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Sayın Genel Kurul Başkanım ve Konsey Başkanlarım,
Çok kıymetli Oda ve Borsa Başkanlarım, Meclis Başkanlarım,
Genel Sekreterlerim, Genel Kurul delegelerim,
Değerli çalışma arkadaşlarım,
Basınımızın seçkin mensupları,
Sizleri, şahsım ve TOBB Yönetim Kurulu adına gönül dolusu muhabbetle
selamlıyorum.
74. Genel Kurulumuza hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Konuşmamın başında, ahirete uğurladığımız
mensuplarına, Allah’tan rahmet diliyorum.

tüm

dostlarımıza,

camiamız

Öte yandan İsrail’in Filistinlilere yönelik, dünkü, insanlık dışı saldırısını şiddetle
kınıyor, ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
ABD yönetiminin uluslararası hukuku yok sayarak İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e
taşıma kararının ne kadar yanlış olacağını vurgulamıştık.
Maalesef, Gazze’de yaşanan ölümler gergin olan bölgemizi daha da gergin hale
getirdi.
Bu saldırıları asla kabul edemeyiz.
Filistin ve Kudüs yalnız değildir.
Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Bakanlarımızla birlikte,
camiamıza uzun süre hizmette bulunmuş arkadaşlarımıza, Hizmet Şeref Belgelerini
takdim ettik.
Yarın da inşallah, mübarek Ramazan başlıyor.
Dilerim Ramazan, ülkemizde ve İslam dünyasında hayırlara vesile olsun.
Barış, kardeşlik ve huzur getirsin.
Sayın Başkanlar, Kıymetli Delegeler,
Oda ve Borsalarımızın seçimleriyle başlayan, uzun bir seçim dönemini bitiriyoruz.
Sizler, demokrasi sınavından başarıyla geçtiniz.
Özel sektörü temsil görevini hakkıyla üstlendiniz.
Ülkemizin dört bir yanında, yüzbinlerce tüccarın, sanayicinin oylarıyla seçildiniz.
Yani, demokrasinin ve sandığın gücüyle buradasınız.
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Oda ve Borsa seçimlerimiz sonucunda Başkanlarımızın yüzde 42’si, meclis
üyelerimizin de yüzde 50’si değişti.
Seçilen tüm başkanlarımı ve delegelerimi, yürekten kutluyorum.
Yeni seçilen ve bu büyük ailenin bir ferdi olan başkanlarıma ve delegelerime de hoş
geldiniz diyorum.
Değerli dostlarım,
Zorlu bir dönemi başarıyla tamamlamış olmanın, huzur ve mutluluğunu yaşıyorum.
Bunu mümkün kılan Cenab-ı Hakka hamd ediyorum.
2013-2018 döneminde hem üyelerimize hizmet etme, hem de ülkemiz ekonomisine
katkı sağlama noktasında, pek çok proje hayata geçirdik.
Az önce filmde de izlediniz.
Bütün bu faaliyetler, elde edilen tüm bu başarılar, sizin emek ve gayretlerinizin
eseridir.
Ne yaptıysak, neleri başardıysak, gücümüzü sizden aldık, sizin desteğinizle yaptık.
Biz, bir olduk, iri olduk, diri olduk.
Sesimiz daha gür çıktı.
Biz, bir oldukça önümüzdeki engelleri aştık, yeni yollara çıktık.
Ahiliğin, “doğru ok, menzil alır” düsturuyla, her zaman dosdoğru olduk.
Ülkemizin, milletimizin, camiamızın hak ve hukukunu koruduk.
Bu çatı altında hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık.
Gönüllerimizi de, aklımızı da farklı seslere, farklı düşüncelere açtık.
“İstişare sünnettir” öğüdüne hep bağlı kaldık.
Anadolu’nun sesi, yüreği olduk.
Bu birliktelik sizlerin eseridir.
Her birinizi tek tek tebrik ediyor, en içten şükranlarımı sunuyorum.
Bu
dönemde
Yönetim
Kurulumda,
Konseylerimizde,
Kurullarımızda,
Komisyonlarımızda, birlikte görev yaptığımız arkadaşlarıma yürekten teşekkür
ediyorum.
Değerli dostlarım,
Bu süreçte 4 ana meseleye odaklandık.
İlk olarak Oda ve Borsalarımızın gücünü ve kapasitesini artırdık.
Şirket kurmak için kapı kapı gezme dönemi bitti.
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Odalarımızı tek durak ofise dönüştürdük.
Oda ve Borsalarımızda dijital dönüşümü gerçekleştirdik.
Bütün işlemleri, tek tuşla yapar hale geldik.
Odalarımızın sorumluluk aldı. Organize Sanayi Bölgelerimiz gelişti ve sanayi
Anadolu’ya yayıldı.
Ticaret Borsalarımız, elektronik satış salonlarını, akredite laboratuvarlarını ve canlı
hayvan borsalarını reel sektörün hizmetine sundu.
Dün, yabancı dil bilen çalışanımız yoktu.
Bugün Odalar ve Borsalar, uluslararası projelere imza atar hale geldi.
Yurtdışından kaynak temin ediyor, Avrupa Odalarıyla birlikte çalışmalar yapıyoruz.
Akredite olan Oda ve Borsa sayımız her sene artıyor.
Şu an 269 Oda ve Borsamız akredite, yani 5 yıldızlı.
Avrupa’nın en iyi Odalarıyla aynı hizmeti, aynı kalitede verdikleri belgelendi.
Bugün dünyada üyesine en çok hizmet veren, en gelişmiş, ilk 3 Oda-Borsa
sisteminden biri, biziz. Yani Türk Oda-Borsa sistemidir.
Yurt dışında diyorlar ki, ülkenizde özel sektörün gelişmesini istiyorsanız,
Türkiye’dekine benzer Oda ve Borsa yapısı kurun.
İşte bu onurun, bu gururun, bu başarının sahibi sizlersiniz.
Gecesini gündüzünü bu camianın gelişmesine, büyümesine adayan, ülkesi ve milleti
için, tek kuruş almadan çalışan sizleri, Oda ve Borsa Başkanlarımı, Yönetimlerini,
Meclis Başkanlarımı, Meclislerini ve Meslek Komitelerini, Genel Sekreterlerini, yani
bu salonda bulunan sizleri, içtenlikle alkışlıyorum.
Sağ olun, var olun!
Odaklandığımız ikinci konu, özel sektörümüzün yurtdışındaki lobisiydi.
Eskiden kapısından dahi giremediğimiz küresel iş örgütlerinin tamamında artık söz
sahibi olduk.
Özel sektörümüzün çıkarlarını tüm dünyada savunan bir camia haline geldik.
Dünyanın en büyük iş örgütü olan Milletlerarası Ticaret Odası, Avrupa’nın en büyük
iş örgütü Eurochambres, İslam dünyası iş örgütü İslam Ticaret-Sanayi Odası, AsyaPasifik Konfederasyonu.
Seçimle bunların hepsinin yönetimine girdik. Türk iş dünyasının sesi olduk.
Üçüncü önceliğimiz, ülke meselelerinde inisiyatif almak oldu.
15 Temmuz hain darbe girişiminde, darbe bildirisi okunur okunmaz ilk tepkiyi biz
gösterdik.
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“Darbeyi asla kabul etmiyoruz, seçilmiş meşru hükümetin yanındayız” dedik.
Bütün üyelerimizi meydanlara, demokrasiye sahip çıkmaya davet ettik.
Terör saldırılarının arttığı dönemde, “teröre hayır, kardeşliğe evet” diyerek Türkiye’nin
en büyük yürüyüşünü düzenledik.
Afrin Zeytindalı harekâtında, bizzat sınır bölgesine giderek devletimize desteğimizi
gösterdik.
Bir kez daha ifade ediyorum.
Bu camia, her zaman devletinin, milletinin yanındadır.
Dördüncü olarak, Türkiye’nin zenginleşmesi için fikir ürettik, proje ürettik.
Her önemli meselede, bu camianın katkı vermesi istendi.
“İstihdam Seferberliği”nde, finansmana erişimde, “Türkiye’nin Otomobili”nde bu hep
böyle oldu.
İşte bu itibardır, güçtür.
Türk özel sektörünün gücüdür. Oda ve Borsalarımızın gücüdür.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin gücüdür.
Biz biliyoruz ki sizlerin zenginliği Türkiye’nin zenginliği.
Bu bilinçle üyelerimizin sorunlarını çözmek için pek çok alanda adım attık.
Mesleki eğitim büyük bir sıkıntıydı.
İlk defa özel sektör, Oda ve Borsalarımız vasıtasıyla, mesleki eğitimde söz sahibi
oldu.
Şirketlerimiz daha çok ihracat yapsın diye yurtdışı taşımacılığına 35 milyar Avro kefil
olduk.
Dünyada en çok TIR karnesi veren kuruluş haline geldik.
Tüm büyük kara gümrük kapılarımızı modernize ettik.
Kredi Garanti Fonu kanalıyla, KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırdık.
Üyelerimize kefil olduk.
TOBB Nefes Kredisiyle, bugüne kadar uygulanmış en düşük faiz oranıyla,
KOBİ’lerimiz kredi aldı.
Yaklaşık 700 bin üyemiz, tüm bunlar sayesinde ucuz kredi imkanına ulaştı.
Değerli arkadaşlarım,
Kültürümüzde güzel bir söz var: “zorlaştırmayın, kolaylaştırın”.
Biz de iş ve yatırım ortamı önündeki engelleri tespit edip, hükümetimizle birlikte
kaldırdık.
10

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr

DAHA İYİ BİR GELECEK, DAHA İYİ BİR TÜRKİYE İÇİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER XVII.

En çok şikâyet ettiğimiz konu olan, istihdam maliyetlerinin düşürülmesini sağladık.
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, KOBİ’lerimize büyük yükler getiriyordu, bunları
kaldırttık.
Mesleki Yeterlilik konusunda da hemen inisiyatif aldık.
81 ilde üyelerimize tehlikeli mesleklerde sınav ve belgelendirme hizmeti verdik.
Çek’e olan güven kaybolmuştu.
Burada da yine bir ilki gerçekleştirdik.
Çek’e itibarını yeniden kazandıran kare kod uygulamasını hayata geçirdik.
Sanayicinin üzerindeki emlak vergisi yükünün azaltılmasını sağladık.
Konutta, beyaz eşyada, mobilyadaki vergiler, bizim önerimizle indirildi.
Turizm sektöründe uçak ve kurvaziyer destekleri, bizim talebimizle getirildi.
Sigorta acentelerimizi KOBİ kapsamına aldırdık.
Hep şikâyet ettiğimiz damga vergisinin kapsamını daralttık.
Yıllardır hep talep ederdik.
Vergisini düzenli ödeyen mükellef için, yüzde 5 vergi indirimi de nihayet geldi.
Biriken KDV alacaklarımız konusunda da talebimiz üzerine bir çalışma başlatıldı.
Bunun da sonuçlanmasını bekliyoruz.
Tarımda 50 yıllık hayalimiz gerçek oldu.
Lisanslı Depoculuk sistemini başlattık.
Ürün İhtisas Borsası için de ilk adımı attık.
Büyük sıkıntı yaşadığımız bir başka alan, yargı sistemiydi.
Özellikle İş Mahkemelerindeki davalarda, işveren yüzde 99 haksız çıkıyordu.
Bunu değiştirmek üzere, zorunlu arabuluculuk sisteminin uygulamaya alınmasını
sağladık.
Aylar, hatta yıllar süren davalar, artık günler-haftalar içinde çözülüyor.
Bu vesileyle, bizlere her zaman destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza,
Başbakanımıza, Bakanlarımıza ve Meclisimize, bizimle birlikte çalışan, emek veren
bürokratlarımıza, camiamız adına teşekkür ediyorum.
Kıymetli dostlarım,
Allah’a çok şükür, tüm bu çalışmalarımız sonuç verdi.
İçerde ve dışarda terör örgütlerinin saldırılarına rağmen, özel sektörümüz daha fazla
çalıştı, üretti.
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Türkiye ekonomisi hızlı bir toparlanma ve büyüme gösterdi.
Oda ve Borsa üyelerimiz geçen sene yeni bir başarı hikâyesi yazdı.
1,5 milyon ilave istihdam sağladık.
327 milyar lira makine-teçhizat yatırımı yaptık.
160 milyar dolar mal ihracatı gerçekleştirdik.
44 milyar dolar turizm ve taşımacılık geliri elde ettik.
Bütün dünyaya, bu milletin neler yapabileceğini gösterdik.
Tüm bunları sizlerle başardık.
Oda ve Borsalarımızda ortaya koyduğunuz çağdaş vizyonla başardık.
İşte bu nedenle bu salonu dolduran Türk özel sektörünün temsilcisi delegelerimizi
yürekten kutluyor, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız!
Sevgili dostlar,
Sıkıntılarımız var mı? Elbette var.
Bunları da biliyor, hükümetimizle paylaşıyor, çözmek için çalışıyoruz.
24 Haziran seçimlerinden sonra da bunları takip edip, sonuçlandırmak için gayret
göstereceğiz.
Daha yapacak çok işimiz var.
Ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için, iş dünyası daha hızlı koşmak zorunda.
İş dünyasının hızlı koşabilmesi için de, bizim önden gidip, yolu açmamız gerekiyor.
Oda ve Borsalarımızda Tahkim ve Arabuluculuk Merkezleri açacağız.
Coğrafi işaretli ürünlerimizi, helal gıda sertifikasına sahip ürünlerimizi önce ülkemizde
sonra dünyada yaygınlaştıracağız.
81 ildeki eğitim tesislerimizi tamamlayıp, Oda ve Borsalarımızın bulunduğu 160
ilçemize de, yeni eğitim tesisleri kazandıracağız.
Yeni dönemde daha çok çalışacağız, daha hızlı çalışacağız, daha verimli çalışacağız.
Önce KOBİ’lerimizi küresel KOBİ’ler haline getirmeliyiz
Sanayi 4.0 ile sanayimizi bir üst seviyeye çıkarmalıyız.
Yerli ve akıllı üretimle ithalatı yüksek ürünlerin Türkiye’de üretilmesini sağlamalıyız.
E-ticaret ve E-ihracat hamlesi başlatarak, yeni ürünlerle yeni pazarlara girmeliyiz.
Türkiye’yi bu coğrafyanın girişimcilik üssü yapmalıyız.
Nitelikli eleman açığını kapatmak üzere, mesleki eğitim sistemini özel sektörle tam
entegre kılmalıyız.

12

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr

DAHA İYİ BİR GELECEK, DAHA İYİ BİR TÜRKİYE İÇİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER XVII.

Bu hedefler için, üzerimize düşeni yapmaya hazırız, yapacağız.
Saygıdeğer Başkanlarım ve Delegelerim,
Bugüne kadar sizlerle birlikte, hayal görünen nice hedefi gerçeğe dönüştürdük.
Bugün hayal gibi görünen nice hedefe de yarın, yine birlikte ulaşacağız.
Umutsuzluğa asla prim vermeyeceğiz.
Fitneyi, ayrışmayı asla yanımıza yaklaştırmayacağız.
Kimseyi ötekileştirmeyecek, öteki diye görmeyeceğiz.
Tüm farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edecek, Türkiye’yi bu zenginlikle daha da
büyüteceğiz.
Biz kendimize güveniyoruz.
Hedeflerimiz büyük.
Türkiye sadece bölgesinin değil, dünyanın ekonomik devi olacak.
Dünyada en fazla uluslararası müteahhit Türkiye’den çıkacak.
En fazla taşımayı Türk lojistikçileri yapacak.
En fazla turisti Türk otelleri ağırlayacak.
Türk perakendecileri dünya çapında dağıtım ağları kuracak.
Türkiye en fazla sanayi malı ihracatı yapan ülke olacak.
Çevre coğrafyamızda her yerde şantiyelerimiz, yatırımlarımız bulunacak.
Türk çiftçisi sadece ülkemizi değil, tüm dünyayı besleyecek.
Türk malları fiyatıyla değil, kalitesiyle tercih edilecek.
Uluslararası yatırımcılar Türk şirketlerine ortak olmak için sıraya girecek.
Ve dünyadaki her evde en az bir Türk malı kullanılıyor olacak.
Benim çok kıymetli yol arkadaşlarım,
Mustafa Kemal Atatürk’ün ve aziz şehitlerimizin emaneti olan bu ülke, hepimizin
omuzlarında yükselecek ve yeniden lider ülke haline gelecek.
Bunu da hep birlikte başaracağız.
Zira bizi başarıya ulaştıracak esas güç, birliğimizdir.
Sizlerle birlikte çalışmaktan, mesai arkadaşınız olmaktan büyük şeref duyuyorum.
Allah gönlümüzü zengin, emeğimizi ve kazancımızı bereketli, milletimizin birliğini,
dirliğini ve kardeşliğini daim kılsın.
Yolumuz, bahtımız açık olsun.
Allah, yar ve yardımcımız olsun.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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Bugün çok hayırlı bir işin başlangıcını yapıyoruz.
Ekonomi Bakanlığımız ihracatı arttırmak üzere E-ticaret Sitelerine Toplu Üyelik
Desteğini hayata geçirmişti.
Şimdi de bu kapsamda Bakanlığımızla birlikte E-ihracat Seferberliği başlatıyoruz.
Bugün başlangıcını yaptığımız projemizin amacı ülkemizi 500 milyar dolar ihracat
hedefine yaklaştırmaktır.
Bu amaca TOBB’a bağlı Oda/Borsaların üyesi şirketlerin ihracat performanslarını
güçlendirerek ulaşacağız.
Bu kapsamda şirketlerimizin dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan
Alibaba’ya üyeliklerini destekleyeceğiz.
Firmaların bu platformlara üye olmak için ödemeleri gereken bedelin ön finansmanını
da TOBB yapacak.
Sonrasında üyelik bedelinin yüzde 80’ini Ekonomi Bakanlığı geri kalan yüzde 20’yi
Halkbank ve Vakıfbank karşılayacak.
Böylece firmalarımız herhangi bir bedel ödemeden küresel pazar yerlerine üye
olabilecek
İşte bu adım tam anlamıyla bir e-ihracat seferberliğidir.
Türkiye’nin 81 ilinde ve 160 ilçesinde bulunan Odalarımız ve Borsalar sayesinde
milli bir seferberlik başlatacağız.
Oda ve Borsa üyelerimizi bu destekten faydalandırmak için ülke çapında bu işi
üstleneceğiz.
Yurtdışına satacak ürünü olan tüm firmalara kapımız açık.
Bu projeyle birlikte özellikle daha önce hiç ihracat yapmamış firmalarımızı ihracatla
tanıştırmak Türkiye’ye binlerce yeni ihracatçı kazandırmak istiyoruz.
KOBİ’lerimizin Türkiye’nin toplam ihracatındaki yüzde 60’lık payını daha da yukarılara
çıkarmayı hedefliyoruz.
Sayın Basın Mensupları
TOBB olarak Türkiye’de e-ticaretin gelişmesi için birçok başarılı faaliyet
gerçekleştirdik.
2016 yılında TOBB E-ticaret Meclisini kurduk.
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Türkiye’nin önde gelen e-ticaret firmalarıyla kamu kurumları arasında bir köprü
görevi üstlendik.
İki tarafın e-ticareti büyütecek politikaları birlikte tasarlayabilecekleri bir çatı
oluşturduk.
2017 yılında 12 ilde 16 E-ticaret Konferansı gerçekleştirdik.
Bu konferanslarda on binlerce KOBİ’ye ulaştık
Onlara dijital çağın tehditlerini fırsatlarını anlattık.
KOBİ’lerin işlerini nasıl dijital ortama taşıyabileceklerini gösterdik.
Bir diğer önemli girişimimiz Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın yetkilendirmesiyle
önümüzdeki günlerde e-ticaret sitelerine güven damgası vermeye başlıyoruz.
Güven damgası uygulamasıyla birlikte tüketicilerin elektronik mecralardan alışveriş
yaparken karşılaştıkları güven eksikliğini gidermeyi hedefliyoruz.
Bugün de E-ihracat Seferberliğini başlatıyoruz.
Projenin yararlanıcısı olacak şirketlerimiz pazar yerlerine üye olarak milyonlarca
alıcıya kolaylıkla ulaşabilecekler.
Elbette pazar yerlerine üyelikle müşterilere daha kolay ulaşabilir olmak ihracat
yapacağınız anlamına gelmiyor.
Platformlar üzerinden ihracat yapabilmek için bu platformları etkin kullanmak
gerekiyor.
Bu kapsamda bu projenin bir parçası olarak şirketlerimizin dijital mecralarda
kendilerini doğru konumlandırmalarını sağlamak için kitlesel bir eğitim seferberliği
de başlatıyoruz.
Projemizde yer alan pazar yerleriyle birlikte Türkiye’yi karış karış dolaşarak firmalara
e-ihracatın inceliklerini anlatacağız.
Firmalarımızın yetkili personelini bu konuda eğiteceğiz.
Projemizin etkisini de düzenli aralıklarla takip edeceğiz.
Üyelik desteğinden faydalanan firmaların;
• Platformları ne derece etkin kullandıklarını
• Memnuniyet düzeylerini
• Platform üzerinden gerçekleştirdikleri ihracat miktarını
düzenli olarak ölçerek Bakanlığımızla paylaşacağız.
Türk müteşebbisi elinde numune çantasıyla dilini kültürünü bilmediği ülkelere gidip
kapı kapı dolaşarak ihracatı 1980’de 3 milyardan 2018’de 160 milyar dolara çıkardı.
Müteşebbis ruhumuz ve sahip olduğumuz cesaret bizi bu günlere getirdi.
18
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Ama artık eski dünya yok.
Eski satış ve pazarlama yöntemlerini kullanarak ihracat hedeflerimize ulaşmamız
mümkün değil.
500 milyar hedefine ulaşmak için ihracat yaptığımız pazarları ve ihraç ettiğimiz
ürünleri çeşitlendirmeli ihracatçı sayımızı da arttırmalıyız.
Zira ihracatı ülkeler değil firmalar gerçekleştirir.
Türkiye 2023 ihracat hedefine ulaşmak için ihracatçı sayısını artırmak zorunda.
Bugün Türkiye’de faaliyet gösteren 15 milyon girişimcinin sadece 72 bini yani yüzde
5’i ihracatçı.
2007’de ihracatçı sayısı 48 bin iken son 10 yılda hızlı bir artışla mevcut ihracatçıların
yarısı kadar yeni ihracatçı ekonomiye dâhil oldu.
Ancak bugün gelinen nokta itibariyle 72 bin ihracatçı bize yetmiyor.
Örneğin bize en yakın ekonomi olan İtalya’ya bakalım
Türkiye’nin ulaşmak istediği 500 milyar dolar ihracat hacmini İtalya 195 bin
ihracatçıyla yakaladı.
Demek ki Türkiye’nin 2023 ihracat hedefine ulaşabilmesi için ihracatçı sayısını da
üç katına çıkarması gerekiyor.
Geliştirmemiz gereken ikinci alan ihraç pazarlarımız.
İhracatta ekseni büyütmek ufkumuzu genişletmek zorundayız.
Şu an Türkiye’nin ihracat menzili yaklaşık 2.900 kilometre.
Ama mesela Kore’ninki bunun iki katı kadar tam 5700 kilometre.
Hindistan içinse bu menzil 6200 kilometre civarında.
Küçücük İsrail’in ihracat menzili bile 5600 kilometre.
Demek ki dış pazarlara ulaşma için koşarken bizim nefesimiz ancak diğerlerinin
yarısına yetiyor.
Menzili dar olanın ufku da dar olur.
Menzili aşan dünyanın nasıl bir yer olduğunu menzili kısa olandan daha iyi bilir.
İşte e-ticaret bu ufkumuzu genişletmek için de çok önemli.
Siz değerli basın mensuplarımızın bunu özellikle kamuoyuna duyurmanızı rica
ediyorum.
Artık hiçbir ücret ödemeden ihracat yapmak mümkün hale geldi.
Eskiden malınızı başka ülkede satmak için dağıtımcı bayi gibi birkaç kademeden
geçiyordunuz.
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Şimdi bunların da hepsi ortadan kalkıyor bürokrasiyi bitirdik.
Doğrudan tüketiciye ulaşıyoruz.
Mesela 2017’de Bayburt’tan ihracat yapan firma çıkmamış.
Şimdi Bayburt tüm dünya ulaşabilecek.
Artık o meşhur lezzeti Bayburt Tel Helva’sını e-ticaretle 3 bin kilometre ötedeki
Berlin’e de, 14 bin kilometre mesafedeki Sydney’e de rahatça pazarlayabileceğiz.
İşte etkin kullanmamız durumunda e-ihracat platformları bunu başarmamızı
sağlayacaktır.
Ekonomi Bakanlığımızın destekleriyle başlattığımız bu projenin Türkiye’nin ihracat
tarihinde bir yeni bir sıçrama noktası olacağına inanıyorum.

20
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Değerli Basın Mensupları,
Türkiye’nin mesleki ve sivil toplumunu temsil eden; Türkiye-AB Karma İstişare
Komitesi Türkiye kanadını temsil eden (alfabetik sırayla);
• HAK- İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ),
• Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN),
• Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK),
• Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ),
• Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK),
• Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN),
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),
• Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) olarak,
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde, geçmişi hatırlamak ve hatırlatmak
istiyoruz.
Devletlerin ve milletlerin tarihlerinde, geleceklerine yön veren, kritik dönüm noktaları
vardır.
İşte 15 Temmuz da, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devleti için böyle bir tarihtir,
bir milattır.
O gece milletin kaderi belirlendi, millet olma bilinci tazelendi, yekvücut olundu.
Bundan sonra da hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacak.
Zira geçmişte yaşanan darbelerin ve demokrasimize yönelik müdahalelerin zulmünü
ve utancını yaşayan milletimiz, bir daha böyle bir zillete asla rıza göstermeyeceğini,
hâkimiyetin asıl sahibinin vesayetçi zihniyetler değil, milletin kendisi olduğunu ilan
etmiştir.
Bizler 15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız.
Çünkü bu alçak saldırı, darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi.
İstiklal Harbinden bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi.
O gece, aynı zamanda dış güçlere de piyonluk yapan Fetö terör örgütü, devleti ele
geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya kalkıştı.
Allah’a şükürler olsun Milletimiz, cesareti ve ferasetiyle bu büyük belayı durdurdu.
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Demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden bu saldırı karşısında dik durdu, canı
pahasına milli değerlerini savundu.
Mehmet Akif; ‘Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz; bu yol ki hak yoludur,
dönme bilmeyiz yürürüz’ demişti.
İşte o uzun ve karanlık gecede, ellerine sadece şanlı ay-yıldızlı bayrağımızı alan
kardeşlerimiz meydanlara çıktılar.
‘Vatan sevgisi imandandır’ şuuruyla silahların, tankların, uçakların karşısına yiğitçe
dikildiler.
Çanakkale’deki, Kurtuluş Savaşı’ndaki eşsiz ruhu yeniden ortaya koydular.
Haince planlanmış darbe girişimini önleyen, kahraman milletimizin önünde saygıyla
eğiliyoruz.
O gece sokakları, meydanları dolduran, vatanı, bayrağı, inançları, özgürlükleri ve
gelecekleri için darbecilere meydan okuyan vatandaşlarımızın her birine ayrı ayrı
şükranlarımızı sunuyoruz.
Bizleri böyle bir milletin evladı olarak yaratan Rabbimize hamd ediyoruz.
Burada bulunan kuruluşların tamamı da, ilk andan itibaren, devletimizin ve milletimizin
yanında yer aldı.
Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi
partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamız kararlı duruşlarıyla,
destan yazdı.
Ülkemizi şer odaklarının piyonlarına teslim etmedik, hainlere geçit vermedik, ihanete
“dur” dedik.
Demokrasimizin, kaba kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü olduğunu herkese
gösterdik.
Darbeye karşı durarak şunu açık şekilde ilan ettik. “Türkiye Cumhuriyeti’ni, milletin
iradesi dışında hiçbir güç yönetemez.”
Elbette bunun için büyük bir bedel ödedik.
Bu hain darbe girişimine karşı mücadeledeki şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor,
gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, her birini saygıyla ve minnetle anıyoruz.
Öte yandan buradan yurt dışındaki muhataplarımıza ve siyasetçilere sesleniyoruz.
Kaynağı ne olursa olsun, darbe ve terör bir insanlık suçudur.
Başta FETÖ olmak üzere, terör örgütlerinin tamamına karşı mücadelede, dost ve
müttefik devletlerden desteklerini bekliyoruz.
İftira kampanyalarına değil, gerçeklere kulak vermeye, buna göre tavır almaya davet
ediyoruz.
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Üzerine basarak bir kez daha ifade ediyoruz: Türkiye’nin sivil toplumu olarak, 15
Temmuz’u asla unutmayacağız, unutturmayacağız.
Çünkü bu büyük mücadeleyi hatırladıkça, geleceğe olan güvenimiz artıyor.
Bizler her zaman milletimizin tarafındayız; demokrasimizi savunmaya devam
edeceğiz.
FETÖ’nün kirli yüzünü ortaya koyan hain darbe teşebbüsüne o gece kararlılıkla
karşı durduğumuz gibi, o günden bugüne de devletimizin mücadelesine destek
verdik, vereceğiz.
Ülkemiz ve milletimiz için daha büyük bir azimle çalışacak, Türkiye’yi büyük
hedeflerine taşıyacağız.
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Bu güzel organizasyon vesilesiyle, siz değerli büyükelçilerimizle bir araya gelmekten
onur duyuyorum.
Pek çoğunuzla, çeşitli vesilelerle, yurtiçinde ve dışında biraya geldik, birlikte çalıştık.
Türkiye’nin daha güçlü ve etkin bir bölgesel ve küresel güce dönüşmesi yolunda yan
yana durduk, emek verdik.
Biz TOBB olarak, ülkemizin tüm sektörlerini, yerli ve yabancı tüm şirketlerini, küçük
ve büyük tüm firmalarını temsil eden, Türk iş dünyasının çatı örgütüyüz.
Yurtiçinde iş ve yatırım ortamını iyileştiren faaliyetlerde, mesleki eğitimde, lojistikte,
kobilerin finansmana erişiminde öncü rol oynuyoruz.
Girişimciliğin özendirilmesi, özellikle kadın girişimciliğin yaygınlaştırılmasında ilk
adımları atan bir kurumuz.
Türkiye’nin en büyük kadın ve genç girişimcilik ağlarını TOBB bünyesinde oluşturduk.
Kadın girişimcilerimizin ülkenin her yerinde ön plana çıkmasına gayret ettik.
Kurmuş olduğumuz Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, hem bölgesel hem
de küresel ölçekte özellikle iktisat politikaları konusunda faaliyet gösteren önemli ve
saygın bir düşünce kuruluşu haline geldi.
2005 yılında kurduğumuz TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitemiz, Türkiye’nin en
iyi üniversiteler liginin en genç üniversitesi konumunda bugün.
TOBB ETÜ Türkiye’nin hem en yenilikçi hem de en girişimci üniversiteleri arasına
girdi.
İyi fikirler üreten girişimciler ülkemizde de çıksın diye, üniversitemiz bünyesinde,
GARAJ kuluçka merkezini ve üniversite-sanayi işbirliği için de teknoloji merkezini
hayata geçirdik.
Öte yandan sadece yurtiçinde değil yurtdışında da, gayet aktif çalışıyoruz.
Atlantik ile Pasifik arasındaki iş örgütlerinin hepsinin yönetimlerine girdik.
Böylece kurduğumuz network’ler sayesinde, müteşebbislerimizin dışa açılma
sürecine ciddi destek veriyor, işletmelerimizin dış ticarete ve yatırıma yönelmelerini
sağlıyoruz.
Bu sene tüm bu faaliyetlerimizi daha da artıracağız.
Zira şuna inanıyoruz ki; Türk girişimcilerinin dinamizmi, bu yüzyılda Türkiye’nin en
önemli kozudur.
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Türkiye’nin batısında serbest piyasa ekonomileri, üç yanında ise komuta ekonomileri
var.
Türk girişimcilerinin dinamizmi, etrafımızdaki kumanda ekonomilerinin küresel
ekonomiyle sorunsuz bütünleşmesini kolaylaştıracak önemli bir faktördür.
Ben bunu güçlendirmemiz gerektiği inancındayım.
Türkiye 150 yılda çeşitli zorluklar yaşadı, ama hepsinin üstesinden geldi.
Sadece son çeyrek yüzyılda 5 büyük küresel/yerel ekonomik kriz yaşadık.
Daha yeni bir darbe teşebbüsünü savuşturduk.
Ama yolumuza hep devam ettik. Ana yoldan hiç ayrılmadık.
Dolayısıyla günlük çalkantılara takılıp, resmin bütününü kaçırmamak gerekir.
Ben uzun vadeli olarak bakınca; gelişen, dönüşen dinamik bir ülke görüyorum.
1980’lerde kişi başına milli geliri 1,500 dolar civarında olan bir tarım ülkesiyken, 10
bin dolar seviyesine ulaşan bir sanayi ülkesi olduk.
Düşük teknolojiden orta teknolojiye geçmeyi başarmış, şimdiyse ileri teknolojiyi
hedef almış bir sanayi ülkesi haline geldik.
Dün, birkaç büyük kentle sınırlıyken, bugün bütün bir Anadolu’ya yayılmış bir
sanayileşme ve kentleşme süreci içindeyiz.
Türkiye, İtalya ile Çin arasında en büyük sanayi üretim kapasitesini kurmuş, en
büyük sanayi ürünü ihracatını yapan, girişimci bir ülkedir.
1960’larda yüzde 30’larda olan kentleşme oranını, yüzde 75’lere çeken, Almanya’nın
şehirleşme oranını yakalayan, gelişen bir ülkedir.
İş bu yüzden, biz ülkemizin geleceğinden umutluyuz.
Türkiye’nin bugün temel ihtiyacı ileriye yönelik, pozitif bir Türkiye hikâyesidir.
Bugünlerde etrafa bakınca, hep tekil olaylar karşısında, mazeret üretiyoruz gibi
hissediyorum.
Hep bir savunma halindeyiz ve içine kapanmış gibi duruyoruz.
“Tamam, öyle oluyor da, bir sor bakalım neden öyle oluyor” halinden artık çıkmamız,
savunmadan saldırıya geçmemiz lazım.
Bunun için Türkiye’nin küresel ve bölgesel alt üst oluşlar arasında, nasıl pozitif bir
rol oynayabileceğine, nasıl bir istikrar adası olduğuna doğru, yoğunlaşmamız lazım.
Sizler zaten içinde yaşıyorsunuz.
Dünya da üç temel sıkıntı yaşanıyor.
Birincisi, 2018 yılı itibariyle, küresel sistemin işleyişinde bir temel değişiklik ortaya
çıktı.
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Çok taraflı kararlar (multilateralism) yerini tek taraflı kararlara (unilateralism)
bırakmaya başladı.
Amerika’nın “Bak, tüm buralar benden sorulur, bir tek benden, bilmem anlatabildin
mi?” dönemine girdik.
Yeni Başkanları, müttefiklerini dinlemiyor ve hatta uzaklaştırıyor.
Rusya, İran ve Kuzey Kore’yi ise zaten düşman olarak görüyor.
Ülke içindeki endişelere kalıcı çözümler üretecek siyaset ortada olmayınca, ortalık
böyle sahte liderlere kalıyor.
İkinci küresel sıkıntı, artan korumacılık.
Biz bunu her küresel platformda vurguluyoruz.
Ticaret zenginleştirir, korumacılık fakirleştirir.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerin istikrarı ve refahı içini ticaretin daha serbest
olması şarttır.
Üçüncüsü, pek çok ülke için, yapısal reformlardan kaçarak, günü kurtarmaya imkân
sağlayan, parasal genişleme dönemi bitti.
Artık parasal sıkılaştırma dönemindeyiz.
Yapısal reformlardan kaçarak, alıştığımız işleri, alıştığımız biçimde yapmaya devam
ederek zenginleşme dönemi noktalandı.
Şimdi küresel değişimle uyumlu, yeni işler ya da eski işlere yeni biçimler bulmamız
gerekiyor.
Sonra da kendimize yeni kurulan dünyada bir yer tanımlayacağız ve yerimizi
alacağız.
Bunu kavga ederek değil, uyum sağlayarak yapabiliriz.
Türkiye için de, yeni bir büyüme, millete yeni bir zenginleşme stratejisi saptayacağız.
Çok işimiz olacak.
Ama enseyi karartmaya gerek yok. Daha önce yaptık. Yine yaparız.
Bu süreçte sizlere de çok iş düşecek, daha çok birlikte çalışmamız gerekecek.
Çünkü Türkiye hala, içinden değer zinciri geçen bir ülke olamadı
Yabancı sermaye, Türkiye’yi bir ihracat üssü olarak, yaygın bir biçimde kullanmadı.
Buraya gelenlerin pek çoğu, hep yalnızca bizim için üretim yapmak üzere geldiler.
Türkiye, içinden boru hattı geçen ülke olabildi, ama içinden değer zinciri geçen ülke
olamadı.
Hep ülkenin nerede olduğu, yani arsa değeri önemli oldu.
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Bu nedenle Türkiye’nin yeni bir dışa açılma hamlesine ihtiyacı var.
Türkiye’de hem ihracat, hem de ithalat yapan firmalar, toplamın yalnızca yüzde 2’si
kadar.
Ama mesela Malezya’da, bu oran yüzde 18, Polonya’da bile yüzde 11.
Ben bu rakamlara baktığımda, firmalarımızın ağırlıkla nasıl içe kapanık olduğunu
görüyorum.
Bu rakamlar, Türkiye’nin yeni bir dışa açılma hamlesine ihtiyacı olduğunu gösteriyor.
Son 30 yılda ve özellikle 2002 sonrasında aldığımız mesafenin önemini ve değerini
hep akılda tutalım.
Dünyanın bu en zor coğrafyasında bin yıldır, bir tek biz ayakta kaldık.
Daha iyisini de yapar mıyız? Yaparız.
Yeter ki birlik ve beraberliğimizi muhafaza edelim.
İnşallah yeniden ekonomiye ve reformlara odaklanacak, yeni başarı hikâyelerini
birlikte yazacağız.
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TOBB olarak turizmi, ülkemizin altın sektörü olarak görüyoruz.
Dolayısıyla, sizlerle bir araya gelmiş olmaktan da büyük memnuniyet duyuyoruz.
Burada bulunan tur operatörleri, seyahat acenteleri ve dernek temsilcilerine,
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
İstanbul dünya tarihinin en kadim şehirlerinden birisidir.
İstanbul, üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış ve 2 kıta’ya yayılmış, dünyadaki
tek şehirdir.
İstanbul’da, Mısır’ı, Roma’yı, Atina’yı, Kudüs’ü, Truva’yı, Babil’i, Efes’in izlerini,
imzalarını görürsünüz.
İstanbul tüm medeniyetlerden izler barındıran, gerçek bir dünya şehridir.
Yabancı dostlarımız dün, bu kadim şehrin güzelliklerini görme fırsatı buldular.
Umuyorum yarın da, şehrin diğer güzelliklerini yaşayacaklar.
Kıymetli dostlarım,
TOBB, Türkiye’de tüm şirketlerin üye olduğu, en büyük meslek örgütüdür.
Her sektörden, hem yerli hem de yabancı her firma üyemizdir.
Ülkemizde kurulu ve faaliyet gösteren her şirketi, ülkemizin bir varlığı olarak kabul
ediyor ve destekliyoruz.
TOBB olarak yurtdışında da geniş bir network’e sahibiz.
Atlantik ile Pasifik arasında tüm iş örgütlerinin içindeyiz ve yönetimindeyiz.
Ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası firmalara da yardımcı oluyor, onların
hakkını-hukuku savunuyoruz.
Türkiye turizminin gelişmesi için büyük bir gayret içindeyiz.
Sektörün sorunlarına çözümler üretmek için Türkiye Turizm Meclisini kurduk.
Turizm Meclisimizde, Türkiye’nin en büyük turizm şirketlerinin yanısıra, Turizm
Bakanlığımız ve ilgili diğer kamu kurumlarımız yer alıyor.
Tüm taraflar, aynı masa etrafında düzenli olarak bir araya geliyor.
Sektörde yaşanan sıkıntıları ele alıyor, çözümler geliştirip kamu idaresine sunuyorlar.
Sektör Meclisimizin Başkanlığını, aynı zamanda TÜROFED Başkanı olan sayın
Osman Ayık üstlenmiş durumda.
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Turizm Sektör Meclisimiz, turizmde kdv oranlarının düşürülmesi, acentalara destek
sağlanması, otellerin kredi garanti fonu kapsamına alınması gibi, pek çok önemli
icraatın gerçekleşmesini sağlamıştır.
Bunun dışında, her şehirde kurulu ticaret odalarımız kanalıyla da, her zaman turizm
sektörünün yanında olduk ve destekledik.
İşte en son, Moskova’daki Türkiye Festivali’nin organizasyonunu üstlendik.
Şimdi de burada sizlerle birlikte, Almanya’daki yurtdışı seyahat pazarında, Türkiye’nin
payını nasıl artırırız, onu tartışmak için bir araya geldik.
Birliğimizin, Türk turizmine katkısı önümüzdeki, dönemde de aratarak devam
edecektir.
Değerli dostlarım,
Turizm sektörü Türkiye için dünya çapında bir başarı öyküsü olmuştur.
Burası sadece deniz, güneş ve kumdan ibaret değil.
Bunun ötesinde tarih ve kültür burada.
İlk uygarlıkların pek çoğu bu topraklarda doğmuş.
İlk para burada basılmış. Ticaret, bankacılık ve borsa ilk bu topraklarda ortaya
çıkmış.
Antik uygarlıklar burada.
Roma, Bizans burada. Selçuklu, Osmanlı burada.
Bu kadar birbirine benzemez, ama bu kadar çok kültürü barındıran, başka bir ülke
daha var mı dünyada?
Tüm bu nedenlerle, Türkiye’deki tarihi varlıkları korumak konusunda hiçbir ayrım
yapmıyoruz.
Hangi dönemden, medeniyetten, kültürden, inançtan gelmiş olursa olsun, ne varsa
hepsini insanlığın bize emaneti sayıyoruz.
Hepsine aynı biçimde sahip çıkmaya ve ayağa kaldırmaya çalışıyoruz.
20 sene önce (2000 başında) Türkiye’de, UNESCO dünya mirası listesine giren
alan sayısı sadece 7 idi.
Bugün bu sayısı 17’ye ulaştı.
Gururla ifade etmek isterim ki, bunlardan biri olan 4,5 asırlık Edirne Selimiye Cami
ve Külliyesinin, tüm bakım ve restorasyonunu da, TOBB olarak biz üstlendik.
Bunlar dışında ayrıca, geçici aday listede, 78 adet, doğal ve kültürel değerimiz daha
bulunuyor.
İşte tüm bu evrensel değerlerimizin, dünyaya tanıtılması için elimizdeki en büyük
fırsat turizmdir.
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Turizmde son 2 senedir ciddi bir canlanma var.
İşte şimdi, bu trendi nasıl korur ve daha da artırabiliriz konusunu, burada, işin asıl
uzmanı olan sizlerle konuşacak ve değerlendireceğiz.
Ben son olarak, bir tecrübemi sizlerle paylaşmak isterim.
Avrupa iş dünyasının en büyük çatı örgütü olan Eurochambers’ın Başkan
yardımcısıyım.
Avrupa’da her ülkeyi gördüm, pek çok tesiste konakladım.
Şunu açık yüreklilikle ve inanarak söylüyorum
Türkiye’deki otellerin kalitesini, güzelliğini ve buralarda çalışanların hizmet
kapasitesini, başka hiçbir ülkede bulamadım.
Eminim yabancı misafirlerimiz de bu 2-3 gün içinde, bunu görmüş olacak.
Sizlerle birlikte ne kadar çok çalışırsak, hem müşterilerimizi daha çok memnun
edecek, hem de daha çok iş imkânı üretmiş olacağız.
Buraya geldiğiniz ve emekleriniz için, hepinize şimdiden gönülden teşekkür ediyor,
başarılar diliyorum.
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Yerel Yönetimlerin Ekonomik Kalkınmadaki rolü dünyada giderek daha fazla önem
kazanıyor.
1950’de dünyada, nüfusu 1 milyonun üzerinde olan şehir sayısı, sadece 77 idi.
Şimdilerde bu rakam, 436’ya ulaşmış durumda.
1950’de şehirlerde toplam 180 milyon insan yaşıyordu.
Bugün 1,4 milyar insan yaşıyor.
Sadece büyük şehirlerin ekonomik hacmi, şimdiden dünya ekonomisinin yarısı.
10 yıl sonra, yüzde 60’ı geçecek.
Dünyada artık sadece ülkeler veya şirketler marka değil
Şehirler de marka oluyor.
Eskiden rekabet, sadece ülkeler arasındaydı.
Bugün şehirler birbirinin rakibi olmuş durunda.
Yani önümüzdeki dönem artık şehirler birbirleriyle rekabet edecek.
Bu yarışta kendini gösterenler, yarının yıldız şehirleri olacak.
Çünkü büyüyen orta sınıf, şehirlerde toplanıyor.
Ve her sene, dünyada orta sınıfa, tam 2 Türkiye nüfusu kadar insan ekleniyor.
Bakın çok ilginçtir, geçenlerde yabancı bir yayında gördüm.
Rekabette öne çıkmak isteyen yabancı bir şehir, dünyanın en hızlı internet altyapısını
kuruyor.
Böylece ileri teknoloji şirketlerini şehrine çekiyor, şehir hızla zenginleşiyor.
İşte biz de, şehirlerimizin cazibesini artırmalıyız.
Bunun için şehirlerimizin markalaşmasına, çevre duyarlılıklarının artmasına ve “akıllı
şehir” olmalarına ihtiyaç var.
Ama bu da yetmez.
Tüm yerel aktörler, aynı hedefe odaklanmalı.
İl’deki özel sektörü nasıl geliştiririz, ticareti ve yatırımları nasıl artırırız diye düşünmeli.
Bununla ilgili çarpıcı bir örnek vereyim.
Mall of America’yı duyanınız vardır.
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Amerika’da, Minesota Şehrinde kurulmuş.
Ama öncesinde, şehirler bu yatırımı kendilerine çekmek için yarışmış.
Belediyeler, Valiler bizzat gidip ziyaret etmiş.
Kendi şehirlerini pazarlamışlar.
Mesela bizdeki Valiler bir şehre atanırken, niye önceki performanslarına bakılmaz?
Bir önce görev yaptığı şehrinde ekonomi, Türkiye ortalamasına göre nasıl değişmiş?
Eğer daha iyiyse, buna göre ilave kıdem kazansın, öne çıksın.
Aynısı mesela büyükelçiler için de olabilir.
Yabancı büyükelçileri görüyorsunuz, ülkesinin malını satmak için nasıl uğraşıyor.
Yine bir diğer eksikliğimiz, belediye gelirleri.
Mesela Bodrum’un normal nüfusu 400 bin.
Ama yazın 2 milyona çıkıyor.
Ama geliri aynı kalıyor.
Sonra belediyeden hizmet bekleniyor.
Anadolu’da da durum aynı.
Üretim tesisleri burada, ama şirket merkezi mesela İstanbul’da.
O zaman vergiyi de İstanbul topluyor.
Ama yükü Malatya gibi şehirler çekiyor.
Bu vergi sistemi de değişmek zorunda.
Yine bakıyorum, bölgesel kalkınma ajansları, kamu’nun sosyal projelerini finanse
ediyor.
Bu doğru değil, il’in ilçe’nin ticaretini ve üretimi artıracak projelere öncelik vermeli.
Çünkü kaynağı kimden alıyor, tüccar ve sanayiciden.
Önce bunları yapsınlar, sonra sosyal-kültürel işlere baksınlar.
İşin özü, işte dünya bunları tartışıyor ve bunlar için hazırlık yapıyor.
Zira bu trendlere göre politika belirleyen ülkeler öne çıkacak.
Kazanan, onlar olacak.
Bizim de bütün bu gelişmeleri gündemimize alıp, tartışıp, fikir üretmemiz gerekiyor.
Peki sadece merkezden yöneterek şehirlerimizi öne çıkarabilmemiz mümkün mü?
Türkiye’yi merkezden idare etmek artık mümkün değil.
Ankara’da kararı al, 81 ilde uygula dönemi geride kalmalı .
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Her ilin ihtiyaçları, yapılması gerekenler farklı.
Her il, her yıl, kendi yerel hedeflerini belirlemeli.
O İl’deki tüm yerel aktörler, bu sürece dahil edilmeli.
Bugün yerel aktörler dediğimiz zaman, sadece Belediyeler aklımıza geliyor. Bu da
doğru değil.
Yerel aktörler demek, hükümetin yereldeki temsilcileri, yerel yönetimler, Odalar,
Borsalar ve STK’lardır.
Yereldeki kalkınma anlayışını, bu yerel aktörler, hep birlikte belirlemeli.
Dünyadaki büyük şehirler böyle yapıyor.
Londra Belediye Başkanı Sadık Han, göreve gelir gelmez, Akıllı Londra Kurulu diye
bir kurul kurmuş.
Şehre teknolojik çözümleri getirmek için, şehirdeki akademisyenler dahil tüm
aktörleri kurulun üyesi yapmış.
Şehirdeki Ortak aklı harekete geçirmiş
Düşünün Malatya’yı.
İnönü Üniversitesi burada, onlarca akademisyen var.
Turgut Özal Üniversitemiz de kuruldu.
Akredite olmuş, yani dünya standartların hizmet verdiğini belgelemiş TSO’mız ve
TB’mız var
Her gün ticaretin, alışverişin içinde.
Yüzlerce insanla temas kuruyor, ilk elden bilgi topluyor.
Piyasayla ilgili her bir burada toplanıyor.
Sadece eleştiren değil üreten bir Oda-Borsa sistemiyiz.
Biz şehirlerimizin çözüm ortağıyız.
Dolayısıyla Odaların ve Borsaların şehirdeki karar mekanizmasındaki rolü artmalı.
Ortak aklı şehirde kurduktan sonra, sıra icraata geliyor.
Şehri öne çıkarmak için; Nitelikli insan yetiştirmek ve çekmek, Şehrin yaşam kalitesini
arttırmak, Özel sektör dostu bir iş ortamı sağlamak lazım
Kümelenme kavramını duydunuz mu?
Kümelenmeyi sağlamak, yani bir araya gelmek, ticareti artırmak için çok önemli.
Firmalarımız, güçlerini paylaşarak, birlikte büyümeli.
Dünya böyle çalışıyor.
İtalya’nın en büyük kumaş üreticileri, sadece iki şehirde üretim yapıyor.
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İngiltere’deki Mezatçılar, Londra’da bir araya gelmişler.
İsviçre’nin en büyük ilaç firmaları Basel’de üretim yapıyor
Bu durum tesadüf değil!
Firmaların, belirli bir coğrafyada bir araya gelmeleri, bilgi paylaşmaları, iş birliği
yapmaları, hatta ortaklık kurmaları, onların girdi maliyetlerinin düşmesine ve
inovasyon yapmalarına zemin hazırlıyor.
Ekonomik destek kamudan gelecek, Odalar, Borsalar köprü olacak, firmalar iş birliği
yapacak.
İl’deki ekonomik potansiyeli bilen tüm aktörleri, buranın ekonomisini planlamak için
bir araya
Diğer önemli gündem yerel ürünlerin markalaştırılması olmalı.
Bugün Fransa, sahip olduğu 600’ün üzerinde tescilli coğrafi işaret ile yıllık 18 milyar
Euro gelir elde ediyor.
İtalya sadece Parmesan peynirinden 1,5 milyar Euro gelir elde ediyor.
İtalya’da coğrafi işaretle sayesinde, Toskana Zeytinyağının satış fiyatı yüzde 20 arttı
Özetle bir ilin potansiyelini, imkânlarını, yapılacaklarını Ankara sizin kadar bilemez.
Tüm bunları ancak şehrin kanaat önderleri ve özellikle de Odalar ve Borsalar
sağlayabilir.
Ekonomide iki şey çok önemli. Umut ve Güven.
Umudumuzu koruyacağız ve ülkemize, şehrimize güveneceğiz.
Bir olursak, beraber olursak, umudumuzu kaybetmezsek, kendimize, şehrimize,
ülkemize güvenirsek, Allah’ın izniyle aşamayacağımız zorluk yok.
Yeter ki birbirimize sarılalım, gelecek için tüm gayretimizle çalışalım.
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Ne yazık ki, güçlünün haklı olduğu, güçlünün sözünü dinlettiği bir dönemdeyiz
Bu nedenle bizler de ekonomik olarak güçlü olmak zorundayız
Her birimizin ülkesinin, ayrı bir gücü, avantajı var
Ama ortak hareket etmezsek, bunları bir araya getiremezsek, küresel sistemde
başarılı olma şansımız yok
Ben şunu hep vurguladım
Tekrar etmeye de devam edecem
“Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap var”
Ayrı düştük, rahmeti ve bereketi de kaybettik
İslam ülkeleri olarak; birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı seferber etmemiz
gerekirken, enerjimizi ve kaynaklarımızı, aramızdaki çekişmelerle heba ediyoruz
İhtilafları değil ittifakları, husumeti değil muhabbeti güçlendirmeliyiz
Bölücü değil, birleştirici olmalıyız
İkinci önemli nokta, dünyayı doğru okuyup, zamanın ruhuna uymak
Bakın dünyada hangi ülke gelişiyorsa, şu 3 hürriyete önem verdiği için oluyor
Fikir hürriyeti, İnanç hürriyeti, Teşebbüs hürriyeti
Türkiye’nin 1980’den sonra gösterdiği büyük dönüşümün temelinde de bunlar var
Şimdi bizler Müslümanlar, hep ‘’Elhamdülillah Müslümanım!’’ diyoruz ya!
Peki, gerçekten övünmeyi hak ediyor muyuz?
Amerika’nın saygın üniversitelerinden birinde, İranlı ve Pakistanlı profesörler bir
araştırma yapmış
Konu şu: Ülkeleri Peygamber Efendimize ve Kuran’a uygun yaşama ile İslami
kriterlere uyma derecelerine göre sıralamışlar
Ve çok çarpıcı sonuçlara ulaşmışlar
Beklentilerinin aksine, sıralamanın başlarında; Müslüman ülkeler değil; hep Hristiyan
ülkelerin çıktığını hayretle görmüşler
Listenin başında İrlanda, Yeni Zelanda, Finlandiya varmış
İlk 10’da, 20’deyse hiçbir İslam ülkesi yer almamış
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Peki bu listede Müslüman ülkeler nerede çıkmış?
Hemen hepimiz en sonlardayız
Ne kadar ayıp ve utanılacak bir durum değil mi.
Bir Müslüman olarak bundan hicap duymalı, önce, kendimizi sorgulamalıyız
Batıyı suçlamaktan kendimize çeki düzen veremiyor ve durumumuzu göremiyoruz
Durumumuza bakmadan, hep başkalarını suçluyoruz
Bu araştırma bana, Yusuf İslam’ın, diğer adıyla ünlü İngiliz müzisyen Ket Sitivins’ın
(Cat Stevens) yıllar önce söylediği bir sözü hatırlattı
Ne demişti: “Eğer ben Kuran’dan önce Müslümanları tanımış olsaydım, belki de
Müslüman olmazdım. İyi ki Müslümanlardan önce Kuranı tanımışım”
Hep çok çarpıcı hem de üzücü bir tespit, sizce de öyle değil mi?
Değerli kardeşlerim
Bakın şu an 1. Dünya savaşının bitişinin 100., 2.dünya savaşının bitişinin 73.
Yıldönümündeyiz
2 büyük dünya savaşıyla harabeye dönen Avrupa, nereden nereye geldi
Kendi araların iktisadi birlik kurdular, ihtilafları ve savaşları sona erdirdiler, hep
birlikte zenginleştiler
Tarihine bir bakın
Avrupa’nın kendi içinde savaşmadığı, barış içinde yaşadığı 50 sene bile olmamış
Ama kurdukları birlik sayesinde, tarihte ilk defa Batı Avrupa 70 küsur senedir savaş
ve çatışma görmedi
Bizdeyse, barış ve huzur içinde geçen tek bir senemiz yok
Şu an İslam dünyasının içinde bulunduğu kötü tabloyu değiştirmenin tek formülü
var; bir araya gelmek
Bunun en önemli yolu da ticaret
Niye ticaret?
Çünkü ticaret, en büyük barış kaynağıdır
Ticaret yapan, savaşı konuşmaz, birbirine kötü bakmaz
Bu nedenle, önce ülkelerimiz arasındaki ticari engelleri kaldırmalı, birbirimizle ticareti
artırmalıyız
Bu konuda, yavaş da olsa bir ilerleme görüyoruz
İslam ülkeleri arasındaki ticaret oranı, yüzde 20’ye ulaştı
Bu başarıda, iş dünyalarımızın da çok büyük emeği var
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İslam Ülkeleri ticaret ve sanayi odaları, fuarlarla, iş forumlarıyla, üyelerimizi bir araya
getiriyor
Bundan dolayı, her birinizi ayrı ayrı kutluyorum
Elbette bu oran yeterli değil
Yapacak daha çok işimiz var
İnşallah İslam Odası Tahkim Merkezi’ni İstanbul’da açtığımızda, önemli bir adım
daha atmış olacağız
İslam Odası ile birlikte çalışmaya başladık
Kasım ayında İSEDAK toplantısında nihai raporu sunacağız
Diğer yandan, İslam ülkeleri arasındaki tercihli ticaret anlaşması, TIPS-OIC’i hayata
geçirmeliyiz
Ne yazık ki, 57 İslam ülkesinin sadece 13’ü bunu imzaladı
Avrupa Birliği benzeri bir başarı hikâyesini, bir niye hala yazamıyoruz?
Diğer önemli bir konu da vize
İnsanlar, girip çıkarken zorluk yaşadıkları ülkeyle değil, rahat ulaşabildikleri ülkeyle
ticaret yapar
Bu iki konuda, özel sektör temsilcileri olarak, güçlü lobi yapmamız gerekiyor
Zaten inancımız da ne diyor: “Bütün Müslümanlar kardeştir”
Aramızdaki kardeşliği tesis ettiğimiz zaman, hem bu dünyada, hem ahirette kazanırız
Toplantımızın hayırlara vesile olmasını, ümmetin ve ülkelerimizin huzuruna, refahına,
geleceğine olumlu katkılarda bulunmasını Allah’tan niyaz ediyorum
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Hedefimiz; “Yeni Ürün, Yeni Pazar, Yeni İhracatçı”
Kamu ve özel sektör olarak, bu hedefe birlikte yürüyoruz.
İşte bugün de birlikte “İhracat Destek Ofisleri İş birliği Protokolü”nü hayata geçiriyoruz
Sayın Cumhurbaşkanımızın doğru bir vizyonla, iç ticaret, dış ticaret ve gümrükleri
tek bakanlıkta toplamasıyla, artık girişimcimiz ticaretle ilgili tüm işlemleri tek yerde
halledebiliyor.
Sayın Bakanım, Değerli Misafirler,
Türkiye dünyanın en büyük 17. Ekonomisi
Ama dünyada en fazla ihracat yapan ülkeler içinde ancak 32. sıradayız.
Türkiye’deki 1,5 milyon girişimcinin, sadece 72 bini, yani yüzde 5’i ihracatçı.
Peki 500 milyar dolar ihracatı olan İtalya’da kaç firma ihracat yapıyor? 195 bin.
Öte yandan bu 70 bin ihracatçı firmamız içinde 10 yıldır aralıksız ihracat yapanların
sayısı 10 bini bulmuyor.
İtalya’da ise son 10 yıldır aralıksız olarak ihracat yapan firma sayısı 90 bin.
Bu durum firmalarımızın ağırlıkla nasıl içe kapanık olduğuna işaret ediyor.
Yani bence yeterince dışa açık değiliz.
İhracat yapmayı hala yeterince bilmiyoruz.
Bakın dibimizdeki Yunanistan’ın ithalatında 12., Bulgaristan’da 9. Rusya’da 22.
Sıradayız.
Hâlbuki bu ülkelerde Türk malları hem kalitesiyle hem de fiyatıyla avantajlı olmalı.
Önce bu avantajlarımızı daha iyi değerlendirip sonra da ihracat menzilimize
odaklanmalıyız.
Bugün Türkiye’den uçağa binip 4 saat uçtuğunuzda 9 trilyon dolarlık 2 milyar nüfuslu
bir pazara ulaşılabiliyor.
Şu an Türkiye’nin ihracat menzili yaklaşık 2.900 kilometre.
İsrail’in ihracat menzili ise 5,600 kilometre.
Yani ufkumuzu genişletmeli, menzilimizi arttırmalıyız.
Daha gidecek çok yolumuz var.
Tüm bu nedenlerle yeni bir dışa açılma hamlesine de ihtiyacımız var.
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Yıllar önce bir Dünya Bankası raporunda, “Türkiye’de aynı firmalar, aynı malları,
aynı pazarlara satıyorlar” diyordu.
Yıllar geçti durum hala aynı.
Yine bakın Türkiye ihracatının yüzde 85’ini 10 il üstlenmiş.
Bu illerin 4’ü Marmara Bölgesinde, 3’ü Ege Bölgesi’nde.
Bir tanesi Ankara, İç Anadolu Bölgesi’nde.
Bir tanesi Hatay, Akdeniz Bölgesinde,
Bir tanesi de Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde.
Geri kalan 71 ilimizse toplam ihracatımızın yüzde 15’ini gerçekleştiriyor.
Daha fazlasını yapabiliriz. Her İl’de yeni ihracatçılar kazanabiliriz.
İşte bunun için, bugün buradayız.
Hükümetimiz ilk günden beri, ihracatçıya çok ciddi destekler veriyor.
Sayın Bakanımız da bu vizyonla ilk olarak, 100 günlük eylem planına, en az 10 ildeki
Odalarımızda, İhracat Destek Ofisi kurulması hedefi koymuştu.
Biz de “hedefiniz hedefimizdir” dedik. Sorumluluğu üstlendik.
Bu 10 İl’e ilave olarak, 6 ilimizde daha, ihracat destek ofisi kurma çalışmasına
başladık.
İhracat Destek Ofisi kurulacak Oda sayımızı da 25’e yükselttik.
Bu Odalarımız, ihracatçı sayısını artırmak için, firmalarımızı bilgilendirecek, ihracat
desteklerini anlatacak.
Konu ihracat olduğunda firmalarımıza yol gösterecek.
Yani ihracatçılara her konuda kılavuz kaptanlık yapacaklar.
Biliyorsunuz, Ticaret Bakanlığımız, ihracat için önemli teşvik ve destekler veriyor.
Ekonominin nabzı da Odalarımızda tutuluyor.
Firmaların ihtiyaç ve talepleri, ilk olarak odalarımıza geliyor.
Hamdolsun, odalarımız ve borsalarımız her firmaya doğrudan hizmet sunabilecek,
hizmeti KOBİ’nin ayağına götürecek kapasiteye sahipler.
Bugüne kadar sürdürmüş olduğumuz çalışmaları, şimdi resmi bir protokolle
taçlandırıyoruz.
Artık sorumluluğumuz ve motivasyonumuz daha yüksek.
Ortak hedefe kilitlenmenin meyvelerini, ekonomiye yeni ihracatçılar kazandırarak ve
yeni ihracat rekorları kırarak önümüzdeki günlerde inşallah göreceğiz.
Biz buna yürekten inanıyoruz.
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Sonuçta el birliğiyle Türkiye’nin kazanmasını sağlayacağız.
81 İl ve 160 ilçedeki TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak, bundan sonrada yeni
görevler üstlenmeye hazırız.
İhracat Destek Ofisleri projemizin hayırlı olmasını, ihracatçımıza destek olmasını
diliyorum.
Emeği geçen tüm çalışma ekibimize teşekkür ediyorum.
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Üniversitemiz bu yıl 10. dönem mezunlarını veriyor.
Bu büyük ailenin Mütevelli Heyet Başkanı olarak tüm mezun kardeşlerimi ve ailelerini
yürekten kutluyorum.
Her zaman söylüyorum: Benim en çok övündüğüm projem TOBB ETÜ’dür.
Böyle bir eğitim yuvasını Türkiye’ye kazandırmış olmaktır.
Zira eğitime yatırım ülkeye yapılan en büyük hizmettir.
Çok beğendim bir Uzakdoğu atasözü var:
“Eğer 1 yıl sonrasını düşünüyorsan buğday ek, 10 yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç
dik, 100 yıl sonrasını düşünüyorsan insanını eğit”
İşte biz TOBB ETÜ’de bunu hedefledik
Fikri vicdanı ve irfanı hür gençler yetişsin istedik.
Ezberleyen değil araştıran teknoloji üreten icat çıkaran yeni bir nesli ülkemize
kazandırmayı amaçladık.
Değerli Mezun arkadaşlarım
Sizi bugünlere getiren sihirli kelime hedef’tir.
Hedef; insanın var olma amacı mücadele sebebi yaşamın anlamı ve mutluluğun
kaynağıdır.
Hedefsiz insan gövdeden kopan yaprak gibidir. Yönünü talih belirler.
Bugün hepiniz ilk hedeflerinize ulaştınız. Önünüzde daha nicesi var.
Hepinizin anlınızdan öpüyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Başarılarınızın devamını
diliyorum.
Aileleriniz büyük fedakarlıklar yaptı. Sizi bugünlere getirdi.
Yemediler yedirdiler. Bir dediğinizi iki etmediler.
Şimdi hep birlikte ayağa kalkalım ailelerinizi alkışlayalım!
Oda ve Borsa Başkanlarıma 15 milyon üyemize TOBB ETÜ projesine inanmaları ve
verdikleri destekten dolayı müteşekkirim.
Başta Rektörümüz olmak üzere kıymetli Hocalarımıza ve çalışma arkadaşlarıma da
özverili çalışmalarından dolayı gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum.
Biz TOBB ETÜ olarak büyük bir aileyiz.
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Çok şükür bugün dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasına girmiş durumdayız.
Times Higher Education’ın verilerine göre dünyada 2000 yılından sonra kurulan
Milenyum Üniversitelerinin arasına Türkiye’den girmeyi başaran tek üniversiteyiz.
Her gün TOBB ETÜ’lü öğrencilerimizin mezunlarımızın Hocalarımızın başarılarıyla
göğsüm kabarıyor.
Hem ulusal hem uluslararası arenada bizi en iyi şekilde temsil ediyorlar.
Madalyalarımız lisansüstü sınavlardaki başarımız
Apple Google gibi dünya lideri firmalarda çalışan dünyanın en iyi üniversitelerinde
doktora derecesi alan mezunlarımız
dünyanın en prestijli akademik platformlarında bizi temsil eden akademisyenlerimiz….
Arkadaşlarım buraya sayfalarca eklemiş.
Hepsini tek tek anlatmaya kalksam zaman yetmez diplomaları veremeyiz
İşte daha geçtiğimiz günlerde Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’müzden Dr.
Ersin Emre ÖREN’in Amerika’da iki üniversiteyle birlikte yaptığı çalışma Nature
Nanotechnology Dergisi’nde yayınlandı.
Hocamın ekibiyle birlikte icat ettiği nano ölçekli biyo-dedektör insan DNA’sından
elektrik akımı geçirerek kanseri daha erken tespit edebilmenin önünü açacak.
Gördüğünüz gibi attığımız tohum tuttu.
TOBB ETÜ dünyaya teknoloji ihraç eden bir üniversite haline geldi.
Sevgili kardeşlerim
Bu devirde başarının anahtarı durağan olanı kabul etmemek değişime açık olmaktır.
Mezuniyet sonrası ne yaparsanız yapın ama girişimci ruhunuzu asla kaybetmeyin.
Girişimci ruh eski köye yeni adet getirmektir.
TOBB ETÜ mezunları olarak sizi diğerlerinden ayıran en temel özellik budur.
Bunun sayesinde bugüne kadar 454 mezunumuz 644 şirket kurdu ya da ortağı oldu.
İşte TOBB ETÜ bu yüzden yenilikçi ve girişimci bir üniversite.
Sizler bugün ülkemizde artık model eğitim sistemi olarak konuşulan ‘ortak eğitim’in
mezunlarısınız.
Üniversite eğitiminiz boyunca hem sınıfta hem sahada oldunuz.
Hem teoriyi hem pratiği öğrendiniz.
İş dünyasını daha da önemlisi kendinizi tanıdınız.
Şu anda yaklaşık 3.000 firma bu sisteme dahil.
Bu firmalar bu arkadaşlarımın hepsini tanıyor biliyor.
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Bizim mezunlarımız 1 yıllık iş tecrübesiyle iş hayatına başlıyor.
Rakiplerinin bir adım önünde oluyor.
Ülkemize getirdiğimiz bu yeni eğitim sisteminin meyvelerini almaya başladık.
Bizim mezunlarımızın yüzde 46’sı ilk 1 ay içinde iş buluyor.
Tekrar ediyorum nerdeyse her 2 mezunumuzdan biri hemen ilk ay içinde iş buluyor!
Mezunlarımızın yüzde 85’i de 1 yıl içinde iş buluyor.
Bu rakamlar bir rekordur!
İşte TOBB ETÜ’lü gençleri istihdam şampiyonu yapan okurken çalışmalarıdır.
Ortak eğitim programı öğrencilerimize dünyanın da kapılarını açıyor.
Sadece Türkiye’de değil Amerika’da Norveç’te Ukrayna’da birçok firma TOBB
ETÜ’lü gençleri tercih ediyor.
Mesela bu yıl bir öğrencimiz ortak eğitimini ICC’de (International Criminal Court –
Uluslararası Ceza Mahkemesinde) tamamlayacak.
Bu sizlerin başarısıdır.
Sizlerle gurur duyuyorum!
Sevgili Yeni TOBB ETÜ’lüler
Yoğun ve yorucu bir sürecin ardından YKS’de başarılı oldunuz ve TOBB ETÜ’lü
oldunuz.
Açık söylüyorum TOBB ETÜ’deki eğitiminiz boyunca daha çok çalışacaksınız daha
çok yorulacaksınız 
Arkadaşlarınız tatildeyken siz sınavlara gireceksiniz.
Bugün mezun olan büyükleriniz gibi tüm bunların mükafatını zamanı gelince siz de
alacaksınız.
O gün geldiğinde diyeceksiniz ki iyi ki zamanında TOBB ETÜ’yü tercih etmişim.
TOBB ETÜ ailesine hoş geldiniz! İyi ki geldiniz.
Değerli Kardeşlerim
TOBB ETÜ olarak bu yıl yeni ve hayırlı bir işe daha başladık
“Eğitimde fırsat eşitliği” sağlamak istedik.
Maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilerimizi TOBB ETÜ’lü yapmak için elimizi
taşın altına koyduk
TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programını hayata geçirdik
Bu programla bu yıl Türkiye’nin dört bir yanından gelen tam 132 öğrencimiz TOBB
ETÜ’lü oldu
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TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programına burs vererek destek olan şirketlerimize
girişimcilerimize ve Oda-Borsalarımıza yürekten teşekkür ediyorum.
Değerli Misafirler
Bernard Shaw der ki; “Kendi dilini bilmeyenler başka dili öğrenemez”.
Bu salondaki kardeşlerim Türkçe eğitim alırken TOEFL belgelerini de çoktan aldılar.
Ama bunun peşini bırakmayın.
Yeni bir dil demek yeni bir dünya daha demek.
Sizler diksiyon girişimcilik liderlik dersleri de aldınız.
Zira bu devirde kendi hikâyesini anlatamayan başarılı olamaz.
İş hayatında görüyorum.
İşe yeni girenler kendini ifade edemiyor.
Liderlik yapamıyor başarısız oluyorlar.
İşte bu salondaki kardeşlerim iş dünyasının beklentilerine göre bütün bu eğitimleri
aldılar.
Mezunlarımız üniversitemizin değerini asıl şimdi anlayacaklar.
Değerli mezunlar
Son olarak sizlere birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum.
En başta dürüst olun.
İşin hilesi dürüstlüktür.
İnisiyatif almaktan asla kaçmayın.
Hayal kurun hedef koyun ve çok çalışın!
Başarısız olmaktan hata yapmaktan korkmayın!
Çalışma arkadaşlarıma söylediğim bir şey var: İş olan yerde hata olur!
Bu zamanda beşeriyet çok hızlı akıyor.
Duran geriye düşüyor.
Başarının yolu sürekli öğrenmekten geçiyor.
Bu devirde ben oldum dersen yanılırsın.
TOBB ETÜ ile bağlarınızı da asla koparmayın.
Sizlere kapımız her zaman açık.
Unutmayın sizler artık 15 milyonluk Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ailesinin bir
parçasısınız.
Türkiye’de gittiğiniz her şehirde çalacak bir kapınız var.
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Bunu avantaja çevirmek sizlerin elinde.
Bizi üniversitenizi her zaman yakından takip edin.
Mezunlar Derneğine üye olun ve faaliyetlerine katılın.
TOBB ETÜ ruhunu hayat boyu yaşatın.
Zira artık devir know-how devri değil know-who devri.
‘Ben’ demeden kimseyi ötekileştirmeden ülkemiz ve milletimiz için çok çalışın.
Mustafa Kemal Atatürk der ki;
“Büyük başarılar değerli anaların yetiştirdikleri başarılı gençlerin yardımıyla meydana
gelir”
İşte onlar sizlersiniz.
Sizlere güveniyoruz inanıyoruz.
Her zaman yanınızdayız.
Yolunuz bahtınız açık olsun!
Allah yardımcınız olsun.
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Sizleri İstanbul’da ağırlamış olmaktan onur duyuyorum
İstanbul; 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış, dünyada 2 kıtada birden yer
alan tek şehir
Napolyon, ‘dünya bir tek ülke olsaydı, başkenti İstanbul olurdu’ diyerek, buranın
stratejik önemini vurgulamıştır
İstanbul; 82 milyar dolar ihracat hacmi, 240 milyar dolara ulaşan milli geliriyle, 130
ülkeyi geçen, bir ekonomik büyüklüğe sahiptir
Yılda 11 milyona yaklaşan yabancı turist sayısıyla, dünyanın en çok ziyaret edilen
ilk 10 şehri arasındadır
Geçen ay açılan ve dünyanın en büyüklerinden biri olan, İstanbul Yeni Havalimanı,
İstanbul’u transit merkez haline de getirecektir
İşte tüm bu nedenlerle, sizleri, hem eski dünyanın, hem de günümüz dünyasının
merkez şehri, İstanbul’da bir araya getirdik
Değerli dostlarım,
Asya Pasifik Bölgesi, dünya nüfusunun yüzde 40’ını, küresel ticaret hacminin yüzde
30’unu ve dünya ekonomik büyüklüğünün yüzde 23’ünü kapsıyor.
Daha da önemlisi, küresel büyümeyi burası sürüklüyor.
Dünya ekonomisindeki büyümenin yüzde 60’ını, Asya-Pasifik ülkeleri sağlıyor
Dünya genelindeki ekonomik büyüme yüzde 4 iken, bu bölgede yüzde 5’in üzerinde
Yani Asya-Pasifik, daha hızlı büyümeye devam ediyor
Bunlara ilave olarak, Asya Pasifik ülkeleri, yılda 470 milyar dolar uluslararası yatırım
yapıyor
Dünyanın en büyük 3 ekonomisi, ABD, Çin, Japonya, Pasifik’te
Tarihte ilk defa, Pasifik üzerinden yapılan ticaret, Atlantik’i geçti
21. yüzyılın bir “Pasifik Yüzyılı” olması öngörülüyor
Akdeniz, eski dünyanın okyanusuydu.
Atlantik, bugünün okyanusu.
Pasifik ise geleceğin okyanusu.
Dünya ekonomisinin ağırlık merkezi, Uzak Asya’ya kayıyor.
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Yani pasifik yüzyılına girmiş bulunuyoruz.
Her türlü ürün, farklı kalite ve ölçeklerde, burada üretiliyor.
3 milyarın üzerinde tüketicisiyle, en büyük küresel pazar burada.
Gerek ekonomik büyümeler, gerek mal ve hizmet ithalat artışı, dünya ortalamasının
üzerinde.
Dolayısıyla Asya Pasifik bölgesi, küresel ekonomi için giderek büyüyen önemde.
Dünya ekonomisinin gidişatını da belirleyici bir güce sahip.
Dünya dengelerinin değiştiği bu dönemde, CACCI Konferansının Türkiye’de
yapılmasının önemi büyük.
Türkiye; yılda 170 milyar dolar mal, 50 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştiren
bir ülke.
Tüm bu coğrafyada, en büyük sanayi üretim hacmine sahip.
Avrupa Birliği’nin 6. büyük tedarikçisi .
Türkiye’nin bu büyük potansiyelini, Asya-Pasifik iş dünyasının da görmesini istedik.
Aramızdaki ticareti ve yatırımları arttırmayı, yeni işbirliği ve ortaklıklar kurmayı
hedefliyoruz.
Asya-Pasifik Bölgesiyle güçlü bir ekonomik entegrasyon istiyoruz
TOBB olarak, CACCI üyelerini, stratejik ortak kabul ediyoruz.
Vizyonumuz, Asya-Pasifik Bölgesi’ndeki iş dünyasıyla, Türk iş alemi arasında, güçlü
ve kalıcı ekonomik entegrasyon sağlamak.
CACCI Konferansı’na Türkiye’nin ev sahipliği, Asya – Pasifik Bölgesi ülkelerinin iş
dünyası çatı örgütleriyle, şirketlerinin, ilk defa bizlerle bir araya gelmesini mümkün
kıldı.
Bugüne kadar istediğimiz ölçüde kuvvetli ekonomik ilişki kuramadığımız, Asya
ülkelerine yakınlaşmamıza yardımcı oldu.
Sizlerin bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesini isterim.
İşte burada, Türkiye’nin her sektöründen iş insanları var.
Türkiye’nin en büyük şehirlerinin kanaat önderleri olan, Oda ve Borsa Başkanlarım
da burada.
Birbirinizle tanışın, karşılıklı bilgilerinizi alıp-verin.
Ticaret ve yatırım imkanlarını konuşun.
Değerli dostlarım,
Bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük iktisadi sorunlardan biri, artan korumacılık.
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Bundan en büyük zararı da, bizler gibi gelişen ülkeler görüyor.
Dünya Ticaret Örgütü (WTO) son raporunda şu tespiti yapmış.
Dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan G20 ülkeleri, 2018’in sadece ilk
yarısında, toplam 480 milyar dolar tutarında, 40 yeni ticaret kısıtlayıcı tedbir almış.
Artış anlamında da rekor seviyeye ulaşmış.
ABD, burada başı çekiyor.
Bu sorunu birlikte aşmalıyız.
Aramızdaki ticari engelleri tespit edip, bunların kaldırılması için hükümetlerimiz
nezdinde çalışma yürütmeliyiz.
Bundan sonra ana gündemimiz Ticareti Kolaylaştırma olmalı.
Zira ben hep şunu söyledim, şuna inandım.
Ticaret en büyük barış kaynağıdır.
Ticaret yapan, savaşı konuşmaz, birbirine kötü bakmaz.
Ticaretin artması, refah ve kalkınmayı sağlar.
Bu nedenle, ülkeler arasındaki ticaretin gelişmesi, küresel barışa giden en kısa
yoldur.
Kıymetli dostlarım
İnanıyorum ki, burada attığımız tohum tutacak, Türkiye ile Asya-Pasifik ülkeleri
birbirine daha yakınlaşmış olacak.
Sizlerin buradan en iyi görüş ve intibalarla ayrılmanızı diliyorum.
Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, geldiğiniz için hepinize tekrar teşekkür
ediyorum.
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Geleceği Yazan Kadınlar
Projesi Tanıtımı
27 Kasım 2018, İstanbul
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Yazılım bilen mobil uygulamalar geliştiren kadınlarımızla bir araya gelmiş olmaktan
büyük mutluluk duyuyorum.
Türkiye’nin en önde gelen teknoloji şirketiyle en geniş kadın girişimci ağı olan TOBB
Kadın Girişimciler Kurulu ortaklığından doğan sinerji sayesinde geçtiğimiz sene
büyük başarılara imza atmıştık.
Bu konu önemli zira zenginliğe giden yol girişimci sayımızı arttırmaktan geçiyor.
Kadınların işgücüne katılım oranı OECD ülkelerinde yüzde 60’ın üzerinde.
Türkiye’deyse ancak yüzde 30 seviyesinde.
Yani çalışma yaşamına girebilecek kadınların ancak yarısı bu imkâna sahip durumda
Türkiye’nin en büyük kadın girişimci ağını 2007 yılında kurduğumuzda ülkemizde 75
bin kadın girişimci vardı
Kadın Girişimci Kurullarımız kadın girişimci sayısını arttırmak ve mevcut kadın
girişimcilerimizi desteklemek için canla başla çalışmaya başladı
81 ilde 7 bin girişimci kadınımız bu amaç için seferber oldu
Allah’a çok şükür attığımız tohum tuttu.
10 yıl sonra bugün kadın girişimci sayımız 112 bine ulaştı
Ama gidecek daha uzun bir yolumuz var.
Girişimcilerin hala ancak yüzde 9’u kadın
Oysa bizim dinimizde kültürümüzde kadını eve kapatmak yok
Elhamdülillah Müslümanız.
Bizim rehberimiz öncü olarak seçtiğimiz kişi kim? Peygamber efendimizdir.
Peygamber efendimizin eşi Hz. Hatice validemiz devrin en büyük tüccarıydı.
Demek ki sünneti yani peygamberimizin yaşantısını örnek almak Allah’ın elçisinin
yolundan gitmek isteyen kadınlarımıza destek olmak durumunda
Saygıdeğer misafirler
Teknolojideki ilerleme iş yapma biçimlerini değiştiriyor.
Yepyeni iş modelleri bütün ezberlerimizi bozuyor.
Yeni nesil teknoloji şirketleri yüz yıllık dünya markalarının önüne geçiyor.
Bu yeni dünyada “Geleceği Yazan Kadınlar Projesi” 3 nedenle çok önemli.
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Birincisi bu proje teknoloji dünyasında kadın-erkek eşitliğinin önemini vurguluyor.
Teknoloji dünyanın her yerinde erkeklere özgü bir alan olarak algılanıyor.
Geleceği Yazan Kadınlar’ın başarısı bu algının ne kadar yanlış olduğunu ispat
ediyor. Önyargıları yıkıyor.
Kadınların da yazılımda en az erkekler kadar başarılı olabileceğini kanıtlıyor.
İkincisi nüfus avantajımızı fırsata çevirmek işte böyle projelerle mümkün oluyor.
Zengin olmak için niceliği nitelikle birleştirmeliyiz.
Bugün yazılım geliştirmeyi biliyorsanız geleceğin en hızlı büyüyecek şirketlerinde
çalışabilirsiniz.
Çalışmak bir yana böyle şirketler kurabilirsiniz.
Yazılımcı sayımız ne kadar fazla olursa milyar dolarlık start-up’ların bizden çıkma
ihtimali de o kadar yüksek olur.
Üçüncüsü görüyoruz ki yeni nesillerin 21’nci yüzyıl becerilerini kazanacakları tek yer
öğretim kurumları değil.
Devir artık değişti.
Okuldan mezun olana kadar ihtiyaç duyulan nitelikler değişiyor.
Bugün hızlı balık büyük balığı yutuyor.
O yüzden “Geleceği Yazan Kadınlar Projesi” gibi alternatif eğitimlerin önemi her
geçen gün artıyor.
Projedeki ortağımız Turkcell eğitim içeriklerini sağladı.
Eğiticilerini bu proje için seferber ettiler.
Geçen yılki eğitimlere katılan 100 kadını Turkcell yazılım test uzmanı olarak işe aldı.
Türkiye’nin insan kaynağına yatırım yapıyorlar.
Kitle fonlaması platformu üzerinden dereceye giren fikirlerin finansmana erişimine
ve ticarileştirilmesine destek veriyorlar.
İşte bu özel sektör vizyonudur.
Kendilerine teşekkür ediyorum.
Her şeyi devletten bekleyeceğimiz zamanlar artık çok gerilerde kaldı.
Özel sektör-kamu iş birliği verimliliği muazzam arttırıyor.
Eğitimden sağlığa birçok alanda özel sektör ve sivil toplum üzerine düşeni yapıyor.
Geçenlerde Türkiye’nin ilk girişimci üniversitesi TOBB ETÜ mezuniyet törenindeydim
Neredeyse bütün bölümlerin birincisi genç kızlarımızdı.
Hepsiyle iftihar ettim
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Yeter ki biz onlara destek olalım onlar gerisini getiriyor.
TOBB olarak sorumluluğumuzun farkındayız.
Bu projeye dahil olan illerdeki oda ve borsa başkanlarım projemizi sahiplenmeselerdi
bu başarı yakalanamazdı.
İllerindeki genç kızlarımızı projeyi duyurdular eğitimlere katılmaya teşvik ettiler.
Eğitimlere ev sahipliği yaptılar.
Teknolojiye ve ekonomide kadın-erkek eşitliğine inanan Başkanlarıma destekleri
için teşekkür ederim.
Bu vizyonlarından dolayı kendileriyle iftihar ediyorum.
Biz kadınlarımızı desteklemeye devam edeceğiz.
Ekonomiye kadın eli dokunduğu zaman bir başka oluyor.
Kadınların farklı bakış açıları var.
Titiz çalışıyorlar. Önsezileri kuvvetli. Liderlik vasıfları üstün.
Aklın cinsiyeti olmaz! - Ekonominin cinsiyeti olmaz!
Başarının cinsiyeti olmaz!
Bir Afrika atasözü der ki; “Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça avcıların hikayelerini
dinlemek zorundayız”
Yazılımcı kadınlarımızı tekrar tebrik ediyor başarılar diliyorum. Sizlere güveniyorum.
Yolunuz açık olsun.
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Son 10 yılda dünya, daha az güvenli bir yer haline geldi.
Birçok ülkede, uluslararası terörizmden kaynaklanan sürekli bir tehdit algısı hüküm
sürüyor.
Dünyanın en gelişmiş ülkeleri dahi, terör olaylarından büyük sıkıntı çekiyor.
Dünya Barış Endeksi’ne göre, küresel çapta barış ortamı, arka arkaya 4 yıldır
geriliyor.
45 ülkede, çatışmalar yaşanıyor.
Bunlardan 35’i de, ne yazık ki İslam coğrafyasında bulunuyor
Güvensizlik nedeniyle silahlanma artıyor
Dünya çapındaki savunma harcamaları, geçen yıl 1,8 trilyon dolara yaklaşarak,
Soğuk Savaş sonrasının zirvesine ulaştı.
ABD, 610 milyar dolarla, askeri harcamalarda başı çekiyor.
Çin, 230 milyar dolarla ikinci.
Rusya, 70 milyar dolarla üçüncü.
Türkiye ise 15. sırada.
Küresel silah endüstrisinde ABD şirketleri egemen durumda.
En büyük 100 silah üreten şirketin 42’si ABD’nde.
Öte yandan ülkemize baktığımızda, daha 50 sene öncesinde bir tarım ülkesiydik.
Bugünse, yüksek teknoloji savunma sanayi ürünleri üreten ve ihraç eden bir ülke
haline geldik.
Savunma sanayi ihracatı gerçekleştiren dünya da 11.yiz.
Sağlanan bu başarı hepimiz için gurur vericidir.
Savunma Sanayi Müsteşarlığımız ve şimdi Başkanlığımız, sektörün gelişmesi için
büyük bir çaba içinde.
Sektörün KOBİ’lerle birlikte büyümesi de ayrıca takdire şayan bir gelişme.
Bu vesileyle Başkanlığımıza tekrar teşekkür etmek isterim.
Savunma Sanayi Meclisimiz de, müthiş bir disiplinle ve azimle çalışıyor.
Özel sektörü ve kamu kurumlarını bir araya getiriyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr

79

75. GENEL KURUL

Başkanımıza ve tüm meclis üyelerimize de, başarılı çalışmalarından dolayı iş
dünyamız adına teşekkürlerimi sunuyorum.
Türkiye’de yan sanayi olarak sektöre ürün sunan firmalar dışarıda tutulduğunda
savunma alanında 300’e yakın KOBİ faaliyet gösteriyor.
Toplam savunma sanayi cirosunun yüzde 30’u çoğunluğu KOBİ’lerden oluşan yan
sanayi tarafından karşılanıyor
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi gibi, savunma sanayinde mal ve hizmet
üreten kobi’leri bir araya getiren başarılı kümelenmeler bulunuyor.
Tüm bunlar sayesinde bugün Türkiye, dünyanın en etkili askeri gücüne sahip, 9.
ülkesi haline gelmiş durumda
Türk ordusu bu bölgedeki en caydırıcı güçtür
Esasında güçlü bir ordu, bizim için bir zorunluluk
Zira işte görüyoruz; bölgemiz adeta bir ateş çemberi.
Son 10 yılda, dünyadaki silahlı çatışmalardaki insan ölümlerinin yüzde 50’den
fazlası, Türkiye’nin iki sınır komşusu Irak ve Suriye’de gerçekleşti.
Türkiye, içeride PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleriyle mücadele ederken, bir
yandan da sınır güvenliğini tesis etmekle uğraşıyor.
İşte bu kapsamda, Afrin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları, çok şükür başarıyla
gerçekleştirildi.
Bu vesileyle Silahlı Kuvvetlerimize ve onların sahadaki en büyük yardımcısı haline
gelen milli savunma sanayimizle, bir kez daha şükranlarımı sunmak istiyorum.
Ancak dünya çok hızlı değişiyor.
Yakın gelecekte bu gücü korumanın yolu, güçlü ekonomi ve yüksek teknolojiye
yatırımdır.
Son dönemde bu doğrultuda hızlı adımlar attık.
Türk Havacılık ve Savunma Sanayi cirosu, 2006 yılında 1,8 milyar dolar iken,
2017’de 7 milyar dolara ulaştı.
Dünyanın en büyük savunma şirketleri listesine 4 firmamız girmeyi başardı.
Ordumuzun teçhizat ihtiyacının yurtiçinden karşılama oranı, 2003’de % 25 iken,
2017’de % 60’ın üzerine çıktı.
Aynı zamanda küresel rekabette de ilerledik.
Savunma sanayi sektörü ihracatı, 2006 yılında 480 milyon dolardan, 2017’de 1,7
milyar dolara yükseldi.
Savunma sanayimizin, Ar-Ge alanındaki katkısı da önemli.
Otomotiv yan sanayisi ve bilişim teknolojilerinin ardından en fazla Ar-Ge merkezi,
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savunma sanayimizde.
Tüm bu başarının mimarları olan, Savunma Bakanlığımız, Genelkurmayımız,
Savunma Sanayi Başkanlığımız ve firmalarımızla iftihar ediyorum.
Kamunun desteği olmasaydı özel sektör, özel sektörün azmi ve çalışkanlığı
olmasaydı, kamu, tek başına bu başarıyı gerçekleştiremezdi.
Elbette bu başarılarla yetinmeyeceğiz.
Türk savunma sanayinin; üretim, ihracat ve teknoloji geliştirme alanlarında, şimdiye
kadar yaptıklarından çok daha fazlasını başaracak potansiyeli var.
Şimdi yeni Sanayi Devrimi’nin alameti farikası olan; ileri malzeme, yapay zekâ ve
siber güvenlik gibi alanlarda, özgün teknolojiler geliştirmeye odaklanmalıyız.
Bu devirde, metali, verimli ve kaliteli işlemek yetmiyor.
Her ne üretiyorsak, teknolojiyi entegre etmek zorundayız.
Bu noktada hep birlikte hareket etmeliyiz.
Kamu bize güvenmeli, destek olmalı.
Sektörün büyük oyuncuları ve onların etrafında konumlanan KOBİ’ler, birlikte hareket
etmeli.
Hiçbir kuruluş, ne kadar büyük olursa olsun, nihai ürününün tüm aşamalarını, tek
başına gerçekleştiremez.
Savunma sektörü şirketlerimizin, üretim süreçlerine, KOBİ’leri azami ölçüde dahil
etmeleri, burada çok önemli.
Bir diğer önemli konu, yerlileşme
Dışa bağımlılığın en tehlikeli olduğu alanların başında savunma sanayi gelir
Savunma sanayinde dışa bağımlı olan ülkenin bağımsız dış politikası olamaz.
Bugünlerde teknoloji transferi diye moda bir terim var.
Geçmiş tecrübeler gösterdi ki savunma sanayinde teknoloji transferi diye bir şey
yok.
Hiçbir ülke, kendi özgün teknolojisini başkasıyla paylaşmaz
Dolayısıyla kendi teknolojimizi üretmek zorundayız.
Buna paralel olarak, Savunma teknolojilerinin sivil alandaki uygulamalarına da
yönelmeliyiz
Sektördeki firmalarımızı büyütmenin yolu ihracattır
Bunun için de, savunma sanayi şirketlerimiz, sahip oldukları kabiliyetleri, sivil alana
da yönlendirmeli
Mesela Boeing ve Airbus savunma sanayi kadar, sivil alana da hizmet veren şirketler.
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Cirolarının büyük bölümü sivil alandan geliyor.
Bu da onlara ölçek ekonomisi avantajı sağlıyor
Son olarak, İnsan kaynağı meselemiz var
Savunma sanayinde yetişmiş başarılı mühendislerimizi, yurtdışına kaptırıyoruz
Özellikle vakıf şirketlerimiz, bu durumu iyi analiz etmeli
Yetişmiş insan gücümüzü ülkemizde muhafaza etmeyi de başarmalıyız
Bizler Türk özel sektörü olarak, savunma sanayimizin yerli ve milli olması için
çalışmayı sürdüreceğiz
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