım. Demokrasi ve kalkınmayı sekteye uğratacak her
girişimin de karşısında duralım. Türkiye’yi güçlü ekonomisiyle, kaliteli demokrasisiyle,
yükselen yıldız haline getirelim.
Geçmişle hesaplaşmaya takılıp kalmayalım. Geçmişimizdeki yanlışlarla yüzleşelim,
ama yüzümüzü daha aydınlık olan ortak geleceğimize çevirelim. Bir taraftan ekonomimizi
büyütürken, diğer yandan eğitimiyle, sağlığıyla, güvenliğiyle bütün yaşam kalitesini yükseltelim.
Dünyada en çok yaşanmak istenilen ülkeler arasına girelim. Her ilimizden dünyada
tanınan en az bir marka çıksın. Dünyadaki her eve, Türkiye’de üretilmiş bir ürün girsin.
Yabancı şirketler burada yaptıkları yatırımları örnek olarak göstersin. Ülkeler, Türkiye’den
yatırım çekebilmek için uğraşsın.
Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında ülkemizin okullarının da ismi yer alsın. Çocu-
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ğunun geleceğini düşünen, Türkiye’deki üniversitelere göndermek istesin. İşte biz böyle
bir Türkiye için kenetlenmeliyiz. Bizler böyle bir Türkiye ideali için, hep birlikte daha fazla
çalışmalıyız. Çünkü hepimiz bu millete borçluyuz. Çünkü bu millet bunu hak ediyor.
Değerli Dostlarım,
Ekonomide olduğu gibi, demokraside de dünya standardına ulaşmalıyız. Bunu sağlamanın yolu, siyaseti tabana yaymaktır. Millet ile vekilleri arasındaki bağı güçlendirmeliyiz.
Demokrasimizin kalitesini artırmak istiyorsak, siyasi partiler ve seçim kanunlarını, seçenle seçilen arasındaki bağı güçlendirecek şekilde değiştirmeliyiz.
Ortak sorunlarımıza, birlikte çözümler bulacak, daha demokratik, şeffaf ve katılımcı
bir siyaset anlayışını öne çıkartmalıyız. Yeni anayasa tartışmaları, böyle bir zemini oluşturmak için uygun bir başlangıçtır. Anayasamız yenilenmelidir. Zira yeni ve daha sağlam
bir toplumsal mutabakata ihtiyacımız var.
Sadece siyaseten değil, ekonomik ve toplumsal olarak da yeni ve çağdaş bir anayasaya ihtiyacımız var. Anayasanın yenilenme süreci en az içeriği kadar önemlidir. Yeni Meclisimiz, yeni anayasayı katılımcı bir yaklaşımla hazırlamalıdır. Türkiye kendisini oluşturan
tüm unsurları ile kaynaşmalı, farklılıklar içinde bütünleşmeli ve yeni anayasasını konuşarak, tartışarak ve uzlaşarak yapmalıdır. Bu da yeni bir kavga alanı olmamalıdır.
Yeni Anayasada toplumumuzun olmazsa olmazı, demokratik, laik, sosyal bir hukuk
devleti yapımız korunmalıdır. Rahmetli Özal’ın dediği gibi; ifade hürriyeti, din ve vicdan
hürriyeti ile teşebbüs hürriyeti garanti altına alınmalıdır. Vatandaşları arasında ayrım
yapmayan, vatandaşına güvenen, vatandaşına hükmetmeyen bir devlet anlayışına sahip
olmalıyız. Devlet vatandaşının efendisi değil, hizmetkârı olmalıdır.
Kıymetli Müteşebbisler,
Allaha şükürler olsun ki, Türkiye sizlerin de emekleriyle en hızlı büyüyen ülkelerden
biri oldu. Ama büyüme olsun da, nasıl olursa olsun anlayışının ilerisine geçmeliyiz. Büyüme kadar sosyal adalete ve çevreye de özen göstermeliyiz. İşte Avrupa Birliği süreci bu
yüzden önemlidir.
AB reformları ile keyfiliğin yerini kurallar alacak, Türkiye bir çekim merkezi olacaktır.
Soluduğumuz havanın kalitesinden, tükettiğimiz gıdanın standartlarına, iş ortamındaki
rekabetten, daha kaliteli kamu hizmetlerine kadar yaşam kalitemiz yükselecektir. Muasır
medeniyeti temsil eden AB, tüm bu nedenlerle önemini koruyan bir hedeftir.
AB üyeliği için gerekli olan iktisadi, siyasi ve sosyal kriterleri yakalamak, hepimizin
ortak amacı olmalıdır. Bunun için ihtiyaç duyulan reform adımları, iktidar ve muhalefet
partilerinin katılımı, uzlaşması ve desteğiyle süratle tamamlanmalıdır. Yeni Meclisimiz AB
üyelik sürecini canlandırmaya da odaklanmalıdır. AB üyesi bazı ülke liderlerinin vizyonsuz, haksız, kabul edilemez tavırlarına rağmen, halkımızın refahını artırmak için, biz bunu
başarmalıyız. Ve emin olunuz ki, başaracağız.
Değerli Dostlarım,
Yeni Meclisimize ve Milletvekillerimize tarihi görevler düşüyor. Eğitimden yargıya,
vergi sisteminden kamu yönetimine kadar birçok alanda yapısal değişimi sağlayacak reformları hayata geçirmeliyiz. Öncelikle ekonomik büyümenin daha adil paylaşımını sağlamalıyız. İşsizlikle, yoksullukla ve kayıt dışılıkla mücadelemizi güçlendirmeliyiz.
Ülkemizin zenginliğini tüm kesimlere yaydığımız zaman huzurlu bir toplum olmayı
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başarırız. Bu da insanımıza yapacağımız yatırımla olur. İnsanımızı yücelttiğimiz ölçüde
ülkemizin değerini artırabiliriz. İnsanı yücelt ki devlet yücelsin anlayışını hâkim kılmalıyız.
Tüm vatandaşlarımıza fırsat eşitliği sağlayacak bir eğitim yapısını kurmalıyız.
Biz TOBB camiası olarak bu alanda ciddi sorumluluklar üstleniyoruz. Hükümetimizin
büyük desteğiyle işsizlere yönelik meslek edindirme sistemini ülke çapında geliştirmek
üzere UMEM Beceri’10 Projesini hayata geçirdik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı, İŞKUR ve TOBB ETÜ ile birlikte işsizliğe ve mesleksizliğe karşı
savaş açtık.
Buradan tüm Oda ve Borsa camiamıza sesleniyorum. Herkes elini, taşın altına koyacak. Bu projede attığımız adım bir başlangıçtır. Mesleki eğitim sisteminde daha aktif
bir rol üstlenmeliyiz. Çünkü mesleki eğitimin temeli, Oda sistemimizin başlangıcı olan
Ahiliktir. Almanlar bunu bizden aldı ve geliştirdi. Bugün Alman Odaları mesleki eğitim sisteminin tam merkezindedir. İşte bu model sayesinde, bugün Avrupa’da gençler arasında
işsizliğin en düşük olduğu ülke Almanya’dır.
Biz de mesleki eğitimi, Odalarımızın temel görevi haline getirmeliyiz. Hükümetimizin
yapacağı yasal düzenlemelerle, mesleki eğitimde Odalarımızın elini taşın altına koyacağı
yeni bir modele geçmeliyiz. Buna yönelik hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah yeni hükümetimizin yardımıyla, iş ve eğitim dünyaları arasındaki uçurum ortadan kalkacaktır.
Sevgili Dostlarım,
Bir başka önemli hedefimiz de ülkemiz içindeki gelir farklılıklarını azaltmaktır. Bölgesel kalkınma ajanslarının kurulması, yerel büyüme fırsatlarının kullanılması açısından
devrim niteliğinde bir adım olmuştur. Ancak karar alma süreçlerinde özel sektörün ikinci
planda bırakılması amaca uygun değildir. Bu alanda özel sektörün gerçek anlamda dahil
olmadığı bir yapının başarılı olması mümkün değildir.
Bölgesel kalkınma ajansları özel sektör merkezli hale gelmelidir. Odalarımız ve Borsalarımız daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırdır. Hem yerel kalkınma, hem de sanayileşme açısından yatırım teşvik politikamız çok önemlidir. Teşvik sisteminin içeriğini
kamu-özel sektör birlikte tasarlamalıyız. Teşvik mekanizması sadece yurtiçindeki yatırım
fırsatlarını değil, komşu ülkelerdeki gelişme eksenlerini de dikkate alacak şekilde hazırlanmalıdır.
Teşvik mekanizması, artan cari açık riskini dikkate almalıdır. Girdi maliyetlerini düşürerek, sanayideki ara malı ithalatını azaltmalıdır. Teşvik mekanizması, limanlara uzak
bölgelerdeki sanayicilerimizin lojistik maliyetlerini düşürecek şekilde tasarlanmalıdır.
Teşvik mekanizması, gemi inşa sanayi gibi krizden derin yara alan, ama bizim için stratejik öneme sahip sektörlere sahip çıkmalıdır.
Teşvik sistemi, tarım stratejisi ile bütünleştirilmelidir. Coğrafi konum, toprak yapısı
ve doğal kaynakları ile Türkiye, tarımda çok büyük potansiyele sahiptir. Bu potansiyel tam
anlamıyla kullanıldığında, hem çiftçimiz büyük katma değer sağlayacak, hem de sanayicimiz ara malını yurt içinden tedarik edecektir. Girişimci ruhuyla, çalışkan insanlarıyla,
bereketli topraklarıyla Türkiye bir hazinenin üzerinde oturuyor. Yeter ki önümüzü açılsın.
Gücümüz var, enerjimiz var, heyecanımız var! Biz koşarız. 73 milyonu daha zengin yaparız!
Kıymetli Misafirler,
Ekonomideki bir başka adaletsizlik kaynağı da, perakende sektöründe yaşanan kuralsızlıktır. Dönüşümün önüne geçemeyiz, ancak kabul edelim ki perakende sektöründe
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düzenleyici bir yasanın olmaması, esnafımızı nefes alamaz, kobilerimizi de fasoncu hale
getirmiştir.
Serbest piyasadan kasıt, kurtlarla kuzuların aynı ortamı paylaşması demekse bu, eşit
olmayan, adaletsiz bir düzendir. Soruyorum size; güçlü olanların, güçsüzleri serbestçe
tasfiye ettiği bir piyasayı mı, yoksa rekabetin adil olduğu, kurallı bir piyasayı mı tercih
edersiniz?
Maalesef adil rekabetin olmadığı bu ortam, girişimciliğin önünü tıkamaktadır. Yerli
markalarımızı yok etmektedir. Tüketicileri mağdur etmektedir. İşte bu nedenlerle perakende yasasının biran önce çıkarılmasını bekliyoruz. Piyasadaki gelişigüzel ve çoğunlukla
tüketiciyi yanıltan, indirim kampanyaları da bir düzene kavuşturulmalıdır.
Hükümetimizin bize verdiği görev doğrultusunda nasıl fuarcılık ve sigortacılık gibi
sektörlerde düzeni sağladıysak, perakende sektöründe de düzeni sağlamak için TOBB
olarak biz de elimizi taşın altına koymaya hazırız. Ülkemizin tamamına yayılmış Oda ve
Borsalarımızla, bu piyasanın düzenlenmesinde görev üstlenmek istiyoruz. Biz diyoruz ki,
rekabet adil, piyasa kurallı olsun.
Değerli dostlarım,
Yıllardır üzerinde durduğumuz bir diğer adaletsizlik kaynağı da kayıtdışılıktır. Kayıtdışılık hem şirketlerimizin küçük kalmasına, hem de iş ahlakının bozulmasına yol açmaktadır. Biz, kayıtdışılık yüzünden hesabını veremeyen, hesap veremediği için de hesap
soramayan, defolu bir toplum olmak istemiyoruz.
Şimdi önümüzde yeni bir fırsat var. Vergi ve prim borçlarının yapılanmasından önemli
bir kaynak gelecek. Bu kaynak vergi ve sosyal güvenlik reformunda kullanılsın. Zira reformun ilk adımı, vergi ve prim yüklerinin azaltılmasıdır. Elimize geçen bu fırsatı kaçırmayalım. Böylece kayıtdışılıkla daha etkin mücadele edelim. Vergi ve sigorta primini düzenli
ödeyenleri de ödüllendirelim.
Bunlara paralel şekilde işgücü piyasamıza esneklik kazandıralım ve vergi sistemini
yenileyelim. Mevzuat basit ve net olmalı ki, bürokratların keyfi yorumuna muhtaç kalmayalım. Üreten, alın teri döken müteşebbisleri bürokratların insafına bırakmayalım.
Değerli Arkadaşlar,
Hükümetimiz, bakanlıkların yapısıyla ilgili yeni bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor.
Bu düzenlemenin ekonomiyle ilgili kısmı bizi de doğrudan ilgilendiriyor. Yapılacak düzenlemeyle, makroekonomiyle ilgili tüm birimlerin bir bakanlıkta toplanmasını, iç ve dış ticaretin de, tek bir bakanlıkta birleştirilmesini destekliyoruz. Ancak üretim olmadan ticaret
olmaz.
Nasıl ticaretin içi-dışı kalmadıysa, sanayi de ticaretten ayrı düşünülemez. Bu nedenle, sanayi ile ticaret politikalarımız arasındaki bağı güçlendirmek zorundayız. Sanayi ayrı
olsun, ticaret ayrı olsun dersek, sınıfta kalırız. Hükümetimizin de bu önemli noktayı dikkate almasını bekliyorum.
Değerli dostlarım,
Son dönemde dış politikamız, ekonomimizi daha fazla dikkate almaya ve desteklemeye odaklandı. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çevre ülkelerle vizelerin kaldırılması, iş dünyamızın önünü açmıştır.
Oda ve Borsa Başkanlarımız ile başarılı işadamlarımıza yeşil pasaport verilmesine
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yönelik çalışmalar, Başbakanımızın talimatıyla geçmişte yapılmıştı. Ancak bunları hayata
geçiremedik. Yeşil pasaportlu zihniyet önümüze duvarlar ördü. Bu ülkeyi sadece bürokratımız değil, iş adamımız da temsil ediyor.
Türkiye ticaret ve yatırım yaparak, inşa ederek ilerliyor. Müteşebbisimiz sınır ve
mekân tanımıyor. Bütün dünyaya açılıyor. Hem malını satıyor, hem yatırım yapıyor, hem de
ülkemizi tanıtıyor. Bu insanların çabası, ülkemiz içindir. Başarıları, ülkemizin başarısıdır.
Küresel arenada edineceğimiz itibar, ülkemizin itibarıdır. Tüm yetkililerimizden rica ediyoruz. Gelin, onlara yardımcı olalım. Kendi ayağımıza pranga vurmayalım.
Sevgili Dostlarım,
Ortadoğu halkları, değişim taleplerini daha yüksek sesle dile getirmeye başladı. Ülke
yönetimlerinden karşılık bulmayan bu talepler, coğrafyamızı yeni bir çatışma ve belirsizlik
ortamına sürükledi. Unutmayalım, ticaret en büyük barış kaynağıdır. Ticaret yapan, savaşı
konuşmaz, birbirine kötü bakmaz.
Bugüne kadar bu coğrafyanın güvenlik unsuru olan Türkiye, bundan sonra refahın ve
ticaretin yayılmasının da kaynağı olacaktır. Girişimcilerimizin bu coğrafyada daha fazla
ticaret ve yatırım yapması, çevre ülkelerdeki girişimci orta sınıfın gelişmesini sağlayacaktır. Girişimci orta sınıf geliştikçe, Türkiye’de olduğu gibi bu coğrafyada da demokrasi ve
istikrar kuvvetlenecektir.
Biz buna büyük önem veriyoruz, zira Nil’in çocuğu da, Kızılırmak’ın çocuğu da,
Dicle’nin çocuğu da bizim kardeşimizdir. Bakü’nün, Bosna’nın, Kudüs’ün meselesi de, bizim meselemizdir. Ya hep beraber kaybedeceğiz, ya da hep beraber kazanacak, gelişecek
ve zenginleşeceğiz.
Değerli Dostlarım,
Uluslararası ticaret alanında çok büyük bir potansiyele sahibiz. İhracatımızdaki asıl
büyüme, şimdi başlayacak. İşte bu yüzden önümüze büyük hedefler koyduk. Bu hedeflere
ulaşacağız. Ancak ayaklarımız da yere sağlam basmalı. Stratejimizi şimdiden ortaya koymalı, adımlarımızı ona göre atmalıyız. Hedefimize ulaşmak için gerekli altyapıyı, şimdiden
kurmalıyız.
Sadece 12 yıl sonrası için, 500 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz. O halde, bu hedefi
mümkün kılacak bir lojistik altyapıya sahip olmalıyız. 1 trilyon dolarlık dış ticaret hacmimizi kaldıracak limanlarımız olmalı.
Lojistik performans endeksinde, 155 ülke içinde ne yazık ki 39. sıradayız. Çin’e 350
dolara konteyner gönderiyoruz. Ama ülke içinde en yakın limana, 1000 doların altında mal
indiremiyoruz. Rekabetçi olmak istiyorsak, sanayileşmeyi Anadolu’ya yaymak istiyorsak,
ulaşımdaki bu sıkıntıyı çözecek altyapıyı kurmalıyız.
İhracatımız, yurtdışı yatırımlarımız ve yurtdışı müteahhitlik sektörümüz için,
Eximbank’ı güçlendirmeye devam etmeliyiz. Bölgemizdeki etkinlik alanımızı genişletirken, devletimizin de desteğini almak istiyoruz. Bunun için de siyasi risk ve ihracat sigortası sistemlerini kurmalıyız.
Yeniden canlandırılması planlanan İpek Yolu projesinde, ülkemizin konumunu güçlendirmeliyiz. Yükselen pazarlara girmeliyiz. Ne yazık ki, Hindistan, Çin, Brezilya gibi, hızlı
yükselen ülkelerin pazarlarına erişimde zayıfız. Potansiyelimizi kullanamıyoruz.
Bugüne kadar elimizde çantalarla, dil bilmeden, iz bilmeden, dünyanın dört bir yanınTürkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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da iş yaptık. Şimdi ihracat ve yatırım yapacak müteşebbisimizin ayağına, hizmet götürmeliyiz. Sizlerin yurtdışındaki faaliyetleri kolaylaştırılmalı, desteklenmelidir. Yeni pazarlara
daha kolay ulaşmak ve payımızı artırmak için, hedef pazarlarda, “Türk Ticaret Kapısı”
ofisleri açılmalıdır.
Bu ofislerde, gümrük müşavirliğinden, lojistik danışmanlığına, pazar araştırmasından, yatırım danışmanlığına, girişimcilerimizin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda hizmet
sağlanmalıdır. Bunu da, dünyanın dört bir yanına yayılmış ticaret müşavirlerimizle kol
kola, birlikte yapmalıyız. Özel sektör eliyle yürütülecek bu yapı, kamu tarafından da desteklenmelidir.
Alman Odalar Birliği, Alman devletinin desteğiyle, Avrupa’nın en iyi yapılanmasını
kurdu. Alman Odalar Birliği, Çin’de kurduğu ve tam 260 personelin çalıştığı ofisleri ile
nasıl kendi sanayicilerine hizmet veriyorsa, biz de TOBB olarak bunu başarmak istiyoruz.
Saygıdeğer Başkanlar ve Delegeler,
İşte bunları başardığımızda, Türkiye yarın, bugünden daha zengin olacak. Türkiye yarın, bugünden daha gelişmiş olacak. Daha adil paylaşacak, daha hakça bölüşecek. Türkiye yarın, bugünden daha özgür, daha demokratik, daha çoğulcu olacak. Çocuklarımız
bizden daha mutlu olacak.
365 Oda ve Borsasıyla, 1,3 milyon üyesiyle TOBB camiası, bu hedeflerin etrafında kenetlendi. Daha güçlü ve gelişmiş bir Türkiye için buradayız. Bunun için bugünden, ortak
ideallerimiz etrafında kenetlenmeliyiz. Bugün bir olalım ki, yarın iri ve diri olalım. Güçlü
bir Ekonomi, Kaliteli bir Demokrasi ve Zengin bir Türkiye, ancak birlikte olur!
Bunu başaracağımızı biliyoruz. Türkiye yeni hedeflerine, özel sektörümüz bölge liderliğine odaklandı. İşte bu büyük camia, Türkiye’nin hedeflerinin teminatıdır. Bu camia
daha güçlü bir Türkiye için, her türlü zorluğa göğüs germesini bilen, inançla ve sabırla
çalışan insanların ocağıdır. Her gün yeni bir güçlüğü aşma mücadelesi veren insanların
mekânıdır.
İşte 81 ilden tüccar ve sanayicilerimiz burada. Sadece kendi sofrasına değil, herkesin sofrasına ekmek getirenler burada. İşte 81 ilden genç girişimcilerimiz burada. Hep
daha yeninin, hep daha iyinin peşinde koşan genç beyinler burada. Ve işte 81 ilden kadın
girişimcilerimiz burada. Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa eden kahraman kadınlarımız
burada.
Sizler toplumun kanaat önderlerisiniz. Al bayrağımızı dünyanın dört bucağında dalgalandıran Türkiye’nin gururu müteşebbislerisiniz! Hep birlikte çalıştık, hep birlikte başardık. Bu camia sizlerle büyük. Bu ülke sizlerle güçlü. Hepinizi yürekten kutluyorum. Biz, bu
ülkeye hizmet için varız. Biz, bu ülkenin sevdalısıyız. Biz, birlikte güçlüyüz. Yolumuz açık
olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun.
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İslam Ülkelerinde Yatırım
Konferansı
21 Mayıs 2011, İstanbul
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genel kurul
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Öncelikle sizi geriye götürmek istiyorum. Yaklaşık 20 yıl önceyi düşünün. 20 yıl önce
dünyanın en büyük güçlerinden birisi Sovyetler Birliğiydi. Askeri olarak, Amerika Birleşik Devletlerinden güçlüydü, teknolojik olarak Amerika Birleşik Devletlerinden güçlüydü.
Kimsenin hayaline bile gelmeyecek yıkılmaz denen bu büyük güç, bir tane silah kullanmadan, bir tane mermi olmadan yıkıldı. Peki, nasıl yıkıldı bu? Ne yoktu? Olmayan neydi?
Tek bir şey yoktu. En önemlisi insanın yaradılışına aykırı olan bir şey: girişimcisi yoktu.
Girişimci olmayınca, o ülke bir tane kurşun atılmadan kendiliğinden yıkıldı, duvarlar yıkıldı ve dünya 90’larda yeni bir siyasi ve ekonomik rüzgâra kapıldı. Bu 20 yıl sürdü değerli
dostlarım.
Şimdi bulunduğumuz devrede de dünyada yeni bir ekonomik ve siyasi değişim içindeyiz. Eğer İslam ülkeleri olarak, biz bunun farkına varabilirsek önümüzdeki dönemin
kazananları içinde olabiliriz.
Bakın, bölgemizdeki ülkelerin siyasi düzenleri değişiyor, bu değişimin altında yatan
neden ne? Tek bir şey. Bu ateşi kim yaktı? Tunus’taki işsiz bir kardeşimiz yaktı. 2009’la
beraber dünya yeni bir siyasi düzen değişikliği içinde, aynı zamanda bu global krizle beraber bir ekonomik değişim içinde.
Bütün uluslararası kredi derecelendirmelerine bakan, bütün şirketleri denetleyen,
ülkelere not veren sistemlerin hepsi yıkıldı. Hepsinin hikâye olduğu, altının boş olduğu
ortaya çıktı. Hepsine devletler yardım etmek zorunda kaldı. Dünya yeni bir dönüşümün
içinde.
Bu arada bir tespitimi sizlerle paylaşmak istiyorum. İki hafta önce İstanbul’da “Dünyanın En Az Gelişmiş Ülkeleri Konferansını” yaptık. Özel sektör tarafını misafir eden de
bizdik. Üzüntümü değerli kardeşlerimle paylaşmak istiyorum: Dünyada şu anda 48 tane
en az gelişmiş ülke var. Düşünebiliyor musunuz, 48 en az gelişmiş ülkeden 22 tanesi
İslam ülkesi. Bu herhalde hepimiz için bir utançtır. 22 tanesi İslam Konferansı Örgütü
üyesi. Hâlbuki biz İslam ülkeleri olarak Dünya nüfusunun %22,5’sini oluşturuyoruz. Bakıyoruz, gayrisafi yurtiçi hâsılamız açısından 57 İslam ülkesinin dünya zenginliğinden aldığı
pay %7,5. Düşünebiliyor musunuz değerli kardeşlerim, bu da bizim için bir utançtır. 57
İslam Ülkesi bir Almanya kadar üretemiyoruz.Dünya ticaretinin %10,7’sine sahibiz. Gelir
dağılımlarımız arasında büyük uçurumlar var. En zengin İslam Kalkınma Örgütü üyesiyle
en fakiri arasındaki fark ne kadar biliyor musunuz? 220 kat fark var.
Hâlbuki hadisi şerif ne diyor? Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor. Kime
söylüyor? Bize söylüyor. Komşumuz aç, yoksulluk yaşıyor, arada bu kadar uçurum olabilir
mi? Zenginle fakir arasında 220 kat uçurum olabilir mi? Ayet diyor ki bize: Bismillahirrahmanirrahim, Bütün Müslümanlar kardeştir diyor. Kardeş kardeşe kayıtsız kalabilir mi?
Buna kayıtsız kalmamak için biz iş dünyası olarak daha fazla refah üretmeliyiz. Bunun için
daha fazla yatırım ve daha fazla ticaret yapmalıyız. İnsanları zengin edecek şey yatırım ve
ticarettir.
Bakın doğal zenginlikler insanları zengin etmiyor. Hepimiz etrafımızda görüyoruz.
Doğal zenginlikler ancak devletleri zengin ediyor. Halkları zengin edecek tek yol yatırım
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ve ticaretten geçiyor. Onun için biz ticaretin ve yatırımın önünün açılması için her türlü
çabayı sarf etmeliyiz. Bunu iş dünyası olarak biz istemeliyiz. Kimlerden? Bizi idare eden
siyasilerden istemeliyiz. Onlardan bizim aramızdaki engelleri kaldırmalarını istemeliyiz.
İslam ülkeleri arasındaki ticareti kolaylaştıracak anlaşmayı İslam Kalkınma Örgütü
imzaya sundu. 57 İslam ülkesinden sadece 9’u onayladı. Bunlardan bir tanesi Ürdün, teşekkür ediyorum Ürdün’e bu kararı aldığı için. Ama diğer 48’i nerede değerli dostlarım?
İnsanlarının, halklarının zengin olmasını isteyen diğer 48 ülke nerede? Ticaret olmadan
halkın zengin olması mümkün müdür? Mümkün değil. Peki nasıl? Bir ülke daha lazım
şimdi. Bir ülke daha bu anlaşmayı imzalarsa, bu anlaşma yürürlüğe girecek. O yüzden
burada değerli İslam dünyasına, İş dünyasına sesleniyorum; ne olur ülkelerinizde hükümetlerinize baskı uygulayın ki ticaretin önündeki engeller kaldırılsın. Bir ülke lazım şu
anda o anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için. 48 ülkeden bir ülkeye ihtiyaç var.
Yatırım iklimini muhakkak iyileştirmeliyiz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak
Filistin’de Cenin bölgesinde 10.000 Filistinli kardeşimize iş imkanı sağlayacak sanayi bölgesi kuruluş çalışmasına başlıyoruz. Bunun önündeki tüm engelleri 6 sene uğraşarak
aştık. Bütün engelleri aştık. Filistinli kardeşlerimle beraber aştık. Şimdi Türk İş Dünyası, fırsatlar ülkesi olan Filistin’e yatırım yapmaya hazırlanıyor. Ama bütün diğer İslam
Ülkelerindeki değerli iş adamlarına da sesleniyorum. Eğer biz kardeşsek, Müslüman
Müslüman’ın kardeşiyse sizleri Filistin’e yatırım yapmaya davet ediyorum. Sanayi bölgesini sırf onun için kuruyoruz, orada yatırım yapılsın, üretim olsun, Filistinli kardeşlerimiz
için – şu anda dünyada işsizliğin en yoğu olduğu yer Filistin’dir. En yüksek oran orada.
Onları iş imkânına kavuşturacak bu projeye yatırım yapmaya davet ediyorum sizleri.
Bakın, ne olur ticaret ve yatırımdan korkmayın. Rahmetli Özal bundan 30 yıl önce
Türkiye’nin başına geldiği zaman bize dedi ki dünyaya açılın. Gidin ticaret yapın. Gümrükleri indiriyorum, kotaları kaldırıyorum. Almak satmak serbest dedi. İlk önce biz korktuk.
Dedik ki bizde hiçbir şey yok. Üretilen bir şey yok Türkiye’de. Bizim bu Özal acaba Amerikalıların adamı mı Almanların adamı mı diye düşünmeye başladık. Gazeteler böyle yazdı
Türkiye’de. Herkes böyle düşünüyordu. Ama Allah rahmet eylesin, Özal’dan, bizi en iyi
tanıyanlardan birisiymiş. Bakın, Özal başbakan oldu, Türkiye 3 milyar dolar ihracat yapıyordu ve %90’ı tarım ürünüydü bunların.
5 tane tarım ürünü satardık dünyaya. Bugün Türkiye bir günde 3 milyar dolar ihracat
yapar hale geldi. 1 yıllık ihracatını 1 günde yapar noktaya geldi, biliyor musunuz? Türkiye
şu anda 3 milyar dolar ihracat yaparken 138 milyar dolar ihracat yapıyor. 3 milyar dolar
ihracatın %90’ı tarım ürünüyken, bugün ihracatın %92’si sanayi ürünü. Türkiye dünyanın
en büyük 17. ekonomisi haline geldi. Bu nasıl oldu? Özel sektörün önünü açtık. Sadece
yapılan bu. Para vermediler, pul vermediler. Yabancıların, gelişmiş ülkelerin özel sektörü
hangi şartlara gelmişse onu sağladılar. Bugün dünyanın en büyük 17. ekonomisiyiz. Türkiye Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi eskiden imrenerek bakardık.
Benim hiç unutmadığım bir şey var; onun için karşıydı Türk halkı: Annemin bir çamaşır makinesi vardı 30 yıl önce. Bu çamaşır makinesini annem banyoda çalıştırmaya başlardı, makine yürüye yürüye hole gelirdi. Derdik ki biz bunu mu satacağız dünyaya. Ama
nereden nereye geldik biliyor musunuz? Şu anda Avrupa’da satılan her 4 beyaz eşyadan
biri Türk malı. Bugün Avrupa’da satılan her üç televizyondan birisi Türk malı.
Bugün dünyada Amerika Birleşik Devletlerinden sonra 11 ayrı otomobil markası üretimini Türkiye’de yapmaktadır. Peki, doğal zenginlik var mı Türkiye’de? Yok. Petrol yok,
doğalgaz yok. Tek bir şey var; müteşebbis ruhu. Onun için müteşebbisin önünü girişimci-
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nin önünü açmak lazım. Bakın, yoksulluğu ortadan kaldırabilmenin ve zenginliği öne çıkartabilmenin tek yolu girişimciliğin önünü açmaktır. Halkın zenginleşmesini istiyorsanız,
girişimcinin önünü açacaksınız. Korkmayın iş adamları, ne olur dünyaya açılmaktan da
korkmayın.
Değerli kardeşlerim, dünya sizin. Dünyada artık ticaretin önünde engel kalmadı. Bakın bir şey daha var; bunu da sizinle, değerli kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Bizim
mükemmel insan dediğimiz kim? Dini inancımız gereği, peygamber efendimiz değil mi?
Peygamber efendimizin eşi Hz. Hatice en büyük tüccarlardan birisi değil midir Mekke’de?
Ne olur kadınlarımızın ve genç kızlarımızın da önünü açalım. Eğer peygamberimizin eşi
Hz. Hatice validemiz en büyük tüccarlardan birisiyse Mekke’de, o zaman kadınlarımızı ve
genç kızlarımız da girişimci olma noktasında desteklemeliyiz.
Gelecek nesillerde hepimizin sorumluluğu var. Öbür tarafta hesap var. O hesabı unutmayalım. Bu dünya ölümlü. Bu dünya kimseye baki kalmamış. İnsanın en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İnsanlara en hayırlı olan insanlara iş
ve aş verendir. Bunun içinde şehitlik mertebesinde şehitlerden sonra müjdelenen ikinci
kesim düzgün ticaret ve üretim yapan insanlardır. Bunun sorumluluğunda hep beraber
hareket edelim.
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Oda Akademisi Açılışı
20 Haziran 2011, Ankara

67.

genel kurul
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2009 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün Suudi Arabistan ziyaretinde,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak İslam kalkınma Bankası ile bir işbirliği protokolü
imzaladık. Protokolde Sayın Cumhurbaşkanımızın da şahit olarak imzası var.
İşbirliği protokolü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak bize;
-

özel sektörün gelişimi,

-

yatırım ortamının iyileştirilmesi,

-

kamu-özel sektör ortaklığı,

-

Organize sanayi bölgeleri,

-

ticaret ve sanayi odaları yönetim sistemi

alanındaki deneyimlerimizi İslam Kalkınma Bankası üyesi ülkelerle paylaşma imkanı
verdi.
Bu eğitim programı da TOBB ve İslam Kalkınma Bankası arasındaki işbirliğinin bir
meyvesi olarak hazırlandı ve siz değerli katılımcıların yararlanmasına sunuldu.
Değerli Ticaret ve Sanayi Odaları yöneticileri,
Aslında bu sabah bir taraftan Oda Akademisi Programını basına tanıtacak, diğer taraftan da eğitim programının ilk derssini de vermiş olacağım.
1990’larda dünya ekonomik ve siyasi düzeninde ciddi bir değişim yaşandı. Dünya siyasi ve ekonomik dengeleri değişti. Demir perede yıkıldı.
Bu değişimi, İslam dünyası olarak maalesef çok iyi algıladığımızı ifade etmem çok zor.
Aslında, doğrusu bu değişimi algılayamadık ve sonrasında da değişimin gerisinde kaldık.
2008 yılı ikinci yarısında başlayan Küresel ekonomik kriz, özellikle batı dünyasını
sarsmaya devam ediyor.
Tunus’ta başlayan değişim rüzgârı, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da ciddi sonuçları olan
siyasi olaylar haline geldi.
Bugün artık yeni bir değişim süreci içindeyiz. İslam dünyası olarak, değişimi iyi algılamamız lazım. Değişimi algılayamazsak değişimin gerisinde kalacağız.
Şayet değişimi görür ve değişimin yönetimine katkı sağlayabilirsek, değişimin mağduru değil, değişimin kazananı oluruz.
Sizler iş dünyasına destek veren kuruluşların yöneticilerisiniz. Bakın, Ticaret ve Sanayi odaları dünyanın her yerinde iş dünyasının ana destek kuruluşlarıdır. İş dünyasının
temsilcileridir. Yerel düzeyde de, kalkınmanın ana aktörleridir.
Aynı zamanda, şirketlerin dışa açılmalarında da en önemli bilgi kaynaklarıdır. Kısaca,
siz Oda yöneticileri olarak çok ciddi sorumluluklara sahipsiniz.
Bu çerçevede sizlerle bazı görüş ve tespitlerimi paylaşmak istiyorum. Mayıs ayın başında İstanbul’da BM ile birlikte en az gelişmiş ülkeler konferansını düzenledik.
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Biliyor musunuz? Dünyada en az gelişmiş ülke sayısı 48. Bu ülkelerin 22’si İslam
Konferansı Örgütü üyesidir. Yani, 57 İKÖ üyesi ülkeden 22’si en az gelişmiş ülke. Bu tespit,
hepimizi üzmeli. Biliyorum hepimiz buna üzülüyoruz.
Bakın, 57 İKÖ üyesi ülke dünya nüfusunun % 22’sini oluşturuyor. Peki, size sormak
istiyorum. Dünya üretiminin yüzde kaçını İKÖ üyesi ülkeler yapıyor?
Cevabını ben vereyim. Dünya gayri safi yurt içi hasılanın sadece % 7,2’sini üretebiliyoruz. Evet, sadece % 7,2. Yani, 57 İKÖ üyesi ülke olarak hepimiz, Almanya kadar veya
Japonya kadar üretemiyoruz. Maalesef üretmeden de zenginleşme olmuyor. Üretmemiz
lazım.
Diğer taraftan, üretim yapamıyoruz. Aynı zamanda ürettiğimizi paylaşmada, yani gelir
dağılımında da iyi değiliz.
Ülkelerin gelir düzeyleri arasında ciddi bir uçurum var. Bakın, en zengin İKÖ üyesi
ülke ile en fakir İKÖ üyesi ülke arasındaki gelir farkı 220 kat. Peki bu bize yakışıyor mu?
Bizim dinimizde, koşumuz aç iken biz tok yatamayız. Komşumuzun da zenginleşmesi
lazım. Peki, komşular nasıl zenginleşir? Elbette, ticaretle, yatırımla zenginleşir.
Bunun örnekleri var. Bakın Avrupa Birliği’nin başarı öyküsünün temelinde, komşular
arasında ticaret vardır. Huzur, ticaret ve zenginlik birlikte gelişir.
Gelişmiş ülkelerin hepsinin ortak özelliği, ticaretlerinin yarısından çoğunu komşularıyla yapmalarıdır. Peki, İKÖ üyesi ülkeler arasındaki ticaret rakamlarını biliyor musunuz?
Orada da maalesef sınıfta kaldık. 2009 yılı rakamlarına göre, OIC ülkeleri arasında
ticaret, OIC ülkelerinin toplam ticaretinin sadece % 16,5’i kadardır.
Kısaca, zenginleşmek için, yatırıma, üretime ve ticarete ihtiyacımız var. Yatırım yapacak, üretim yapacak ve ticaret yapacak girişimciye ihtiyacımız var.
Nüfusumuzun tamamından yararlanmaya ihtiyacımız var. Gençlerimizden ve kadınlarımızdan yararlanmak zorundayız. Gençlerimizi ve kadınlarımızı girişimci olmaya, üretici
olmaya yönlendirmeliyiz.
Değerli katılımcılar,
İşte tüm bu sorunların çözümünde başlangıç noktası, hizmet kapasitesi güçlü, hizmet kalitesi yüksek, üye sayısı güçlü, geniş tabana yayılmış oda sistemidir.
Avrupa Birliği’nin zengin ülkelerine bakın; Almanya’ya, Fransa’ya, İtalya’ya,
Avusturya’ya ve Türkiye’ye bakın. Japonya’ya bakın. Hepsinde, başarının arkasında güçlü
bir oda sistemi vardır.
Demokrasinin yerleştiği ve geliştiği ülkelere bakın. Örgütlü toplum çok güçlüdür. İş
dünyası kuruluşları çok güçlüdür. Girişimci orta sınıf gelişmiştir. Oda sistemleri de bu
çerçevede çok güçlüdür.
O nedenledir ki, TOBB, İslam Kalkınma Bankası ve İslam Ticaret ve Sanayi Odası
sizleri, yani odaların profesyonel yöneticilerini hedef almıştır. 2009 yılından beri de birçok
alanda eğitim programı gerçekleştirmeye devam ediyoruz.
Zira, bizler işadamları olarak, Odaların yönetimine seçimle geliriz. Belli bir dönem
görev yapar sonra işimizin başına döneriz. Ama, siz profesyonelsiniz.
Seçimle belli bir süre için göreve gelmiş Oda yöneticilerini sizin yönlendirmeniz gerekir. Onlara, başarılı Oda yönetim örneklerini sizin anlatmanız gerekir.
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Siz, ülkenizde özel sektör gelişiminin, girişimciliğin ve dolayısıyla zenginleşmenin
ana aktörleri olabilirsiniz. Hatta, ana aktörleri olmalısınız.
Değerli basın mensupları,
Eğitim programı beş gün sürecek. Her yıl minimum bir kez düzenlenecek.
Bu programa, 21 ülkeden kursiyer katıldı. Afganistan, Azerbaycan, Bangladeş, İran,
Ürdün, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Pakistan, Suudi Arabistan, Tacikistan,Nijerya, Filistin, Suriye, Moritanya, Uganda, Arnavutluk, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
Gana ve Türkiye’den oluşan 21 ülkeden 22 katılımcı var.
Eurochambres, Almanya, Avusturya, Polonya ve ülkemizden eğitimci var. .
Beş gün sürecek, TOBB-IDB/ITFC-ICCI Chamber Academy programında, Oda yönetimlerinin ana unsurlarını oluşturan;
-

Stratejik yönetim,

-

Finans yönetimi,

- Küçük ve Orta Ölçekli işletmelere dış ticaret dahil sağlanabilecek diğer danışmanlık hizmetleri,
-

Oda kalite yönetimi

-

Mesleki eğitim

-

Girişimcilik

konularında tartışmalar ve bilgi paylaşımı olacak.
Uzmanlarımız, kendi deneyimlerini anlatacaklar. Her oturumda, katımcılarımız, oturum konusunu oluşturan alanda kendi deneyimlerini ve en iyi uygulamanı paylaşacaklar.
Bir öğrenme, bilgi ve deneyim paylaşımı ortamı sağlamaya çalıştık. Aynı zamanda,
oda temsilcilerinin geleceğe dönük, sürdürebilecekleri bir iletişim altyapısı da kurduk bu
proje kapsamında.
Katılımcılarla ilgili bilgilerin yer aldığı, kendi aralarındaki işbirliği ve diyalogu kolaylaştıracak bir web sitesi kurduk.
Sözlerimi burada tamamlarken, başta İslam Kalkınma Bankası Başkanı olmak üzere,
İslam Kalkınma Bankasında birlikte çalıştığımız herkese, İslam Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Sayın Şeyh Kamil’e, Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Atiya’ya, desteklerinden dolayı Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı - TİKA’ya ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
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G20-Emtia Konferansı
15 Eylül 2011, İstanbul
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Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Emtia piyasalarındaki çalkantılı dönemi değerlendireceğimiz, bu önemli G-20 konferansında TÜSİAD ile birlikte özel
sektörün siz değerli temsilcilerini İstanbul’da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz.
Küresel ekonomi oldukça ilginç bir dönemden geçiyor. Doğru bildiklerimizin yanlış,
yanlış bildiklerimizin doğru olduğu günler yaşıyoruz. Avrupa’da devam eden borç krizi,
Amerikan ekonomisinin toparlanmasıyla ilgili kaygılar, Arap Baharı’nın getirdiği siyasi
çalkantılar tüm dünyada istikrarı tehdit ediyor. Bu çalkantılı dönem, emtia piyasalarında
son yıllarda gözlediğimiz dalgalı seyrin uzunca yıllar devam edebilme ihtimalini artırıyor.
Geldiğimiz noktada özel sektör açısından günlük gelişmeleri yakından takip etmek
kritik hale geldi. Hepimiz petrol fiyatlarını, altını, bakırı, pamuğu günlük takip eder olduk.
Yeni yatırımlarımızı nasıl hayata geçireceğimizi değil de, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı kendimizi nasıl koruyabileceğimizi tartışıyoruz toplantılarda.
Ancak emtia piyasalarındaki sorun son dönemdeki konjonktürel çalkalanmanın oldukça ötesinde. Yirminci yüzyılda Çin ve Hindistan gibi ülkelerin küresel ekonomiye intibakı üretim ve tüketim kalıplarında hızlı bir değişimi beraberinde getirdi. Bu ekonomiler
büyüdükçe enerji başta olmak üzere üretimde kullandıkları hammaddelere talepleri arttı.
Ayrıca göreli bir zenginleşmenin gözlenmesiyle birlikte yeni bir orta sınıf doğdu. Gelişen Asya ülkelerinde 1990’dan 2008’e sadece 18 yılda orta sınıf 3 katına çıktı. Marketten
mutfak alışverişi yapan, temizlik malzemeleri kullanan, arabasına benzin alan 2 milyar
insandan bahsediyoruz. Doğal olarak gıda başta olmak üzere tüm temel tüketim mallarına talep katlandı. Bu da doğal olarak emtia fiyatlarını artırdı.
2008’in ikinci yarısında tüm dünyayı etkisine alan küresel kriz öncesindeki 5 yılda emtia fiyatları ortalama 3,5 katına çıktı. Bu dönemde hepimiz petrol fiyatlarının artışını takip
ettik, ama artış tüm tarım ve madencilik ürünlerinde de gözleniyordu. Kriz öncesindeki 5
yıllık dönemde 1 ton pirinç 200 dolardan 1000 dolara çıktı. Sanayide ve inşaatta temel girdi
olan demir cevheri 14 dolardan 80 dolara çıktı.
Saygıdeğer misafirler,
Finansal spekülasyondan, ticaret kısıtlamalarına, düşük faizlere kadar birçok etkenin
emtia fiyatlarındaki artışta ve dalgalanmada etkili olduğu doğrudur. Ama ekonominin temel kuralını lütfen unutmayalım.
Üretmeye, para kazanmaya ve dolayısıyla tüketmeye yeni başlayan 2 milyar kişinin
tüketim talebi arttıkça emtia fiyatlarının da artması gayet doğaldır. Bakın bugünlerde
dünyanın en hızlı büyüyen bölgesi yine o bölgelerdir. Avrupa ile Amerika kriz öncesindeki
üretim ve ihracat düzeylerini yakalamaya çalışırken Çin ve Hindistan kriz öncesinin hem
üretimde hem de ihracatta %30 üzerine çıkmıştır. Yani yeni büyüme üssü orasıdır.
2008’de küresel krizin başlamasıyla birlikte fiyatlar hızla düştü. Toparlanmayla birlikte yeniden arttı. Küresel ekonomide ikinci bir durgunluk ihtimalinden dolayı son 3-4 ayda
fiyatlar yeniden düşüyor. Bunlar doğaldır. Küresel ekonomide istikrarı bulana kadar bu
Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr

43

Daha İyi Bir Gelecek İçin,
Daha İyi BirTürkiye İçin
Görüş ve Öneriler - 11
dalgalanmalar devam edecektir. Ama emtia fiyatlarındaki uzun vadeli artış trendi kalıcıdır.
Dünyanın en gelişmiş 20 ekonomisinden oluşan ve Türkiye’nin de içinde olduğu G20
ülkelerinin emtia fiyatlarındaki dalgalanmalara özel bir gündem ayırması son derece
önemlidir. Özel sektör olarak biz de bu konuya büyük bir önem veriyoruz. Hem B20 gündeminde, hem de Milletlerarası Ticaret Odası – ICC G20 Danışma Grubu bünyesinde bu
konuyu her yönüyle ele alıyoruz.
Ancak bu konuyu tartışırken ve çözüm önerileri ararken iki konuyu ayrı ayrı değerlendirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Küresel krizle birlikte yaşadığımız aşağı ve
yukarı hareketler ile ilgili cevap bulmamız gereken soru “Küresel kriz bitti mi, işler rayına
girdi mi?”dir. Emtia fiyatlarında gözlediğimiz uzun vadeli artışa ilişkin soru ise “Artan talebi karşılayacak arzı oluşturabilecek miyiz?”dir.
Değerli Katılımcılar,
Ben ikinci konunun daha önemli olduğunu düşünüyorum. İzninizle bu konuda birkaç
yorum yapmak istiyorum. Artan taleple birlikte tarım arazileri ve madenler daha kıt kaynaklar haline geldiğine göre, bunlara ilişkin yüzyıllardır alışageldiğimiz üretim yöntemlerimizin ve politikalarımızın da değişmesi gerekmektedir. Artık eskisi gibi davranmanın,
eskisi gibi üretip tüketmenin sürdürülemez olduğu ortada. Dünya ekonomisinin geldiği
nokta itibariyle yeni bir düşünce devrimine ihtiyaç var.
Size Türkiye’den bir örnek vereyim. Eskiden Türkiye’de tarım ve hayvancılık, kırsal
kesimde yaşayan vatandaşlarımızın karnını doyurmak için yaptıkları bir aktiviteydi. Bugün
ise önemli bir ekonomik faaliyetten ve zenginlik kaynağından bahsediyoruz. Yarın bugünden daha önemli olacak. Çiftçi para kazanacak, en zenginler listesine girecek.
Aynı şey madencilik için de geçerli. Yıldız Savaşları eskiden aya kim gidecek diye yapılıyordu. Şimdi “Yıldız Savaşları” madeni kim kapacak oyununa döndü. Çin’in artan enerji
ve metal ihtiyacını karşılamak için Afrika başta olmak üzere birçok az gelişmiş ülkede
uzun süreli maden bağlantıları yaptığını hepimiz biliyoruz. Birçok ülke de benzeri bir yarışın içinde.
Madeni ele geçirince stratejik üstünlük elde edilen bir dönemdeyiz artık. Buna da Çin
ve Japonya’dan bir örnek vereyim. Dünyadaki nadir metal madenlerinin yaklaşık yüzde
97’si Çin’in elinde bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Japonya, Çinli bir balıkçıyı tutuklayınca, Çin,
Japonya’ya nadir metal ihracatını durdurdu. Demek ki bu devrin “Yıldız Savaşları” böyle
yaşanacak.
Sayın Misafirler,
Türkiye de doğal olarak bu yeni oyunun önemli bir aktörü olacaktır. Türkiye, son yıllarda sağladığı dönüşüm ile bir çekim merkezi haline gelmiştir.
Küresel krizin ilk başladığı dönemde ekonomisi hızla daralmasına rağmen, en hızlı
toparlanan ülkelerden biri olması, Türk özel sektörünün dinamizmini göstermektedir. Bu
başarı 2011’in ilk çeyreğinde yakaladığımız %11’lik rekor büyümeyle perçinlenmiştir. Türkiye, bu performansıyla ve toparlanma gücüyle bu dönemin yıldızıdır.
Bölge ülkeleriyle ticaret hacmini artırarak güney-güney ticaretinde önemli bir aktör
haline gelen Türkiye, özel sektörünün dinamizmiyle emtia piyasalarında da aktif bir oyuncu haline gelmek durumundadır. Bireysel olarak ülkelerin arz güvenliğini sağlamasının
başka bir yolu da yoktur.

44

Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr

Daha İyi Bir Gelecek İçin,
Daha İyi BirTürkiye İçin
Görüş ve Öneriler - 11
Ancak, bu soruna kolektif hareket ederek küresel çözümler geliştirilmesi gerektiği
de açıktır. Bugün ve yarın bu konular uzun uzadıya konuşulacak. Ancak, ben Türk özel
sektörünü temsilen neler yapılması gerektiği konusunda birkaç noktanın altını çizmekte
fayda görüyorum.
Öncelikle bu güzel yerküre üzerinde yaşayan herkesin giderek daha da kısıtlı hale gelen emtialara eşit şartlarda erişimini ve daha adil paylaşımını sağlayacak bir mekanizma
kurulmalıdır.
Dünya Ticaret Örgütü’nün bu konuda önlemler alması gerekmektedir. Madenlerin ve
tarım arazilerinin egemen devletler veya üçüncü ülkeler tarafından tehdit veya rant unsuru olarak kullanılmasının önüne geçilmelidir. Bunun için de sağlıklı işleyen bir bilgi akışına ihtiyaç vardır. İhracatı ve serbest fiyat oluşumunu engelleyen tüm unsurlar ortadan
kaldırılmalıdır.
İkinci olarak talebin artışını azaltacak yenilikçi çözümler bulunmalıdır. 1970’lerdeki
petrol krizi sonrasında az yakıt tüketen arabaları üreten özel sektörün, daha az hammadde kullanan üretim yöntemleri geliştireceğine inancım tam. Ancak, bu çalışmalara devletlerin de destek vermesi gerekiyor. Bulunacak yeni yöntemlerin tüm dünyanın faydasına
olacağını unutmamak gerekiyor.
Değerli Katılımcılar,
Küresel kriz sonrasında dünya ekonomisinin sorunlarını ortak akılla çözmek için bir
araya gelen G20 ülkelerinin çok önemli bir misyon üstlendiğine inanıyorum. Bugün konusunda uzman panelistlerimizin ve siz değerli özel sektör temsilcilerinin katkısıyla özel
sektörün bu konudaki görüşlerini şekillendireceğiz. Yarın da bu görüşleri ülkelerin resmi
delegasyonlarına aktarcağız. Çözüme giden yolda katkı sağlamak için buraya toplanan
herkese yürekten teşekkür ediyor, toplantımızın başarılı geçmesini umuyorum.
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Bölgesel Kalkınma Ajansları
Konferansı
25 Eylül 2011, İstanbul
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Kalkınma ajansları, son derece doğru bir yaklaşımla, Kamunun bilgi birikimi ile, özel
sektörün dinamizmini ve pratik iş yapma refleksini bir araya getirerek, Kalkınmayı yerelde
başlatmak için kuruldu.
Biz de TOBB olarak, bu yerel kalkınma anlayışına destek verdik.
Mevcut yapının kuruluşundan bu yana yaklaşık üç yıl geçti. Aslında bu süre, yapının
daha iyi hale getirilmesi için bir test süreci oldu.
Çünkü hiçbir yapı denenmeden, ortaya çıkan sorunlara göre revize edilmeden doğru
şeklini alamaz.
3 yıl içinde teorik olarak doğru bir yaklaşımla kurulan ajansların, pratikte hangi noktalarda tıkandığı görme fırsatını bulduk Nasıl daha verimli çalışacakları ile ilgili tecrübeler kazandık.
Şimdi, bütün bu tecrübeler ışığında, Kalkınma ajanslarını çok daha verimli hale getirecek, bölgesel kalkınmayı gerçek anlamda hızlandıracak bir revizyon yapmamız gerekiyor.
Yerel kalkınmayı gerçek anlamda istiyorsak, burada işin verimi çok önemli. Çünkü
buralarda harcanan paralar hep vebaldir. Eğer daha verimli bir seçenek varken, bu kaynağı daha az verimli alanda kullanırsak, 73 milyonun hakkını alırız.
Bakın değerli dostlarım,
Ben yılda 360 bin km yol kat ediyorum. Bunun yarısı yurt içi temaslarımla geçiyor. Yani
sorunları bizzat yerinde görüyorum.
Mevcut yapı içinde, ne yazık ki kaynaklar verimsiz kullanılabiliyor. Müzik kursuna
kaynak aktaran, asfaltlama çalışmasını kalkınma projesi olarak kabul eden, spor salonu
açan kalkınma ajansları var.
Elbette kültürel kalkınma da, ekonomik kalkınmanın önemli bir parçasıdır. Ama önce
yatırımın yolunu açarsınız, insanlara iş ve aş verirsiniz, ondan sonra kültürel ihtiyaçlarını
karşılarsınız.
Tarihte ekonomik kalkınmasını sağlamadan sanatta ve kültürde kalkınan hiçbir medeniyet yoktur. Doğrusu da budur zaten.
Kıymetli bürokratlar,
İçinde bulunduğumuz coğrafya güç savaşlarının merkezinde. Bu coğrafyada güçlü
olmaktan başka seçeneğimiz yok.
İşte bu yüzden bizim çok ama çok hızlı bir şekilde ülkemizi kalkındırmamız gerekiyor. Kalkınmayı yerelden başlatmamız gerekiyor. Bu kalkınmayı bütün ülkeye yaymamız
gerekiyor.
Yerelden kalkınma sürecinin merkezinde de mutlaka özel sektör olmalı.
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Sürekli eli taşın altında olan, mal satan, risk alan insanlar olarak bölgelerimizde nereye ne kadar yatırım yapılması gerektiğini en iyi bilen insanlardanız.
Geçtiğimiz dönemde maalesef özel sektör kalkınma ajanlarında bi-hakkın temsil edilemedi
Önümüzdeki dönemde kalkınma ajanlarının yapısında yapacağımız değişiklikle bu
eksikliği gidermeliyiz.
Meseleye bizimle aynı noktadan bakan Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz’a da
teşekkür ediyorum.
Önümüzde çok acil iki konu duruyor: Birincisi kalkınma ajanslarında özel sektörle
kamunun eşit düzeyde temsili. Bu olmadığı sürece ne yazık ki yukarıda bahsettiğim örnekler çoğalıyor. Yapılması gereken acil işler, bürokratik zeminde eriyor.
Burada sorun kesinlikle bürokratlarımızda değildir. Tam tersine bizim bürokratlarımız gerçekten kendi alanlarında son derece iyi yetişmişler. Ben bunu bizzat görüyorum.
Ama yanlış olan sistemin hatalı kurgulanmış olması.
Biz kalkınma ajanslarındaki sistemi düzgün kurgulamalıyız ki, bunlarla vaktimizi,
enerjimizi, kaynaklarımızı boşa harcamayalım ve illerimizi, ilçelerimizi hızla kalkındıralım.
İkinci konu ise özel sektörün proje üretme kapasitesinin geliştirilmesidir. İstediğiniz
kadar kaynağınız olsun, eğer özel sektörden üretken projeler gelmezse bir adım ileri gidemezsiniz.
Ne yazık ki Anadolu’daki KOBİ’lerimizin büyük çoğunluğu küçük ve orta boy firmalardan oluşuyor. Bu firmaların proje üretme kapasitesi değil. O zaman biz bu firmaları
eğitmek zorundayız. Proje yapma kapasitesini onların ayağına getirmek zorundayız.
Biz özel sektörün çatı kuruluşu olarak bu ihtiyaca cevap vermesi için, ülkenin dört bir
yanında ABİGEM’leri hayata geçirdik.
Toplam 15 ABİGEM kurduk. Bunların bir kısmı bölgesel olarak hizmet veriyor. Şimdi
4 tane daha kurarak, sayıyı 19’a çıkarıyoruz.
ABİGEM’ler ürün geliştirmeden, pazarlamaya, ihracattan, proje yapmaya kadar her
alanda KOBİ’lermize danışmanlık hizmeti veriyor.
Bazı bölgelerimizde özel sektörümüz ABİGEM’ler sayesinde Kalkınma Ajansları ile
çok başarılı bir şekilde çalışıyorlar. Şimdi bizim hem özel sektör, hem de kamu olarak
bunları iyi değerlendirmemiz gerekiyor.
İş alemi olarak ajanslarda oluşturulan yatırım destek ofislerinden de iyi şekilde istifade etmemiz lazım. Buraların işlevsel olması için gerçek manada bir hizmet noktası
olması için kapılarını sürekli çalmalıyız.
Yine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, KOBİ’lerimizin en büyük sorunlarından
biri olan finansman sorununu çözmek için KGF’yi yeniden yapılandırdık. Şu an 24 ilde
merkezleri ile, ülkedeki bütün KOBİ’lerin hizmetine sunduk.
Sadece 2010 yılında KGF aracılığı ile KOBİ’lere 862 milyon TL’lik kredi kullandırdık.
Yine özel sektörün nitelikli çalışan bulma sorunu çözmek ve mesleği olmayan işsizlerimizi meslek ve iş sahibi yapmak için UMEM Beceri’10’u hayata geçirdik.
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Değerli dostlarım,
Şimdi iş sizde bitiyor. Yerelde bu hizmetleri ve kaynakları verimli şekilde kullanmak
gerekiyor.
Bakın işin içinde olan bürokratlar burada, yerel yöneticiler burada, iş aleminin kanaat
önderleri burada. Siz bu ortak aklı oluşturursanız, emin olun bütün şehir bunun arkasından gelir.
Ben bütün kalbimle Türkiye’nin bunu başaracağına inanıyorum. Bu sayede, sizlerin
ortak çalışması sayesinde 2023 hedeflerine rahatlıkla ulaşacağımıza inanıyorum.
Konferanstan çıkan sonuçların, Kalkınma Ajanslarının yeniden yapılanmasında çok
önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.
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Avrupa-Akdeniz
Ekonomik ve Sosyal Konseyler
Zirvesi
16 Kasım2011, İstanbul
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Zirveyi, küresel ve bölgesel düzeyde tarihi bir değişim sürecinin yaşandığı bir dönemde Türkiye’de düzenlemek bizim için onur kaynağı olmuştur. Zira bizler, sosyal ve ekonomik çevrelerin sivil temsilcileriyiz.
Dünya ekonomisindeki ve bölgemizdeki değişim ve dönüşüm sürecine ilişkin, sivil
toplum kuruluşları olarak bizim de değerlendirmelerimiz var. Bizim de vizyonumuz var.
Dolayısıyla, çok iyi bir zamanlama ile bu Zirve’yi gerçekleştiriyoruz.
Değerli katılımcılar,
Son beşyüz yılda dünyada üç yapısal güç değişimi yaşanmıştır. Güç dağılımı dengelerindeki kökten değişim, uluslararası siyasi, ekonomik ve kültürel yaşamı yeniden şekillendirmiştir.
Son beşyüz yıldaki ilk güç değişimi Batı Dünyasının yükselişiyle olmuştur. Bu süreç,
15. yüzyılda başladı ve 18. yüzyılın sonlarında dramatik bir şekilde hızlandı. Bu dönemin
temel özellikleri bilim, teknoloji, ticaret, kapitalizm, tarım ve sanayi devrimiydi.
İkinci önemli güç dengesi değişimi ise, 19. yüzyılın sonunda başlamıştı. Bu yüzyılda,
ABD’nin yükselişini görüyoruz. Bu süreçte, ABD’nin global ekonomi, siyaset, bilim ve kültüre hakim olduğunu görüyoruz.
Şimdi ise, güç dağılımı dengesindeki üçüncü büyük değişimi yaşıyoruz. Bu değişime
ünlü yazar Fareed Zakaria “the rise of the rest” diyor. Son yirmi yıldır, dünyanın birçok bölgesinde, çok sayıda ülke, daha önce düşünülmesi mümkün olmayan hızlarda ekonomik
büyüme yaşıyor.
2008 yılında başlayan küresel ekonomik krizle, çok sayıda gelişmiş ülkenin büyüme,
istihdam ve borç sorunlarıyla boğuştuğu bir dönemde, bu ülkeler, rekor ekonomik büyüme sürecini yaşıyor.
Önceleri gelişmiş batılı ülkeler dışında hızlı ekonomik büyüme yaşayan ülke sayısı
sınırlıydı. Ancak, 2010 yılında 85 ülke % 4 ve daha yüksek bir oranda ekonomik büyüme
gerçekleştirdi. Ekonomik kriz öncesi dönemde, yani 2006 ve 2007 yıllarında bu sayı 125
ülkeye kadar yükselmişti.
Son yirmi yılda, yaklaşık 2 milyar insan dünya piyasasına, gerçek tüketici ve çalışan
olarak dahil oldu. Bu inanılmaz büyümede, batı sermayesinin doğuya dönük doğrudan
yatırımlarının çok ciddi payı var.
1990-2010 yılları arasında, küresel ekonomi 22 trilyon dolardan, 62 trilyon dolara
yükseldi. Aynı dönemde küresel ticaret % 267 arttı. Yükselen ekonomiler, bu ekonomik
büyümenin % 50’sinden fazlasını gerçekleştirmeye başladı. Küresel ticaret artışının da %
47’sini yine yükselen ekonomiler gerçekleştirdi.
Bu hızlı ve çok sayıda ülkeyi kapsayan ekonomik büyüme, dünyanın her bölgesinden
çok sayıda ülkenin kendisini, var olan uluslar arası sistemin bir objesi ve gözlemcisi olarak görmelerini sona erdirdi.
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Bu ülkeler, artık kendilerini uluslararası sistemin, özellikle de ekonomik sistemin birer aktörü ve oyuncusu olarak algılamaya başladı. Türkiye, 1980’li yılların başında, rahmetli Turgut Özal’ın liderliğinde bu değişimi görmüş ve bu değişime ayak uydurmaya çalışmıştır.
1980’li yılların başındaki Türkiye, bugünkü Türkiye’den çok farklıydı. O yıllarda
Türkiye’nin ihracatı 3 milyar dolardı. İhracatın içinde tarım ürünleri ve madenlerin payı %
90 civarındaydı. Dünyanın 25. büyük ekonomisiydi.
Oysa bugün Türkiye, şehirleşme oranını dramatik biçimde artırmış, otomobil, makine, beyaz eşya ve elektronik gibi yüksek teknoloji ağırlıklı bir üretim düzeyine yükselmiştir. İhracatı da 130 milyar doların üzerine yükselmiştir.
Halen dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz ve önümüzdeki 10 yılda, dünyanın en büyük 10
ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz.
Türkiye’de ekonomide yaşanan değişim ve dönüşüm, özel sektörün gelişimi kadar, girişimci orta sınıfın da yükselmesine imkân sağlamıştır. Bu gelişmeyi Türkiye’nin tüketim
kalıplarının değişmesinde rahatlıkla görebiliriz.
İstanbul dışında da Türkiye’de ciddi ekonomik büyüme gösteren şehirler ortaya çıkmıştır. Zenginlik ve refah, İstanbul’un yanında, ülkenin her tarafına yayılmaya başlamıştır.
Türkiye’nin ekonomideki bu dönüşüm ve değişim sürecinde, Avrupa Birliği ile Ortaklık ilişkisi, 1996 yılından beri uygulanan gümrük birliği ve elbette tam üyelik müzakerelerinin çok ciddi katkısı olmuştur. Bu katkı hala devam etmektedir.
Türkiye, özellikle, 2000’li yılarına başından itibaren, Avrupa Birliği katılım süreciyle
birlikte, aynı zamanda siyasi alanda da köklü bir dönüşüm süreci yaşıyor.
Bu süreçte, demokrasi, hukukun üstünlüğü, teşebbüs özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü ile kamu-özel sektör ortaklığı anlayışının etkisi ve katkısı son
derece belirleyici olmuştur.
Bu itibarla, 1995 yılında Barselona Süreci adıyla başlayan Avrupa-Akdeniz Ortaklığının, AB üyesi olmayan Akdeniz ülkelerinin ekonomik dönüşüm süreçleri açısından önemli
olduğunu düşünüyorum. Özellikle, Bölge ülkeleri ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmalarının bu açıdan önemli bir fonksiyonu yerine getirdiği muhakkaktır.
Ben aynı zamanda Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği EUROCHAMBRES’in Başkan Yardımcısıyım.
Bu itibarla, EUROCHAMBRES olarak da AB’nin mali desteğiyle Bölge ülkelerindeki
özel sektör gelişimine ve yatırım ortamının iyileştirilmesine dönük projeler uyguluyoruz.
“Invest in MED” projemizi bu çerçevede uyguluyoruz.
Tabii zaman içinde, Barselona süreci isim değiştirdi. Akdeniz için Birlik adını aldı.
Burada da başlangıçta, bazı kuşkuların ve soru işaretlerinin oluştuğunu kabul etmeliyiz.
Ama sonuçta, ekonomik işbirliği, ticari ortaklık, yatırım, siyasi diyalog ve benzeri ülkeleri birbirine yaklaştıracak, diyalog ortamı sağlayacak her adıma, biz Türk iş dünyası
olarak destek vermeye devam edeceğiz.
Değerli katılımcılar,
Akdeniz kültürünün Avrupa Birliği’ne taşınması, Avrupa Birliği değerler hiyerarşisi
içinde doğru konumlandırılması öncelikle Avrupa Birliği’nin görevidir. Bu açından Bar-
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selona Süreci ve şimdiki adıyla Akdeniz için Birlik yaklaşımı, Avrupa Birliği’nin tamamına
teşmil edilmelidir.
Dini ve kültürel farklılıklar, zenginlik olarak algılanmalı ve değerlendirilmelidir. Akdeniz havzasının güneyi ve Doğu Akdeniz ile ilişkiler, Avrupa Birliği içindeki başta ISLAMOPHOBIA olmak üzere, dışlayıcı ve ötekileştirici her türlü yaklaşımdan uzak tutulmalıdır.
Biz biliyoruz ki, Akdeniz demek ortak bir kültür demektir. Akdeniz tek tanrılı üç dinin
de doğum yeridir. Medeniyetlerin ve kültürlerin eridiği potadır.
Ticaretin ve ticaret yollarının kavşağıdır. Dünyanın en önemli enerji kaynaklarının yataklarından biridir. Akdeniz, üç farklı kıtanın yer aldığı havzadır. Akdeniz’deki istikrar, barış, zenginlik hepimizin menfaatinedir.
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Global Girişimcilik Forumu
17 Kasım 2011, Ankara

67.

genel kurul
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Öncelikle Türkiye özel sektörünün çatı örgütü TOBB’un önderliğinde gerçekleştirdiğimiz, Global Girişimcilik Haftası etkinliklerinde bizimle birlikte çalışan arkadaşlarımıza
yürekten teşekkür ediyorum.
Katkıları son derece önemli ve Türkiye’de girişimciliğin geliştirilmesi adına çok önemli hizmetler yapıyorlar ve yapmaya devam edecekler.
Bugün “Fikirden Finansmana” bir girişimin hayat hikâyesini birlikte paylaşacağımız
Global Girişimcilik Forumu’na hoş geldiniz.
Nasıl ki Çin ekonomisinin yükselişinde ucuz işgücünün, ABD ekonomisinin kalkınmasında birikmiş sermaye avantajının önemi ön plana çıkıyorsa, Türkiye ekonomisinin
üzerinde yükseldiği temel direk de, girişimci ruhun başarısıdır.
Bunun en iyi göstergesi de, yeterli sermaye birikiminden yoksun, teknolojiden uzak
olan ülkemizin, son 30 yılda ekonomik alanda kat ettiği mesafedir.
Bu mesafenin en temel sayısal göstergesi, 10 kat artan milli gelirimizdir.
Girişimcilerimiz sayesinde bugün Türkiye, dünyanın 16., Avrupa’nın ise 6. büyük ekonomisidir.
İtalya ve Çin arasındaki coğrafyada, en güçlü özel sektör biziz.
Dünyanın dört bir yanında önemli inşaat projelerine imza atıyoruz. Türkiye’nin inşaat
şirketleri en büyük inşaat firmaları listesinde Çin’den sonra ikinci sırada geliyor.
Türkiye önemli bir lojistik üssü haline geldi. Karayolu taşımacılığında TIR filomuz
dünyanın en büyük ikinci filosudur.
Türkiye aynı zamanda, sahip olduğu kültürel miras ve doğal güzellikleriyle dünyanın
7. büyük turizm merkezidir.
1980’de 3 milyar dolar olan ihracatımız, gözünü budaktan sakınmayan girişimcilerimiz sayesinde 130 milyar doların üzerine çıktı. İhracatımız içinde sanayinin payı yüzde
10’dan yüzde 92’ye çıkmıştır.
Bunları hızla büyüyen “girişimci orta sınıfımız” başarmıştır. Serbest piyasa ekonomisine yönelik atılan her adımla hem yurtiçinde hem de uluslararası alanda Türk özel
sektörü daha aktif ve başarılı olmuştur. Bu açıdan, girişimciliği, ülkemizin kalkınmasının
temel unsuru olarak görüyorum.
İnsanımıza yatırım yapmak, günümüzün en önemli konusudur. Çünkü biliyoruz ki,
sermaye yastık altında kalırsa, ya da kısır bir faiz döngüsü içine hapsedilirse atıl hale
gelebilir.
İşgücünüzü kullanacak ekonomik kapasiteniz yoksa o da atıl kalabilir. Nitekim ülkemizde 2,5 milyona yakın işsizin, bir o kadar da iş bulma umudunu kaybetmiş vatandaşımız
bulunmaktadır.
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Bunun önemli bir kısmının da genç işsizlerimizden oluştuğu düşünüldüğünde, potansiyel işgücünün nasıl atıl kaldığı daha iyi anlaşılır.
Ancak, girişimci bir ruh, asla atıl kalamaz. Er ya da geç katma değer üretir. Ekonomideki yerini alır. Sadece kendine değil çevresine de faydalı olur. İstihdam sağlar. Biz de
bugün girişimci ruhumuzu desteklemek, potansiyelimizi ortaya çıkarmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz.
Değerli misafirler,
Türkiye, emek-yoğun sektörlerde büyüme fırsatlarının sonuna yaklaşıyor. Yeni ekonomik büyüme ve refah kaynakları teknoloji ve inovasyon sektörlerinden gelmek durumunda. İşte bu nedenle de girişimciliği destekleyecek politikalar gerekli.
Girişimciliğin geliştirilmesi son yıllarda TOBB’nin de en önemli önceliklerinden biri
oldu. nanıyoruz ki Türkiye küresel çapta ürün geliştiren ve satan girişimci sayısı arttıkça
büyüyecektir.
Son yıllarda Anadolu çapında girişimcilerimizi bir araya getiren genç ve kadın girişimciler kurullarını kurduk. Bu örgütler sadece ülkemizin değil, bölgemizin en büyük kadın ve
genç girişimci örgütleri haline geldi. Önümüzdeki yıl bu kurullarımız daha da büyüyecek.
Öte yandan, finansman olmadan girişimcilik olmaz. Kredi Garanti Fonu ile KOBİ’lerimizin finansmana erişiminde önemli destek sağlıyoruz. Her sektörde hızlı büyüme potansiyeline sahip şirketlerimiz var. Bunları finansmanla buluşturmanın yolu ülkemizde
girişim sermayesini geliştirmektir.
Bu vizyonla Türkiye’nin ilk girişim sermayesi fonlarından KOBİ A.Ş.’yi 2006 yılında
kurmuştuk.
O zamandan beri sektör gelişti. Bu yıl 35 fon temsilcisini biraraya getiren TOBB Girişim Sermayesi Sektör Meclisi’ni kurduk. Sektör meclisimiz, Türkiye’de girişim sermayesinin gelişmesi için kamuyla yakın bir diyalog içinde çalışıyor.
Ayrıca biliyoruz ki iyi üniversiteler olmadan dünya çapında girişimciler yetiştiremeyiz.
Bu yüzden 2004 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ni kurmuştuk.
TOBB ETÜ, icat çıkaran girişimcilerin üniversitesi oldu. Bunu da girişimcilerimizle
birlikte başardık. Bizim öğrencilerimiz, sizin öğrencileriniz dedik.
Ortak eğitim programıyla TOBB ETÜ, Türkiye’nin tercih edilen üniversiteleri arasında
parlamaya başladı. Bu yıl ilk 100’den 14 öğrenci üniversitemizi tercih etti.
İki yıl önce kurduğumuz Uluslararası Girişimcilik bölümümüzde hem iş ve ekonomiyi
bilen, hem de Rusça, Arapça gibi dilleri bilen, sadece Türkiye’de değil tüm bölgemizde iş
yapacak girişimciler yetiştiriyoruz.
Ayrıca Genç Girişimciler Kurulumuzun kurmaya başladığı üniversite girişimcilik kulüpleri ağı ile, girişimci adaylarımıza sürekli destek sağlamayı hedefliyoruz. Bu ağın ilk
toplantısını da dün yaptık.
Bugüne kadar gelişmiş, orta-yüksek teknolojili ürünlerimizi Avrupa pazarına satıyorduk. Ama Avrupa uzun bir krize girmiş durumda. Demek ki yüksek teknolojili ürünler
geliştirmek ve satmak için Amerikan pazarı her zamankinden daha önemli.
Amerikan pazarına girebilmenin anahtarı Türk ve Amerikan girişimcilerini bir araya
getirmektir.
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Bunun için Amerikan hükümeti ile Küresel Girişimcilik Programı’nı başlattık. Ayrıca
ABD Başkanı Obama’nın inisiyatifi ile kurulan PNB – “Yeni bir Başlangıç için Ortaklar”
projesinin Türkiye başkanlığını yürütüyoruz.
3-6 Aralık tarihlerinde Sayın Başbakanımız bölgemizden ve tüm dünyadan bin girişimciyi İstanbul’da bir araya getirecek. İlkini Vaşington’da Başkan Obama’nın yaptığı bu
toplantının ikincisinin İstanbul’da yapılması ülkemizin bölgesinde bir girişimcilik merkezi
olduğunun kanıtıdır.
TOBB olarak yürüttüğümüz Türkiye’nin kriz döneminde en hızlı büyüyen 25 şirketini
belirlediğimiz Türkiye 25 yarışmasında seçilen şirketlere ödüllerini de 3 Aralık günü Sayın
Başbakanımızın verecek olmasından büyük onur duyuyoruz.
Ayrıca Zirve’nin 5 Aralık gününü TOBB olarak programlıyoruz. Hem rol model girişimcilere ve hem de İstanbul’un bir girişim sermayesi merkezi olmasına ilişkin ilgi çekici
oturumlar yapacağız.
Aynı zamanda tüm Ortadoğu’da en kızlı büyüyen şirketleri bir araya getiren Arabistan
500 ödül törenlerine ev sahipliği yapacağız.
Yarından itibaren de yurtdışındaki Türk girişimcileri bir araya getiren Dünya Türk Girişimciler Kurultayı’na ev sahipliği yapacağız. DEİK ve Ekonomi Bakanlığı ile gerçekleştireceğimiz Kurultayımıza tüm dünyadan 2000’e yakın girişimci katılacak.
Türkiye’nin girişimci diasporasının küresel ekonomide devrim yaratan gücünü herkese göstereceğiz.
Değerli Kardeşlerim,
Bütün bu çabalarımızın tek bir nedeni var: Biz herkesin tersine yeni nesle, “iyi bir iş
bulma hedefini” değil, “iyi bir iş kurma hedefini” gösteriyoruz.
Sürekli şuna vurgu yapıyoruz: “Türkiye’nin petrolü yok”. Ama “Türkiye’nin insanı var,
Türkiye’nin girişimcileri var, Türkiye’nin gençleri var” diyoruz.
Çünkü bizim hazinemiz girişimci ruhumuzdur. Bu ülkedeki her kuruşun altında girişimcilik ve alın teri vardır. Bizim değerlerimiz toprağın altında değil, üstündedir.
Bakın etrafımızdaki ülkelere. Allah topraklarının altına hazineler koymuş. Hiçbir şey
yapmasalar, o kaynaklar onları besler. Ama bir türlü kalkınamıyorlar, halklarını zenginleştiremiyorlar.
Bizim zenginliğimizse toprağın üstünde. Bizim zenginliğimiz hızlı öğrenen, şartlara
hızlı uyum sağlayan, refleksi kuvvetli, “girişimci” insanımız.
İşte biz zaten, bu farkımız sayesinde bölgemizin en güçlü ekonomisi haline geldik.
Önümüzdeki süreçte dünyanın da en güçlü ekonomilerinden biri olacağız. Ben buna bütün kalbimle inanıyorum.
Kıymetli Misafirler,
Girişimcilik hususunda, gelecekten çok umutluyum. Çünkü gençlerimiz gümbür,
gümbür geliyorlar. Günümüz gençlerinin, bizlerden çok daha eğitimli ve donanımlı yetiştiğini görüyorum.
Zira girişimcilik, bilgi, vizyon ve donanımın güçlenmesi ile artacak, daha verimli hale
gelecektir.
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Bu salondaki genç girişimciler, bizim gençlik yıllarımıza oranla, kat kat daha eğitimli
ve bilgili.
Biz televizyonun yüzünü, icadından 50 - 60 yıl sonra ancak görebildik.
O dönemde maddi imkânınız olsa da bu tür teknolojilere ulaşamazdınız, çünkü devletin bu imkânları kullanacak altyapısı yoktu.
Ama bugün, dünyada icat edilen her yeniliğe, üretilen her bilgiye, bütün dünya ile aynı
anda ulaşma imkânına sahipsiniz.
Girişimci olmak bu devirde rekabet gücü kazandıran esas faktördür. Artık hedefimiz,
şehrinizde, bölgenizde, ülkenizde yarışmak değil, dünya ile yarışmak olmalı.
Siz bugün Almanya’nın mühendisleriyle, Hindistan’ın yazılımcılarıyla; Çin’in girişimcileriyle rakipsiniz.
Başarmak için hayal etmeyi bilmelisiniz. Hayal gücü olmasa Kristof Kolomb Amerika’yı
keşfedemezdi. Hayal gücü olmasa Macellan dünyanın yuvarlak olduğunu ispat edemezdi
Mutlaka hedefleriniz olmalı.
Türkler için “önce ateş edip, sonra nişan alırlar” diyorlar. Sizler bunun böyle olmadığını ispatlayacaksınız. Hedefsiz gemiye hiçbir rüzgâr yardım etmez. Bakın Türk Hava Yollarına, dünyanın en iyi takımlarını (Barcelona’yı, Manchester United’ı) taşıyor. Dünya’nın
en ünlü çikolatası Godiva bir Türk şirketinin bünyesine girdi.
Eski köye yeni adet getirin. Nokia bir zamanlar kereste üreten bir firmaydı. Şu an
dünya çapında kullanılan her üç cep telefonundan birinin üreticisi.
İcat çıkarın. Bakın, Facebook’u bir genç 19 yaşındayken kurdu. 15 milyar dolarlık bir
şirkete dönüştü. Facebooktan sonra twitter kuruldu. 2 yılda değeri 2 milyar dolara çıktı.
İcat demek illa yeni bir buluş yapmak değildir. İşte dün basit bir tezgahta satılan simit
bile artık simit sarayında daha fazla katma değerle satılıyor.
Akıl teri ve alın terini birleştirmelisiniz. Bizim PTT 170 yıllık bir şirket; 7 milyar dolar
ciro, 12 milyar dolar piyasa değeri var. Google ise 14 yıllık, ama 9 milyar dolar ciro, 150
milyar dolar piyasa değeri bulunuyor.
Değerli Girişimciler,
Bugüne kadar zor günleri hep fedakar Girişimcilerimizle aştık. Küresel ekonominin
derin bir sarsıntı yaşadığı bu günlerde de gücümüzü dinamik girişimcilerimizden alıyoruz.
Yarın da parlak geleceğimizi sizlerle birlikte kuracağız.
Cumhuriyet’imizin 100. yılında Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri
yapacağız.
İşte bunun için girişimciliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.
Dünya artık daha hızlı dönüyor. Bugün ortaya çıkan tek bir fikir, yarın milyonlarca dolarlık üretime ve ihracata dönüşüyor.
Şimdi yeni fikirlere, yeni girişimcilere ihtiyacımız var.
İşte bütün çabamız bunun için. Bütün gençlerimize ve kadınlarımıza sesleniyorum.
Korkmayın. Fikir üretin, düşündüğünüzü anlatın. Bizi 2023’e taşıyacak olan sizin fikirleriniz ve icatlarınız olacak.
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Biz, Necip Fazıl’ın dediği gibi “dev eserler bırakmak için karınca gibi çalışmak” gerektiğini bilenleriz. Biz, fikrin paradan daha değerli olduğunu bilenleriz. Unutmayın, her
girişimci kendi kaderinin mimarıdır.
Tüm girişimcilere ve girişimci olmak isteyenlere bir çağrımız var. “İçindeki girişimciyi
harekete geçir!” diyoruz.
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Anayasa Platformu
Vatandaş Toplantıları
8 Ocak 2012, Ankara
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Toplumun bütün kesimleri artık yeni bir Anayasa istiyor. Çünkü bu milletin Türkiye
için çok büyük idealleri var. Bu milletin idealleri artık mevcut kalıba sığmıyor. Türkiye’nin
hedefleri ile mevcut altyapı artık uyuşmuyor.
İktisadi, sosyal ve siyasi dönüşüm sürecinin, artık yeni bir Anayasa ile taçlandırılması
gerekiyor.
Yeni Anayasanın;
-bireyi esas alan,
-her türlü ayrımcılığı dışlayan,
-eşitlik idealini toplumsal hayatın her alanında gerçekleştirmeye çalışan,
-bireylere evrensel standartlara uygun olarak temel hak ve özgürlüklerden yararlanma imkanı tanıyan,
-demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışını muhafaza eden,
bir anayasa olması gerektiğine inanıyoruz.
Yeni anayasanın yalnızca yazılması değil, katılımcı bir tartışma süreciyle hep birlikte
yapılması gerekiyor. Anayasa tartışma sürecinin Türkiye’nin meselelerinin konuşulacağı
hür bir tartışma platformuna dönüşmesi gerekiyor.
Dar gelen elbiseyi değiştirmeliyiz; ama bu sefer terzi halkın kendisi olmalı. Anayasa
uzmanların mutabakatını değil, toplumun mutabakatını yansıtmalı.
Katılımcı anayasa yapma sürecini biz 2007 yılında başlattık.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye
İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, HAK- İşçi
Sendikaları Konfederasyonu, Memur Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Türkiye Noterler Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak Anayasa Platformu’nu tam da bu amaçla kurduk.
Platformumuz gün geçtikçe büyüdü. Bugün aramızda TÜSİAD, TİM, MÜSİAD, TUSKON, TÜMSİAD, TÜRKONFED, KADER, Türkiye Sakatlar Federasyonu, İnsan Hakları Derneği, Özürlüler Vakfı, Başkent Kadın Platformu, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Sivil Toplumu
Geliştirme Merkezi gibi birçok sivil toplum kuruluşumuz var.
Çalışmalarımıza destek veren tüm kuruluşlara ve Başkanlarına buradan teşekkür
ediyorum.
2007 yılında Anayasa Platformu logosunun alt başlığı “Söz sizde” diyordu. O vakit yeni
anayasa nasıl yapılmalı, hangi ilkelere dayalı olmalı diye bir tartışma süreci örgütlemiştik.
Ben milletimizin her meseleyi tartışabilecek olgunluğa ulaştığını o günlerde yaptığımız toplantılarda görmüştüm. Memlekette herkesin bu açık gerçeği görmesi kolay olmadı. O günden bugüne zorlu bir süreçten geçtik.
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Bugün tarihi bir gündeyiz. Cumhuriyet tarihinde ilk defa katılımcı bir Anayasa yapacağız. Bunu kapalı kapılar ardında, uzmanların isteklerine göre değil, hep birlikte yapmalıyız.
Burada bulunan herkesin çorbada tuzu bulunacak. Türkiye’de müzakereci demokrasinin ilk uygulamasını gerçekleştireceğiz. Demokrasimize sınıf atlatacağız.
İşçi, işveren, esnaf, çiftçi, memur, emekli, halkımızın tüm kesimleri görüşlerini ortaya
koyacak, kendi Türkiye’sini çizecek.
Birbirimizin gözünün içine bakarak meselelerimizi konuşacağız. Bu süreçte Türkiye
konuşacak, halkın anayasası doğacak.
Bugün buraya gelerek bu ortamın oluşmasına katkı veren Sayın Meclis başkanımıza
ve Uzlaşma Komisyonunun çok değerli üyelerine bu çerçevede çok teşekkür ediyoruz.
Bu toplantı bizim için bir başlangıç niteliğinde. İlk kez sorularımızı ve yöntemimizi
deniyoruz. Bugün aramızda 350 Anayasa Gönüllüsü var. Gönderdiğimiz 40 binin üzerinde
yazılı ve sesli mesaja cevap veren 2500 kişinin arasından Anayasa Gönüllüsü olarak buraya geldiler.
Bu tartışma sürecinde aramıza binlerce Anayasa Gönüllüsü daha katılacak.
Anadolu’nun dört bir tarafında 1000’er kişilik vatandaş toplantıları düzenleyeceğiz.
Her bir ilin anayasal meselelere yönelik eğilimlerini ortaya koyacağız. Uzlaşı alanlarını tespit edeceğiz. Ve bunları en sonunda derleyip Meclis Başkanlığımıza teslim edeceğiz.
Türkiye’nin Anayasasını konuşacağı bu süreçte bize destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyorum.
Ama en çok bu salondakilere teşekkür ediyorum. Ailelerinizle geçireceğiniz bir pazar
gününü bize ayırdınız. Türkiye’nin geleceğine katkı sağlıyorsunuz.
Özgürlüğün, zenginliğin ve eşitliğin Türkiye’si için katkı veriyorsunuz.
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Enerji Verimliliği
Konferansı
12 Ocak 2012, Ankara
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Kalkınmakta olan ve nüfusu artan bir ülke olması nedeniyle, ülkemizin enerji tüketimi hızla artıyor. Geçtiğimiz yıl % 9.6’lık büyüyen bir ekonomiyiz.
Tabi bu rekorlar, bu başarılar su yakarak olmuyor, ciddi anlamda enerji tüketiyoruz.
Yıllardan beri ekonomide ve sanayide en çok sıkıntısını çektiğimiz konuların başında, verimlilik geliyor.
Hem kaynaklarımız kıt, hem de enerjimiz deryaymış gibi tasarruf etmeyi düşünmüyoruz. Ve kaybediyoruz, açık söylüyorum cepten yiyoruz.
Enerji zaten pahalı, önümüzdeki dönemde de fosil yakıtların fiyatlarının düşmesi için
herhangi bir somut neden görünmüyor.
O zaman yapılması gereken verimliliği arttırmak suretiyle maliyetleri düşürmektir.
Girdi maliyetlerinin yüksekliğinden hepimiz şikâyetçiyiz.
Değil miyiz arkadaşlar? Bana gelen en büyük şikâyet girdi maliyetlerinin yüksekliği...
Rakiplerimizle aynı şartlarda üretim yapmak istiyoruz. Ama açık söylüyorum; sanayiciler
olarak bizim de üzerimize düşenler var.
Ne yazık ki biz sanayi de halen, bir ürün elde etmek için, Avrupalının iki katı enerji kullanmak zorundayız. Bu durumu değiştirmek için; üretim makinalarımızı değiştirmeliyiz.
Daha az enerji kullanan makinalara hızla geçmeliyiz. Bak arkadaş ben Kayseri’liyim,
para kazandırmayan işi öğütlemem.
Tasarruf edilen enerji üretilen enerjidir ve aslında en ucuz enerjidir. Enerji tasarrufu
ettikçe para kazanırsınız. Bedava para var burada!
İki tane petrol kuyusu açınca seviniyoruz, enerji tasarrufu sağlamak, petrol bulmaktan farklı değildir.
Üstelik enerji Bakanlığımızın; enerji verimliliğini arttıracak ciddi destekleri var. Proje
ve gönüllü anlaşmalarında 1 milyon TL’ye kadar destekler var.
Destek almasan bile yatırımların geri dönüşü noktasında birçok başarı örneği var.
Sanayicilerimiz bana gönderiyor.
Yatırımların 6 ayda, 9 ayda döndüğü projeler var. Daha sonra müthiş bir kar artışı
yakalıyorlar.
Sanayi kuruluşları için enerjiyi verimli kullanarak elde edilecek kazançlar, doğrudan
karın yakalanmasıdır.
Sanayicilerimizden rica ediyorum, enerjinizi boşa harcamayın, buradaki kazancı ıskalamayın hem kendinize hem de ülkenize kazandırın.
Değerli Konuklar,
Bu enerji verimliliğini arttırmak hem sanayicimize hem de 74 milyona kazandıracak.
Sayın Bakan bu işe öncülük ediyor, aslında cari açığa Kayseri işi çözüm getirdi.
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Türkiye olarak enerjinin yüzde 80’ine yakınını dışarıdan ithal ediyoruz. Hem enerjiyi
dışarıdan temin edeceksin, hem döviz ödeyeceksin hem de enerjiyi israf edeceksin. Bu
kabul edilebilecek bir durum değildir.
Sanayiciler olarak enerjinin kıymetini bilerek bunu son derece tasarruflu kullanmanın yollarını bulmalı, katma değeri fazla olan sektörlere yönelmeli, enerji tasarrufuna çok
büyük önem vermeliyiz.
Tekrar söylüyorum; enerji tasarrufu ile önemli bir miktarda enerjiyi tekrar geri kazanma, böylece maliyeti azaltma imkânı mevcuttur.
Hükümetimiz döneminde çıkartılan “enerji verimliliği kanunu” bu yönde atılan olumlu bir adım olmuştur.
Enerji verimliliğine yönelik yatırımların önündeki finansal engellerin aşılması ve
enerji maliyetlerinin toplam üretim üzerindeki payının azaltılması, rekabet gücünün korunması açısından büyük öneme sahiptir.
Değerli Konuklar,
Bir önemli hususu da vurgulamak isterim. Verimli enerji kullanımı hayatın her noktasında uygulanması gereken ve toplumun benimsediği bir yaşam tarzı olmalıdır.
Zira Türkiye’de tüketilen enerjinin önemli bir kısmı da binalarda ısınma amaçlı kullanılıyor. Ancak mevcut 18 milyon konutun yüzde 90’ında hiç bir yalıtım bulunmamakta.
Burada da müthiş bir enerji israfı yaşanıyor. Isı yalıtımı yapılması halinde konutlarda
yakıt giderleri yarı yarıya varan ölçüde düşebilecek.
Avrupa’da alternatif enerji, yalıtım, enerji tüketimini en aza indirgeyen verimli cihazlara vergi istisnaları, muafiyetleri var. Enerji verimliliği için yatırım yapanlara faizsiz kredi
sağlanıyor.
Benzer şekilde evlerdeki konutlarda tüketilen enerjinin yaklaşık yarısı da beyaz eşya
tüketimi kaynaklıdır. Ve bu beyazeşyaların çoğu, özellikle de buzdolapları, fazla enerji tüketen yapıda.
Evlerde kullanılmakta olan 24 milyon buzdolabının yaklaşık 15 milyonu enerji verimliliği düşük ürünlerden meydana geliyor.
Bunların A sınıfı ürünlerle değişmesini sağlarsak Atatürk Barajı’nın ürettiği elektrik
miktarı kadar elektrik tasarrufu yapılabilir.
Dolayısıyla bir kısım vergisel teşvikler getirerek, buzdolabını değiştirmeyi düşünmeyenlerin bile yeni buzdolabı almasını sağlayacak sistemler geliştirilmeliyiz.
Öte yandan enerji üretimimizi daha verimli hale getirirken, çevre tahribatını asgari
seviyelerde tutacak teknolojileri de kullanmamız gerekiyor.
Hidroelektrik ve rüzgâr kaynakları başta olmak üzere, birçok yenilenebilir enerji kaynağı açısından zengin bir ülkede yaşıyoruz.
Hem çevremizi korumak, hem de enerji güvenliği ve dışa bağımlılığımız azaltmak
için, bu kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanmaya öncelik vermeliyiz.
Türkiye ne yazık ki, nükleer enerji konusunda da geç kalmıştır. Elektrik arzında sağlıklı bir çeşitlendirme sağlamak için elektrik üretim kaynakları arasına nükleer enerji
mutlaka dâhil edilmelidir.
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Önümüzdeki 10 yıl zarfında Türkiye’nin petrol ve doğalgaz ithalatı faturasının 500 milyardan fazla olması bekleniyor. Yerel kaynaklara yapılacak her yatırım, dışarıya bağımlılığımızı ve bu büyük faturayı azaltacaktır.
Sürdürülebilir kalkınma yolunda atılan adımlar, Türk iş camiasında giderek daha çok
önem kazanıyor.
Enerji bakanlığımızın, özel sektörümüzle istişare içinde, sanayicimizin rekabet gücüne ve ülkemizin dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlayacak, enerji verimliliği politikalarını hayata geçireceklerine inanıyorum.
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Yeni Ticaret Kanunu
Konferansı
16 Mart 2012, Ankara
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Küresel krizin ardından dünyada yeni bir rekabet haritası şekilleniyor. Bu yeni ortama
uyum sağlayan ülkelerin daha hızlı büyüdüğünü, daha fazla zenginleştiğini görüyoruz.
Türkiye’de ekonomiyi büyüten, yatırımları ve istihdamı sağlayan özel sektörümüzdür.
Bu yüzden özel sektörü güçlendirecek her adım, gündemin esas maddesi olmalıdır.
Yeni Ticaret kanunu, sanayicinin, tüccarın anayasasıdır. Ekonomimizin kurumsal altyapısını güçlendirecek bu temel kanuni düzenlemeye, bu yüzden büyük önem verdik. Zira
2012 yılında 1950 model arabayla daha fazla yol alabilmemiz mümkün değildi.
İşte bu nedenle, yıllardır Meclis gündeminde bekleyen bu kanunun, öncelikle yasalaşması için, 2 sene önce iktidar ve muhalefet partilerini ziyaret ettik. Onlara özel sektörün
geleceği açısından bu düzenlemelerin önemini anlattık.
Sonrasında, hem bu yasal düzenlemelerin hızla gerçekleşmesi, hem de bu süreçte
siyasette sağlanan diyalog ve uzlaşma, iş dünyamıza büyük moral vermiş, yeni başarılara
ulaşma mücadelemizde bizleri motive etmiştir.
Şunu da belirtmek isterim. Bu Kanun’un tüm maddelerinde mutabık kalmadık. İtirazımız olan yerler vardı. Ancak yürürlük sürelerinin uzun tutulması sayesinde, bunların da
çözülmesini bekliyoruz.
Bunları Meclis süreçlerinde de dile getirdik. Uygulamaya ve uyum sürecine ilişkin
belirsizlikler olduğunu söyledik. O gün seçim arifesine denk gelmişti. İki ihtimal vardı. Ya
çıkmayacaktı. Ya da yasayı acil çıkartıp, sonra gerekli düzenlemeleri yapacaktık.
O zaman dedik ki: “Bizim kaybedecek vaktimiz yok. Yasa temel şeklini aldı. Vakit kaybetmeden çıkaralım. İş dünyası da belli bir süre değerlendirsin” dedik.
Uzun bir yürürlük süresi olsun. Bu süreçte iş dünyası yasayı anlasın, itirazları, çekinceleri getirsin, rötuşları da yürürlüğe girmeden önce yapalım dedik.
Şimdi yeni Ticaret Kanunu ile Türkiye ekonomisinde yeni bir perde açılıyor. Uluslararası standartlarda kurallar, ticari hayata hâkim olacaktır.
Şirketlerimizin, özellikle de KOBİ’lerin bu yeni döneme uyum sağlaması için önemli
hazırlıklar yapması gerekiyor. Bu hazırlığı yapmayan veya geciktiren şirketlerimiz, rekabette zorlanacaklardır.
Eski Ticaret Kanunu, 1957’de yürürlüğe girmiştir. Kabul edildiğinde, zamanın en iyi
ve çağdaş Kanunlarından biri olarak nitelendirilen bu Kanun, yaklaşık 54 yıldır Türk ticari
hayatını düzenleyen temel Kanun idi.
Ancak zaman geçtikçe, günümüz ihtiyaçlarına yeterince cevap verememeye başlamış, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmıştır. Yeni Ticaret Kanunu, önemli
ve temel felsefe ve yaklaşım değişikliği içermektedir.
Bu da halen mevcut şirketlere, uyum konusunda önemli yükümlülükler getirmektedir. Şirketlerin mali tabloları ve hazırlanma ilkeleri, uluslararası anlamda standartlaşmakta, şirketler internet sayfaları aracılığıyla şeffaflaşmaktadır.
Bu arada yeni kanunla, göstermelik paylarla yapay şirketler kurulması dönemi kapanmakta, gerçek duruma uygun, gerçek ortağı yansıtan, tek ortaklı şirketlerin kurulması olanağı getirilmektedir.
Özetle yeni Ticaret Kanunuyla, ülkemizde ticari hayatı adeta yeniden inşa edecektir.
Bu süreçte, şirketlerimiz büyümek istiyorsa, hazırlıklara şimdiden başlamalıdır.
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Şirketlerimizin, yeni Ticaret Kanunu’na, ne ölçüde hazır olduklarını saptamak üzere,
‘’TTKmetre’’ isimli bir anket hazırladık. TOBB’un internet sayfasında kullanıma açtık. Yani
bedava danışmanlık hizmeti veriyoruz. Şirketlere check-up yapıyoruz.
TTKmetre’de 6 ana konu başlığı altında 44 soru var. Bu anketteki soruları cevaplandıran firmalar, yeni düzenlemelere ne kadar hazır olduklarını ve ne yapmaları gerektiğini
görebilecektir.
Ayrıca şirketlerimizin yeni Ticaret Kanunu’na hazırlık ve uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla hazırladığımız bir kitapçığı da, hem Türkiye genelinde dağıtık hem de kendi
web sayfamızda yayınladık.
Böylece şirketlerimizin yeni kanuna hazırlık ve uyum sürecini kolaylaştırmak üzere
şirketlere yardımcı olacağız.
Bakın Türkiye ekonomisi gücünü ve dinamizmini tüm dünyaya kanıtlamıştır. 2011 genelinde yüzde 8,5 büyümeyi başarmıştır.
Türkiye’nin bu başarıyı Avrupa ekonomilerinin ardı ardına krize girdiği, Orta Doğu
coğrafyasında ciddi siyasi çalkantıların olduğu bir dönemde gerçekleştirdiği unutulmamalıdır.
Bu performansıyla Türkiye ekonomisi AB, OECD ve G-20’de Çin’den sonra en hızlı
büyüyen ikinci ülke olmuştur. Büyüme performansında Türk özel sektörünün katkısı son
derece büyüktür.
Özel tüketim ve yatırım harcamalarının büyümeye katkısı yüzde 9,5 olarak gerçekleşmiştir. Kamu harcama ve yatırımlarının katkısı binde 4’te kalmıştır.
2011 yılında özel sektörde çalışan kişi sayısı 1 milyon artmıştır. Böylece Türkiye’de
işsizlik düzeyi kriz öncesi seviyelerin bile altına gerilemiştir.
Bunları neye rağmen başardık. Dünya rekabet endeksinde 65. sırada olmamıza rağmen. Rekabet Endeksinde 65. sırada olacaksın. Ama dünyanın 17. büyük ekonomisi olacaksın.
Şimdi daha da iyisini yapmak yapıyoruz. Ama altımızdaki arabanın modelini de yükseltmemiz lazım. O yüzden maç yaptığımız sahayı rakiplerle eşit şartlara getirin yeter. Biz
zaten gerisini hallederiz.
Anadolu’da pek çok şehirde yeni Ticaret Kanunu’nu anlatıp görüş önerileri topluyoruz. Nisan sonuna kadar hepsini ilgili kurumlara aktaracağız. Onlar da inanıyoruz ki gerekeni yapacaklardır.
Biz, bu yasa temmuz’da yürürlüğe girsin diye çalışıyoruz. Tüm bu çabalarımız yasanın
planlandığı gibi Temmuz ayında yürürlüğe girmesi içindir. Girsin ki, bir an önce yolumuza
devam edelim.
Yasadaki muğlâklıklar, uygulamadaki olası aksaklıklar ortadan kalkacak ki, yasa hepimizin içine sinsin. Bizim amacımız yasanın dayandığı şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi
temel ilkelere dokunmadan, uyumu kolaylaştıracak rötuşları yapmaktır.
Kanunda yer alan muğlâk, istisna ve muafiyetleri kesinleştirmek, iş dünyasının sağlıklı işleyişi açısından önemlidir.
Yeni TTK bir devrimdir. Uygulamaya sağlıklı bir şekilde geçtiğimizde Türkiye’nin önü
açılacaktır. Böylece dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize emin
adımlarla yürümeye devam ederiz.
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