
TOBB Baflkan›
M.Rifat Hisarc›kl›o¤lu’ndan

DAHA ‹Y‹ B‹R GELECEK
DAHA ‹Y‹ B‹R TÜRK‹YE ‹Ç‹N
GÖRÜfi VE ÖNER‹LER V

D
A

H
A

 ‹Y
‹ B

‹R
 G

E
LE

C
E
K

 D
A

H
A

 ‹Y
‹ B

‹R
 TÜ

R
K

‹Y
E
 ‹Ç

‹N
 G

Ö
R

Ü
fi
 V

E
 Ö

N
E
R

‹LE
R

 V



TOBB Baflkan›
M.Rifat Hisarc›kl›o¤lu’ndan

DAHA ‹Y‹ B‹R GELECEK
DAHA ‹Y‹ B‹R TÜRK‹YE ‹Ç‹N
GÖRÜfi VE ÖNER‹LER V

May›s 2006



Tasar›m ve Bask›: Nurol Matbaac›l›k ve Ambalaj San. A.fi.
Tel: 0.312.267 19 45 (pbx) • Faks: 0.312.267 19 50 • www.nurolmatbaa.com.tr



‹Ç‹NDEK‹LER

ANKARA FORUMU - ‹SRA‹L - F‹L‹ST‹N ‹fi ÇEVRELER‹ D‹YALOG GRUBU TOPLANTISI
27 N‹SAN 2005 ANKARA ..................................................................................1

YATIRIM DANIfiMA KONSEY‹
29 N‹SAN 2005 ANKARA ..................................................................................5

TOBB 60. GENEL KURUL
8 MAYIS 2005 ANKARA....................................................................................9

YEREL GÜNDEM TOPLANTISI
18 MAYIS 2005 ANKARA................................................................................21

TSE GENEL KURULU
25 MAYIS 2005 ANKARA................................................................................29

TOBB G‹R‹fi‹MC‹L‹K E⁄‹T‹M‹ PROGRAMI
25 HAZ‹RAN 2005 ANKARA ............................................................................31

“R‹SK YÖNET‹M‹ VE BASEL 2’N‹N KOB‹’LERE ETK‹LER‹” PANEL‹
28 HAZ‹RAN 2005 ANKARA ............................................................................35

YOLSUZLUKLA MÜCADELE KONFERANSI
6 TEMMUZ 2005 ANKARA ..............................................................................39

AB MÜZAKERE SÜREC‹NDE ODALARIN ROLÜ
18 TEMMUZ 2005 ‹ZM‹R ................................................................................45

‹SLAM T‹CARET VE SANAY‹ ODASI YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI
20 A⁄USTOS 2005 MISIR ..............................................................................51

B‹L‹fi‹M KURULTAYI 
9 KASIM 2005 ANKARA..................................................................................55

AVRASYA PANEL‹
15 ARALIK 2005 ‹STANBUL ..........................................................................59



‹KT‹SAT VE YOKSULLUK KONFERANSI
15 ARALIK 2005 ‹STANBUL ............................................................................63

REKABET HUKUKU POL‹T‹KASI FORUMU
18 KASIM 2005 ANKARA................................................................................67

4. SANAY‹ KONGRES‹
25 KASIM 2005 ‹STANBUL ............................................................................71

PROJE HAZIRLAMA KAPAS‹TES‹N‹N GEL‹fiT‹R‹LMES‹ PROJES‹ 
23 OCAK 2006 ANKARA ................................................................................77

3. BÖLGESEL VE SEKTÖREL EKONOM‹ fiURASI
14 fiUBAT 2006 ANKARA ..............................................................................85

AB SÜREC‹NDE TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜ PANEL‹
2 MART 2006 ‹STANBUL ................................................................................95

‹KV GENEL KURULU
13 MART 2006 ‹STANBUL ............................................................................103

SANAY‹ POL‹T‹KALARI TOPLANTISI
5 N‹SAN 2006 ANKARA ................................................................................107

DAHA ‹Y‹ B‹R GELECEK
DAHA ‹Y‹ B‹R TÜRK‹YE

‹Ç‹N GÖRÜfi VE
ÖNER‹LER V







ANKARA FORUMU - 
‹SRA‹L - F‹L‹ST‹N ‹fi 
ÇEVRELER‹ D‹YALOG
GRUBU TOPLANTISI
27 N‹SAN 2005 ANKARA

Tobb olarak bir süredir komflular›m›zla, bölgemizde ticaretin art›r›lmas› için
çaba harc›yoruz. Bunu temel görevimiz olarak görüyoruz. Bölgemizde ticaretin
art›r›lmas›n›n önkoflulu istikrard›r. Artan ticaret, istikrar› daha da güçlendirir.
Artan ticaret beraberinde yat›r›mlar› da getirir. 

‹flin temeli farkl› ülkelerde yaflayan insanlar›n birbirlerini tan›mas› ve birbirle-
rine güvenmesidir. Ticaret, karfl›l›kl› güvenin kurumsallaflmas›d›r. Bu nedenle
artan ticaret, bölgemizde bar›fl›n teminat› olacakt›r.

Her yerde gördük ki, Filistin-‹srail anlaflmazl›¤› bölgede ticaretin artmas›n›n önün-
deki temel engeldir. Biz, bu engelin kalkmas›n› istiyoruz. Bunun için Filistin’de ik-
tisadi refah›n artmas› önkofluldur. Halbuki Filistin’de yap›labilecek çok ifl var. ‹k-
tisadi refah›n artmas› için Filistin’le ticaretimizin artmas›n› istiyoruz.

‹fladamlar›m›z›n Filistindeki partnerleri ile tan›flmalar›n› sa¤lamak istiyoruz. Fi-
listin bölgeleri etraf›nda ve içinde halen uygulanmakta olan kontrol sistemi,
bu iste¤imizin önündeki temel engeldir. 

Güvenlik endiflelerinin fark›nday›z. Ama, bu endifleleri karfl›layacak, bir ç›-
k›fl yolunu da bulmak durumunday›z.bafllang›ç olarak, karfl›l›kl› güveni tesis
etmek zorunday›z. Bunu gerçeklefltirecek mekanizmalar› yaratmak duru-
munday›z.
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Güveni tesis etmek her zaman zordur. Bozmak ise son derece kolayd›r. Bu
nedenle iflimizin ne kadar zor oldu¤unu en bafltan bilmek ve ne olursa olsun
y›lmamak durumunday›z. Biz istikrar istiyoruz.

Küçük ad›mlarla ilerlemeliyiz. Mesela ifladamlar›n›n hareketi, ifl hayat› için
son derece önemlidir. Bugün, Filistinli ifladamlar›n›n ticari taahhüt alt›na gir-
meleri, koflullar›n öngörülemezli¤i nedeniyle, neredeyse imkans›zd›r. Bunu ön-
celikle azaltmak için, Filistin odalar federasyonu devreye sokulmal›d›r. Bu sa-
yede, Filistin odalar federasyonunun bar›fl sürecine daha yo¤un kat›l›m›na im-
kan sa¤lanm›fl olacakt›r.

‹fladamlar›n›n hareketinin yan›nda Filistin’de üretilen mallar›n hareketi ile Tür-
kiye’den Filistin’e ithal edilen mallar›n hareketinin sa¤lanmas› da önem tafl›-
maktad›r. Türk ifladamlar›n›n Filistinli ifladamlar› ile do¤rudan ticareti önünde-
ki engeller azalt›lmal›d›r. 

Filistinli ifladamlar› taraf›ndan Türkiye’den ithal edilen mallar›n Filistin’e ulafl›-
m›n› kolaylaflt›r›c› ad›mlar at›lmal›d›r. Çabuk bozulan mallara ve özellikle Tür-
kiye’den ithal edilen mallara tafl›mada ve kontrolde öncelik verilmelidir. 

S›n›r kontrol önlemleri, bölge içi güvenlik tedbirleri ticaret engeli olmaktan ç›-
kar›lmal›d›r. Kargo idare sistemi daha etkin k›l›nmal›d›r. Teknolojinin imkanla-
r› bu amaçla devreye sokulmal›d›r. 

Problem, mevcut kargo yönetim sisteminin belirsizlikleri azalt›c› de¤il, art›r›c›
yönde çal›flmas›d›r. Öncelikle ve özellikle kargolar›n intikal süresi öngörülebi-
lir hale getirilmelidir. Bu amaçla, s›n›r bölgelerinde ve limanlarda güvenli lojis-
tik merkezler oluflturulmas› son derece önemlidir. Biz bu konularda yat›r›mla-
ra katk›da bulunmaya haz›r›z. 

Mersin liman›ndan Hayfa ve Afldod limanlar›na mal ak›fl›n› h›zland›rmak için,
belli kalitede kargo kontrol mekanizmas›n›n mersin’e yerlefltirilmesi de ayr›ca
düflünülebilir. Öte yandan Gazze havaalan›n›n ve deniz liman›n›n, bafllang›çta
‹srail güvenlik güçlerinin kontrolünde olacak flekilde, tekrar hizmete aç›lmas›-
n›n art›k düflünülmesi gerekiyor. 

Yukar›daki tedbirler, Filistin mallar›n›n Türkiye, ‹srail ve dünya pazarlar›na da-
ha h›zl› ulaflabilmesini de temin edecektir. Filistin mallar›n›n do¤rudan dünya
pazarlar›na ulaflmas› Filistin’in refah› ve istikrar› aç›s›ndan önemlidir. Artan ti-
caret yat›r›mlar için gereken güven ortam›n› sa¤layacakt›r. 

Karfl›l›kl› güven ortam›n›n tesisi için ticaret d›fl›nda yollar da ihmal edilmeme-
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lidir. Örne¤in, ‹srail ve Filistinli gençlerin temas›n› art›racak her yol istikrar için
olumludur. Bölgemizde istikrar›n temini ve refah›n artmas› için yap›lmas› ge-
rekenler bellidir. 

Önemli olan, önyarg›lar› bir kenara b›rakarak, bir ifl listesi üzerinde yo¤unlafl-
makt›r. Bu kolay de¤ildir. Ancak ortada bir f›rsat vard›r. ‹ki tarafta da zor ka-
rarlar› alma iradesine sahip politikac›lar vard›r. Zor kararlar› alacak politikac›-
lara hem örnek, hem de destek olmak zorunday›z.

Zaman; bafllayan süreci destekleme, flikayeti b›rak›p ad›m atma, y›kma de¤il
infla etme zaman›d›r. nümüzde bir f›rsat vard›r. Ama bir f›rsat olmas›, bunun
kendili¤inden olumlu sonuç vermesi anlam›na da gelmez.

Bu f›rsat›, somut kazan›mlara çevirmek için, karfl›l›kl› güveni güçlendirmemiz,
bunun için de, Filistin idaresinin kurumsal kapasitesini art›rmam›z gerekiyor.
Daha geçen hafta, refah kap›s›nda olup bitenler, Filistin idaresinin kurumsal
kapasite eksikli¤inden öte, Gazze halk›n›n iktisadi ihtiyaçlar›n›n bir gösterge-
sidir. 

Geçmiflte maalesef çok f›rsat kaçt›. Bu defa yarat›lan olumlu havadan iyi ya-
rarlanmak laz›m. Bunun için de olumlu havan›n, Filistin halk›n›n yaflam kalite-
sinin iyileflmesine katk› sa¤lamas›na gayret etmeliyiz. 

Bu noktada, Ankara forumunun ilk toplant›s›nda do¤ru proje alanlar›n› belirle-
di¤imizi, memnuniyetle müflahede ediyoruz. Erez sanayi bölgesinin yeniden
yap›land›r›lmas› konusunda önemli bir mesafe ald›¤›m›z› düflünüyorum. 

Destek talep edece¤imiz çevreler aras›nda ABD ve Avrupa Birli¤i de yer al›yor.
Say›n Wolfensohn ile Ankara ve New York’ta birer görüflme yapt›m. Yine Dün-
ya Bankas› baflkan› say›n Wolfowitz ile de Washington’da görüfltük. 

Mevcut projemiz, halen Gazze’nin yeniden yap›land›r›lmas› aç›s›ndan en
önemli ve somut proje durumundad›r. ‹fl dünyas›n›n temsilcileri olarak, insan-
lar›n afl ve ifl talepleri için umut olmak, beklenti yaratmak zorunday›z. Baflar›-
l› olmak zorunday›z. Baflar›l› olaca¤›m›za da yürekten inan›yorum. Yeni iflbirli-
¤i alanlar›n›n ortaya ç›kaca¤›na inan›yorum. 
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YATIRIM DANIfiMA 
KONSEY‹
29 N‹SAN 2005 ANKARA

Sizlerin de yak›ndan izledi¤iniz gibi, hükümetimiz, önemli bir reforma imza at-
m›fl ve flirket kurulufluyla ilgili yetkilerini, 4884 say›l› kanunla bize devretmifl-
tir. Art›k birli¤imize ba¤l› ticaret odalar› bünyesinde yer alan ticaret sicil me-
murluklar›nda, flirket kurma ifllemi, ayn› gün içinde tamamlanabilmektedir. 

Dünya Bankas› raporunda bu süre 9 gün olarak verilmektedir. San›yorum ki bu
tespit, yasan›n yürürlü¤e girdi¤i ilk günlerde ki bilgilere dayanmaktad›r. Zira ayn›
gün içinde önce, noterde, flirket ana sözleflmesi tasdik edilmekte, sonra da, ti-
caret sicil memurlu¤una gelerek flirketinin kuruluflu tamamlanmaktad›r.

Bizim tespitlerimize göre, flirket kuruluflu ayn› gün içinde tamamlanmakta ve
çok nadir olarak ertesi güne sarkabilmektedir. San›yorum dünya bankas› ra-
poru güncellendi¤inde, bu hususlar da dikkate al›nacakt›r.

Ayr›ca, art›k son aflamas›na gelen ticaret sicili otomasyonu projemiz tamam-
land›¤›nda, efl zamanl› olarak gelir idaresiyle de tam otomasyona geçilecek
ve böylece vergi numaras› da flirket kurulufluyla birlikte on-line olarak al›na-
cakt›r.

Geçen y›lki toplant›m›z›n sonuç bildirgesinde yer alan hususlara gelince; biz,
türk özel sektörünün flemsiye örgütü olarak, kendi sorumlulu¤umuzun bilinci
içerisinde üzerimize düflen görevleri yerine getirdi¤imiz kanaatindeyiz.

fiöyle ki; Gümrüklerin etkinli¤inin art›r›lmas›na yönelik kararla ilgili olarak,
özellikle gümrük kap›lar›nda yaflanan yo¤unlu¤u gidermek amac›yla ve hükü-
metimizin olumlu yaklafl›m›yla, gümrük kap›lar›n›n modernizasyonu ve iflletil-
mesi görevlerini, devrald›k.
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Bunlardan, ülkemizin Avrupa Birli¤i’ne aç›lan tek gümrük kap›s› olma özelli¤i-
ne sahip, ipsala gümrük kap›s›’n›n modernizasyonunu tamamlad›k ve faaliye-
te geçirdik. Böylece, önceden yaflanan uzun kuyruklar sona erdirildi ve araç-
lar›n bekleme süreleri en aza indirildi, hizmet kalitesi ise yükseltildi. 

Bunu takiben 2 gümrük kap›s›n›n, Habur ve Cilvegözü’nün, modernizasyonu-
na bafllad›k. Ayr›ca befl gümrük kap›s›n›n devri için de görüflmelerimiz sür-
mektedir

Türkiye’nin araflt›rma gelifltirme alt yap›s›n›n güçlendirilmesi karar›na paralel
olarak, Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi kurduk ve faaliyete geçirdik. fiimdi
de, üniversitemiz bünyesinde, bir teknoloji gelifltirme merkezi kuruyoruz.

Yat›r›m promosyon ajans› oluflturma konusunun, henüz sonuçlanmad›¤›n› göz
önüne alarak, Hazine Müsteflarl›¤›n›n bu görevi geçici olarak üstlenmesi fikri,
taraf›m›zdan da benimsenmifltir.

Bu çal›flmalara destek olunmas› amac›yla da, birli¤imiz bünyesinde istiflari
mahiyette, do¤rudan yabanc› yat›r›mlar sektör kurulu ihdas edilmifltir. 

Yaklafl›k 40 üyeden oluflan bu kurul, ço¤unlukla sizlerin Türkiye’deki temsil-
cilerinizden oluflmakta ve ayr›ca yased gibi bu alandaki örgütlerin en üst dü-
zeyde temsilcileri bulunmaktad›r.

Sonuç bildirgesinde yer alan, e¤itim ve ö¤retime daha fazla yat›r›m yap›lmas›-
na yönelik temenni do¤rultusunda da önemli ad›mlar att›k. 

Üniversitemizin ö¤renime bafllad›¤›ndan az önce söz etmifltim. Bunun d›fl›nda
cumhuriyet tarihinde ilk defa, özel sektör ile milli e¤itim bakanl›¤›, sanayi-üni-
versite iflbirli¤ini sa¤lamak üzere üst düzeyde iflbirli¤i gerçeklefltirmifltir.

Bu çerçevede birli¤imiz ile milli e¤itim bakanl›¤›m›z aras›nda imzalanan proto-
kolle, sanayinin ihtiyaç duydu¤u alanlarda ara eleman yetifltirmek üzere, Tobb
ve ba¤l› odalar›m›z, meslek liselerine maddi destek sa¤larken, meslek lisele-
rinin programlar› da, bulundu¤u bölgedeki sanayinin ihtiyaçlar›na göre belirle-
necektir.

Kobi’lerin güçlendirilmesi de, geçen y›l ald›¤›m›z, di¤er bir önemli temenni ka-
rar› idi. Tobb, bu konuda da ad›m atarak, yenilikçi kobi’lere sermaye deste¤i
sa¤lamak üzere, yaklafl›k 15 milyon dolar sermayeli bir giriflim sermayesi flir-
keti kurmufl ve faaliyete geçirmifltir.
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Bunu takiben, Halkbankas›na aktard›¤›m›z nakdi kaynak ile, 4 bin kobimize,
o güne kadar ülkemizde uygulanan en düflük faiz oran› olan yüzde 16.9 ile, 1
y›l vadeli ve ayl›k geri ödemeli, yaklafl›k 110 milyon dolarl›k iflletme finansma-
n› temin ettik. Ayn› projeyi, faiz oran›n› yüzde 13’e indirerek, bu y›l da devam
ettiriyoruz.

Ayr›ca, birli¤imizin de ana kurucu orta¤› oldu¤u, vadeli ifllemle ve opsiyon bor-
sas› da, izmir’de faaliyete geçmifltir ve baflta vadeli döviz kontratlar› olmak
üzere ifllemler bafllam›flt›r.

Say›n Baflbakan›m, yat›r›m dan›flma konseyinin de¤erli üyeleri,

Tobb, Türkiye’de yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi sürecine ne kadar büyük
önem ve destek verdi¤inin bir kere daha alt›n› çizmek istiyorum. 7-9 Ocak
2005 tarihleri aras›nda k›z›lcahamam’da ikincisini düzenledi¤imiz yat›r›m kon-
ferans›nda yoikk ve tüm teknik komite üyeleri ile özel sektör temsilcilerini bu-
luflturduk.

Burada, hem Yoikk sürecinde ele al›nan konular› ve hem de geçen y›lki sonuç
bildirgesinde yer alan hususlar› enine boyuna tart›flt›k. ‹lerlemeleri ve aksak-
l›klar› gözden geçirdik, yeni öneriler gelifltirdik. Sonuç raporlar›n›n, önümüzde-
ki dönemde Yoikk’in yol haritas›n› oluflturaca¤›n› umuyoruz.

Tobb olarak, Yoikk’in ve dan›flma konseyinin bundan sonraki somut gündemi-
ni oluflturma yolunda, önemli bir att›k. Dünya Bankas›yla birlikte, "yat›r›m or-
tam› de¤erlendirme" çal›flmas›n› bafllatt›k.

Böylece, ülkemizde hep eksikli¤ini hissetti¤imiz 4 konuda, somut bilgilere
ulaflmay› hedefledik. Bunlar;

(1)özel sektör ifl ortam›n›n durumunu de¤erlendirmek, 
(2)flirket verimlili¤ini art›rmak, ve küçük flirketlerin büyümesinin önündeki te-

mel engelleri belirlemek, 
(3)ülkemizdeki yat›r›m ortam›n›, rakip ülkelerdeki yat›r›m ortam› ile karfl›laflt›r-

mak, 
(4)yat›r›mlar›n önündeki bürokratik engelleri azaltarak, flirket verimlili¤ini ve

ihracata dayal› rekabet gücünü art›racak politikalar› belirlemektir.

Bu çal›flmayla ayr›ca, sadece ka¤›t üzerinde, herkesçe bilinen sorunlar›n öte-
sinde, flirketlerimizin hangi alanlarda, ve hangi kamu kurumlar›yla, ne gibi so-
runlar yaflad›¤› da, ortaya ç›kacakt›r.
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Çal›flman›n tamamlanmas›n› müteakip, Tobb ve Dünya Bankas›, "Türkiye’de
yat›r›m ortam› de¤erlendirme raporu"nu haz›rlayacakt›r. Bu raporu, kamu ve
özel sektör kurumlar› ile de tart›flaca¤›z. 

Böylece son halini alacak olan rapor, Yoikk sürecinin, ve dan›flma konseyinin
de bundan sonraki yol haritas›n› belirlemeye de, yard›mc› olacakt›r. Dünya
Bankas› ile yat›r›m ortam›na iliflkin iflbirli¤imiz bununla da s›n›rl› de¤ildir. 

Rekabet kurumu ve Dünya Bankas› ile müfltereken çeflitli sektörlerdeki reka-
bet ortam›n› analiz eden bir çal›flma daha bafllatt›k. 

Tüm bunlar›n yan› s›ra Tobb olarak Türkiye’de ilk defa kendi think-tank ensti-
tümüzü, Türkiye Ekonomi Politikalar› Araflt›rma Vakf›’n› kurduk. Böylece, eko-
nomi politikalar›n›n oluflturulmas› sürecinde, aktif katk›lar sa¤layaca¤›z.

Say›n Baflbakan›m, de¤erli üyeler,

Sizlere k›saca Tobb’un, yat›r›m ve ifl yapma ortam›n› iyilefltirme yolunda att›-
¤› önemli ad›mlar› k›saca özetlemeye çal›flt›m. Tobb bundan sonraki süreçte,
daha etkin bir rol oynama arzu ve iste¤indedir. Özellikle yat›r›m dan›flma kon-
seyi’nin follow-up sürecinde ve sekreteryas›nda yer almaya talibiz.
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TOBB 60. GENEL KURUL
8 MAYIS 2005 ANKARA

60. Genel kurulumuza hofl geldiniz. Sizleri bütün kalbimle ve sayg›yla selam-
l›yorum. Güzel bir tesadüf eseri bugün ayn› zamanda Anneler Günü'dür.

Ülkemizde yaflanan krizlerden sonra baflka ülkelerde meydana gelen toplum-
sal çözülmeler olmad›ysa bunda aile kurumumuzun pay› büyüktür. Güçlü aile
yap›m›z› koruyan en büyük unsur Annelerimizdir. En de¤erli varl›klar›m›z olan
Annelerimizi kutluyor bu vesileyle sayg›yla sevgiyle ve minnetle an›yoruz.

Sayg›de¤er Baflkanlar ve Delegeler,

Türkiye'nin her taraf›ndan 81 il ve 157 ilçesinden zorlu ve demokratik bir se-
çim sürecinden geçerek buraya geldiniz. Sizleri bir kez daha yürekten kutluyor
baflar›lar diliyorum. 

Say›n Baflbakan›m, de¤erli genel baflkanlar,

Oda ve Borsalar›m›z ülkemizin tüm bölgelerini ve sektörlerini kapsad›¤›ndan
Tobb'nin genel kurulu Türkiye ekonomisinin genel kuruludur. Yani buras› Tür-
kiye platformudur. Bu camian›n sesine kulak verin. Türkiye'nin gelece¤inin ko-
nuflulaca¤› misyonun ve vizyonun saptanaca¤› platform buras›d›r. Bizler tüm
Türkiye'nin sanayicileri tüccarlar› yat›r›mc›lar› bu ülkenin temel tafllar›y›z. 

‹stihdam› yat›r›m› üretimi ve ihracat› biz yap›yoruz. Devletten her hangi bir im-
tiyaz ve ayr›cal›k istemedik istemiyoruz. Devlet rekabet ortam›n› adil k›l›p ya-
p›sal reformlarla piyasalar› düzgün ifllettikten sonra ekonominin neferleri olan
bizlerin dünyada yenemeyece¤i rakip yoktur.

De¤erli arkadafllar›m,

2002 y›l›ndaki Genel Kurulumuzda yine bu salonda nas›l bir Türkiye istedi¤i-
mizin cevab›n› hep birlikte aram›flt›k. 
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‹çine kapanm›fl ve dünyadan kopmufl hukuk ve demokrasiden uzak geri kal-
m›fl ve yoksul bir ülke mi; yoksa kalk›nm›fl ve güçlü insanlar› mutlu ve huzur-
lu evrensel standartlar› yakalam›fl dünyada sözü geçen büyük ve güçlü bir ül-
ke mi?

O gün hep birlikte tek ses tek yürek olduk ve dedik ki; ülkemizin ufkunu karar-
tan her sorunun çözümü vard›r; yeter ki inanal›m ve yüre¤imizi ortaya koyal›m.

Yine dedik ki; ekonomideki kötü gidiflat› biz de¤ifltirece¤iz. Ekonomiyi büyüte-
cek ihracat› 100 milyar dolara ç›kartacak Türkiye'yi bölgesinde lider ülke ya-
pacak olan bizleriz diye hayk›rd›k.

O gün bu hedefleri ortaya koydu¤umuzda sizlerdeki enerjiyi ve vatan sevgisi-
ni göremeyenler kuflkuyla bakm›fllard›.

‹flte ümitlerin tükenme noktas›na geldi¤i bir ortamda hep birlikte dedik ki; bi-
ze güvenin. De¤erli arkadafllar›m bu hayk›r›fl›m›z cevaps›z kalmad›. 3 senede
ekonomiyi yüzde 25 oran›nda büyüten ihracat› ikiye katlayan bizler olduk.

Üstelik bu büyümeyi devlet deste¤iyle kamu kaynakl› yapmad›k yat›r›mla ve ih-
racatla sa¤lad›k. Bu büyümede Türk müteflebbisinin iflçisinin üreticisinin yani
hepimizin al›nteri vard›r.

Hasta adam geri döndü diyenlere karfl› bu ülkeyi dünyan›n 20 büyük ekono-
misinden biri yapt›k ve en güzel cevab› yine bizler verdik. Bunu hep beraber
çal›flarak baflard›k. 

• Reaktif de¤il proaktif olduk;
• K›sa vadeye de¤il uzun vadeye odakland›k;
• Bugünü de¤il gelece¤i hedefledik; 
• Makro ekonomi düzelmeden mikro ekonominin yani ifl ortam›n›n düzelme-
yece¤ini kamuoyuna baflar›yla anlatt›k.

fiundan emin olun ki: milletimiz sizleri her zaman övgüyle anacakt›r. Böylesi-
ne bir dönemde ülkemizin gelece¤ini yeniden ayd›nlatt›¤›n›z için sizlere bir kez
daha teflekkür ediyorum. 

De¤erli arkadafllar›m,

Dünya süratli bir biçimde de¤iflmektedir. Özellikle Çin’deki büyüme trendinin
sürmesi önümüzdeki on y›l boyunca her y›l dünya ekonomisine orta büyüklük-
te bir sanayi ülkesinin eklenmesi demektir. 
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Bu kadar h›zla de¤iflen dünyada eskisi gibi kalamay›z. Dün ülkemizin içine gir-
di¤i olumsuz durumda 2001'e kadar izlenen devlet baflkas›ndan als›n bize
versin fleklinde özetlenecek bir iktisat politikas› yat›yordu. 

2001 krizi bu yolun sonuna gelindi¤ini iflaret etmiflti. Bugünün dünyas›nda s›r-
t›n› kamu'ya dayam›fl teknoloji üretmeyen kaynaklar›n› etkin kullanmayan ve-
rimsiz çal›flan toplumlara hayat hakk› yoktur. 

Bu yeni ça¤da ezbere ifl yapmay› b›rak›p planlayarak hareket etmemiz gereki-
yor. Dünyada rekabet küresel bir gerçe¤e dönüflürken flirketlerimizin kurum-
sallaflmadan ayakta kalmas› mümkün de¤ildir. 

Ülkemizdeki flirketlerin büyük bölümü aile flirketidir. Ancak bu flirketlerimiz ku-
rumsallaflmad›klar›ndan sadece yüzde 20'si büyümekte kalanlar›n›n ömrüyse
en fazla 20 y›l olmaktad›r.

Yani kurumsallaflmazsak küçük bal›k olarak kal›r›z ve kolayca büyük bal›kla-
r›n hedefi haline geliriz. fiirketlerimizin önündeki ikinci hedef de üretim ve fa-
aliyet süreçlerini gözden geçirmek olmal›d›r.

Nas›l üretiyoruz? Hangi kalitede ne maliyetle üretiyoruz? Art›k eskisi gibi sa-
t›fl hacmine üretim kapasitesine ve flirket büyüklü¤üne de¤il ne kadar katma
de¤er sa¤lad›¤›m›za ve ne kadar verimli çal›flt›¤›m›za odaklanmal›y›z.

Avantajl› oldu¤umuz sektörlerde dünya çap›nda rekabet edecek markalar üret-
meliyiz. unun içinde hem kamu'da hem de özel sektörde e¤itime ve ar-ge'ye
ay›rd›¤›m›z kaynaklar› art›rmal›y›z. 

Hükümetimizin bu y›l bütçeden arge için 450 trilyonluk kaynak ay›rmas› önem-
li bir bafllang›çt›r. Öte yandan üniversitelerimiz ve araflt›rma kurumlar›m›z bi-
lim ve teknoloji üretiminin ticari de¤erini kavramal› ve inovasyona önem ver-
melidir.

Kamu kaynaklar›yla finanse edilen bilimsel araflt›rmalarda temel amaç reka-
bet gücünün art›racak teknolojilerin üretilmesi olmal›d›r. Özellikle genç giri-
flimcilerimizi bilgi teknolojilerine yönlendirmeliyiz. Zira biliflim sektörü daha az
yat›r›mla çok daha fazla katma de¤erin üretildi¤i bir aland›r.

Türkiye'nin en önemli stratejik varl›¤› olan genç nüfusumuzun heba olmama-
s› için yeni giriflimcilerin ortaya ç›kmas›n› kolaylaflt›ran bürokrasiden uzak gi-
riflimci-dostu bir ifl ortam›n› süratle oluflturmal›y›z.
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Say›n Baflbakan›m, de¤erli misafirler,

Son 3 senede ekonomide sa¤lanan geliflmeler flüphesiz olumludur. Ama ye-
terli de¤ildir. Zira fert bafl› gelirimiz AB'nin ancak dörtte biri düzeyindedir. Kal-
k›nman›n temelini teflkil eden ekonomik özgürlükler s›ralamas›nda 155 ülke
aras›nda 112. s›raday›z.

Tüm bu geliflmeler yolun bafl›nda oldu¤umuzu gösteriyor. Sa¤lanan istikrar or-
tam›n›n devam› büyüme sürecinin de devam›na ba¤l›d›r. Büyüme sürecinin de-
vam› da istihdam art›fl›n›n ön kofluludur.

Ancak istihdam art›fl› için son 50 y›ldaki büyüme ortalamas›n›n üstünde bir
büyüme temposunu sürekli k›lmam›z gerekiyor. Bu nedenle sadece özel sek-
törde de¤il kamu yönetiminde de stratejik planlama yap›lmal›d›r.

Akflamdan sabaha de¤iflen mevzuat düzenlemeleri tepki niteli¤inde günde-
me getirilen kanunlar ekonomiye disiplin getirmedi¤i gibi strateji eksikli¤i-
ne de iflarettir. Bu yüzden sadece yat›r›mc›lar›m›z›n moralini bozmakla kal-
m›yoruz yat›r›m yapmay› düflünen yabanc› sermayeyi de ürkütüyor ve kaç›-
r›yoruz.

Art›k kendi içimizdeki k›s›r çekiflmeleri b›rak›p bugünün ve gelece¤in iktisadi
meselelerine iliflkin vizyon ve program oluflturmal›y›z. Bugünün gündemi de
ortadad›r. Yüksek büyüme h›z›m›z› bu flekilde koruyamay›z.

Yüksek girdi maliyetleri karfl›s›nda flirketlerimiz giderek daha fazla ara mal› it-
halat›na yöneliyor. Ara mal› ithalat› da istihdam ithalat› anlam›na geliyor. Hem
halk›m›z› hem de flirketlerimizi olumsuz etkiliyor. 

‹thalattaki art›fl cari aç›¤› da büyütüyor. Sadece son 2 y›lda 24 milyar dolar
döviz aç›¤› verdik. Bu y›l› da dâhil etti¤imizde 3 y›lda 40 milyar dolar›n üzerin-
de döviz aç›¤› vermifl olaca¤›z. Özellefltirme geliriyle ve yabanc› sermaye giri-
fliyle bu aç›¤›n bir k›sm›n› belki bu y›l kapatabiliriz.

Ama bu durumu daha fazla sürdüremeyiz.‹hracat›m›z› ithalata ba¤›ml› olmak-
tan kurtarmal›y›z. Daha ne kadar istihdam›n ve yat›r›m›n önündeki engellerle
bo¤uflaca¤›z. Daha ne kadar yolsuzluklar›n yapan›n yan›na kar kald›¤›n› izle-
yece¤iz

Daha ne kadar bizler her türlü fedakarl›klar da bulunurken bizden bunlar› is-
teyen kamu idaresi’nin sanki sorunun as›l kayna¤› kendisi de¤ilmifl gibi eski
tas eski hamam sürmesine müsaade edece¤iz.
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Say›n Baflbakan›m, de¤erli misafirler,

‹flte yap›sal reformlar› tamamlayarak ülkemizde ifl ve yat›r›m ortam›n› düzelt-
menin önemi burada ortaya ç›k›yor. Yüksek rekabet gücü önce yat›r›m ister.
Yat›r›m da kaynak ister.

Bu çerçevede bankac›l›k reformu tamamlanarak reel sektörle mali sektör ilifl-
kisi güçlendirilmelidir. fiirketlerimizin banka kaynaklar›na ulafl›m›nda önemli
bir engel de yüksek reel faizlerdir.

Reel faiz yüzde 30’lardan yüzde 10’nun alt›na indiyse mali disiplin sayesinde-
dir. Mali disiplin sürdürülmelidir. Yap›sal reformlar alan›nda at›lacak kararl›
ad›mlar Merkez Bankas›'n›n faiz indirimleri konusunda daha kararl› ve h›zl›
ad›mlar atmas›n› sa¤layacakt›r.

Piyasalar›n do¤ru iflleyifli önünde bir risk unsuru olan Kamu idaresine yönelik
reformlar da h›zla tamamlanmal›d›r. Adil rekabet ortam›n›n gere¤i olan ve AB
üyelik müzakerelerinin de önemli bir maddesini oluflturan devlet yard›mlar›
düzenlemesi bir an önce tamamlanmal›d›r. 

Yat›r›m teflvik mevzuat› da bu çerçevede yeniden ele al›nmal›d›r. fiirketlerimi-
zin girdi maliyetlerini azaltmak amac›yla altyap› sektörlerindeki serbestleflme
ve özellefltirme çal›flmalar›na h›z verilmelidir. Bu çerçevede ulaflt›rma telekom
ve enerji sektörlerine öncelik verilmelidir. Sektörlerin rekabete aç›lmas›n›n ge-
tirece¤i faydan›n güzel bir örne¤ini havayolu sektörü göstermifltir.

Artan rekabet fiyatlar› düflürmüfl tafl›nan yolcu say›s›n› ço¤altm›fl ve sektörde-
ki karl›l›¤› yükseltmifltir. Bu sektörler ayn› zamanda ihtiyac›m›z olan yabanc›
sermayenin girifl yapaca¤› temel alanlard›r. 

Özellefltirme yaparken en yüksek paray› verdikten sonra kim al›rsa als›n de-
mek yerine önce o sektördeki stratejimizi saptamal›y›z. Bu kapsamda baflta
bankac›l›k olmak üzere flirketlerimizin girdi maliyetlerini do¤rudan etkileyen
sektörlerde rekabet ortam›n›n iyilefltirilmesi esas amaç olmal›d›r. 

Hem ülke hazinemizi hem de flirketlerimizi ma¤dur eden kay›t d›fl›l›¤› önlemek
amac›yla vergi idaresi mükellef odakl› dizayn edilmeli vergi süreçleri ve oran-
lar› azalt›lmal›d›r. Türkiye ekonomisi h›zla yap›sal bir dönüflümden geçerken
vergi sistemi ayn› kalamaz.

Biz art›k k›smi de¤ifliklikler de¤il modern bir anlay›flla bafltan yaz›lm›fl yeni bir
vergi sistemi görmek istiyoruz. Mükellefe flüpheyle bakan de¤il velinimeti ola-
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rak gören bir vergi idaresi istiyoruz. Vergi rejiminin karmafl›k de¤il basit olma-
s›n› istiyoruz. 

Vergi sistemi bugünkü karmafl›k yap›s›yla sürdükçe kimse kay›td›fl›n›n azal-
mas›n› beklemesin. Vergi rejimi kay›t içine girmeyi özendirici bir biçimde ta-
sarlanmal›d›r. Bütçede faiz harcamalar›ndan yap›lan tasarruf vergi oranlar›n›
kademeli olarak indirmek için kullan›lmal›d›r. Kay›tiçine giren sektörlerde ver-
gi indirimlerine öncelik verilmelidir. 

Yarg› reformuyla sistemin iflleyifli h›zland›r›lmal›d›r. Yerli ve yabanc› tüm flir-
ketlere karfl› eflit mesafede duran rekabet ortam›n› temin etmenin kamu ya-
rar› aç›s›ndan olmazsa olmaz bir koflul oldu¤unun fark›nda bir yarg› sistemi
büyüme sürecinin devam› için zorunludur. 

Yeni stratejik plan›n sosyal boyutu da verimlili¤i teflvik edecek biçimde tasar-
lanmal›d›r. Sosyal yard›m sistemimiz yeniden yap›land›r›lmal› e¤itim ve sa¤l›k-
ta eflitlik ve hizmet kalitesi ön plana ç›kart›lmal›d›r.

E¤itim seferberli¤i bafllatmal›d›r. Bu millet okul yapt›rmaya haz›rd›r. Ama sa-
dece okul yaparak da seferberlik olmaz. Çocuklar›m›z için daha kaliteli e¤itim
büyükler içinse istihdam olanaklar›n› art›ran aktif iflgücü politikalar› uygulan-
mal›d›r.

Say›n Baflbakan›m, de¤erli misafirler,

Ortaya koydu¤umuz bu çerçeve AB üyelik sürecinde yap›lmas› gerekenlerle de
uyuflmaktad›r. IMF anlaflmas›n›n içerdi¤i ekonomik program büyümenin sür-
dürülmesi için gerekli ama yeterli de¤ildir.

Önümüzdeki dönemde siyasi ve ekonomik istikrar›n karfl›s›ndaki temel teh-
dit büyümenin devam edip etmeyece¤idir. Bu nedenle istikrar› sa¤lamaya
yönelik tedbirlerin büyüme ve istihdam dostu olmas› son derece önem tafl›-
maktad›r.

‹stikrar›n devam› ve büyümenin halk›n günlük yaflam›na yans›mas› da eksik
b›rakt›¤›m›z yap›sal reformlar›n tamamlanmas›na ba¤l›d›r. Örne¤in büyüme
neden istihdama yans›m›yor diye bakt›¤›m›zda flu gerçe¤i görüyoruz.

‹stihdam üzerindeki yüklerin dünya rekorlar› k›rd›¤› bir ülkede hiçbir basiretli
ifl adam› kolay kolay istihdam art›fl›na gidemez. Demek ki sorunun kayna¤›n›
yanl›fl yerde yani büyüme oran›nda de¤il yap›sal sorunlar›m›zda aramak daha
do¤ru olacakt›r. 

14

DAHA ‹Y‹ B‹R GELECEK
DAHA ‹Y‹ B‹R TÜRK‹YE

‹Ç‹N GÖRÜfi VE
ÖNER‹LER V



‹flsizlikle mücadelede önce istihdam vergilerini azaltacak ve y›lda 15 milyar
dolar aç›k veren sosyal güvenlik sistemini düzeltecek bir stratejimiz olmal›. ‹fl-
sizli¤in çözümü özel sektördedir ve bizler bu sorunu da çözebiliriz.

Yeter ki devlet istihdam önündeki engelleri kald›rs›n ve istihdam› cezaland›r-
mak yerine ödüllendiren bir anlay›fl› benimsesin. Gündemde olan sosyal gü-
venlik reformu'nu bu yolda at›lm›fl iyi niyetli bir giriflim olarak görüyoruz.

Ancak bu reformun meyvelerinin en erken 10 y›lda ortaya ç›kaca¤› düflünüldü-
¤ünde bu süre zarf›nda ne yapaca¤›m›z› tart›fl›lmal› ve çözümler üretmeliyiz.
Bundan sonra en az vergi toplamada gösterilen gayret kadar kamu harcama-
lar›n› k›smada kamuyu küçültmede de çaba göstermek zorunday›z.

Mali disiplin sadece gelir art›rarak de¤il giderleri de azaltarak devam etmeli.
Baflta özellefltirme olmak üzere kamu mallar›n›n sat›fl›ndan ele edilecek tüm
kaynaklar kamu borçlar›n›n azalt›lmas›nda kullan›lmal›d›r.

Zira kamu borcunun azalt›lmas› d›flar›ya ba¤›ml›l›¤› ve dolay›s›yla ekonominin
iç ve d›fl floklara karfl› hassasiyetini azaltacak ayn› zamanda da daha düflük
vergi ve daha düflük faiz oranlar›n› beraberinde getirecektir. 

Kamu borcunu ne kadar afla¤› çekersek yat›r›m için daha fazla kayna¤a sahip
olaca¤›z. ‹flte ancak o zaman e¤itim sa¤l›k ve sosyal nitelikli harcamalar› büt-
çe dengesini bozmadan art›rabiliriz. K›sacas› yap›sal de¤iflimi gerçeklefltir-
mek art›k bir tercih de¤il zorunluluk olmufltur.

Ben hep oyunu kurallar›na göre oynamaktan bahsediyorum. fiimdi soruyorum
sizlere. Almanya’daki ifladam›m›z neden burada oldu¤undan daha fazla ürete-
biliyor? Çünkü bizde kural hakimiyeti yok. Kay›td›fl›l›k kurals›zl›kt›r. Kay›td›fl›l›k
fauldür.

Sürekli faul yap›lan bir futbol maç›nda sorumlu kimdir? Sorumlu hakemdir.
Ama devletimizin bizzat kendisi oyun oynamaya çal›fl›p faul yapt›¤›ndan bugü-
ne kadar hakemlik rolü yerine getirmemifltir. Devlet art›k sadece hakemlik
yapmal› oyunu faullerden ar›nd›rmal›d›r.

Zaman kayb›na daha fazla tahammül edemeyiz. Son 2 y›lda sa¤lanan siyasi
ve ekonomik istikrar sayesinde Özel sektörümüz yelkenlerini açm›fl ve dünya-
ya aç›lmak üzere rüzgâr beklemektedir. Bu rüzgâr da yap›sal reformlard›r. 

Bu çerçevede Türkiye'yi modern dünyan›n bir parças› haline getirecek yap›sal
reformlar› hayata geçirme konusunda Hükümetimiz daha fazla gayret göster-
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melidir. Bu bizim varolufl mücadelemizdir.

‹flçisinden memuruna tüccar›ndan sanayicisine kadar Türkiye ikinci ligde top
koflturmaktan yorulmufltur. Bizim yerimiz dünyan›n en güçlü 10 ülkesinin yer
ald›¤› geliflmifl ülkeler ligidir. Türkiye'nin baflar› hikâyesi iflte bu lige girdi¤imiz
anda taçlanacakt›r.

O gün geldi¤inde Türk halk› bu baflar› hikâyesine imza atanlar› kimseye nasip
olmayacak bir görkemle ödüllendirecektir. Ve inan›n bu ödül bugün çekilecek
her türlü s›k›nt›ya de¤ecektir.

Say›n Baflbakan›m, de¤erli misafirler,

Türkiye’nin son 3 y›lda gerçeklefltirdi¤i müthifl toparlanmada bu camian›n
katland›¤› fedakârl›klar›n rolü büyüktür. Burada gördü¤ünüz müteflebbisle-
rimizin her biri ülkemizin ve çocuklar›m›z›n gelece¤i için büyük fedakârl›k-
lara katland›. Bundan da piflman de¤iliz. Ülkemize ve devletimize helal ol-
sun.

Ancak özellikle son zamanlarda iç piyasada yaflanan s›k›nt›lar art›k pek çok
müteflebbisimizin dayanma s›n›r›n›n ötesine geçmektedir. Ülkemizi en zor za-
man›nda s›rtlam›fl olan müteflebbisimizin derdine kulak t›kayamay›z.

Bu insanlar devletten maddi destek ve iltimas da beklemiyor. Zira hepsi tafl›
s›k›p suyunu ç›kartan giriflimcilerdir. Yaflad›klar› sorunlar›n temelinde düzgün
ifllemeyen piyasa mekanizmas› bürokratik engeller ve ça¤ d›fl› mevzuat bulun-
maktad›r.

Yaflanan bu sorunlardan ç›k›fl noktas›n› birlikte çal›flarak bulaca¤›m›za inan›-
yoruz. Bu çerçevede Hükümetiniz döneminde gerçeklefltirilen bir ilk olan Eko-
nomik Sorunlar› De¤erlendirme Kurulu’nun önümüzdeki dönemde de aktif ola-
rak kullan›lmas›n› arzu ediyoruz.

Bizler 21. asr› Türk asr› yapmaya haz›r›z. Yeter ki do¤ru tedbirler do¤ru zaman-
da al›nabilsin. Yeter ki siyasi irade ve bürokrasimiz üzerine düfleni zaman›n-
da yapabilsin. 

De¤erli arkadafllar›m,

Stratejik vizyon eksikli¤imizin bize pahal›ya mal oldu¤unun en çarp›c› örne¤i-
ni ne yaz›k ki tekstil'de yafl›yoruz. Kotalar›n kald›r›lmas›yla birlikte Çin dünya
tekstil pazarlar›n› ele geçirmeye bafllad›.
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Oysa bunun gelmekte oldu¤u en afla¤› on y›ld›r biliniyordu. Peki bu koca on
y›lda kendimizi bu yeni rekabet ortam›na haz›rlayacak uzun vadeli bir strateji-
yi neden gelifltiremedik. Üstelik bu trend sadece tekstille de s›n›rl› kalmaya-
cakt›r. Çin ihraç mallar›n›n kapsam› da genifllemektedir.

Yani bugün tekstil'de karfl›laflt›¤›m›z f›rt›na'n›n benzerini yar›n baflka sektör-
lerde de yaflayaca¤›z; bundan kuflkunuz olmas›n. Peki biz neyle u¤rafl›yoruz.
Özel sektörümüzün üstündeki yükleri azaltaca¤›m›za bürokratik oyunlarla na-
s›l yeni ikbal makamlar› yarat›l›r hesab›n› yap›yoruz.

Bugün dünyada ifl adamlar› ticaret ve sanayi odalar›nda örgütlenmektedir.
Türkiye’de tüccar sanayici ihracatç› turizmci nakliyeci bu camian›n üyesidir.
Ama baz› siyasilerimizin arka bahçe sevdalar›n›n baz› bürokratlar›n makam
sahibi olma hesaplar›yla birleflti¤ini görüyoruz.

Özel sektörü kendi flahsi ihtiraslar› u¤runa parçalamak isteyenleri buradan
son kez uyar›yoruz. Hiç kimse beyhude hayaller peflinde koflup bu büyük ca-
mian›n bölünmesini beklemesin. Buna müsaade etmeyiz.

Biz gücümüzü birlikteli¤imizden al›yoruz. Bizleri bölerek ufaltmak isteyenler
karfl›lar›nda nas›l bir camia bulacaklar›n› iyi hesap etmelidir. Sa¤lam ekono-
mi güçlü özel sektör ister.

Biz hükümetimizin özel sektörün bütünlü¤ünü ve dolay›s›yla ekonominin istik-
rar›n› tehdit eden bu tür zararl› giriflimlere dün oldu¤u gibi bundan sonra da
geçit vermeyece¤ine inan›yoruz.

De¤erli arkadafllar›m,

Ekonomimizin geliflen vizyonuna paralel olarak d›fl iliflkilerin önemi de artm›flt›r.
Tobb tarihinde ilk defa bu dönemde d›fl politikada son derece aktif bir rol oyna-
m›flt›r. Zaten ülkemiz global oyuncu olmal› derken biz de yerel kalamazd›k.

Art›k zaman küresel e¤ilimleri gözden kaç›rmayan milli politika tasar›m› za-
man›d›r. ‹flte biz de yurtd›fl› ticari iliflkilerimizi art›rmak için gerekli flartlar›
oluflturmak amac›yla d›fl politikam›za katk›da bulunuyoruz. Öte yandan d›fl
politikam›z da ekonomimizin istikrar içinde büyümesi hedefini sürekli gözet-
melidir. 

Bu çerçevede vehimlere kap›lmayan kendi yaratt›¤› korkular›n›n esiri olmayan
ve d›fl politikas›n› kendine güvenerek uygulayan bir Türkiye istiyoruz. D›fl ilifl-
kileri belirleyen faktör ideolojik yaklafl›m de¤il milli ç›karlar olmal›d›r.
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Churchill'in dedi¤i gibi "ülkelerin ebedi dostlar› ve düflmanlar› yoktur; ebedi
menfaatleri vard›r."Türkiye bu gerçe¤in bilinciyle d›fl iliflkilerini bafll›ca 4 temel
alanda geniflletmek ve gelifltirmek zorundad›r.

Her fleyden önce ekonomideki iyi gidiflin desteklenmesi için AB üyelik pers-
pektifini korumaya mecburuz. 17 Aral›k zirvesi karar› sak›ncal› yönlerine ra¤-
men bize bu f›rsat› vermektedir.

AB'nin baflta K›br›s meselesi olmak üzere baz› önemli konularda yükümlülük-
lerini yerine getirmekte isteksiz davranmas› giriflimlerimizi engelleyip cesare-
timizi k›rmamal›d›r. Elbette AB perspektifini korurken asl›nda K›br›s, Ege ve
Ermeni soyk›r›m iddialar› gibi AB üyelik sürecinde flart niteli¤i tafl›mayan ko-
nularda milli ç›kar muhasebesini de ihmal etmeyece¤iz.

Bu nedenle Türkiye'nin AB perspektifini koruma kararl›l›¤› f›rsat say›larak kri-
terlerle ilgili olmayan talep ve isteklerin kabul görmesini kimse beklenmesin.
Öte yandan ABD ile iliflkilerimize de en az AB kadar a¤›rl›k vermeliyiz.

Bir süre sars›nt›l› bir dönem geçiren ABD ile iliflkilerimizin düzelmekte olmas›
son derece olumludur. Türkiye ve ABD siyasi ve ekonomik alanda ortak stra-
tejik ç›karlara sahiptir.

Bunlar›n yak›n iflbirli¤iyle etkin flekilde de¤erlendirilmesi ve gelifltirilmesi her
iki ülkenin yarar›nad›r. ABD 1.5 trilyon dolara ulaflan ithalat› ile dünyadaki en
büyük pazard›r. Bizse bu pazardan ancak binde 3 pay al›yoruz. Bu durum ka-
ç›rd›¤›m›z› f›rsat›n ve bizi bekleyen büyük potansiyelin göstergesidir.

AB ve ABD'nin yan›s›ra daha büyük bir co¤rafyay› kapsayan Avrasya ülkeleriy-
le iliflkilerimizi s›cak tutmaya mecburuz. Bu kapsamda Rusya'yla ticaretimizin
h›zla geliflmesi Türk Cumhuriyetlerine yapt›¤›m›z yat›r›mlar›n artmas› memnu-
niyet vericidir.

Ancak bunlar›n yan›s›ra iliflkilerimizin daha çok ithalata dayand›¤› Çin ve Hin-
distan gibi Asya ülkeleriyle ticaretimizi çeflitlendirmeli ve derinlefltirmeliyiz.

Dördüncü olarak da tarihi co¤rafi ve kültürel aç›dan yak›n iliflkide oldu¤umuz
Ortado¤u ve kuzey Afrika ülkeleriyle iliflkilerimizi gelifltirmeliyiz.

Özellikle son 1 senede artan petrol fiyatlar› bu bölge ülkelerinin ço¤unda ge-
lir patlamas›na yol açm›fl baflta inflaat ve turizm sektörleri olmak üzere pek
çok sektörümüzün önüne yeni f›rsatlar ç›km›flt›r.
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Bu ba¤lamda Irak özel bir önem tafl›maktad›r. Irak'›n normalleflmesi ticari ve
ekonomik hayat›n güçlendirilmesini gerektirir ki bunu da ancak özel sektör ba-
flarabilir.Burada en büyük katk›y› da Türkiye sa¤layabilir.

Biz Türk ifl dünyas› olarak ticaretimizi art›r›p özel sektörün geliflmesini sa¤la-
yarak Irak'›n yeniden yap›lanmas›na katk›da bulunmak istiyoruz. Giriflimcileri-
mizi bu süreçte etkin flekilde yer almalar› için teflvik ediyoruz.

Tobb önderli¤inde özel sektörümüzün Irak'a gerçeklefltirdi¤i ziyaret -ki: dünya-
da özel sektörün Irak'a yapt›¤› ilk ve tek ziyarettir ticaretimizin önünü açm›fl-
t›r. Biz Tobb olarak ifl adamlar›m›z›n yurtd›fl›ndaki ticaret ve yat›r›mlar›n› kolay-
laflt›rmak üzere öncü rolümüzü sürdürmeye devam edece¤iz.

Hükümetimizin de Say›n Baflbakan›m›z önderli¤inde yo¤un yurtd›fl› temaslar-
da bulunarak ticari iliflkilerimizi gelifltirme çabalar›n› memnuniyetle karfl›l›yor
ve destekliyoruz. Benzer aç›l›mlar› saym›fl oldu¤umuz bu 4 temel alana yaya-
rak devam ettirmeliyiz.

De¤erli arkadafllar›m,

Önümüzdeki dönemde AB ile bafllayacak müzakerelerle birlikte Tobb'un ve
buna paralel oda ve borsalar›m›z›n etkinli¤i daha da artacakt›r. Sizler bu dö-
nemde özel sektörün kaptanlar› olacak ve camiam›za yol göstereceksiniz.

Türkiye'nin hedefi; özgür birey demokratik toplum ve rekabetçi piyasa ekono-
misini benimsemifl ülke olmakt›r. Siyasetçimiz, Bürokrat›m›z, Sendikac›m›z ve
‹fladamlar›m›z sadece kendi pozisyonlar›n› de¤il ülkesinin gelece¤ini sahiplen-
melidir.

Türkiye'nin gücüne güç katmak ülkemizin itibar›n› daha yükse¤e ç›karmak
emanetini ald›¤›m›z camiam›za ve ülkemize lay›k olabilmek çocuklar›m›za gu-
rur duyacaklar› bir ülke b›rakmak için bütün gücümüzle çal›flmaya devam et-
meliyiz.

fiüphesiz ki insan ancak çal›flt›¤›na eriflir. Öte yandan yurtiçinde ve d›fl›nda
edindi¤imiz sayg›nl›¤› korumak için siyasete karfl› eflit mesafeyi bundan son-
rada korumal›y›z.

Halk›m›z›n bizden beklentisi farkl›d›r siyasetçiye verdi¤i rol farkl›d›r. Ülkeyi yö-
netme görevi halktan bu amaçla yetki alm›fl siyasilerimizindir. Ancak biz hiç
kimsenin arka bahçesi olmad›k olamay›z olmayaca¤›z.
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Bizim takip edece¤imiz tek siyaset ekonominin büyümesi ve ülkemizin kalk›n-
mas› siyasetidir. Bizim siyasetimiz k›s›r ve gündelik çekiflmeler içinde harca-
namayacak kadar büyük bir davad›r. 

Bizim siyasetimiz büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünde gizlidir;
"Mutlulu¤um, sizlerin ufak dükkânlar›n›z›n yerine, büyük ve haflmetli fab-
rikalar›n yap›ld›¤›n› gördü¤üm gün, daha artacak ve yükselecektir".

Gencinden yafll›s›na, giriflimcisinden iflsizine herkesin umudu sizdedir.Yüce
Atatürk'ün ve aziz flehitlerimizin emaneti olan bu co¤rafyada gelece¤in lider
ülkesi bizlerin omuzlar›nda yükselecektir.

Ben sizlere ve bu büyük camian›n baflar› inanc›na ve azmine inan›yorum. Siz-
lerle birlikte bundan sonra da omuz omuza çal›flaca¤›mdan dolay› büyük bir
gurur duyuyorum. Hepinizi muhabbetle kucakl›yor sayg›lar›m› sunuyorum.
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YEREL GÜNDEM 
TOPLANTISI
18 MAYIS 2005 ANKARA

Çinliler düflmanlar›na beddua ederlerken "umar›m de¤iflim döneminde yaflar-
s›n" diyerek beddua ederlermifl. De¤iflim dönemlerinde yaflamak hem birey-
ler hem de toplumlar için gerçekten çok zor.  

Bizler de son zamanlarda günlük sohbetlerimizden, akademik toplant›lara ka-
dar, hemen her alanda, dünyada yaflanan de¤iflimlerden bahsetmeden konu-
flamaz olduk. Özellikle son 25-30 y›ld›r yaflanan, sosyo-ekonomik, siyasal ve
kültürel de¤iflimler, bizi buna mecbur ediyor.

De¤iflimin fark›nda olmak da elbette bir sa¤l›k iflareti. Fakat gerçekte neler
oluyor? Bunlar› nas›l yorumlamam›z gerekiyor? Daha da önemlisi, tüm bu olan
biten ça¤dafl bir yönetim için ne anlam ifade ediyor? Yaflad›klar›m›z yepyeni
bir düzenin kurulmakta oldu¤unun habercisi olabilir mi ?

Gelin isterseniz hep birlikte, de¤iflimin nas›l tüm toplumlara kendini dayatt›¤›-
n› bir an›msayal›m.  Asl›nda her fley, sanayi toplumlar›n›n ve dünya kapitaliz-
minin 1970’lerde girdi¤i bunal›mla bafllad›.

Her kriz, yeni f›rsatlar sunar. Bir kez daha öyle oldu. Yaflanan bunal›m, eko-
nomik, toplumsal ve kültürel alanlarda alternatif yap›lar ortaya ç›kard›. Yepye-
ni üretim ve tüketim kal›plar›yla tan›flt›k.

Örne¤in, bir önceki dönemin üretim alan›nda sembol kavramlar› de¤iflti. Mer-
keziyetçilik, sermaye yo¤un büyük ölçekli üretim, kat› bürokratik yap›lar, uz-
manlaflma ve standartlaflmaya dayal› iflgücü kullan›m› ve esnek olmayan üre-
tim anlay›fl› de¤iflmeye bafllad›.
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Piyasaya sunulan mallar çeflitlendi. Böylelikle farkl› ürün taleplerinin karfl›lan-
mas›na imkan do¤du. Robotlar ve mikro elektronik teknolojiler, kitlesel üreti-
min yerini alan esnek üretimin en önemli unsurlar›yd›.

Öte taraftan iletiflim, tafl›mac›l›k, ticaret ve elektronik dünyas›nda yo¤un bir
teknolojik hareketlilik yaflan›yordu. Özellikle iletiflim teknolojisindeki geliflme-
ler telefon, televizyon ve bilgisayar›n beraberce kullan›lmas›n› gündeme getir-
di. Bilgi kaynaklar›n›n büyük bir k›sm›na ulaflmak herkes için ola¤anüstü ko-
lay hale geldi.

Böylelikle hem ticaret hem de sermaye küreselleflti. Ulusal devletlerin kendi-
lerini koruma alt›na ald›klar› her türlü duvarlar› y›k›ld›. Uluslararas› ekonomik
ve siyasal iliflkilerde yo¤unluk, tarihin hiçbir döneminde görülmemifl derece-
de artt›.

Bundan sadece ülkeler aras›ndaki iliflkiler de¤il, ülke içindeki kurumlar›n bir-
birleriyle olan iliflkileri de etkilendi. En önemlisi, yaflanan dönüflümler, tüm
dünyada devlet kurumunun nas›l çal›flt›¤›na ve sahip oldu¤u güce dair gele-
neksel anlay›fllar›n gözden geçirilmesini gerektirdi.

Devletin eski çal›flma düzeni elefltiriliyordu, çünkü mevcut durumuyla devlet
toplumun hizmetinde de¤ildi. Elefltiriliyordu çünkü, halk›n yönetime azami ka-
t›l›m› de¤il, yayg›n olarak emir-komuta sistemi kullan›lmaktayd›.

Devletin hem ekonomi hem de yönetimdeki a¤›rl›¤› o kadar fazlayd› ki, bu, va-
tandafllar›n önem ve özgürlüklerini neredeyse anlams›z hale getiriyordu. Dev-
let, yurttafllar ad›na düflünüyor, planlar yap›yor, onlar ad›na kararlar al›p bun-
lar› uyguluyordu.

Sonuçta toplumsal kat›l›m engelleniyordu. Ço¤ulculu¤a ve kat›l›mc›l›¤a yeter-
li önem verilmeyince, sadece demokrasi, tek bafl›na bir fley ifade etmiyordu.
Üstüne görev olmayan bir çok iflin içinde kaybolan devlet, asli görevlerini ye-
rine getirmekte ise çok acizdi.

Stratejik düflünce üretmek, bunlarla ilgili kararlar almak ve uygulamak yerine
gündelik ifl takibiyle u¤raflmaktayd›. Merkeziyetçi, hantal ve halktan kopuk yö-
netim yap›lar› s›n›rl› ülke kaynaklar›n› beceriksizce israf ediyor, pahal› ve kali-
tesiz hizmete mahkum oluyorduk.

Eski iflleyifl elefltiriliyordu, çünkü vatandafllar yüz binlerce sayfa tutan mevzu-
at ve kurallar içerisinde bo¤ulup flaflk›na dönmüfltü. Kamu idaresi böyle yap-
makla asl›nda kurallara uyulmas›n› da imkans›zlaflt›r›yordu.
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Pek çok insan›n bir ç›rp›da s›ralayabilece¤i bu olumsuzluklar, ça¤dafl bir yö-
netim için de¤iflimin yönünü de iflaret ediyordu. Devlet, yaflanan de¤iflimlere
uygun bir yeniden yap›lanma sürecinin içine girmek zorundayd›. Demokratik,
kat›l›mc› ve sorumlu bir devletin nas›l organize edilece¤i konusunda kafa yor-
mal›yd›k.

Yönetim kelimesinin s›kl›kla ‘yeniden yap›lanma’, ‘reform’, ‘dönüflüm’ gibi
kavramlarla beraber an›lmas› da asl›nda yönetim alan›nda de¤iflim talebinin
ön plana ç›kt›¤›n›n en güzel göstergesiydi.

Devletin gerek ekonomi gerek yönetimdeki rolünü, ça¤dafl normlar›, evrensel
de¤er ve uygulamalar› dikkate alarak yeniden tan›mlamal›yd›k. Aralar›ndaki
nazik dengeyi bozmadan, birey ve toplumun hak ve özgürlüklerini eflit oranda
gözetmeliydik.

Piyasa ekonomisini hakim k›lmal›, özel sektörü ekonomide öncü konuma ge-
tirmeliydik. Fakat her fleyden önemlisi, ça¤dafl bir yönetim için, en baflta, yö-
netim zihniyeti de¤ifltirilmeliydi. Zihniyet de¤iflikli¤i devletin yönetim hacminin
genifllemesinden ya da küçülmesinden çok daha önemliydi.

Köhnemifl zihniyet de¤ifltirilmedikçe, reformlar›n özünde ve uygulanmas›nda
baflar› flans› yoktu. T›kanan ifllerin çözülebilmesi için, insan kaynaklar›, orga-
nizasyon ve teknoloji alt yap›lar› birbirine uyumlu hale getirilmeliydi.

De¤iflen koflullara h›zl› tepki verebilen ve uyum sa¤layabilen bir yönetim sis-
temi kurmal›yd›k. Karfl›m›zda, bizleri namuslu, flerefli, ak›ll› vatandafllar ola-
rak kabul eden, idari ifl ve ifllemlerde bizlere olumlu davranan bir yönetim bul-
mal›yd›k.

Devlet ile vatandafl›n gerçek manada bar›flmas› yönetimin, yurttafllarla ara-
s›nda daha çok ortak de¤er yaratmas›yla mümkündü. Vatandafllar›n yönetici-
lerle buluflmas›, konuflarak, sorunlara birlikte çözüm aramakla mümkündü.

Peki tüm bu say›lanlar› hayata geçirilebilmek ve gerçekten ça¤dafl bir yöneti-
min kurulabilmek nas›l mümkün olacakt›? Bunun yöntemi neydi? Bunun yolu,
sivil topluma do¤ru esasl› bir güç kaymas›ndan geçiyordu.

Tek bafl›na hareket etmek yerine birlikte düzenlemeyi, birlikte yönetimi, birlik-
te üretimi tercih etmek. Piyasan›n ‘görünmez eli’ ile, devletin ‘demir yumru-
¤u’ aras›nda y›llard›r süren s›k›flm›fll›¤› aflmak. ‹ster kamusal ister kamu d›fl›
olsun, tüm toplumsal aktörlerin sahip oldu¤u kaynaklar›, ortak sorunlar› çöz-
mek için bir havuzda birlefltirmek.
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‹flte de¤iflimi gerçeklefltirmek için bunlar yap›lmal›yd›. Asl›nda yönetimde de-
¤iflimin formülü çok aç›kt›: bürokrasi + sivil toplum kurulufllar› + özel sektör.
Böyle bir sistem içerisinde devletin rolü, hizmetler sunulurken koordinasyon
sa¤lamakla s›n›rl›d›r.

Sistemin temel felsefesi ise, toplumu yurttafllar›n yerine de¤il, bilakis onlarla
birlikte yönetmektir.Halk›n kat›lmad›¤› ve aktif rol almad›¤› yönetimler zaman-
la elitlerin fantezileri içinde k›s›rlafl›r. Bu durum, Türk toplumunun yaflamaya
mahkum kald›¤› ac› ve krizlerle daha da iyi anlafl›lm›flt›r.

Günümüzde iyi yönetim, devletin görevlerinin tek bafl›na devlet taraf›ndan de-
¤il, kamu, özel sektör ve stk’lar taraf›ndan beraberce yerine getirilmesiyle
mümkündür. Sorumluluk art›k sadece bürokratlara ait de¤ildir. 

Burada çizmeye çal›flt›¤›m resim, devlet d›fl› aktörlerin. Politikalar›n üretilme-
sine do¤rudan kat›ld›klar› bir hizmet anlay›fl›n›n resmidir.Ça¤›m›zda siyasi ik-
tidarlar›n gücü, kamusal ve özel aktörlerin kaynaklar›n› ortak kullanabilme ve
koordine edebilme kapasitesine ba¤l›d›r.

Alt›n› çizerek söylemek gerekirse bu, "komuta ve kontrol"e dayal› devletten,
"yapabilir k›lan" devlete do¤ru bir geliflme demektir. Yeni modelde devlet,
olur olmaz her konuda topluma tek bafl›na hizmet götürmek ve böylelikle as-
l›nda hükmetmek hevesi peflinde koflmaz.

Aksine, hedefleri tespit edip bunlar› gerçeklefltirmek için, toplumun de¤iflik
kaynaklar›n› bir araya getirmeye odaklan›r.Sivil toplum, söylemeye bile gerek
yok ki, böyle bir sistemin en önemli unsurudur.

Kurals›zl›klar sonucu ortaya ç›kmas› muhtemel devlet veya piyasa despotizmi-
ne karfl› en önemli alternatif, sivil toplumdur.‘sivil toplum kurulufllar›n›n ça¤-
dafl yönetime ne tür katk›s› bulunmaktad›r?’ türünden bir soru günümüz ko-
flullar›nda anlams›zd›r.

Çünkü, zaten stk kat›l›m›ndan ba¤›ms›z bir "ça¤dafl yönetim"den bahsetmek
mümkün de¤ildir.Bu anlamda, sivil toplum ile ça¤dafl yönetim aras›nda bir
katk› iliflkisi de¤il, aksi düflünülemeyecek bir özdefllik ve birliktelik vard›r.

Öte taraftan, stk’lar›n sadece "kar amac› gütmeyen gönüllü vatandafllar gru-
bu" olarak tan›mlanmas›n›, stk’lara dar bir kavram elbisesi giydirilmesi olarak
gördü¤ümüzü ifade etmek isterim.

Elbette gönüllülük esas al›n›rsa, bir çok "hükümet d›fl› kurulufl" sivil toplum ku-
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ruluflu tarifinin d›fl›nda kalacakt›r.Oysa merkezi ya da yerel hükümet düzeyinde
kamu kurumlar› taraf›ndan oluflturulmufl pek çok kurulufl da stk say›lmal›d›r.

Dernekler, vak›flar, meslek odalar›, barolar, sendikalar, kooperatif birlikleri ve
vatandafl giriflimleri de stk kapsam›ndad›r. Örne¤in, il düzeyinde oda ve bor-
salar, etkileri ve uygulama alan› dikkate al›nd›¤›nda, yerel çapta örgütlenen
en önemli sivil toplum kurulufllar›d›r.

Oda ve borsalar›n bir üst kuruluflu olarak Tobb da, ulusal düzeyde faaliyet
gösteren bir sivil toplum kurulufludur. Sivil toplum ruhunun gelifltirilmesine
çok ihtiyac› bulunan ülkemizde, gönüllü kurulufllar da dahil olmak üzere tüm
hükümet d›fl› organizasyonlar› stk kabul ederek, bu yöndeki anlay›fl›m›z› gelifl-
tirmemiz gerekmektedir.

Sevgili gençler, De¤erli konuklar,

fiu çok aç›kt›r ki yönetime bak›fl›m›z› kökten de¤ifltirmenin vakti gelmifltir.Tür-
kiye odalar ve borsalar birli¤i olarak, çeflitli vesilelerle hemen her alanda zi-
hinsel bir de¤iflikli¤e ihtiyac›m›z oldu¤unu vurgulad›k. 

Yönetimle ilgili olarak bunun bir kez daha alt›n› çiziyoruz. Kamu idaresi, tüm
kurumlar›nda, ifl yapma yöntemlerinde ve politika haz›rl›k süreçlerinde gerçek
bir de¤iflikli¤e gitmelidir.

Her fleyden önce devlet dairelerinin kapal› kap›lar› ard›nda kararlaflt›r›lan re-
formlar›n tüm sorunlar› çözecek, tüm dertlere derman olacak bir sistem kura-
ca¤› hayaliyle yaflamaktan vazgeçilmelidir. 

Önemli olan, tüm toplumsal aktörlerin dinamizminin, çözüm aray›fllar›na yan-
s›t›ld›¤› bir yap›n›n kurulmas›d›r. Art›k, kamu hizmetlerinin kalitesinin artt›r›l-
mas›, verimlili¤in ve rekabetin sa¤lanmas›, piyasalar›n desteklenmesi ve ye-
rellefltirme gibi pek çok konuda toplumsal bir mutabakata ulafl›lm›flt›r.

Eski dönemlerin, piyasa ile devleti karfl› karfl›ya getiren görüflleri art›k al›c›
bulmamaktad›r. Önemli olan, piyasa ile devleti birbirine "dost" k›labilmektir…
Önemli olan, aralar›ndaki karfl›tl›¤›, gelece¤imizin güvencesini sa¤lamak aç›-
s›ndan aflmakt›r.

Ayr›ca, stk’lar›n kat›l›mc› demokrasi uygulamas›nda hayati bir rolü oldu¤u her-
kes taraf›ndan iyi anlafl›lmal›d›r. Seçim meydanlar›nda verilen sözlerin, hükü-
met programlar›nda s›ralanan vaatlerin havada kalmamas› gerekiyor.
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Bunun için siyasetçilerin yaln›zca seçimlerde de¤il, iki seçim aras›nda da de-
mokratik bir denetime tabi tutulmas› gerekiyor. Bunu sa¤lam›n›n en etkin yol-
lar›ndan biri stk’lar›n demokratik denetimidir. 

Böylelikle seçmenler seçim sand›¤› önlerine geldi¤inde daha "bilgili" ve "bi-
linçli" tercihlerde bulunabilirler. E¤er bunu gerçek anlamda baflarabilirsek, ül-
kemizde demokrasi eti¤inin yerleflmesi yolunda önemli bir engel afl›lm›fl ola-
cakt›r.

Bu yüzden, topluma karfl› sorumlu, hesap verebilir, demokratik meflruiyeti
tam, fleffaf ve kat›l›mc› ça¤dafl bir yönetim için sivil toplumun gelifltirilmesi
gerekiyor. Öte taraftan, üzülerek belirtmem gerekiyor ki, ülkemizdeki sivil top-
lum kurulufllar›, pek çok konuda deneyimsiz ve haz›rl›ks›zd›r.

Stk’lar, ya kendilerine sunulan gündemi onaylamakta, ya da elefltirmektedir-
ler. Oysa kendilerinden beklenen, bunun ötesine geçerek özgün gündem ve
projeler ortaya koyabilmeleridir.

Kad›nlar, gençler, yafll›lar, yani sivil toplumun her bir unsuru, yaln›zca kendi
sorunlar›n› de¤il, ayn› zamanda kendi bak›fl aç›lar›n› da tüm platformlara tafl›-
mal› ve seslerini duyurmal›d›r. Belki çok daha önemli bir baflka sorun ise,
stk’lar›n mevcut sistemi daha fazla kat›l›m yönünde de¤ifltirmek yerine, otori-
ter çözümlere s›¤›nmay› tercih etmeleridir.

Mevcut koflullarda, zihniyet de¤iflikli¤ine, en az kamu ve özel sektör kadar,
bizzat stk’lar›n kendileri de ihtiyaç duymaktad›r. Demokratik iflleyifl sadece
devlet kurumlar›n›n gereksinimi de¤ilidir.  

Özel sektör ve sivil toplum kurulufllar› zaten bafltan böyle bir niteli¤e sahip ol-
duklar›n› düflünürlerse büyük bir yan›lg›ya düflerler. Ayr›ca unutulmamal›d›r ki,
gerçek bir demokratik kat›l›m için stk’lar›n siyasal iktidarlar›n bask› ve zorla-
malar›ndan etkilenmeyecek ba¤›ms›z kurulufllar olmas› gerekmektedir. 

Yasal sistemle güvence alt›nda olmak, sivil toplum kurulufllar›n›n temel nitelik-
lerindendir. Bu kurulufllar ile yerel yönetimler aras›nda iflbirli¤i ve iletiflim ba¤-
lar›n›n mümkün oldu¤unca güçlendirilmek de çok önemli bir di¤er husustur.

Sivil toplum üyeleri, devletle olan iliflkilerinde kamu görevlileri ve bürokrasi ile
herkesten daha çok yüz yüze gelmektedir Kamu sektörüne hakim olan genel
mant›k ve bürokrasiye afl›r› ba¤l›l›k bu karfl›laflman›n niteli¤ini belirlemektedir.

Bu durum, kamu idarelerinin sivil toplum kurulufllar› ile kuracaklar› iliflkide ve
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gerçeklefltirecekleri ortakl›klarda yaflanabilecek sorunlar›n en büyük kayna¤›-
d›r. Hükümetler, stk’lar›n rollerini sorumlu bir partner olarak icra edebilmele-
ri imkan›n› sa¤lamal›d›rlar.

Politikalar›n haz›rlanmas›ndan uygulanmas›na kadar her safhada yasal kolay-
l›klar›n haz›rlanmas› da oldukça önemlidir. Bunu temin etmek için, kamu ida-
resinde çal›flanlar, sivil toplum kurulufllar› mensuplar›n›, kendi ortaklar› ola-
rak görecek bir anlay›flta olmal›d›r.

Hem stk’lar›n belli ilkeler etraf›nda örgütlemesine katk›da bulunmak, hem de
demokrasi kültürünün ülkemizde yerlefltirilmesi için çal›flmak temel amac›m›z
olmal›d›r. 

Devletin küçültülmesi zorunlu olarak bir boflluk do¤urur. Boflluk, sa¤l›kl› bir
flekilde doldurulmal›d›r. ‹flte bunun yolu özel sektör ve sivil toplum kuruluflla-
r› kat›l›m›ndan geçiyor.

Sevgili gençler, 

Art›k 60’l› 70’li y›llarda oldu¤u gibi, kap›lar›m›z› kapatarak, tek bafl›m›zaym›-
fl›z gibi yaflayamay›z. Türk gençli¤inin de, dünyaya kapal› bir ortamda yafla-
mak ve bu de¤iflimi takip etmemek gibi bir lüksü olamaz. 

Bu yüzden, önünüzdeki temel mesele, de¤iflimi iyi analiz etmektir. De¤iflimin
tam ortas›nda yafl›yoruz. Öyleyse edilgen ve pasif de¤il, aktif ve küresel bir
oyuncu olman›n tam zaman›d›r. Sizler sorunlara duyarl› yurttafllar olmad›kça,
avrupa birli¤i karfl›s›nda genç nüfusumuzla övünmemizin bir anlam› kalmaz.

Sizin hem yerel hem de küresel ortakl›klara aç›k olman›z ülkemizin ab’ye uyu-
mu aç›s›ndan çok önemli bir ad›md›r. Sizleri do¤rudan ilgilendiren konu ve so-
runlara odaklanarak alternatifler gelifltirin. Ama bununla yetinmeyin. Do¤ru-
dan alakal› gözükmeyen konularda da karar alma süreçlerine aktif olarak ka-
t›l›n. Gençlerin bak›fl aç›s›n› bu süreçlere yans›t›n.

Alternatif çözümler gelifltirdikçe, merkezi ve yerel yönetim kurulufllar› karar
al›rken sizleri daha fazla muhatap kabul edeceklerdir. Çünkü ben de yürekten
inan›yorum ki sizler yaln›zca gelece¤in liderleri de¤il, bugünün de ortak-
lar›s›n›z !
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TSE GENEL KURULU
25 MAYIS 2005 ANKARA

Önümüzdeki dönemde, ekonomide sa¤lanan pozitif ivmenin devaml› k›l›nma-
s›nda, TSE çok önemli bir misyon üstlenecektir. Bunu daha iyi anlayabilmek
için, bugün gelinen noktay› do¤ru kavramal›y›z. 

Türkiye ekonomisi, 2001 krizi sonras›nda tasarlanan iktisadi programa olum-
lu tepki vermifltir. Tedavi, yolunda gitmifltir. Böylece iktisadi toparlanma dö-
nemini tamamlanm›flt›r. fiimdi iktisadi toparlanma sürecinden, istihdam art›-
fl› sa¤layan, istikrarl› bir büyüme sürecine geçmek gerekmektedir. 

Bunun yolu da flirketler kesiminde bafllayan ve küresel rekabete ayak uydur-
mam›z› sa¤layan de¤iflim sürecini devam ettirmektir. Esas›nda AB süreci de,
bu de¤iflimi en az maliyetle tamamlamam›za yard›m edecektir.

AB üyeli¤i olmasa bile, kendi bafl›m›za zaten gerçeklefltirmemiz gereken bu
yap›sal de¤iflimi, AB üyeli¤iyle birlikte daha kolay ve daha az maliyetle yapa-
bilece¤imiz aç›kt›r. 

Bu de¤iflimi baflar›labildi¤imiz ölçüde, Türkiye ekonomisi kabuk de¤ifltirecek
ve normalleflecektir. ‹flte önümüzdeki esas vazife de budur.

Avrupa Birli¤i üyelik müzakereleri sürecinde, özel sektörümüzün, üretim ve ifl
görme süreçlerini, Avrupa standartlar›na yaklaflt›rmaya çal›flmas›, Türkiye
ekonomisini zora sokmayacakt›r.

fiüphesiz ki, k›sa vadede yüklenmemiz gereken ilave maliyetler olacakt›r.
Ama, k›sa vadede çekilecek s›k›nt›lar› öne ç›kararak, uzun vadede ortaya ç›-
kacak olumlu sonuçlar›, gözden kaç›rmamal›y›z.

Tersine,  Türkiye  bir  an  önce  Avrupa  Birli¤i  standartlar›nda  üretim  yapmaya
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bafllamazsa, uluslararas› rekabet karfl›s›ndan zorlanacakt›r. Çin ve Hindistan
karfl›s›nda, o standartlar›n yoklu¤unda giriflilecek bir rekabet savafl›n› kazana-
bilme imkan›m›z yoktur.

Bunun fark›na en çabuk varan ihracatç›lar›m›z, ce iflaretinin önemini kavra-
m›fllard›r. Küresel standartlara uyum, Türk sanayinde zaten bafllam›flt›r. 

Çok yak›nda, ABD ve AB baflta olmak üzere, pek çok geliflmifl ülkenin,
Çin’den ve Hindistan’dan gelecek mallara karfl› standartlar›n› geniflletece¤i-
ni, çevre ve iflçi sa¤l›¤›n›n da bu standartlara eklenece¤ini görece¤iz. 

Bizim hatam›z, ço¤u sefer meselelere statik bakmam›zdan kaynaklanm›flt›r.
Art›k ayn› hatay› tekrarlamayal›m. Pozisyonumuzu, olmufl olana, yani bugünün
flartlar›na göre de¤il, olmakta olana, yani yar›n ortaya ç›kacak flartlara göre
belirleyelim. 

Dolay›s›yla, üretimin, AB standartlar›na göre yap›lmas›yla ortaya ç›kacak ma-
liyeti art›fl›, asl›nda, yar›n›m›z›, son derece sa¤l›kl› bir biçimde kurabilmenin
maliyetidir. Ve gereklidir. 

‹flte bu yüzden de, rekabet gücümüz aç›s›ndan zaten uyum sa¤lamam›z gere-
ken, hatta k›smen uyum sa¤lamaya bafllad›¤›m›z AB standartlar›ndan korkup,
imtiyazl› ortakl›k gibi patika yollara raz› olmam›z› gerektirecek bir durum söz-
konusu de¤ildir. 

Avrupa Birli¤i ile uyumu sa¤lamada en büyük görevlerden biri de TSE’ne düfl-
mektedir. Bu uyumun gerektirdi¤i de¤iflimin, ülkemiz gerçeklerini en iyi bilen
sanayi ve ticaret hayat›n›n içinden gelen kifliler taraf›ndan gerçeklefltirilmesi
de, ülkemiz için ayr› bir kazanç olmaktad›r. 

Türk standartlar› enstitüsü hali haz›rda Avrupa standartlar›n›n yüzde 95’ine
yak›n›n› hayata geçirmifl olmas› da, ayr›ca takdire flayand›r.

TSE’nün hizmetlerinin büyük ço¤unlu¤unun, hem Avrupa akreditasyon kurum-
lar›ndan, hem de Türk Akreditasyon Kurumu’ndan akredite oluflu da, Türk sa-
nayisi için önemli bir geliflmedir.

Gerekli kanuni düzenlemelerin tamamlan›p, TSE’nü yabanc› belgelendirme
kurulufllar›yla eflit flartlarda rekabet edebilen, Türk sanayicisine yol gösteren,
yönlendiren bir kurulufl haline getirece¤imize yürekten inan›yorum.
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TOBB G‹R‹fi‹MC‹L‹K 
E⁄‹T‹M‹ PROGRAMI
25 HAZ‹RAN 2005 ANKARA

Komflu ülkelerde yaflan Türk as›ll› giriflimcilerle ülkemizin ba¤lar›n› güçlendir-
mek ve ticari iliflkilerini gelifltirmek amac›yla birli¤imizce "giriflimcilik e¤itim
program›" düzenlenmektedir. 

Bu çerçevede; Bulgaristan, Bat› Trakya, Makedonya, Kosova, Romanya ve
Irak’ta yaflayan Türk giriflimciler, d›fliflleri bakanl›¤›m›z arac›l›¤›yla davet edil-
mifllerdir. Programa kat›lacak kiflilerin belirlenmesinde; Türk as›ll› olmalar› ve
Türkçe konuflmalar› esas›ndan hareket edilmifltir. 

Böylelikle ortak kültürel de¤erlerin varl›¤›ndan yararlanarak, karfl›l›kl› görüfl
al›flverifllerinin daha etkin bir flekilde gerçekleflmesi ve program›n beklenen
yararlar› sa¤lamas› amaçlanm›flt›r. 

Giriflimcilik e¤itim semineri için isimleri yurt d›fl› temsilciklerimiz arac›l›¤›yla
belirlenen 55 kat›l›mc› aday›n›n bilgileri toparlanm›fl ve meslek alanlar› ile
programa kat›lmak istedikleri uygun tarihler belirlenerek gerekli grupland›rma-
lar yap›lm›flt›r. 

Bat› Trakya-Gümülcine’den ve Makedonya’dan 2, Kosova-Prifltine’den 3, Ro-
manya’dan 1, Bulgaristan’dan 3 olmak üzere 5 balkan ülkesinden 11 kifli gel-
mektedir. Irak’tan gelen 13 kifli ile birlikte toplam 24 kat›l›mc› program›m›za
kat›lacakt›r. 

Yürekten inan›yorum ki, bu program vas›tas›yla, ortak kültürel de¤erlerimizi ti-
cari iliflkiler kurarak daha da kuvvetlendirme yolunda çok önemli bir ad›m at-
m›fl olduk. Komflu ülkelerdeki müteflebbislik potansiyelini, Türkiye’nin girim-
cilik ve ifl yapma deneyimi ile birlefltirdik.

31



Bu programa kat›lan kardefl ifl adamlar›m›z, kendi ülkelerindeki ticaret yapma
kapasitelerinin güçlendirilmesinde kilit bir rol oynayacakt›r. Böylece kat›l›mc›-
lar›n; bulunduklar› ülkelerde ticaret yapma kapasitelerinin güçlendirilmesi ve
Türkiye ile iflbirli¤i yapma olanaklar›n›n artt›r›lmas› amaçland›¤›ndan, program
süresince giriflimcilik ve ifl yapma deneyimleri konusunda bilgilenmeleri he-
deflenmifltir. 

Bu kapsamda Tobb-ETÜ üniversitesi, ‹geme ve Kosgeb ile iflbirli¤i yap›larak;
"giriflimcilik nedir? ‹fl yönetimi, iflbirli¤i olanaklar›, genel iflletmecilik fonksi-
yonlar› ve finansman› ile küresel üretim de¤er zinciri" konular›nda dersler dü-
zenlenmifltir. 

Konuklar›m›z; ilk hafta Ankara’da devlet bakanl›¤›, d›fliflleri bankal›¤›, d›fl tica-
ret müsteflarl›¤›, kosgeb, tika, igeme vb. Kamu sektörünün yöneticileri ile bir
araya gelecek ve ilgili kurumlar› tan›yacak, bölge ülkelerindeki faaliyetleri hak-
k›nda bilgi alacaklard›r.  

Ayr›ca; Ankara Ticaret Odas› ve Ankara Sanayi Odalar›n› ziyaret ederek, Gimat
toptanc›lar sitesi, organize sanayi sitesi, Ostim sanayi sitesi, inflaat ve tesi-
sat malzemecileri sitelerindeki firmalarla iflbirli¤i görüflmeleri yapabilmeleri
mümkün olacakt›r. 

Program›n ikinci haftas›nda ise, Bursa ve ‹stanbul’daki ticaret ve sanayi oda-
lar› ile Deik ziyaret edilerek, üyeler ile karfl›l›kl› görüflme ortamlar›n›n olufltu-
rulmas› sa¤lanacak ve Ankara’da oldu¤u gibi örnek ifl yeri ziyaretleri yap›la-
cakt›r. 

Ayr›ca Irak’l› kat›l›mc›lar için ayr›ca Gaziantep’te ticaret ve sanayi odalar›m›z›n
ev sahipli¤inde 2 günlük bir ek program düzenlenmifltir. Ekim ay›nda, 30 ye-
ni giriflimcimizin kat›l›m›yla, bu program›n ikinci etab›n› da gerçeklefltirece¤iz. 

Tobb olarak, hem ülkemizdeki hem de yak›n çevremizdeki kardefl ifl adamla-
r›m›z›n geliflmesine büyük önem veriyoruz. Zira, ülkelerin uzun dönemli büyü-
me performans›n› belirleyen esas unsur, müteflebbis insanlar›n varl›¤› ve gü-
cüdür.

Do¤u bloku, bilimsizlikten, e¤itimsizlikten ve kaynaks›zl›ktan de¤il, giriflimci
orta s›n›f yoklu¤undan batmad› m›? Almanya ve Japonya daha 20. Yüzy›l›n ba-
fl›nda son derece geliflmifl "giriflimci orta s›n›f"a sahiptiler, "sanayileflmifl ül-
ke" düzeyine ulaflm›fllard›. Savafltan dönen mühendisler, iflçiler, ö¤retmenler
ifllerine döndüler. Y›k›mlar tamir edildi, silah üreten flirketler yeniden sanayi
mallar› üretmeye, ihracat yapmaya bafllad›lar.
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Türkiye ise köylü toplumuydu. Savafl bitince mehmetçik çal›flt›¤› flirkete de¤il,
köyüne dönmüfltü. Türkiye'de giriflimci orta s›n›f, Abdülhamit döneminde olufl-
maya bafllad›. Sonras›nda cumhuriyetle birlikte uygulanan "milli iktisat" poli-
tikalar›yla daha da geliflti. 

1950'ye geldi¤imizde "giriflimci orta s›n›f" gözle görülür düzeye gelmiflti ama
hâlâ köylü toplumuyduk. fiehirleflme, köyün milli pazara ba¤lanmas›, ticarilefl-
me o zaman bafllad›. Ancak 1960'lar ve 70'lerde uygulanan içe dönük, ithal
ikameci sistem, bize en az 10 y›l kaybettirdi.

80’lerden itibaren, d›fl rekabete aç›k do¤ru politikalar›n uygulanmas›yla as›l
at›l›m bafllad›. Ve bugün Türkiye, yüzde 85’inin sanayi ürünlerinin oluflturdu-
¤u 70 milyar dolarl›k ihracat rakam›na ulaflt›.

Bu ihracat›n yüzde 65’ini de, dünyan›n en geliflmifl piyasalar› olan AB ve
ABD’ye yap›yoruz. Ekonomimiz, dünyan›n en büyük 20 ekonomisinden biri ha-
line geldi. 30 y›l sonra enflasyonda tek haneli seviyelere geldik. 

Zaten enflasyon piyasa ekonomisinin sonucu de¤ildi. Bugün piyasa ekonomi-
sinde daha ileri gittik ve enflasyon düfltü. Tüm bu baflar›lar›, rekabetçi piyasa
ekonomisi modeliyle gerçeklefltirdik.

Ama rekabetçi piyasa ekonomisinin geliflme için de "giriflimci orta s›n›f" ge-
rekiyor. ‹flte bu programdan faydalanarak ülkelerine dönecek müteflebbisleri-
miz, hem ülkelerinin kalk›nmas›nda hem de ülkemizle ekonomik iliflkilerin ge-
liflmesinde büyük rol oynayacakt›r.

Bu tabloda Türk giriflimcileri de, gösterdikleri üstün baflar› ve çal›flmalarla her
zaman yer alacak ve gurur kayna¤›m›z olmaya devam edecektir. Bir zamanlar
milletimiz için hayal gibi görünen, Türk giriflim gücünün, sizler sayesinde dün-
yaya yay›lm›fl oldu¤unu görmek, katetti¤imiz mesafeyi anlamak için yeterlidir.

‹mkan verildi¤i ve önündeki engeller kald›r›ld›¤› zaman görüyoruz ki, Türk giri-
flimcisi, fiili’den Sibirya’ya, dünyan›n dört bir yan›nda baflar›yla ifl yapabiliyor.
Çünkü müteflebbislik bizim genimizde var.

Türk giriflimcilerinin tüm dünyada baflarma ve ilerleme azmini, müteflebbis ru-
hunu temsil eden siz de¤erli ifladamlar›yla birlikte bulunmaktan ve sizlere
hitap etmekten büyük bir onur duydum. Hepinize baflar›lar diliyorum, yolunuz
aç›k olsun.
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“R‹SK YÖNET‹M‹ VE 
BASEL 2’N‹N KOB‹’LERE
ETK‹LER‹” PANEL‹
28 HAZ‹RAN 2005 ANKARA

1988 y›l›nda yay›mlanan basel › uygulamas›ndan sonra, de¤iflen ve geliflen eko-
nomik flartlara göre yeniden düzenlenerek deklere edilen basel ›› standartlar›, ko-
bilerin bankalardan kredi kullan›m›yla ilgili uygulamalar› esastan de¤ifltirmifltir.

2007 bafl›nda öncelikle g-10 ülkelerinde uygulamaya bafllanacak olan yeni
sermaye yeterlili¤i uzlafl›s› olan basel ››’nin, ülkemizdeki ekonomi ile ilgili dü-
zenlemelere ve faaliyetlere de önemli etkilerinin olmas› muhtemeldir. 

Yeni sermaye yeterlili¤i uzlafl›s›na geçifl sürecinde gerçeklefltirilen düzenleme
ve uygulamalar bankac›l›k sektörü ile s›n›rl› kalmayacakt›r. Tüm reel sektör
mensuplar›n›n konu hakk›nda bilgilendirilmesinin gerekli oldu¤u bir gerçektir.

Bu nedenle birli¤imiz, bankac›l›k düzenleme ve denetleme kurumu ve Türkiye
Bankalar Birli¤i’nin ortak katk› ve kat›l›mlar› ile, 19 ilimizde "risk yönetimi ve
basel ››’nin kobi’lere etkileri" konulu bilgilendirme toplant›lar› düzenlenecektir.

De¤erli kat›l›mc›lar,

Kobilerin ekonomik yap›lar› ne kadar farkl› olursa olsun hem geliflmifl hem de
geliflmekte olan ülkeler aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r. Bu önem özellik-
le Türkiye gibi zaman zaman ekonomik krizlerle karfl› karfl›ya gelen ülkeler için
daha da artmaktad›r. 

Küçük ve esnek yap›lar› ile ekonomiye katk› sa¤layan kobi'ler tüm dünyada
önemini korumaktad›r.
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Rekabetin ve de¤iflikli¤in çok yo¤un yafland›¤› günümüzde, kredi kaynaklar›-
n›n kobilerin kullan›m›na sunulmas›, kobiler vas›tas›yla sürdürülebilir ekono-
mik büyüme aç›s›ndan da çok önemlidir.

Unutmamak gerekir ki, son dönemde ülke ekonomilerinin en önemli problemi
sürdürülebilir ekonomik büyümedir. 

Ülkemiz aç›s›ndan da önemli olan bu sorunun kal›c› çözümü için, kobilerimi-
zin en önemli sorunu olan kredi kullanma yöntemindeki uluslararas› de¤iflme-
lerden haberdar olmas› gerekmektedir.

Türkiye sanayinde önemli yer tutan kobi'ler uluslararas› rekabete haz›r olmak
zorundad›rlar. Küçüklüklerinin kendilerine sa¤lad›¤› esneklik ve uyum kabiliye-
tini en iyi flekilde de¤erlendirerek rekabet avantaj› sa¤layabilen iflletmeler var-
l›klar›n› geliflerek sürdürebilecektir.

Bunu sa¤layamayan iflletmeler ise gittikçe büyüyen sorunlar›yla u¤raflmak zo-
runda kalacaklar ve beklenilmeyen iflas ve krizlere sürüklenecektirler. Türki-
ye’deki iflletmelerin %99.5’u, istihdam›n %64’ü, katma de¤erin %36’s›, ko-
bi’ler taraf›ndan sa¤lanmaktad›r.

Ülkemizde kobi’lerin en önemli problemi yetersiz ve yüksek maliyetli finansman-
d›r.Bu nedenle kobi’ler faaliyetlerini büyük oranda kendi özkaynaklar› ile finanse
etme yoluna gitmifller, sadece ihtiyaç duyduklar›nda bankalara yönelmifllerdir. 

Firma bilançolar›n›n kredilendirmeye uygun olmamas› ve bankac›l›k hizmet
ürünlerinin iflletme sahipleri taraf›ndan fazlaca tan›nmamas› bu sorunun te-
mel sebepleri olarak gösterilebilir.

Özellikle iflletme bilançolar›n›n genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerine uy-
gun olarak haz›rlanmas› yeni standartlar›n kobilere yükledi¤i en önemli sorum-
luluktur.Kobi’lerin özellikle bankac›l›k kesiminden kredi kullan›m› imkan› son
derece k›s›tl›d›r.Bu oran ülkemizde % 5’in alt›ndad›r. 

Tüm kobi’lerin %50’si finansman sorununu uzun vadede geliflmeyi en çok et-
kileyen k›s›tlama olarak göstermektedir. Finansman maliyeti yüksekli¤inin
Türk kobi’lerine olumsuz etkisi % 48 iken, AB ortalamas›nda bu oran %16’y›
geçmemektedir.

De¤erli kat›l›mc›lar,

Bankalar›n, risklerini azaltmak için kobilere kulland›rd›klar› kredilerde daha da
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hassas olaca¤› bir döneme girmekteyiz.H›zl› rekabetin yafland›¤› dönemde ko-
bi’leri etkileyecek olan önemli geliflmelerden olan basel ›› standartlar›, kobi-
ler taraf›ndan ihmal edilmemelidir.

Basel › kriterleri çerçevesinde kobilerin ipotek karfl›l›¤› veya kefalet karfl›l›¤›
kredi kullanmas› mümkün iken, basel ›› kriterleri çerçevesinde kobilerimizin
kredi kullanabilmesi için "risk de¤erlendirme" kurulufllar›n›n firmalara verdi¤i
derecelendirmeler esas al›nacakt›r.

Bu derecelendirme yöntemi, kredinin riskini dolay›s›yla maliyetini de belirle-
mektedir.Basel ›› ile bankac›l›k sistemi risk odakl› sermaye yönetimine geç-
mekte ve buda beraberinde risk odakl› kredi fiyatlamas›n› getirmektedir.

Risk odakl› kredi fiyatlamas› hem kobi’lerin kullanacaklar› kredi miktar›n› hem
de maliyetini etkileyecektir.Di¤er bir ifadeyle basel ›› standartlar› çerçevesin-
de bankalar›n kobilere kulland›rd›¤› kredinin riski firman›n derecelendirme no-
tu ile belirlenecektir. 

Genel olarak g-10 ülkeleri içinde basel ››’nin ilk etapta uluslararas› alanda fa-
aliyet gösteren bankalarda ve ulusal otoritenin uygun gördü¤ü di¤er büyük
bankalarda uygulanmas› öngörülmüfl olsa da, Avrupa komisyonu basel ››’yi AB
dahilinde bütün bankalar ve yat›r›m bankalar› için zorunlu k›laca¤›n› aç›klam›fl-
t›r. Bu nedenle AB’ye üyelik sürecinde Türkiye için basel ››’nin önemi daha da
artmaktad›r. 

De¤erli kat›l›mc›lar

Burada Türkiye ekonomisi için çok önemli bir konu öne ç›kmaktad›r. Bu da ko-
bi’lerin basel ››’ye yaklafl›m›. Kobilerin konuya iliflkin bilgiye yeterince sahip ol-
du¤u söylenemez.

Ekonomimizin bel kemi¤i olan kobilerin basel ››’ye geçmeden önce bir tak›m
haz›rl›klar› yerine getirmeleri gerekmektedir.

Basel mutabakat›n›n getirdi¤i düzenlemelerin 2007 y›l›nda yürürlü¤e girmesi
planland›¤›ndan; ülkemizdeki bankalar ve kobiler de¤iflim amac›yla yat›r›m
yapmaya bafllamak için nerede eksikleri oldu¤unu analiz etmeli ve kritik plan-
lar›n› haz›rlamal›d›rlar.

Türk ifl dünyas›n›n çat› örgütü olarak Tobb, kobi’lerimizin geliflmesini sa¤la-
mak üzere hem bu tip bilgilendirme toplant›lar›n› yapmaya devam edecek,
hem de elini tafl›n alt›na koymaktan çekinmeyecektir.
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Bu kapsamda son 2 y›lda Halkbank arac›l›¤›yla kobilerimize 300 trilyon li-
ra’n›n üzerinde iflletme sermayesi sa¤lamaktay›z. Geçen sene yüzde 16.9
olan sözkonusu kredinin, 2005 y›l›ndaki faiz oran› da yüzde 12.6 olarak belir-
lendi. 

Böylece kobi’lerimiz, ilk defa yüzde 5 gibi, rakibimiz olan ülkelerdeki reel kre-
di faizlerine yak›n bir maliyetle, finansman temin etmifl olacakt›r. Tobb olarak,
kurucu orta¤› oldu¤umuz kredi garanti fonu ve kurucusu oldu¤umuz kobi giri-
flim sermayesi flirketleri vas›tas›yla da, kobilerimizi desteklemeye devam edi-
yoruz.

Tobb olarak, bütün bu giriflimlerde bulunmamam›z›n temel sebebi, Türkiye’nin
gelece¤ine ve kendimize, yani müteflebbisimize güvenmemizdir. Türkiye’nin,
giriflimcimizin önündeki engeller kald›r›ld›¤› takdirde, hak etti¤i yüksek büyü-
me oranlar›n›, sürekli hale getirmesinin mümkün oldu¤una inan›yor ve bunun
için çal›fl›yoruz.
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YOLSUZLUKLA
MÜCADELE 
KONFERANSI
6 TEMMUZ 2005 ANKARA

2001 krizini takiben Türkiye, zor yoldan da olsa, ekonomik istikrar›n tesisi an-
lam›nda, ciddi bir mesafe katetmifltir. Sa¤lanan bu k›smi istikrar ortam›n›n
güçlendirilmesi, önümüzdeki dönemin en büyük hedefi olmal›d›r. 

Türkiye, son 35 senede uygulamaya koydu¤u, 11 istikrar ve reform program›-
n› yar› yolda b›rak›lm›flt›. Yar›da b›rak›lan bu programlar›n ortalama uygulama
süresiyse ancak 1.5 y›l olmufltu.

Ekonomideki büyüme, bir nevi dur-kalk sürecine girmifl ve 2001 öncesindeki
30 y›ll›k büyüme ortalamas› yüzde 4.2’de kalm›flt›. Bu olumsuz durumun bafl-
l›ca nedeni, Türkiye’de özel sektörün, bu programlar›n arkas›nda durmamas›
ve siyasi nedenlerle desteklememesidir.

Son 3 y›ld›r uygulanan reform program›ysa, Tobb’un ve dolay›s›yla türk reel
sektörünün tam deste¤ini alm›flt›r. Sanayicimiz ve tüccar›m›z, büyük fedakar-
l›klarda bulunarak, ellerini tafl›n alt›na koymufl ve ülkemizin bu buhranl› gün-
lerden kurtulmas›nda, üstlerine düflen görevi, fazlas›yla yerine getirmifltir. 

Dolay›s›yla, bugün gelecek vaat eden bir Türk ekonomisinden bahsediyorsak
bunda en büyük övgüyü ve alk›fl›, Türk müteflebbisleri hak etmektedir. Sa¤la-
nan bu baflar›, Türk özel sektörüne ve Tobb’a, önümüzdeki dönemde, daha
da büyük sorumluluklar yüklemektedir. Sa¤lanan makroekonomik istikrar›n
devam›, flirketler kesiminin güçlenmesini gerektirmektedir.
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Firmalar›m›z›n finansman problemini çözecek, kay›td›fl›n› azaltacak, teknolojik
ilerleme sa¤layacak, iflgücünün mesleki yetkinli¤ini artt›racak, ifl yapman›n
önündeki maliyetleri düflürecek ve yat›r›m ortam›n› iyilefltirecek, yeni politika-
lar gelifltirmemiz gerekmektedir.

Ancak bu flekilde, sa¤lanan verimlilik art›fllar›, devaml› hale gelecektir. Ancak
bu flekilde, türkiye’nin katma de¤eri düflük alanlardan, yüksek katma de¤erli
alanlara yönelmesi sa¤lanacakt›r. Ancak bu flekilde, flirketlerimizin uluslara-
ras› pazarlardaki rekabetçili¤ini, döviz kuruyla de¤il, verimli çal›flmayla koru-
mas›na olanak tan›nacakt›r.

Peki bu politikalar› nas›l tasarlayaca¤›z? Avrupa Birli¤i ile 3 ekimde oturaca¤›-
m›z müzakere masas›na, biz nas›l haz›rlanaca¤›z? ‹flte bütün bu nedenlerden
dolay›, Tobb, Türkiye’de, benzerini geliflmifl ülkelerde gördü¤ümüz bir araflt›r-
ma enstitüsü kurulmas›na destek verdi.

Türkiye Ekonomi ve Politikalar› Araflt›rma Vakf›, Türkiye’de yaflanan dönüflüm
sürecini sa¤lam temellere dayand›rmak amac›yla, tarafs›z ve bilimsel bir yak-
lafl›mla, gerekli politika önerilerini ortaya koyacakt›r.

Türkiye’nin politika oluflturma gelene¤inde, ne yaz›k ki, bilimsel temellere da-
yal› araflt›rma yapma, bu tip kurulufllarla iflbirli¤i yapma bulunmamaktad›r. An-
cak bizi bekleyen süreç, politika tasarlama biçimimizde de, de¤iflikli¤e gitme-
mizi zorunlu k›lmaktad›r.

Tepav, Türkiye’deki politika tart›flmalar›n›n bilgi içeri¤ini artt›rarak, hem ifl
dünyas›-hükümet diyalo¤u için gerekli politika araçlar›n› oluflturacak, hem de
her türlü politika tasar›m› için önerilerde bulunacakt›r.

Burada bir kez daha Tepav’›n Türkiye için ne kadar önemli bir bofllu¤u doldu-
raca¤›n›, doldurmakta oldu¤unu vurgulamak istiyorum. 

Bugün dünyadaki en prestijli "think-tank"lerden biri kabul edilen Brookings
enstitüsü ve Cs›s gibi kurulufllarla ortak projeler yürüten Tepav, Türkiye’de ya-
t›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi, yerel yönetim kapasitesinin art›r›lmas› gibi, ül-
kemiz için büyük önem arz eden iki projeyi de dünya bankas›’yla beraber yü-
rütmektedir. 

Bugün bu salonda bulunan Tepav’›n araflt›rmac› kadrosu da, genç ve dinamik
bir yap›ya sahiptir. Hepsi Türkiye’nin ve dünya’n›n en iyi üniversitelerinden
mezun bu gençlerin birço¤u, yüksek lisans derecelerine sahiptir. 
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Tepav bu sayede, ülkemizin bafl›ndaki en büyük dertlerden biri olan "beyin gö-
çü"nü de tersine çevirerek, bu gençlerin ülkemize gelmesine ve Türkiye’ye
katk›da bulunmalar›na olanak tan›maktad›r. Biz de, Tobb olarak, bundan son-
ra da, Tepav’a olan deste¤imizi sürdürece¤iz. 

De¤erli konuklar,

Tepav’›n ses getirecek çal›flmalar›ndan biri de, yolsuzlukla mücadele konusu-
dur. Yolsuzluk, tüm toplumlarda, ekonomik aktiviteyi yavafllatan, gelir da¤›l›-
m›n› bozan ve yoksullu¤un artmas›na yol açan, en önemli etkenlerden biridir. 

Ayn› zamanda bu konu, ülkemiz kamu yönetiminin, yeniden tasarlanmas›n›n,
temel tafllar›ndan birini teflkil etmedir Türkiye’de, insan› gerçekten isyan etti-
ren yolsuzluklar ortaya ç›kar›lmaktad›r.

Ama bir türlü sonuç al›namad›¤›ndan, dürüst vatandafl›n sisteme ve demok-
rasiye olan inanc› sars›lmaktad›r. Kamuoyunun tümü, yolsuzlu¤un devaml› fli-
kayet edilen ve gazete manfletlerine konu olan, bir sorun olmaktan ç›kmaya
bafllad›¤›n› görmek istemektedir. 

Yolsuzluklar›n, siyasetin mütemmim cüzü olmas›na son verildi¤i, yapan›n ya-
n›na kâr kalmad›¤›, bir adalet sisteminin tesis edilmesini bekliyoruz. Ne yaz›k
ki, bugün bulundu¤umuz noktada, delil toplama ve fezleke haz›rlama gibi ko-
nularda, henüz istenen noktada olmad›¤›m›z› görüyoruz.

Alelacele toplanan deliller, çarp›c› isimlerle medyaya yans›t›lan yolsuzluk ope-
rasyonlar›, kamuoyunda büyük ses getirse de, bir sonuç ç›kmad›¤›n› üzülerek
görüyoruz. 99 depreminde hatal› yap›laflmadan dolay› binlerce vatandafl›n› yi-
tirmifl bir ülkede, bu suçtan dolay› kaç kifli ceza alm›flt›r?

Milyarlarca dolar›n sözkonusu oldu¤u enerji, ssk ve ilaç dosyalar›nda, niye bir
sonuç al›namamaktad›r? 4 y›ld›r ‹skenderun’da bekletilirken batan, zehir yük-
lü gemi’nin sorumlulu¤unu üstlenmifl, bir tek siyasetçi veya bürokrat buluna-
bilmifl midir?

De¤erli misafirler,

Asl›nda daha da önemli bir hatam›z, büyük bir flevkle bafllat›lan, ama sonu bir
türlü gelmeyen, enerji ve ilaç davalar›nda oldu¤u gibi, münferit olaylara odak-
lan›rken, devlet mekanizmas›n›n her aflamada, yolsuzluk ve rüflvet üreten, de-
vasa bir kamu düzeni üzerine oturdu¤unu unutmam›zd›r.
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Kamu harcamalar› bu kadar büyük, bürokratik perde bu kadar kal›n, devlet bu
ölçüde ekonominin içinde oldu¤u sürece, yolsuzluk da, bu ülkenin yap›sal bir
unsuru olarak kalacakt›r.

Her y›l yay›nlanan yolsuzluk listelerinde Finlandiya, hep "en temiz" ülkeler ba-
fl›nda gelir. fiimdi Finlandiya’dan 100 bürokrat ithal edip, bizdeki bakanl›kla-
ra da¤›tsak, emin olun ki onlar da, bir kaç sene içinde, benzer ifllere soyunur.

Bu iflin çözümü, kamuyu küçültmek, kamu’da saydaml›¤› art›rmak, serbest pi-
yasa dengelerinde rekabet ortam›n› sa¤lamak ve özellikle siyasetimizin ve ka-
mu görevlilerin, etik standartlara uymas›n› sa¤lamakt›r. ‹flte kamu yönetim re-
formu ve kamu ihale kanunu gibi düzenlemelerin önemi ve gereklili¤i, burada
bir defa daha ortaya ç›kmaktad›r.

De¤erli konuklar,

Yolsuzlukla mücadelede baflar›s›zl›¤›n, bir önemli sebebi daha vard›r. Yafla-
nan yolsuzluklar›n büyük bir bölümü, yasal yap› ve mevzuat içinde, yani kita-
b›na uygun bir biçimde cereyan etmifltir.Bu nedenle, konunun üzerine gitmek,
hukuken zorlaflmaktad›r.

Ülkemizde, cumhuriyetin kuruluflundan bugüne kadar, 13 bine yak›n kanun ç›-
kar›lm›flt›r.Ayn› konuyla ilgili, bir kanunda bir düzenleme bulunurken, di¤er bir
kanunda aksine bir düzenleme bulunabilmektedir. 

Bugün kay›td›fl›l›k da dahil, ekonomideki pek çok olumsuzlu¤un temel sebep-
lerinden biri, mevzuat odakl› ifl yapma kültürüdür.Bu bürokratik zihniyetin ç›-
kard›¤› her bir mevzuat›n bizatihi kendisi, o iflin yap›lmas› karfl›s›ndaki en bü-
yük engel olmakta ve yolsuzluk do¤urmaktad›r.

Yolsuzluk olgusunun kökeninde, bu devletçi sistem yatmaktad›r.Piyasa faiz
oran›n›n alt›nda kamu bankalar› taraf›ndan verilen ve geri dönmeyen krediler,
denetimsiz kamu ihaleleri, teflvik sistemi, yasal zemin içinde gerçeklefltirilen
yolsuzluklar›n bafll›ca örnekleridir.

Reform program›na, Avrupa Birli¤i standartlar›na, ba¤›ms›z idari ve denetleyi-
ci kurumlara karfl› getirilen elefltirilerin büyük bölümü de, bu tür avantalar›
kaybetmeye bafllayan kesimlerinden gelmektedir.

Niye, yurtd›fl›nda iken, o ülkenin trafik kurallar›na s›k› s›k›ya uyan vatandafl›-
m›z, Türkiye’ye geldi¤inde, ayn› trafik kurallar›na ço¤u defa uymamaktad›r. Bu-
nun sebebi ne e¤itim, ne de trafik cezalar› ile aç›klanabilir.
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Esas sebep, hatal› bir uygulama yap›ld›¤›nda, kamu otoritesi taraf›ndan, bu-
nun hesab›n›n sorulaca¤›n›n bilinmesidir. Yani, sebep-sonuç iliflkisinin, gayet
net bir biçimde alg›lanmas›d›r. 

Kamu otoritesi, mevcut yasalar› dahi uygulayam›yorsa, toplum vicdan›nda
adalet duygusu yara al›r. Adaletin sa¤lanmas›yla ilgili, toplumda flüphe olufl-
maya bafllad›¤›ndaysa, art›k ne sistemin ifllemesinden, ne de geliflmeden
bahsedilebilir.

fiimdi hükümetimizden, kararl› bir flekilde, siyasi iradesini göstermesini bek-
liyoruz. Bu da ancak, "yapan›n yan›na kar kalmayaca¤›" bir adalet reformu ve
kamu’nun verimli çal›flmas›n› temin edecek, kamu yönetim reformunun, tesi-
siyle mümkündür.

Ancak mevzuattan ar›nd›rma reformu yap›lmadan da, bu reformlar›n, bekle-
nen fayday› sa¤lamas› güçtür. Bu nedenle mevzuat›m›z, gereksiz kanun, tü-
zük ve yönetmeliklerden ar›nd›r›lmal› ve kalan yasal düzenlemeler birlefltirile-
rek, birbirlerine ayk›r› hükümler kald›r›lmal›d›r.

Yolsuzlu¤a karfl› yürütülen politikalarda, devletin resmi organlar›n›n mücade-
lesi kadar, toplumun bu konuda gösterece¤i irade de önemlidir. Ülkemizde
yolsuzlu¤un ortadan kald›r›lmas›n›n, özel sektörümüze, ekonomimize ve top-
lumumuza sa¤layaca¤› büyük katk› düflünüldü¤ünde, Türk özel sektörü, bu ko-
nuda da, hiç kuflkusuz üstüne düflenleri yapacakt›r. 

Art›k daha rekabetçi, oyunun kurallar›n›n önceden belli oldu¤u ve keyfi olarak
de¤iflmedi¤i, devletin bu kurallar› uygulamak d›fl›nda müdahale etmedi¤i bir
piyasa ekonomisini tüm kurumlar›yla kurmak zorunday›z.

Reform sürecinde kaybedece¤imiz her gün daha az fabrika kurulmas›, daha
az ifl yarat›lmas› anlam›na geliyor. Türk ifl dünyas› olarak bu gerçe¤in bilincin-
deyiz. O yüzden, ülkemizde ifl yapman›n önündeki engellerin kald›r›lmas› için,
Tobb’nin en önemli gündem maddesi olmaya devam edecektir. 

Bu konuda, politika önerileri üretmeyi ve önerilerimizin takipçisi olmay› sürdü-
rece¤iz. Tepav, ülkemiz için çok kritik olan bu politikalar›n tasarlanmas›na kat-
k›da bulunmak üzere, büyük bir h›zla, çal›flmalar›na bafllam›flt›r. 
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AB MÜZAKERE
SÜREC‹NDE 
ODALARIN ROLÜ
18 TEMMUZ 2005 ‹ZM‹R

Türkiye, özellikle 2001 y›l›nda yaflanan kriz sonras›nda, ekonomik alanda çok
ciddi bir de¤iflim süreci geçirmektedir. Avrupa Birli¤i ile üyelik süreci de, bu
de¤iflim sürecinin devam›na katk› sa¤lamaktad›r. Türk ifl dünyas›n›n çat› ku-
ruluflu olan Tobb, geçmiflte oldu¤u gibi bundan sonra da, Türkiye’nin Avrupa
Birli¤i üyelik çabalar›na destek olmaya devam edecektir.

Bu süreçte öncelikle, Türk oda sisteminin, ifl dünyas›n›n yasal temsilcisi ol-
ma konumunu güçlendirmeyi amaçl›yoruz. Bu amaçla çal›flmalar›m›z, oda sis-
teminin firmalara sunmakta oldu¤u hizmet portföyünün zenginlefltirilmesi ve
hizmet kalitesinin iyilefltirilmesine dönük olarak yo¤unlaflmaktad›r.

Özellikle 2001 y›l›ndan beri Avrupa Komisyonunun mali deste¤i ve Avrupa Ti-
caret ve Sanayi Odalar› birli¤i (Eurochambers) ile iflbirli¤inde yürütülen, "Türk
Oda Gelifltirme Programlar›", bu anlamda ciddi katk› sa¤lam›flt›r.  

Halen ikincisi yürütülen, "Türk oda gelifltirme program›", 21-22  kas›m 2004
tarihinde, Tobb ve Eurochambers iflbirli¤inde ‹stanbul’da gerçeklefltirilen,
"Türk Oda sisteminin AB üyelik müzakerelerine haz›rlanmas›" konulu seminer
ile, kamuoyuna tan›t›lm›flt›r. 

Avrupa Birli¤i müzakere sürecinin, ülkemizde bafllayan iktisadi dönüflüm sü-
recine olumlu katk› sa¤lamas›, kendili¤inden olamaz. Bu süreçten azami öl-
çüde yararlanabilmek için gerekli kurumsal kapasitenin, her alanda, her ku-
rumda yarat›lmas› son derece önemlidir. 
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‹flte Türk oda gelifltirme programlar› ile bizim yapmaya çal›flt›¤›m›z da budur.
Bugün Türk ve AB üyesi ülke odalar›n›n efllefltirilmesi suretiyle yürütülen prog-
ram kapsam›nda, 11 pilot proje tamamlanm›flt›r. 

Tamamlanan projelerle, odalar›m›zca;  d›fl ticaret ve yabanc› dil e¤itimi  ala-
n›nda yeni hizmetler gelifltirilmifltir. Yerel sorunlara getirdi¤i yeni yaklafl›mlar-
la, odalar›n yerel kalk›nmadaki etkin konumlar›n› daha da güçlendirecek pro-
jeler uygulanm›flt›r. 

Bugünkü toplant›yla da, odalar›m›z, uygulad›klar› pilot projeleri, di¤er odalarla
ve kamuoyuyla paylaflm›fl olacakt›r. Buradaki amaç, Tobb’un ve dolay›s›yla
Türkiye ifl dünyas›n›n, AB sürecine uyumunu sa¤layacak kurumsal kapasite-
nin oluflturulmas›d›r. 

Sayg›de¤er misafirler, 

Biz, 2001 y›l›nda bu program›n ilk aya¤›n› bafllat›rken, Avrupa birli¤i ile müza-
kere sürecinde, bugüne gelinece¤i inanc›ndayd›k ve bugüne geldik. 2001 y›-
l›nda bu program› bafllatt›¤›m›zda bir nevi kararl›l›¤›m›z› ortaya koymufltuk. 

fiimdi de ayn› noktaday›z. Ancak bir baflka gerçe¤in daha fark›nday›z. Avrupa
birli¤i müzakere sürecinde avrupal› partnerlerimizin kafas›n›n, bugünlerde son
derece kar›fl›k görüyoruz. Tart›fl›lan noktalardan biri de, AB’nin Türkiye’yi içi-
ne alabilme kapasitesi oldu¤unu söylüyorlar. 

Partnerlerimize hat›rlatmak isteriz, söz konusu olan bugünkü Türkiye de¤ildir.
Söz konusu olan, bafllad›¤›m›z bu iktisadi dönüflüm sürecini, AB müzakere sü-
reciyle birlikte, düzenli bir biçimde tamamlam›fl olan Türkiye’dir. 

Türkiye ile Avrupa Birli¤i aras›ndaki kat›l›m müzakerelerinin, planland›¤› gi-
bi, 3 Ekim 2005 tarihinde bafllayaca¤›na içtenlikle inan›yorum. Çünkü, Tür-
kiye müzakerelerin bafllamas› için öngörülen yasal düzenlemeleri tamam-
lam›flt›r. 

Bafllayan sürecin günlük siyasete kurban edilmesi, hem Avrupa hem de Tür-
kiye için yararl› de¤ildir. Ortadaki tart›flmalarda akl› selim en sonunda galip
gelecektir. Türkiye ile Avrupa birli¤i aras›ndaki müzakereler, kuflkusuz tam
üye olmak için yap›lacakt›r. 

Bizleri, üyelik d›fl›na götürecek di¤er bir bütünleflme flekline, ifl dünyas› ola-
rak s›cak bakmam›z mümkün de¤ildir. ‹mtiyazl› ortakl› gibi öneriler, günlük si-
yasetin k›s›r çekiflmelerinin eseri olarak kabul edilmek durumundad›r. 
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Türkiye, zaten AB ile gümrük birli¤i içindedir. Bir dizi AB mekanizmas›nda, güve-
nilir bir ortak olarak zaten yer almaktad›r. Bunlar ortadayken imtiyazl› ortakl›k la-
f›n›n ne ima etti¤ini ben bilemiyorum. Biz imtiyazl› ortakl›k de¤il, tam üyelik isti-
yoruz. Tüm partnerlerimizle eflit flartlarda Avrupa birli¤i üyeli¤ine ilerliyoruz. 

Avrupa ile on y›llar önce bafllayan, flimdi baflar›s› görünen iktisadi entegras-
yon sürecimizi, bir aflama daha ileri s›çratmak için tam üyelik istiyoruz. Bunu
ancak AB’nin karar mekanizmalar›nda, tam üye olarak yer ald›¤›m›zda gerçek-
lefltirebiliriz. Asya’dan yükselen rekabete karfl› ancak birlikte karfl› koyabile-
ce¤imiz için, ve bu birliktelik ikimiz içinde verimlilik art›fl› demek oldu¤u için,
Türkiye, AB’nin tam üyesi olmal›d›r.

De¤erli misafirler,

Avrupa komisyonu’nun müzakere çerçevesini haz›rlayarak, 29 haziran’da ka-
muoyuna sunmufl olmas›ndan memnuniyet duyduk. Çerçevede, Türkiye’nin
AB ile üyelik müzakerelerinin bafllama tarihinin hat›rlat›lm›fl olmas› da beklen-
tilerimiz do¤rultusundad›r. 

Ancak, çerçeveye hakim olan genel havan›n, bizi mutlu etti¤ini söylemek de
mümkün de¤ildir. Oradaki tart›flmalar, Avrupa’n›n Türkiye’ye ve dünyaya ba-
karken, biraz daha fazla özgüvene ihtiyac› oldu¤unu düflündürmektedir. 

Avrupa, küreselleflme sürecine, ortaya koydu¤u f›rsatlar› de¤erlendirmek üze-
re bakmay› ö¤renmek durumundad›r. Bizimle bunu ö¤renecektir de. Asl›nda
bu bak›fl ve bu kararl›l›k Avrupa’da zaten vard›r. 

1945’ten bafllayarak yaklafl›k 27 y›ll›k bir savafl ve kar›fl›kl›k döneminden
sonra, milyonlarca kay›p verdikten sonra avrupal› partnerlerimizin, son 60 y›l-
da gerçeklefltirdiklerinin anlam› üzerinde biraz düflünmelerini istiyorum. Yap›-
lan›n büyüklü¤ünü alg›lamak, önümüzdeki dönemde onlara kendilerine neden
güvenmeleri gerekti¤ini gösterecektir.

Gelin kabul edelim. Avrupa’n›n, küreselleflmenin getirdi¤i global rekabet dal-
gas› karfl›s›nda, genifllemeden baflka bir seçene¤i yoktur. Ortak ç›karlar, or-
tak hedefleri gündeme getirirler. O hedef de Türkiye’nin AB’ye tam üyeli¤idir.

De¤erli kat›l›mc›lar,

Yine 29 haziranda yay›mlanan ve Türk ve AB halklar›n› birbirine yak›nlaflt›rma-
y› öngören iletiflim stratejisinin içeri¤inde, ifl dünyas› kurulufllar›n›n önemine
vurgu yap›lmas›, bizleri memnun etmifltir.  
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Doküman›n haz›rlanmas›nda oldu¤u gibi, dokümanda öngörülen hususlar›n
gerçeklefltirilmesinde de, ekonomik ve sosyal çevrelerin temsilcileri ile yak›n
iflbirli¤inde hareket edilece¤ini ümit ediyoruz. 

Ancak, stratejinin ihtiyaç duydu¤u mali kayna¤›n, Türkiye-AB mali iflbirli¤i için
öngörülen fondan karfl›lanmas› yerine, ilave yeni kaynak bulunmas›n› tercih
ederdik. Bu durumun, 2007 y›l›nda yürürlü¤e girecek yeni bütçede öngörüle-
ce¤ini ümit ediyorum. 

Sayg›de¤er kat›l›mc›lar, 

Türkiye, müzakereleri yürütecek yap›lanma içinde en önemli pozisyonlardan
biri olan bafl müzakereciyi belirlemifltir. Bu sürecin bafl›na, Türkiye ekonomi-
sini iyi bilen ve son 2,5 senede Türkiye ekonomisinin gösterdi¤i pozitif gelifl-
mede büyük katk›s› bulunan say›n Babacan’›n gelmesinin, müzakere süreci-
nin baflar›yla yönetilmesini sa¤layaca¤›na inan›yoruz.

Say›n Babacan, ifl dünyas›ndan gelmifl biri olarak, Türk özel sektörünün so-
runlar›n› bire bir yaflam›fl biridir. Dolay›s›yla, flirketlerimizin AB sürecine uyu-
mu konusunda büyük faydas› olacakt›r. Bakan›m›za baflar›lar diliyoruz.

De¤erli misafirler, 

Biz, ifl dünyas›n›n görüfllerinin müzakere sürecine en sa¤l›kl› flekilde aktar›l-
mas› için kendi yap›lanmam›z› büyük ölçüde tamamlamay› baflard›k. Öncelik-
le kendi bünyemizde, Avrupa birli¤i ile ilgili yap›m›z› güçlendirmeye devam edi-
yoruz. Ekonominin tüm sektörlerini kapsayan Türkiye sektör meclislerini olufl-
turduk. 

Geçen y›l faaliyete geçen Ekonomi Politikalar› Araflt›rma Enstitüsü (TEPAV) ve
Ekonomi ve Teknoloji üniversitemiz (ETÜ) ile teknik destek taban›m›z›, politi-
ka diyalogu için kurumsal kapasitemizi geniflletiyoruz. 

Her bir düzenlemenin ülkemizde uygulanmas›n›n, hem ülkemizde hem de her
bir Avrupa ülkesindeki etkilerini ayr› ayr› görmemize imkan sa¤layacak, etki
analizleri kapasitesini, bu çerçevede Tepav bünyesinde oluflturuyoruz.

Avrupa Birli¤i araflt›rma ve gelifltirme programlar›ndan, giriflimcilerimizin daha
fazla yararlanmas›na katk› sa¤lamay› amaçlayan ofisimiz de, Brüksel’de faali-
yetlerine devam etmektedir. Ayr›ca, Birli¤imizin Avrupa Birli¤i kurumlar› ve Eu-
rochambers ile iliflkilerini yürüten, müstakil bir ofisi de Brüksel’de Türk giri-
flimcilerine uzun y›llard›r hizmet sunmaktad›r. 
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Tobb olarak, yap›lanma çal›flmalar›m›z› sürdürürken, ayn› zamanda, kamu
oyunu ve özellikle de ifl dünyas›n› müzakere sürecinin iflleyifli, niteli¤i ve mü-
zakere edilecek konulara iliflkin olarak bilgilendirmeye devam ediyoruz. 

Uyum sürecinin gereklerini ve Avrupa birli¤i müktesebat›n›n çeflitli yönlerini or-
taya koyacak e¤itim programlar› düzenliyoruz. Bu çerçevede gerçeklefltirdi¤i-
miz çal›flmalardan baz›lar›n› sizlerle paylaflmak istiyorum. 

Avrupa birli¤i’nin meda fonlar›ndan yararlan›larak birli¤imizce gelifltirilen, "Tür-
kiye-AB ifl gelifltirme merkezleri projesi", özellikle küçük iflletmelerin bilgilen-
dirilmesine ve rekabet gücü art›fl›na katk› sa¤lamaya devam etmektedir. Pro-
je kapsam›nda, ‹zmir, Kocaeli ve Gaziantep’te üç ayr› merkez faaliyet göster-
mektedir. 

1966 y›l›nda birli¤imiz önderli¤inde, oda’lar›m›zla birlikte kurmufl oldu¤umuz,
‹ktisadi Kalk›nma Vakf›m›z arac›l›¤›yla da, Türk kamuoyunu ve flirketlerimizi,
Avrupa birli¤i üyelik süreciyle ilgili bilgilendirme misyonunu üstlendik. ‹kv’nin
çeflitli illerde düzenledi¤i seminerler, toplumumuz, AB konusunda do¤ru bilgi-
lendirilmesinde önemli katk›larda bulunmufltur.

Müzakere sürecinde kamuoyunun sa¤l›kl› bilgilendirilmesinin önemini göz
önünde bulundurarak, ilk aflamada 28 gazetecinin AB konular›nda e¤itimini
sürdürüyoruz. Ayr›ca, sa¤l›kl› bilgilendirmenin yerel düzeydeki önemini de gö-
zönünde tutarak, 81 ilimizdeki yerel medya kurulufllar›ndan temsilcilerin, AB
konular›ndaki e¤itim almalar›na yönelik bir projeye bafll›yoruz. 

‹fl adamlar›, oda ve borsa çal›flanlar›, sendikalar ve çeflitli sivil toplum kuru-
luflu temsilcilerinin kat›ml›yla, Avrupa birli¤i’nin gümrükler, rekabet, kamu iha-
leleri, devlet yard›mlar›, ürün güvenli¤i, ürün sorumlulu¤u ve mali hizmetler ko-
nular›ndaki müktesebat›n›n ele al›nd›¤› 5 ayr› bilgilendirme toplant›s› gerçek-
lefltirdik. Ayr›ca kas›m ay› içinde, fikri ve s›nai mülkiyet haklar› konusunda ye-
ni bir seminer gerçeklefltirece¤iz. 

Avrupa birli¤i müktesebat›n›n ilgili taraflara aktar›lmas› aç›s›ndan son derece
yararl› olan bu seminerlerin gerçeklefltirilmesinde Avrupa komisyonu teknik
yard›m ve bilgi de¤iflim ofisinin yak›n iflbirli¤i ve deste¤inden yararland›k. Yi-
ne, Avrupa komisyonu iflletmeler genel müdürlü¤ünün deste¤i ile bu y›l içinde
flirketlerin sosyal sorumlulu¤u konusunda iki ayr› seminer gerçeklefltirdik.  

Sayg›de¤er misafirler, 

Müsaadenizle tekrarlayarak bitireyim. Biz, yükselen küresel rekabet dalgas›-
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n›n fark›nda olan ifl adamlar› olarak, AB sürecinin Türkiye’nin dönüflümü için
önemini biliyoruz. Avrupal› partnerlerimiz de genifllemenin, yükselen küresel
rekabet dalgas› karfl›s›nda, Avrupa’n›n tek çaresi oldu¤unu kavramal›d›rlar. 

Genifllemenin nas›l olaca¤› tart›fl›labilir. Ama Avrupa için gereklili¤i tart›fl›la-
maz. Biz, ayn› kalmak için de¤il, dönüflmek için AB’nin ayr›lmaz bir parças› ol-
mak istiyoruz. Genç nüfusumuzu beceri sahibi k›lmak, verimlili¤imizi art›rmak
için AB önemli bir f›rsatt›r. Bu nedenle iste¤imiz imtiyazl› bir ortakl›k de¤il, tam
üyeliktir. 

‹ki taraf için de zaman laf ebeli¤i zaman› de¤il, ifl yapma zaman›d›r. Tobb
olarak biz, AB müzakere sürecine haz›r›z. Bunun için gerekli kurumsal kapa-
siteyi haz›rlam›fl durumday›z. Bugün odalar›m›zda yürütülen projelerle bir kez
daha haz›r oldu¤umuzu göreceksiniz.
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‹SLAM T‹CARET VE 
SANAY‹ ODASI
YÜRÜTME KURULU 
TOPLANTISI
20 A⁄USTOS 2005 MISIR

‹slam ülkeleri olarak, ekonomik performans›m›z›n gerçek potansiyelimizi yan-
s›tmad›¤›na inan›yoruz. Son yirmi y›lda hem do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›-
m› çekmekte, hem de ihracat›m›z› artt›rmakta di¤er geliflmekte olan ülkelerin
gerisinde kald›k. 

Ekonomik potansiyelimizin de¤erlendirilmesini sadece siyasetçilerden veya
resmi organlardan bekleyemeyiz. Ekonomik büyümeyi sa¤laman›n tek yolu biz
ifl adamlar›n›n da karar alma süreçlerine aktif olarak kat›lmalar›d›r. Bizler ül-
kelerimizin ekonomik yap›lanmas› ve güçlenmesi gündemine sahip ç›kmal›y›z.

Önümüzdeki dönemde ‹slam ülkelerinde sa¤l›kl› bir serbest pazar ekonomik
sisteminin yerleflmesi için önemli kurumsal de¤ifliklikler yaflanmas› gerek-
mektedir. Ülkelerimizin geliflen küresel ekonomiye adapte olmas›, küresel
sistemin d›fl›nda kalmamas› için ciddi kurumsal reformlar yap›lmas› gerekti¤i
hepinizin malumudur.

Biz bir ülkede serbest pazar ekonomisinin kurumlar›n›n sa¤l›kl› biçimde gelifl-
mesinin, reform sürecinin o ülkenin özel sektörü taraf›ndan oluflturulmas›na
ba¤l› oldu¤una inan›yoruz. De¤iflimin tabandan kaynakland›¤› sürece baflar›l›
olaca¤›n› düflünüyoruz.
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Bu yüzden ifladamlar›n›n, bizlerin, ülkelerimizdeki karar alma süreçlerine ak-
tif olarak kat›lmalar› ülkelerimizin gelece¤i aç›s›ndan hayati önem arz etmek-
tedir. 

‹fl adamlar›n›n karar alma sürecine kat›l›mlar› bofllukta olmaz. Kendi aralar›n-
da görüfl al›flverifline girmeleri de bofllukta olmaz. Bu kat›l›m ancak ifl dünya-
s›na ait özel ve güçlü kurumlar vas›tas› ile gerçeklefltirilebilir. 

Zorunlu üyeli¤e sahip oda sistemleri, ülkelerimizde kurumsal geliflmenin te-
melini teflkil edebilir. 

Biz ‹slam ülkeleri olarak birbirimizin tecrübelerinden karfl›l›kl› olarak dersler ç›-
kartmak ve bu tecrübelerden karfl›l›kl› olarak ö¤renmek zorunday›z. Bugüne
kadar ‹slam ülkeleri aras›nda iktisadi iflbirli¤ine yönelik olarak ortaya at›lan
projelerin istenilen seviyede baflar›l› olamamas›n›n ana nedeni bu konudaki
eksikliklerdir.

Yap›lan çal›flmalardaki bu kay›p halka odalar aras› iflbirli¤i ve koordinasyonun
eksik olufludur. ‹flte bu aflamada ‹slam Ticaret ve Sanayi Odas›n›n bu koordi-
nasyon ve dayan›flman›n sa¤lanmas› aflamas›nda önemli bir rol üstlenmesi
gerekmektedir. 

TOBB, ifl dünyas›n›n ekonomik de¤iflimde aktif rol almas›n›n reform sürecine
sa¤lad›¤› olumlu katk›n›n güzel bir örne¤idir. 

Biz, 125 y›ll›k oda sistemi deneyimimiz ve 1 milyon 200 bin üyemizle, Türk ifl
dünyas›n›n temsilcisi olarak, ülkemizdeki ekonomik reform sürecinin etkin bir
aktörüyüz. Bu kapsamda ülkemizdeki ekonomi politikalar›n›n oluflturulmas›n-
da resmi kanallardan aktif rol al›yoruz.

Biz, ayr›ca, 1966 y›l›ndan bu yana, 43 ülkeden 1500 oda ve 17 milyon ifllet-
meyi kapsayan Eurochambres’›n üyesiyiz. Ben Eurochambres’›n yönetim ku-
rulu üyesiyim. Ayn› zamanda bir ,slam odas› üyesi olarak bu göreve en fazla
oyu alarak seçildim. 

Odalar›n gelifltirilmesi ve hizmet tür ve kalitesinin iyilefltirilmesi konusunda bir
çok ortak proje gerçeklefltirdik. Türkiye ve AB’den 66 oday› bu projelerde bir
araya getirdik. Bu deneyimlerimizi ‹slam Odas› üyesi ülkelerle paylaflmak isti-
yoruz. Esasen bu yöndeki çal›flmalar›m›z da bafllam›flt›r. Burada k›saca bu ko-
nuda sizlere bilgi vermek istiyorum.

Say›n bakan, Say›n baflkanlar,
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Yukar›da bahsedilen kurumsal iflbirli¤ine bir örnek teflkil etmesi amac›yla, biz-
ler, TOBB olarak, Gazze halk› için istihdam yaratacak önemli bir projenin ger-
çeklefltirilmesi için yo¤un bir çaba sarf etmekteyiz. Erez sanayi bölgesinin ye-
niden canland›r›lmas› konusu üzerinde yo¤unlaflmaktay›z. 

Öte yandan, Filistin oda sisteminin hizmet kapasitesinin gelifltirilmesine kat-
k› sa¤lamak üzere, eylül bafl›nda Türkiye’de bir e¤itim program› bafllat›lmak-
tad›r. Ayr›ca, turizm alan›nda, Filistin’de kapasite gelifltirmek için de bir çal›fl-
ma bafllat›lm›flt›r.

Say›n bakan, Say›n baflkanlar,

‹slam ülkeleri aras›nda bu tür iflbirliklerinin baflar›l› olabilmesi, fikirlerin so-
mut proje olarak gelifltirilmesine ba¤l›d›r. Bu ise ayr›nt›l› ve bilimsel araflt›rma
çal›flmalar›n› ön plana ç›kartmak ile mümkün olabilir. 

Tüm bu nedenlerle, birli¤imiz, Türkiye ile ‹slam ülkeleri aras›nda ekonomi po-
litikas› araflt›rmalar›n› gelifltirmek amac›yla, bir fon ay›rm›fl ve "Türkiye Ekono-
mi Politikalar› Araflt›rma Enstitüsü"nü kurmufltur. 

Bu tür kurulufllar›n say›lar›n›n artmas› ve iflbirli¤inin geliflmesi, odalar aras›n-
daki iflbirli¤i için gereken proje altyap›s›n›n sa¤lanmas›na da katk›da buluna-
cakt›r. 

Üye ülkelerin ekonomik geliflmeleri ve bunda özel sektörün rolünün güçlendi-
rilmesi ile ‹slam ülkeleri aras›ndaki ticaret, üretim ve yat›r›m iflbirli¤inin art›r›l-
mas›nda ihtiyaç duyulan politikalar›n gelifltirilmesinde bu enstitünün ‹slam
odas› ile iflbirli¤i halinde önemli hizmetler verebilece¤ine inan›yorum.
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B‹L‹fi‹M KURULTAYI
9 KASIM 2005 ANKARA

Bilgi ve iletiflim teknolojisinde yaflanan ilerleme, ekonomik ve sosyal de¤iflim-
leri de beraberinde getirmektedir. Özellikle rekabetin oldu¤u bir ortamda, do¤-
ru bilgiye ulaflmak ve bunu iflleyerek üretim yapmak firmalar için hayati önem
tafl›maktad›r. 

Art›k bilgi, sermaye ve iflgücüyle birlikte temel üretim arac›d›r. Bilgiyi üreten
ülkeler küresel rekabet ortam›nda, di¤er ülkelere göre daha avantajl› konuma
sahip olmufllard›r.

Avrupa Birli¤iyle üyelik müzakerelerine bafllayan Türkiye, kendi biliflim sektö-
rü sayesinde bilgi üreten konuma gelmelidir. Ülkemizde bu konudaki çal›flma-
lar 1963 y›l›nda Tübitak’›n kurulmas›yla bafllam›flt›r. 

Günümüze kadar geçen zaman içinde çeflitli dönemlerde politikalar üretilmifl
ve bunlar raporlanm›flt›r. Ancak, ülkemizdeki siyasi iradenin konuyu yeterince
sahiplenmemesi sonucunda gerekli düzenlemeler yap›lamam›flt›r. 

1980’de yay›nlanan Türk bilim politikas› hedeflerine benzer hedefler ayn› dö-
nemde Kore taraf›ndan da benimsenmifltir. Kore hedeflerine ulaflmak için ge-
rekli düzenlemeleri büyük bir disiplin içinde yaparken maalesef ülkemiz bu ko-
nuda yeterince çaba göstermemifltir. 

Gelinen nokta ortadad›r. 1993 y›l›nda yay›nlanan Türk bilim ve teknoloji politika-
s› raporu, e¤itim, ar-ge, yat›r›m, teflvik politikalar›n›n eflgüdüm içinde uygulan-
mas›n› öngörmüfltü. Ancak yine uygulama aflamas›nda baflar›l› olunamam›flt›r.

Ulusal bilim ve teknoloji politikalar›n›n baflar›s›z olmas›ndaki en önemli etken,
bürokrasi ve hükümetlerin konuyu yeterince sahiplenmemesidir. Oluflturulan
politikalar›n toplumun her kesimince benimsenmesi gereklidir. 

Bu amaçla 1983 y›l›nda kurulan bilim ve teknoloji yüksek kurulunun daha s›k
toplanmas› ve ald›¤› kararlar›n uygulanmas› için bürokratik engellerin kald›r›l-
mas› gereklidir. Kurumlar ileri görüfllü, öngörülü, teknolojik geliflmelere aç›k,
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paylafl›mc› kadrolar ile desteklenmelidir. 

Özellikle kamudaki yetiflmifl insan gücü eksikli¤i teknolojik geliflmelerin izlenme-
si ve bilimsel yönetim ile planlama yetene¤inin düflük kalmas›na neden olmufl-
tur. Ayr›ca siyasi nedenlerden dolay› karar verici konumundakilerin s›k s›k de¤ifl-
mesi istikrarl›, ülke ç›karlar›n› gözeten politikalar›n uygulanmas›n› engellemifltir.

Bu nedenle kamu reformu ülkemizin teknolojik ilerlemesini h›zland›racak ha-
yati bir geliflmedir. Ancak bu aflamada siyasi kayg›dan uzak, demokratik, tek-
nolojik geliflmeleri izleyen, fikir üretebilen kadrolar›n flimdiden yetifltirilmesi
gereklidir. Mevcut kadrolar ile bilimsel yaklafl›m›n uygulanmas› ve teknolojik
ilerlemelerin sa¤lanmas› oldukça güçtür.

De¤erli kat›l›mc›lar,

Türk ifladamlar›n›n dünyada rekabet edebilmesi için öncelikle h›zl› ve güvenli
bir iletiflim altyap›s›na sahip olmas› gerekir. Dünyada en pahal› internet ser-
vislerinden birini almakta olan ifladamlar›m›z›n bu fiyatlar ve hizmet kalitesi
ile istenilen düzeyde rekabet edebilmesi mümkün de¤ildir.

‹letiflim alan›nda uygulanan yüksek vergi oranlar› düflürülmelidir. Di¤er yan-
dan ekonomik s›k›nt›larla ticari faaliyetlerini sürdürmekte zorlanan iflletmele-
rin teknolojik altyap›ya yat›r›m yapmalar› imkans›zd›r. 

‹flletmelerin teknolojik yat›r›m yapmalar›n› sa¤layan yasal düzenlemeler yap›l-
mal›d›r. Bu tür yat›r›mlar için öncelikle vergi indirimleri sa¤lanmal›d›r. Ayr›ca
teknoloji flirketlerine yeni teknolojiler üretmeleri için destek olunmal›d›r. 

De¤erli konuklar,

E-devlet ve e-dönüflüm kavramlar›n›n temelinde bilginin kayna¤›ndan elde
edilmesi ve ortak kay›t sistemlerinin tutulmas› bulunur. Türkiye odalar ve bor-
salar birli¤i bu konularda üzerine düfleni yapmaktad›r. 

Her konuda oldu¤u gibi üretimde de sa¤lam temellere dayanan planl› bir ham-
leye ihtiyaç duyulmaktad›r. Bunun için öncelikle ülkemiz sanayisinin durumu-
nu ortaya koyacak bir bilgi sisteminin oluflturulmas› gerekmektedir. 

Ülkemiz sanayi yap›s›n›n anl›k de¤iflimlerinin de izlenebilece¤i on-line bir sis-
tem kurmaktay›z. Bu sayede ülkemizde at›l yat›r›mlar›n yap›lmas› engellene-
cek ve k›t olan kaynaklar›n planl› kullan›lmas› sa¤lanacakt›r. 

Ancak baflar›l› olmak için sisteme bilgi ak›fl›n› sa¤layacak olan kurumlar›n el-
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lerindeki bilgiyi bizimle paylaflmalar›n› bekliyoruz. Öte yandan 5174 say›l›
Tobb kanunu ile yaz›l›mc› firmalar sanayici olarak kabul edilmifltir. 

Böylece sanayi iflletmelerinin yararland›¤› tüm olanaklardan yaz›l›m firmalar›-
n›n da yararlanmas› sa¤lanm›flt›r. Bunun yan›nda birli¤imiz bünyesinde olufl-
turulmakta olan biliflim sektör meclisi ile sektörün sorunlar› ve çözüm öneri-
leri tart›fl›lacakt›r. 

Sektörün her kesiminin kat›l›m› ile oluflturulacak biliflim sektör meclisi ülke-
mizin bilgi toplumuna geçiflinde önemli katk›larda bulunacakt›r. Di¤er bir ça-
l›flmam›z da Türkiye sicil gazetesinin otomasyonudur. 

Çal›flmalar›m›z tamamland›¤› zaman firmalar›n yap›sal bilgilerine tek merkezden
ve kaynaktan ulafl›lmas› mümkün olacakt›r. Ayr›ca sektörel olarak faaliyette bulu-
nan firmalar›n belirlenmesi ve eriflilmesi ile geliflmelerin izlenmesi sa¤lanacakt›r.

Ülkemiz sahip oldu¤u genç ve yetiflmifl nüfusu sayesinde baflta Avrupa olmak
üzere dünyan›n biliflim iflgücü aç›¤›n› kapatacak kapasiteye sahiptir. Bu
amaçla biliflim okur yazarl›¤›n›n artt›r›lmas› için stratejiler belirlenmelidir. 

Bilgi ve iletiflim teknolojilerinin yo¤un kullan›ld›¤› ülkelerde iflsizlik oranlar› da
düflmektedir. Özellikle Finlandiya ve ‹rlanda gibi internet kullan›m›n›n yo¤un
oldu¤u ülkelerde bunu gözlemlemek mümkündür.

Milyonlarca Hindistan vatandafl›n›n kendi ülkelerinden hatta bazen oturma
odalar›ndan amerikan flirketlerine hizmet verdikleri bir dünyada yafl›yoruz. E-
ticaret geliflmifl ülkelerde birçok kifli için yeni gelir kaynaklar› oluflturmufltur. 

Ticarette biliflim teknolojisinin yayg›n flekilde kullan›lmas› sayesinde zaman
tasarrufu ve daha yo¤un bir rekabet ortam› mümkündür. Türkiye bu geliflme-
lere ayak uydurmak zorundad›r. Bu art›k ertelenemez. Gelecek bugünden fle-
killenmektedir. 

Bugünü kaç›r›rsak gelece¤i yakalamam›z asla mümkün olmayacak. Biz Tobb ola-
rak bilgi toplumuna ulaflma yolunda elimizden geleni yap›yoruz. Bu çerçevede bil-
gisayar okur yazarl›¤›n›n küçük yafllarda ö¤renilmesi amac›yla, Milli E¤itim Bakan-
l›¤›m›za 1000 adet bilgisayar ba¤›fl›nda bulundu¤umuzu belirtmek isterim. 

Kurdu¤umuz Ekonomi ve Teknoloji üniversitesi sayesinde, ülkemizin ihtiyaç
duydu¤u bilgili, teknolojiyi izleyen ve üreten genç beyinlerin yetiflmesine de
katk›da bulunuyoruz. Ülkemizde gerçeklefltirilen biliflim ve teknoloji etkinlik-
lerine her türlü katk›y› sa¤lamaya çal›fl›yoruz.
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Ayn› bölgede yer alan ve ayn› hedeflere yönelmifl olan ülkeler aras›nda iflbir-
li¤i ve huzur ortam› ne kadar etkin olursa, o kadar büyük bir ekonomik güç
oluflturabilmektedir. Bölge içindeki ticari ve ekonomik iflbirli¤inin gelifltirilme-
sinin, ülke halklar›n›n refah›na olan katk›s›n›n yan›s›ra, bölge bar›fl›na, sosyal
ve kültürel etkileflime de pozitif yans›malar› kaç›n›lmazd›r. 

fiu bir gerçektir ki, üretim ile ticaret refah art›fl› ve bar›fl getirir. Ticaret ayr›fl-
t›r›c› de¤il, bütünlefltiricidir. Ticaretin oldu¤u yerde, farkl›l›klar ayr›mc› de¤il,
zenginlefltirici olur. 

Bizim de, Avrasya ülkeleri olarak, co¤rafi konumumuz, komfluluk iliflkilerimiz,
ortak tarihimiz ve kültürümüz, bölgenin geliflmesi hedefine yönelik ortak bek-
lentilerimiz, iflbirli¤imizi zorunlu k›lmaktad›r.

Dinamizmi ve tüm dünyada gerçeklefltirdikleri at›l›mlar› ile gurur duydu¤umuz
türk ifladamlar›, bu yönde, önemli baflar›lara imza atarak, bölgedeki iflbirli¤i-
nin gelifltirilmesi ve çeflitlendirilmesi yönünde büyük bir rolü olmufltur.

Nitekim, bu çerçevede, Avrasya’daki, Türk müteahhitlik hizmetlerinin proje de-
¤erinin 30 milyar dolara ulaflt›¤›n›, türk do¤rudan yat›r›mlar›n›n 7 milyar dolar
oldu¤unu, Avrasya ülkeleri ile d›fl ticaret hacmimizin ise 20 milyar dolar oldu-
¤unu görüyoruz.

Bu ifl hacmine 15 y›l gibi k›sa bir dönem içinde ulafl›ld›¤› hususunu da belirt-
mekte yarar görüyorum. Bu ifl hacminin çok daha büyük de¤erlere ulaflaca¤›-
na inan›yorum. 

Türkiye’de rahmetli Özal ile bafllayan, sonras›nda 9.Cumhurbaflkan›m›z Demi-
rel’le devam eden bir süreçte, zengin yeralt› kaynaklar› üzerinde fakir olarak
yaflamak durumundaki Türk Cumhuriyetlere ilk sahip ç›kan, onlara maddi ve
manevi ilk destekleri sunan ülke olmufltu.
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Ama 90’lar›n sonlar›nda bu ba¤› koruyamad›k. fiimdi dünyadaki güç dengele-
rini de etkileyecek büyük bir de¤iflim sürecinin içindeyiz ve aram›zdaki ba¤ es-
kisinden daha önemli hale gelmektedir.

19. yüzy›ldaki sanayi devrimiyle zenginleflerek, dünyan›n hakim gücü haline
gelen Bat›'n›n üstünlü¤ünün de¤iflti¤i bir ortama giriyoruz. Gerçi, geliflen eko-
nomilerin cari fiyatlarla hesaplanan milli gelir büyüklü¤ü, dünya toplam›n›n sa-
dece yüzde 30’u kadard›r.

Ama daha do¤ru bir kriter olan sat›n alma gücü paritesi ile hesapland›¤›nda,
dünya ekonomisinde geliflenlerin pay›, 150 y›ldan beri ilk kez, yüzde 50’yi afl-
maktad›r. Esasen bugün yaflanan durum, 20. yüzy›la bafl›nda ABD’nin en bü-
yük ekonomik güç olarak sahneye ç›kmas›ndan bu yana, dünyadaki ekonomik
güç da¤›l›m›nda yaflanan en önemli de¤iflimdir.

Son üç senede "yükselen ekonomiler"in büyüme h›z› ortalama yüzde 6 civar›n-
dayken, geliflmifl ülkelerinki yüzde 2.4’dür. "Yükselen ekonomiler"in dünya eko-
nomisinin büyümesine yapt›klar› katk› da, geliflmifl ülkelerin üzerine ç›km›flt›r. 

Geçen sene, "yükselen ekonomiler"in mal ve hizmet üretim hacmi 1.6 trilyon
dolar artarken, geliflmifl ekonomilerdeki art›fl 1.4 trilyon dolard›r. Buradaki
fark›n sadece Çin ve Hindistan’dan kaynakland›¤›n› da düflünmemek laz›m.Zi-
ra, Çin ve Hindistan’›n mili geliri, "yükselen ekonomiler"in toplam›n›n sadece
beflte birini oluflturmaktad›r.

Ekonomideki bu çok önemli güç kaymas› Bat›'n›n askeri, siyasi, ideolojik ve
teknolojik üstünlü¤ünün bir anda kaybolaca¤› anlam›na gelmiyor kuflkusuz. Zi-
ra kifli bafl› gelir ve hayat standartlar›na bakt›¤›m›zda, "yükselen ekonomi-
ler"in hala geliflmifl ülkelerin üçte biri düzeyinde olduklar›n› görüyoruz.

Ancak, Bat›'n›n dünya ekonomisine ve küresel düzene diledi¤i gibi yön verdi-
¤i 150 y›ll›k bir dönemin de, sonuna yaklafl›ld›¤›n› görüyoruz. Bizim de Türki-
ye olarak bundan sonraki misyonumuz, bir tarafta AB perspektifini korurken,
"yükselen ekonomiler"le ve buradaki en büyük paya sahip Avrasya ülkeleriy-
le olan iliflkimizi kuvvetlendirmektir.

De¤erli kat›l›mc›lar,

Tüm bu potansiyelleri hayata geçirmenin temelindeyse, ulaflt›rma alan›nda
sa¤lanacak iflbirli¤i yatmaktad›r. Bölgedeki ulaflt›rma iliflkilerinin mevcut so-
runlar› ortadan kald›rmaya ve bütün taraflara avantaj sa¤lamaya yönelik bir ifl-
birli¤i yaklafl›m›yla ele al›nmas› gerekmektedir.
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Avrasya bölgesindeki ulafl›m altyap›s›n›n gelifltirilmesine yönelik çal›flmalar,
ticari ve ekonomik iliflkilerin geliflmesine de önemli katk› sa¤layacakt›r. Bu
yönde, Avrupa Birli¤i’nin liderli¤inde Avrupa-Kafkaslar-Asya koridoru olarak bi-
linen traceca kapsam›nda yap›lan projeler bölge ülkelerinin birbirine ba¤lan-
mas›n› sa¤layacakt›r. 

‹pekyolu, as›rlard›r do¤u ve bat› medeniyetleri aras›nda ticaret yoluyla bir köp-
rü vazifesi görmüfl, ülkeler aras›nda ortak bir tarih, ticaret ve kültür zemininin
de oluflmas›n› sa¤lam›flt›r.

Tarihi ipek yolu’nun yeniden canland›r›lmas› yönünde Türkiye’nin bölge ülke-
leri ile iflbirli¤i halinde sürdürdü¤ü ulaflt›rma a¤›na yönelik en önemli giriflim-
lerden birisi ‹stanbul-Almat› tren seferlerinin bafllat›lm›fl olmas›d›r. Böylece, ti-
caret ak›fl›n›n h›zland›r›lmas› için ciddi bir ad›m at›lm›flt›r. 

TOBB olarak, h›zla geliflen Çin ekonomisi karfl›s›nda, Çin limanlar›n›n yetersiz
kalmakta oldu¤undan hareketle, Uluslararas› Karayolu Tafl›mac›l›¤› Birli¤i’yle
birlikte, yeni bir proje bafllatt›k.

Bu sayede, dünya ticaret tarihinde k›talar› birbirine ba¤layan, bir ucu Çin’e di-
¤er ucu Avrupa’ya uzanan 550 y›ll›k tarihi ‹pekyolu’nun, 7 ülkeyi kapsayacak
bir flekilde yeniden faal hale gelmesini planl›yoruz. Böylece Avrupa’n›n Çin ile
ticaretinin Türk limanlar› üzerinden geçecektir.

Kurdu¤umuz Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde, Türkiye’de bir ilk
olan, Avrasya Araflt›rmalar› Merkezi’ni aç›yoruz. Bu merkez, bir düflünce kuru-
luflu olarak, iktisadi ve siyasi konularda çal›flmalar yapacakt›r.

Öte yandan, bu yüzy›l›n en önemli projelerinden biri olan, Bakü-Tiflis-Ceyhan
ham petrol boru hatt› projesi, ülkelerimizce ortaklafla, inanç ve kararl›l›kla sür-
dürülen çabalar sonucunda tamamlanm›flt›r. 

Avrasya’n›n Avrupa pazar›na ulafl›m›n› sa¤layan bu proje, Avrasya'da güçlü ve
kapsaml› iflbirli¤i a¤›n›n gerçekleflebilece¤ini göstermifl ve bölgenin istikrarl›
bir gelece¤e yönelik önemli bir ad›m olmufltur.

De¤erli kat›l›mc›lar,

Avrasya co¤rafyas›ndaki ülkelerin dünya ticaret örgütüne kat›l›mlar› da önem
arzetmektedir. Türkiye, Gürcistan, K›rg›zistan, Moldova gibi, di¤er ülkelerin de
üyeli¤inin gerçekleflmesiyle birlikte, ticaret ve hizmetlere iliflkin uygulamalar,
fleffaf bir yap›ya kavuflacakt›r. 
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Di¤er taraftan, bölgede ticaretin kolaylaflt›r›lmas›n› sa¤layacak düzenlemeler
üzerinde de yo¤unlaflmak gerekecektir. Bürokrasiden ar›nd›r›lm›fl, fleffaf,
uluslararas› kabul gören ilke ve kurallar çerçevesinde gerçeklefltirilecek bir
yaklafl›m, hem karfl›l›kl› ticari iliflkilerimizi art›racak, hem de bölgenin dünya
ticaretine entegre olmas›na katk›da bulunacakt›r.

Bölgemiz aç›s›ndan en önemli geliflmelerden birisi de, Türkiye’nin AB üyelik
müzakerelerine bafllamas›d›r. Türkiye’nin üye olmas›yla birlikte, Avrupa Birli-
¤i, gerçek anlamda ilk defa, Avrasya bölgesi ile entegrasyon yönünde ciddi bir
ad›m atm›fl olacakt›r. Bu sayede, medeniyetlerin bir arada ve ortak bir amaç
do¤rultusunda birlikte çal›flabileceklerini gösterebilece¤iz.

Esasen Türkiye sadece AB için de¤il, Avrasya aç›s›ndan kilit bir ülke konumun-
dad›r. Türkiye yaln›zca kavimler kap›s›n› tutan, co¤rafi aç›dan stratejik konum-
daki bir ülke de¤ildir. Ayn› zamanda, içinde bulundu¤u co¤rafi ve kültürel ik-
limde, demokrasinin erdemlerini zor yoldan yaflayarak ö¤renmifl, ça¤dafl ve
demokratik bir ülkedir.

Yine bu co¤rafi ve kültürel iklimde, piyasa ekonomisinin kurumsal altyap›s›n›
kurmakta mesafe kat etmifl, özel sektörün yads›namaz bir öneme sahip oldu-
¤u bir ekonomidir. Türkiye art›k, dünya haritas›ndaki konumu nedeniyle de¤il,
bu co¤rafyada temsil etti¤i ça¤dafl de¤erler ve modern kurumsal iktisadi alt-
yap›s› nedeniyle önemlidir. 

‹flte bu gerçe¤in alt›n› ne kadar çizsek azd›r. Mesele, medeniyetlerin çat›flma-
s› de¤il, ça¤dafl kurumsal altyap›n›n ve buna ba¤l› refah›n, dünyan›n her ye-
rinde, ayn› h›zda geliflmemifl olmas›d›r. 

Tarihten gelen köklü ve derin ba¤lara sahip Avrasya co¤rafyas›n›n bar›fl, istik-
rar ve refah dolu günlere kavuflmas› en büyük dile¤imizdir. 

Ülkelerimizi, ekonomilerimizi, tarih ve kültür birli¤i içinde bulunan halklar›m›z›
daha da yak›nlaflt›racak çal›flmalar›m›za devam etmemiz, bölgemizin dün-
yadaki haketti¤i yeri almas›n› sa¤layacakt›r.
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‹KT‹SAT VE YOKSULLUK
KONFERANSI
15 ARALIK 2005 ‹STANBUL

Hepinizin malumu oldu¤u üzere yoksulluk, insanl›¤›n en büyük sorunlar›n›n
bafl›nda gelmektedir. Peki, bu niçin böyledir? ‹nsanlar› sefaletlerinden ötürü
suçlamak yeterli midir? Onlar, tembel, cahil, geri kalm›fl olduklar›, ve yanl›fl
kararlar verdikleri için mi yoksullu¤a mahkumdurlar?

fiüphesiz, bunlar yoksullu¤un sebepleri olamayacak safsatalard›r. Ancak, gü-
nümüzde, yoksullu¤un temel ve küresel sebepleri, bu safsatalardan çok da-
ha az gündeme gelmektedir. Dünya nüfusunun yar›s›, yani yaklafl›k olarak 3
milyar kifli, günde 2 dolardan daha az bir gelirle yafl›yor.

Dünyan›n en fakir 48 ülkesinin GSMH’si, dünyan›n en zengin 3 kiflisinin ser-
vetinden daha azd›r. Yaklafl›k 1 milyar insan, 21. yüzy›la, okuma yazma bil-
meyerek girmifl bulunmaktad›r. Dünya’da silahlanmaya ayr›lan paran›n, sade-
ce 100’de 1’i, yeryüzündeki tüm çocuklar› okula göndermeye yetmektedir. 

Dünyadaki her iki çocuktan biri, yani yaklafl›k 1 milyar çocuk, yoksulluk içinde
yaflamaktad›r. Bu çocuklar›n, 640 milyonu uygun bar›nma, 400 milyonu temiz
içme suyu, 270 milyonu sa¤l›k hizmetleri imkanlar›ndan yoksundur. Geçen se-
ne, yaklafl›k 11 milyon çocuk, henüz 5. yafllar›na girmeden vefat etmifltir. 

Hepimiz bu rakamlar›n üzerinde ciddiyetle düflünmeliyiz. Ataköy’deki evinin
penceresinden, fiirinevler’deki çarp›k yap›laflmaya bakan insan, orada yafla-
nan dramlar› pek akl›na getirmez. Sefaleti sadece yaflayan bilir, ve ac›s›n› da
ancak yaflayan tadar.

Peki nedir ülkemizde, ve tüm dünyada yaflanan bu ac›n›n sebebi. Dünya, bugün
eskisine nazaran, daha m› kötü bir yer haline gelmifltir? Bu soruya cevap ver-
mek çok güç. Bir tarafta, hepimizin aile büyüklerinden dinledi¤i, Kurtulufl Sava-
fl› hikayeleri vard›r ki; ‹nsan›n o dönemde yaflanan sefalete inanas› gelmez. 
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Buna mukabil, bugün Türkiye’de sahip olunan genel refah düzeyi, belki 100
kat artm›flt›r. Bugünün baz› yoksullar›, dedelerimizin orta halli, hatta bazen
zengin kabul ettikleri insanlardan, daha güzel yemekler yiyip, daha yeni elbi-
seler giyiyor, daha uzun yafl›yorlar. 

Di¤er tarafta, Büyükflehirlerimizde, dünyan›n en zengin insanlar›n›n sahip ola-
bilece¤i lüks ve konforun, hemen yan› bafl›nda, insanlar›m›z bak›ms›zl›k, aç-
l›k ya da hastal›k yüzünden, çocuklar›n› kaybetmeye devam ediyor.

‹flte en kritik teflhis de bu noktada yap›lmal›d›r. Sorun kalk›nma sorunu mu,
yoksa paylafl›m sorunu mudur? Bilim adamlar›m›z, elbette konunun teorik çer-
çevesinde, yeterince duracaklard›r. 

Ancak ben, bizim de girdi¤imiz liberal demokrasi yolunda, iktisadi yaklafl›m›n,
büyüme odakl› oldu¤u, bölüflümün ikinci plana itildi¤i kanaatini tafl›yorum. So-
nuçta da zengin ve fakir aras›ndaki uçurum her geçen gün art›yor.

Dünya ülkeleri aras›nda, 1820 y›l›nda 3’e 1 olan zengin fakir fark›, bugün
90’a 1 seviyelerine ulaflm›flt›r. Bu uçurum, ülke s›n›rlar› içinde de yaflanmak-
tad›r. Daha da garibi gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizli¤in en yüksek oldu¤u ülke
süper güç Amerika Birleflik Devletleridir.

Sayg›de¤er kat›l›mc›lar,

Yoksulluk, flüphesiz tarihi birtak›m süreçlerin neticesinde ortaya ç›kmaktad›r.
Ben, geliflmifl kavram›n› pek kullanmak istemiyorum, ancak kalk›nm›fl, ya da
zengin uluslar›n, hemen hemen hepsinin, bir sömürge geçmifline sahip olduk-
lar›, göz ard› edilemez. 

Di¤er taraftan, günümüzde en yoksul ülkeler de, bu sömürüye bir ölçüde ma-
ruz kalm›fllard›r. Bu noktada, çok trajikomik bir yaklafl›m, sanayileflmifl ülke-
lerin, yoksul ülkeler karfl›s›nda s›k s›k sergiledikleri suçlay›c› ve d›fllay›c› tav›r-
d›r.

Sömüren sömürüleni geri kalm›fll›kla itham etmektedir. Halbuki, as›rlar boyu
hammadde ve insan kaynaklar›n› tükettikleri halklar›n, bugünkü sefaleti, bü-
yük ölçüde kendi suçlar›d›r. Lakin, sömürgecilik sonras› dönemlerinde, sana-
yileflen ve kalk›nan ülkeler de yok de¤ildir.

Demek ki yoksullu¤un co¤rafi, kültürel ve sosyolojik kökenleri de, bir o kadar
önemlidir. Ben konuflmamda, co¤rafi nedenlerin üzerinde pek durmak istemi-
yorum. Çünkü benim gözümde, bu ikinci planda bir etkiye sahip, zira ‹zlanda
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kutuplarda, ‹srail çölün ortas›nda kalk›nabiliyorsa, co¤rafi dezavantajlar›n üs-
tesinden gelinebilmektedir.

Öte taraftan, co¤rafi avantajlar›n› kullanamayan, bir sürü körfez ülkesi de, göz-
lerimizin önündedir. Sahip olduklar› muazzam do¤al kaynaklar›, sürdürülebilir bir
kalk›nmaya çeviremeyen bu ülkeler, tarih taraf›ndan cezaland›r›lacakt›r.

Öyleyse, kültürel ve sosyolojik olarak ne gibi farklar var ki, komflu iki ülke, ba-
zen ayn› etnik yap›ya sahipken, farkl› kalk›nm›fll›k düzeyine sahip olabiliyorlar?

Bu sorunun cevab› siyasi yap› ve bunun sosyolojik temellerinde yatmaktad›r.
Gerek uluslar aras›, gerekse ulusal politikalar, halklar›n, ülkelerin, bölgelerin
ne zaman, ve ne kadar kalk›nabilece¤ine, yön vermektedir.

Bunun en bariz örneklerinden birini, biz bu co¤rafyada sergilemekteyiz. Ayn›
ulus, ayn› ülke, uygulanan farkl› ekonomik ve sosyal politikalar neticesinde, bir
bak›yorsunuz baflar› hikayeleri yaz›yor, bir bak›yorsunuz büyük krizler yafl›yor. 

Sadece 2001 krizi bile, bizlere ibret olmal›. Çok büyük ölçüde, kamu yöneti-
mindeki yolsuzluk, kurals›zl›k ve israf›n, iktisadi yap›y› tahrip etmesiyle patlak
veren bir krizdir yaflanan.

Ancak bu krizin sonucunda, fabrikalar kapanm›fl, yüz binler iflini kaybetmifl,
ve yoksulluk derinleflmifltir.  

Sayg›de¤er Kat›l›mc›lar,

1 milyon 200 bin tüccar ve sanayicinin yasal temsilcisi, ve reel sektörün ça-
t› kuruluflu olarak, ülkemizde yaflanan yoksullukla mücadelede, en büyük va-
zifenin, üzerimize düfltü¤ünün bilincindeyiz.

Türkiye’nin seçmifl oldu¤u liberal demokrasi, ve Avrupa Birli¤i üyeli¤i yolunda,
iktisadi kalk›nma tamamen özel sektör eliyle olacakt›r. Özel sektör üretecek,
ve istihdam sa¤layacakt›r. Özel sektör kazanacak ve da¤›tacakt›r.

Ancak, ülkemizde, bu istikamete y›llarca önce girmemize ra¤men, gerekli dö-
nüflümü sa¤layabilmifl de¤iliz. ‹ktisadi liberalleflmenin, bir siyaset ve zihniyet
de¤iflikli¤iyle desteklenmesi gerekti¤ini, göz ard› ettik.

Bugün hala, tam rekabetçi piyasa ekonomisinin yaflayabilece¤i, yasal ve ida-
ri yap› tesis edilememifltir. Kamu yönetimi, as›rlar›n al›flkanl›klar›ndan vazge-
çememifltir. Neticede, arzu edilen kalk›nma düzeyine kavuflamad›k. Bugün,
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Türkiye’nin en büyük problemi olan yoksullu¤un da, birinci sebebi iflsizlik so-
rununa, bir çözüm bulamad›k.

5 milyon iflsizimize ilave, her y›l istihdam piyasas›na giren 750 bin gencimi-
ze, yeni ifl imkanlar› sa¤lamam›z için, yeni ve büyük yat›r›mlara ihtiyac›m›z var-
d›r. Yap›lan araflt›rmalara göre, ülkemizde, bir kifliye istihdam sa¤lamak için,
gerekli olan yat›r›m miktar›, 50 bin dolar civar›ndad›r. 

Demek ki, mevcut iflsizlerimize ifl bulmak için, 250 milyar dolar yat›r›m yap-
mam›z laz›m. Devletin böyle bir imkan› var m›? Katiyen Yok! Esasen devletin
istihdam sa¤lama devri de kapanm›flt›r. Öyleyse yap›lmas› gereken nedir?
Özel sektörümüzün, yeni yat›r›mlar yapmas›n›n önünü açmak. Ve yap›sal re-
formlar› tamamlamak. 

Biz, Türk ifl dünyas›n› temsilen hukuk, yarg›, mevzuat, vergi ve sosyal güven-
lik konular›n›n, devaml› üzerinde konuflulan ve devaml› flikayet edilen konular
olmaktan ç›k›p, yap›sal reformlarla iyilefltirildi¤ini görmek istiyoruz. Ancak bu
flekilde, Türkiye iktisaden kalk›nacak, ve yoksullu¤u yenecektir.
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REKABET HUKUKU 
POL‹T‹KASI FORUMU
18 KASIM 2005 ANKARA

Tobb, Türkiye’de özel sektörün mesleki üst kuruluflu olarak, AB üyelik süre-
cinde, sa¤l›kl› iflleyen bir piyasa ekonomisinin varl›¤›n›n, AB’nin rekabet gü-
cüyle bafl edebilmenin, temel gereklerinden biri oldu¤una inanmaktad›r.

Bu sebeple de, Türkiye’de, tekelcilikten ve kamu müdahalesinden uzak, fleffaf
bir rekabet ortam›n›n sa¤lanmas›na, katk›da bulunmay› hedeflemektedir. Türki-
ye'nin, rekabet gücünü art›racak, hem yerli hem de do¤rudan yabanc› sermaye
yat›r›m›n› çekecek, esnek ve dinamik bir ifl ortam›na ihtiyac› bulunmaktad›r. 

Etkili bir rekabet politikas›, böyle bir ortam›n oluflturulmas›nda, kritik role sahip-
tir. Tobb, bu çerçevede, ülkemizde sa¤l›kl› rekabet koflullar›n› oluflturmak üze-
re, rekabet kurumu ve dünya bankas›yla birlikte ortak bir projeye bafllam›flt›r. 

Proje kapsam›nda 4 ana sektörde; telekom, enerji, perakende ve havayolu ta-
fl›mac›l›¤›, rekabet durumunu inceliyoruz. Bu proje ile ayn› zamanda, rekabet
kurumu ve özel sektör aras›nda iletiflim kurularak, rekabet kurallar›n›n, "ifl
karfl›t›ym›fl" gibi görünen, imaj›n›n da de¤ifltirilmesi hedefledik.

Günümüzde, rekabet hukukunun, özel sektör aç›s›ndan iki önemli hususu da-
ha vard›r. Bunlardan ilki, rekabet ile verimlilik art›fl›n›n nas›l sürdürülece¤i, di-
¤eri ise, rekabetin nas›l art›r›laca¤›d›r. 

Sürdürülebilir büyüme için, rekabetin girdi maliyetleri üzerindeki etkilerini de-
¤erlendirmek mecburiyetindeyiz. 

Asl›nda rekabet kavram›, sadece yabanc› sermaye yat›r›mlar› için de¤il, eko-
nominin tümü, ve tüm aktörleri için önemlidir. Esasen mikro ekonomik düzey-
de rekabet, pek de sevilen bir konu de¤ildir.
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Ama toplumun ve bir bütün olarak ülke ekonomisinin ç›kar›n› ön planda tut-
tu¤umuz da, sa¤l›kl› bir rekabet ortam›na sahip olunmas›, olmazsa olmaz
bir koflul olarak ortaya ç›kmaktad›r. Burada da, düzenleyici konumundaki
kamu kurumlar›na, ve özellikle de rekabet kurumu’na, büyük bir görev düfl-
mektedir. 

Bu noktada, flunu da memnuniyetle belirtmek isterim ki, son 10 y›lda, ülke-
mizin kurumsal anlamda sa¤lad›¤› en büyük ilerlemelerden biri, Rekabet Ku-
rumu’nun kurulmas› olmufltur. Sadece 10 y›ll›k k›sa geçmifline ra¤men, Re-
kabet Kurumu’nun, ülkemize kazand›rd›¤› rekabet kavram›n›, fevkalade önem-
li görüyoruz.

Bu yüzden de, önümüzdeki dönemde, rekabet kurumu’nun, hem altyap›, hem
de yetki alan› anlam›nda, güçlendirilmesi gerekti¤ini düflünüyoruz. Böylece re-
kabet kavram›, sadece özel sektörü de¤il, kamu idaresini de kapsamal›d›r.

Zira, ekonomide haks›z rekabet, sadece flirketler aras›nda de¤il, ama örne¤i-
ni pek çok defa gördü¤ümüz flekilde, kamu kurumlar› taraf›ndan ç›kart›lmak-
tad›r. Ülkelerin rekabet politikalar›n› belirleyen temel unsurdan biri de, bu yüz-
den, kamu idaresinin uygulamalar› ve özellikle de devlet yard›mlar›n›n izlen-
mesidir.

Bu sebeple, devlet yard›mlar›n›n izlenmesi ve denetlenmesiyle ilgili yasas›n›n,
bir an önce, ç›kar›lmas›nda, büyük fayda vard›r. Bugün tüm dünyada, bölge-
sel ve sektörel yard›mlar verilmektedir. Ancak, bu tür yard›mlar›n tespitinde,
kapsaml› ve ciddi kriterler uygulanmaktad›r.

Avrupa Birli¤i normlar› da, devlet yard›mlar›n›n denetlenmesinin, ba¤›ms›z ida-
ri otoritelerce yap›lmas›n› ortaya koymaktad›r. ‹flte bu noktada, ülkemizde de
AB standartlar›nda devlet yard›mlar› yasas›, h›zla ç›kart›lmal›d›r.

Devlet yard›mlar›n›n kontrolü için yasal bir mekanizman›n olmamas›n›n yan›-
s›ra, rekabete ayk›r› davran›fllara girmeye imkan tan›yacak flekilde kamu ifllet-
meleri tesis eden yasalar ve bankac›l›k sektöründeki birleflmelerin, rekabet
kurulu'nun yetki alan›ndan yasayla ç›kar›lmas› da, ülkemizde rekabet ilkeleri-
nin uygulanmas›n› zorlaflt›rmaktad›r.

Öte yandan sadece muafiyet-teflvik ve imtiyazlar vermek, bir ülkenin yat›r›m
bak›m›ndan cazibe merkezi olmas› için yeterli olmamaktad›r. Uygun yat›r›m or-
tam› kendili¤inden oluflmamaktad›r. Yat›r›mc› sermaye, sadece en karl› olaca-
¤› yöne do¤ru de¤il, en güvenli olaca¤› yöne do¤ru ak›flkanl›k gösterir. 
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Bu sebepledir ki sermaye hareketlerine bak›ld›¤›nda, hukuki altyap›s› geliflmifl
ülkelerin, daha avantajl› oldu¤unu görüyoruz. ‹flleyen bir hukuk sisteminin var
olmas›, özellikle yabanc› yat›r›mc›lar için olmazsa olmaz kofluldur. Serbest pi-
yasa ekonomisinin ifllerli¤i, sa¤l›kl› bir rekabet ortam›n›n varl›¤›na ba¤l›d›r.

Ekonomik anlamda rekabetten beklenen de, kaynak da¤›l›m›nda ve üretimde
etkinli¤in art›r›larak toplumun refah düzeyinin yükseltilmesidir. Etkin bir reka-
bet hukuku ve politikas›, yat›r›m art›fl› için gereken ekonomik güven ortam›n›n
oluflumunda, özellikle de yabanc› sermaye ve yat›r›mc›lar aç›s›ndan son dere-
ce belirleyicidir.

Yabanc› sermayenin bir ülkeye gitmek için arad›¤› koflullar›n bafl›nda, yerli ve
yabanc›, kamu-özel ayr›m› gözetmeksizin piyasalarda faaliyet gösteren tüm te-
flebbüslere eflit ve adil uygulanan bir rekabet mevzuat›n›n varl›¤› gelmektedir.

Özelliklede, günümüzün ekonomik ortam›nda, geliflmekte olan ülkelerin, reka-
bet politikalar›n› oluflturup etkin bir flekilde uygulamalar›nda büyük fayda var-
d›r. Son y›llarda meydana gelen teknolojik ilerlemeler, ekonomik, siyasi ve
ideolojik de¤ifliklikler sonucunda dünya ekonomilerinin entegrasyonunda bü-
yük bir art›fl söz konusu olmufltur.

Bunun sonucunda ülkelerin hemen hemen tamam›, büyük çapl› serbestlefltir-
me faaliyetlerine giriflmifllerdir. Özellefltirme ve deregülasyon çabalar› sonucu
geliflmekte olan ülkelerde büyük yap›sal de¤ifliklikler meydana gelmektedir. 

Bu ülkelerde özellefltirme öncesinde büyük ölçekli kamu iflletmecili¤i ve bü-
yük do¤al tekel piyasalar› bulunmaktayd›. 

Özellefltirilen iflletmelerin bir ço¤unun zaten birer do¤al tekel olmas› ve özel-
lefltirme sonras›nda piyasada ilave tekelleflmelerin meydana gelmesi, iktisa-
di performans› azamilefltirmek için, uygun regülasyon ve rekabet politikalar›-
n›n uygulamaya konulmas›n› gerektirmektedir. 

Kamu kesimindeki tekellerin yerini özellefltirme uygulamalar› sonucu özel te-
kellerin almas›n›n, toplumsal refah› azaltma potansiyeli, geliflmekte olan ül-
kelerin uygun rekabet politikalar›n› devreye koymalar›n› zorunlu k›lmaktad›r. 

Öte yandan, son y›llarda dünya ekonomisini yeniden flekillendiren büyük çap-
l› uluslararas› flirket birleflme ve sat›n alma faaliyetleri de, geliflmekte olan ül-
kelerin sa¤lam bir rekabet politikas›na sahip olmalar›n› zorunlu k›lan neden-
lerden birisidir.
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Yeni teknolojiler, globalleflme ve deregülasyon çabalar› küresel düzeyde tüm
piyasalar› global aktörlere aç›k bir hale getirmifl, s›n›r aflan flirket birleflmele-
rinin artmas›na neden olmufltur. 

Tüm bu sebepleri bir araya getirdi¤imizde, geliflmekte olan ülkelerin piyasala-
r›n›n tekelleflmeden uzak ve sa¤l›kl› geliflmesi için, rekabet politikas›n›n tesis
edilmesinin hayati önemde oldu¤unu görüyoruz.
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4. SANAY‹ KONGRES‹
25 KASIM 2005 ‹STANBUL

‹nsanl›k tarihi boyunca, de¤iflmeden kalan tek fley, de¤iflimin kendisi olmufl-
tur. Ancak, de¤iflim, günümüzde, tarihin hiçbir döneminde olmad›¤› kadar h›z-
l›d›r. ‹nsanl›k, bilimde ve teknolojide, as›rlar boyunca kat etti¤i mesafeyi, ar-
t›k, birkaç günde aflar olmufltur.

Bilginin, hiçbir s›n›r tan›madan, ›fl›k h›z›yla dünyay› dolaflt›¤› bir ça¤day›z. Tok-
yo’da üretilen bir bilgisayar›, Newyork’ta kullanan bir tüketicinin, teknik des-
tek almak için müflteri temsilcisini arad›¤›nda, telefonu cevaplayan sesin, Ye-
ni Delhi’den geldi¤i bir ça¤day›z.

Bu de¤iflime direnenlerin, tarih sahnesinden silindi¤i, de¤iflim h›z›na ayak uy-
duramayanlar›n, yaflam hakk›n› kaybetti¤i bir ça¤day›z. Öyle ki, bu yeni dö-
nemde, de¤iflimi takip etmek bile yeterli de¤il, bizzat de¤iflimde öncü olmak
gereklidir.

Üzülerek ifade etmeliyim ki, bugüne kadar biz, kendi kendimizle cebelleflmek-
ten vazgeçmedi¤imiz, kendi aya¤›m›za çelme takmaktan f›rsat bulamad›¤›m›z
için, de¤iflimi, ancak geriden takip ettik. Lakin, bunun bedelini çok a¤›r öde-
di¤imiz için, akl›m›z› bafl›m›za ald›k, ve bir ç›k›fl yolu arad›k. 

Kurtuluflun, ancak, bizi biz yapan öz de¤erlerimizden taviz vermeden, ça¤›n
gereklerini yerine getirmekte oldu¤unu gördük. Ve, kendimize bir yol haritas›
çizdik. Bu yol haritas›nda, önümüzdeki ilk hedef, Avrupa Birli¤i üyeli¤idir. An-
cak bu, nihai hedef de¤ildir. Çünkü, de¤iflim süreci devam edecektir. 

Dünya döndü¤ü müddetçe, koflullar de¤iflecek, ve her zaman, daha do¤ru ve
güzel olan bulunacakt›r. Biz, Avrupa Birli¤i üyesi oldu¤umuzda, ne Türkiye, es-
ki Türkiye olacak, ne de Avrupa Birli¤i, bugünkü haliyle, de¤iflmeden kalacak-
t›r. O zaman, yap›lmas› gereken, gözümüzü kula¤›m›z› dört aç›p, de¤iflim ve
geliflmenin yönünü tespit etmek, ve bunun öncüsü olmakt›r. 
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De¤erli Kat›l›mc›lar,

‹lk hedefimiz olan, Avrupa Birli¤i üyelik müzakerelerine, bafllam›fl olmak, önü-
müzdeki dönemi flekillendirecek en temel faktördür. Ülkemizde yaflanan 2
as›rl›k ça¤dafllaflma süreci, yeni bir merhaleye girmifl bulunmaktad›r. 

Bu dönemeci aflt›¤›m›z taktirde, modern dünyada geliflmenin, refah›n, ve de-
mokrasinin en güçlü temsilcisi olan Avrupa ailesinin, sayg›n bir üyesi olaca-
¤›z. Ve bunu, yaln›zca kendi ulusumuzun menfaatleri için, kendi insan›m›z›n
huzur ve mutlulu¤u için yapaca¤›z. Kalk›nm›fl ve müreffeh bir Türkiye için, ya-
paca¤›z.

Bu nedenle, önümüzdeki dönemde, tam üyelik hedefine kilitlenmeli, toplu-
mun tüm kesimlerinin ortak heyecan› ve gayretiyle, bu davaya s›ms›k› sar›l-
mal›y›z. Elbette ki bu süreç, sanc›l› olacakt›r. Yüzlerce y›ll›k iktisadi ve siyasi
bir yap›y›, hiç kimseyi rahats›z etmeden de¤ifltirmek ve dönüfltürmek mümkün
de¤ildir.

Elbetteki bu de¤iflim ve dönüflüm, birçok kifli ve grubun ç›karlar›n› zedeleye-
cektir. Ancak; neticede Türkiye’nin ç›karlar›, Türk ulusunun bir bütün olarak
menfaatleri oldu¤unu, akl›m›zdan ç›karmamal›y›z.

Türk milleti, 2014 Y›l›nda, Avrupa Birli¤i’nin sayg›n bir üyesi olarak, geriye dö-
nüp bakt›¤›nda, müzakere sürecinde katland›¤› s›k›nt›lar›n meyvesinin, ne ka-
dar da güzel oldu¤unu görecek, ve kendisiyle gurur duyacakt›r. 

Öyleyse hepimiz, bu ideale ulaflmak için, elimizden geleni lay›k›yla yapmal›,
bu yolun çile ve s›k›nt›s›n› çekmeli, s›rt›m›zda tafl›d›¤›m›z yükün a¤›rl›¤› alt›n-
da ezilmeden, yolumuza devam etmeliyiz.

Sayg›de¤er kat›l›mc›lar,

Türkiye, bugüne kadar, Avrupa Birli¤i’yle iliflkilerinde önceli¤i, Kopenhag Siya-
si Kriterlerine verdi. Ancak önümüzdeki müzakere süreci, ekonomik konular›n
daha fazla ön plana ç›kaca¤› bir dönem olacakt›r. 

Zira, mevcut haliyle, 35 müzakere bafll›¤›ndan 27’si, do¤rudan ifl dünyas›n›
etkilemektedir. Bu süreçte, de¤iflime uyum sa¤lay›p kazanacaklar, ya da ye-
rinde say›p kaybedecekler, bizim üyelerimiz, Türk sanayicisi ve tüccar›d›r. ‹fl-
te bu sebeple, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, ifl dünyas›n› bu yeni döne-
me haz›rlamakta aktif rol oynayacakt›r. 
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Nitekim bugün, Türkiye’de yaklafl›k 235 bin adet üretici firma bulunmaktad›r.
Ancak, bunlar›n sadece, yaklafl›k bin kadar›, AB müktesebat› ile tamamen
uyumlu üretim yapabilmektedir. Demek ki, müzakerece süreci, yaklafl›k 234
bin firmam›z›n kaderini belirleyecektir.

Söz konusu olan, ayn› zamanda, bu flirketlerde çal›flan milyonlarca iflçi ve ifl-
verenimizin de gelece¤idir. 80 y›lda oluflmufl bir sermaye birikiminin ak›beti-
dir. Eskiler, "külfet olmadan nimet olmaz", derler. Hakikaten, Avrupa Birli¤i
üyeli¤i, bize sundu¤u birçok f›rsat›n yan›nda, ciddi tehdit unsurlar›n› da ihtiva
etmektedir.

O zaman, müzakere sürecini tamamlayal›m da, nas›l olursa olsun demek im-
kan›na sahip miyiz? Elbetteki de¤iliz. E¤er 234 bin firmam›z›n, müzakere sü-
recine nas›l uyum sa¤layaca¤›n› planlamaz, tedbir almazsak, hem ekonomik,
hem de sosyal aç›dan çok ciddi risklerle karfl› karfl›ya kal›r›z.

‹flte bu yüzden diyoruz ki, ifl dünyas›n›n müzakere süreci içinde aktif olarak
yer almas›, çok önemlidir. Sevinerek ifade etmeliyim ki, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birli¤i, ifl dünyas›n›n görüfllerini, müzakere sürecine en sa¤l›kl› bir flekil-
de aktarmak üzere, kendi iç yap›lanmas›n› tamamlam›flt›r.

Geçen sene faaliyetine bafllayan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi, ve Türkiye Ekonomi Politikalar› Araflt›rma Vakf› iflbir-
li¤iyle, bu sürecin gerektirdi¤i teknik ve bilimsel çal›flmalar yapma kapasite-
mizi güçlendirdik. 

Bu sayede, müzakere sürecinde talep edilecek istisnalara esas oluflturacak,
"etki de¤erlendirme raporlar›n›n" haz›rlanmas›nda, sektörlerin farkl› görüflle-
rini yak›nlaflt›rarak, müzakerelere ortak görüfl olarak yans›tma sorumlulu¤unu
da, üstlenmeye haz›r›z. 

Her bir düzenlemenin, ülkemizdeki tüm alt sektörlere, ve ekonominin genel
dengesine etkilerini, ayr› ayr› görmemize imkan sa¤layacak, etki analizleri ya-
pabilme kapasitesini, bu çerçevede, Türkiye Ekonomi Politikalar› Araflt›rma
Vakf› bünyesinde oluflturuyoruz.

Umar›m, Avrupa Birli¤i’nin temel felsefesini oluflturan, kat›l›mc› demokrasi an-
lay›fl› gere¤ince, hükümetimiz, bu potansiyeli lay›k›yla de¤erlendirecektir. Avru-
pa Birli¤i, 2 temel üzerine infla edilmifltir: Piyasa ekonomisi ve demokrasi. Her
ne kadar, Türkiye, en son ilerleme raporunda, iflleyen bir pazar ekonomisine
sahiptir, diye övülmüfl olsa da, biz bu konuda, o kadar da iyimser de¤iliz.
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Sanayileflme sürecini bitirememifl, ve yap›sal reformlar›n› tamamlayamam›fl
bir Türkiye’yi, tam anlam›yla bir piyasa ekonomisi olarak vas›fland›rmak,
mümkün de¤ildir. Ülkemizde zihinsel ve yap›sal bir dönüflüm yafland›¤› mu-
hakkak. Ancak, bu sürecin meyveleri henüz olgunlaflm›fl de¤il. 

Bugün hala, "devlet, iktisadi hayat›n içinde yer almal› m›d›r ?" sorusu, bütün
hararetiyle tart›fl›labiliyorsa, önümüzde, daha uzun bir yol var, demektir. Bu
sorunun cevab›n›, y›llar önce vermeli, ve gere¤ini yapmal›yd›k. Elbetteki dev-
let, iktisadi yap›n›n içinde yer alamaz. 

Devlet, düzenleyici ve denetleyici görevinin d›fl›nda, üretim faaliyetlerine mü-
dahale edemez. Devlet, toplad›¤› vergilerle, altyap› hizmetlerini yerine getirir.
Piyasa ise, kendi kurallar›yla ifller, özel mülkiyetin dokunulmazl›¤›, f›rsat eflit-
li¤i, ve tam rekabet koflullar› alt›nda, mallar ve hizmetler üretilir, fiyatlar ve üc-
retler belirlenir.

Olay›n özü budur. Gelin, flimdi siz söyleyin, Türkiye bu tablonun neresinde?
Ülkemizde, insanlar hala, gözünü devletin imkanlar›na dikiyorlar. Devlet so-
runlar›m›z› çözsün, devlet koflullar›m›z› düzeltsin, devlet bize destek olsun di-
ye, devletten medet umuyorlar. Ama nafile. Bu zihniyetin Türkiye’yi getirdi¤i
nokta, hepimizin gözlerinin önünde. 

Devletçi ekonomiyle, serbest piyasa ekonomisi, bir arada yürümemifltir, yürü-
yemez de. Bu ikisinin aras›nda, bir kan, bir doku uyuflmazl›¤› mevcuttur.
2001’de yaflad›¤›m›z büyük kriz de, daha önceki irili ufakl› bütün krizler de,
temelde, hep bu uyuflmazl›¤›n birer neticesiydiler.

Bu uyuflmazl›¤a son vermezsek, ülkemizde, bundan sonra da, yeni krizlerin
yaflanmas› kaç›n›lmazd›r. Ancak, bunu ifade ederken, devlet hiçbir fleye kar›fl-
mas›n, fleklinde bir anlam da ç›kmas›n. Sorumluluk, büyük ölçüde siyasi ira-
denin üstündedir. 

Gerekli yap›sal dönüflümü tamamlamak, sa¤l›kl› bir ekonomik yap›n›n, pürüz-
süz iflleyebilece¤i bir atmosfer temin etmek, devletin görevidir. Bu da öncelik-
le, devletin, y›llard›r, iktisadi hayat›n içine sald›¤›, dallar› ve budaklar› temizle-
mesine ba¤l›d›r. Bu anlamda, özellefltirmeler, vakit kaybetmeksizin tamam-
lanmal›d›r. Buna, baflta enerji piyasalar› olmak üzere, devletin üretim yapt›¤›,
ve fiyat belirledi¤i, tüm sektörler dahildir. 

Sayg›de¤er kat›l›mc›lar,

Türkiye’nin, son 3 y›ld›r sergiledi¤i, özel sektör kaynakl› büyüme, ve 3 y›lda 2
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kat›na ç›kard›¤› ihracat›, Türk ekonomisinin toparlanma gücünün, ve özel sek-
törümüzün, küresel de¤iflime uyum becerisinin, en temel göstergesidir.

Türkiye, iktisadi toparlanma sürecini, özel sektörün dinamizmi sayesinde ba-
flar›yla tamamlam›flt›r. Üstelik bunu, rekabet koflullar›ndaki onca dezavantaj›-
na ra¤men baflarm›flt›r. Ancak, önümüzdeki dönemde, küresel rekabetteki ge-
liflmeler, bizi yeni önlemler almaya sevk etmelidir.

Bundan sonra, sadece en düflük fiyatlar› sunarak rekabetçi olamay›z. Fiyat re-
kabeti, neticede, daha az katma de¤er, ve daha az refah yarat›lmas› sonucu-
nu do¤urmaktad›r. Günümüz küresel ifl çevrelerinde, bu tür bir strateji, kal›c›
de¤ildir. 

Ürünler, dünyan›n herhangi bir yerinden, h›zla temin edilebilir. Üretim maliyet-
leri daha az olan bir ülke, ve üretti¤iniz ürünün kopyas›n› yapacak bir flirket,
her zaman mevcuttur. Üstelik, bugünün, geçmiflten bir önemli fark› daha bu-
lunmaktad›r. Bu fark da, enflasyon’dan kaynaklanmaktad›r. 

Eskiden flirketler, bir tak›m fliflirilmifl maliyetlerini, fliflmifl fiyatlar›n›n alt›nda
gizleyebiliyorlard›. Bugün Türkiye, avantajl› oldu¤u sektörlerde, dünya çap›nda
rekabet edebilecek markalara sahip olmal›, ve bu markalar›, uluslar aras› pi-
yasalarda söz sahibi k›lmal›d›r. 

Günümüzde, markas› olmayan bir mal, veya hizmetin, piyasa de¤eri çok dü-
flüktür. Rekabet, marka de¤erleri aras›nda gerçekleflmektedir. Turizmden
bankac›l›¤a, hizmet sektörünün her alan›nda ve tüm imalat sanayi üretimin-
de, gerçek de¤er, ancak markayla mümkün olabilmektedir. Bunun ötesinde,
bütün ülkeyi bir marka haline getirmek, ve Türkiye markas›n›n, dünyada say-
g›n bir konuma ulaflmas›, elzemdir.

Türk sanayisinin, uluslar aras› pazarlarda, rekabet edebilmesinin, bir di¤er ön
koflulu da, girdi maliyetlerinde, en az›ndan, dünya fiyatlar›na sahip olmakt›r.
Türkiye’de, enerji baflta olmak üzere, girdi maliyetleri, dünya fiyatlar›n›n olduk-
ça üzerindedir. ‹flletmelerin ve istihdam›n üzerindeki, prim ve vergi yükleri,
çok yüksektir. Türk sanayisi, halen, dünyan›n en yüksek kredi maliyetleriyle,
finansman bulmaktad›r.

Türkiye’de, girdi maliyetlerini, dünya ortalamalar›na çekemezsek, rekabet
flans›m›z olmayacakt›r. Ülkemizde, üretimin, yat›r›m›n, istihdam›n ve ihracat›n
önündeki engeller hala durmaktad›r. Bu nedenle, dünya ile rekabet edebilmek
için, ülkemizde, yeni bir sanayi politikas›, ve stratejisi gelifltirmeliyiz. 
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Burada amaç; piyasa ekonomisi odakl›, ve özel sektöre dayanan, rekabetçi
sanayiler oluflturmak, ve ihracat kapasitesini art›rmak olmal›d›r. Hukuk, yar-
g›, mevzuat, vergi ve sosyal güvenlik konular›n›n, devaml› üzerinde konuflulan
ve devaml› flikayet edilen konular olmaktan ç›k›p, yap›sal reformlarla iyileflti-
rildi¤ini görmek istiyoruz. 

Bunu, Avrupa Birli¤i üyeli¤i böyle gerektiriyor diye de¤il, kendi menfaatlerimiz
için istiyoruz. Belki bunlar›, geçen seneki Kongre’mizde de istedik ve bu re-
formlar baflar›yla tamamlanmad›¤› taktirde gelecek seneye de istemeye de-
vam edece¤iz. 

Çünkü, 21. Yüzy›lda, dünyadaki yerimizi belirleyecek olan da, bu do¤rultuda
at›lacak ad›mlar olacakt›r. Bölgesel bir güç olan Türkiye, jeopolitik, stratejik
ve demografik avantajlar›yla, küresel bir güç haline gelebilir. Bunun ekonomik
aya¤›n› gerçeklefltirecek olanlar bizleriz. Türk sanayicisi ve ifladamlar›y›z.
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PROJE HAZIRLAMA 
KAPAS‹TES‹N‹N 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹ PROJES‹ 
23 OCAK 2006 ANKARA

Türkiye ile AB aras›ndaki müzakere süreci, 3 Ekim 2005 tarihinde bafllam›fl-
t›r. Kat›l›m müzakereleri süreci, "kat›l›m öncesi" süreçten, bir çok yönüyle
farkl›l›klar içeriyor. Yeni dönem, birbirine ba¤l› üç sütundan olufluyor: Birinci
sütun, "siyasi reform sürecinin" devam ettirilmesidir. Avrupa Komisyonu’nun
6 Ekim 2004 tarihli Türkiye raporunda, ülkemizin siyasi kriterleri "yeterince"
karfl›lad›¤› tespiti yap›lm›fl, kat›l›m müzakerelerinin bafllat›lmas› tavsiye edil-
miflti. 

Bundan sonra da, Avrupa komisyonu, "Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterleri-
ne uyum" alan›ndaki performans›n›, yak›ndan takip etmeye devam edecektir.
Kat›l›m stratejisinin ikinci sütunu ise, "müktesebat uyumudur". Yaklafl›k 165
bin sayfadan oluflan AB müktesebat›, Türkiye ile müzakerelerde, 35 fas›l ha-
linde ele al›nacakt›r. 

20 Ekim 2005 tarihi itibariyle "tarama süreci" bafllad›. 2006 y›l› içinde de, ta-
rama sürecinin tamamlanmas› öngörülüyor. Ayn› zamanda, "taramas›" ta-
mamlanan müktesebat bafll›klar›ndan, "e¤itim-kültür" ile "bilim ve araflt›rma"
konular›ndaki "müzakerelerin", k›sa bir süre içinde bafllat›lmas› bekleniyor. 

Kat›l›m sürecinin üçüncü sütunu ise, Türk ve AB üyesi ülke halklar› aras›nda
yak›nlaflmay› amaçlayan, sivil toplum diyalogudur. Her üç sütundaki geliflme-
ler birbirlerini do¤rudan etkileyecektir. 
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Sayg›de¤er bas›n mensuplar›, 

fiimdi, k›saca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin, ifl dünyas›n›, önümüzde-
ki zorlu uyum sürecine, haz›rlamak için yapt›¤› çal›flmalar›, ana bafll›klar ha-
linde belirtmek istiyorum. Çal›flmalar›m›z›, üç modül halinde örgütledik. ‹lk
olarak, oda sistemimizi yeni projelerle güçlendiriyoruz. Bu süreçte, üyesi oldu-
¤umuz, k›sa ad› Eurochambers olan, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odalar› Birli¤i-
nin deste¤inden, yo¤un flekilde yararlan›yoruz. 

2001 y›l›ndan itibaren, Eurochambers ile iflbirli¤inde, iki oda gelifltirme prog-
ram›n› tamamlad›k. Programa, Avrupa Komisyonu’nun finansman deste¤i
sa¤land›. ‹ki aflamada uygulanan program kapsam›nda, toplam 21 pilot pro-
je gelifltirildi. Programlardan 64 odam›z istifade etti. 

Oda sistemimize, d›fl ticaretin gelifltirilmesi, ifladamlar›na yönelik temel ya-
banc› dil bilgisi, yerel kalk›nmada odalar›n etkinli¤inin art›r›lmas›, oda siste-
minin tümüne yönelik bir kalite sisteminin gelifltirilmesi konular›nda, yeni hiz-
metler getirildi.

Ayr›ca, genel anlamda oda yönetimi, e¤itim hizmetleri, d›fl ticaret ve küresel-
leflme konular›nda, oda personelinin, Eurochambers taraf›ndan, e¤itimi sa¤-
land›. Sonuçta, odalar›m›z, hizmetlerine yeni bafll›klar dahil etmeleri yan›nda,
Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerdeki odalarla da, yeni iliflkiler tesis etti. 

Öte yandan, Avrupa Birli¤inden sa¤lanan, yaklafl›k 18 milyon Euro tutar›ndaki
mali destekle, Gaziantep, ‹zmir ve Kocaeli’de, Türkiye-AB ‹fl Gelifltirme Mer-
kezleri kurulmufltur. Bu merkezler, küçük ve orta ölçekli iflletmelere, hizmet
sa¤lamaya devam etmektedir. Ticaret ve sanayi odalar› bünyesinde gerçek-
lefltirilen, AB bilgi merkezleri, yerel düzeyde, AB konular›ndaki bilgilendirme-
ye, katk› sa¤lamaktad›r. 

De¤erli Bas›n Mensuplar›,

Oda ve borsalar›m›z›n, yerel düzeyde, politika tasar›m›na katk›da bulunmak
üzere, "AB sürecinde akademisyenlerle iletiflim a¤›" isimli, bir pilot projeyi uy-
gulamaya koyuyoruz. 

‹kinci olarak, Türkiye’nin üstlenmek zorunda oldu¤u, Avrupa Birli¤i müktese-
bat› göz önünde tutuldu¤unda, flirketlerimizin, önümüzdeki dönemde, uyum
sürecine ba¤l› olarak yaflanacak, dönüflüm sürecinin yükünü, büyük ölçüde
tafl›mak zorunda kalacaklar›n› görüyoruz. 
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Zira, gümrük birli¤i deneyimi göstermifltir ki, flirketler için Avrupa Birli¤i’yle bü-
tünleflme süreci, bir siyasi söylem, ve akademik eksersiz de¤il, f›rsatlar, ay-
n› zamanda da ciddi ölçüde dönüflüm maliyetidir. Dolay›s›yla, Avrupa Birli-
¤i’nin, yürürlükteki mevzuat›yla ilgili olarak, flirketlere, güvenilir ve anlafl›l›r,
bilgi ak›fl› sa¤lama gayreti içindeyiz. 

2005 y›l› içinde, rekabet, devlet yard›mlar›, kamu al›mlar›, tüketicinin korun-
mas›, ürün güvenli¤i ve ürün sorumlulu¤u, gümrük mevzuat›, mali hizmetler ve
fikri mülkiyet haklar› konular›nda, Avrupa Birli¤i mevzuat›, ve uyum konusunun
ele al›nd›¤›, 6 bilgilendirme semineri gerçeklefltirdik. 

Bu seminerlere Avrupa Birli¤i Geniflleme Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan, ciddi kat-
k›lar sa¤lanm›flt›r. Bu y›l içinde, yine Avrupa komisyonu ile iflbirli¤inde, uyum sü-
recinin önemli unsurlar›n›n ele al›naca¤› seminerleri, devam ettirece¤iz. 

Öte yandan bugün, Avrupa Birli¤i taraf›ndan ülkemize sa¤lanacak mali imkan-
lardan, oda ve borsalar›m›z kanal›yla, yerel düzeyde yararlanma kapasitesinin
gelifltirilmesi için, Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤iyle iflbirli¤inde, ve Avrupa
komisyonun mali katk›s›yla, yeni bir proje bafllat›yoruz. 

Avrupa Birli¤inin, statik de¤il, "yürüyen bir hedef oldu¤u" gerçe¤inden hare-
ketle, birli¤in gündeminde yer alan konular› da, ifl dünyas›n›n dikkatine getir-
meye çal›fl›yoruz. 

Bu kapsamda, geçen y›l flubat ve may›s aylar›nda, Avrupa Komisyonu ‹flletme-
ler Genel Müdürlü¤üyle iflbirli¤inde, flirketlerin sosyal sorumlulu¤u konusun-
da, iki ayr› seminer gerçeklefltirdik. 

Bunun yan›nda, birli¤imiz ve odalar›m›z taraf›ndan, Avrupa Birli¤i konusunda,
ülkemizin de¤iflik flehirlerinde, çok say›da bilgilendirme toplant›lar› gerçeklefl-
tirilmektedir. Bu toplant›larda firmalar›m›za, Avrupa Birli¤i ile müzakere süre-
cinin ne oldu¤u, müzakere ve uyum sürecinde karfl›lar›na ç›kacak muhtemel
zorluklarla ilgili, bilgi aktar›lmaktad›r. 

Çal›flmalar›m›z›n üçüncü yönünü de, genel anlamda, kamuoyunun bilgilendiril-
mesi oluflturmaktad›r. Kamuoyunun bilgilendirilmesinde, iç ve d›fl kamuoyu
için, ayr› ayr› çal›flmalar gerçeklefltiriyoruz. 

‹ç kamuoyuna dönük çal›flmalar›m›z, geçen y›l daha ziyade, müzakere süreci-
ne iliflkin genel bilgilendirme fleklindeydi. Bu y›l giderek, daha somut konula-
ra, yani Avrupa Birli¤i müktesebat›n›n iflletmeleri yak›ndan ilgilendiren alanla-
r›na yo¤unlaflaca¤›z. 
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Kamuoyunu do¤rudan bilgilendirme çal›flmalar›m›z yan›nda, medyan›n bilgi
ak›fl›ndaki rolünü göz önünde tutarak, birli¤imiz ve, Türkiye Ekonomi Politika-
lar› Araflt›rma Vakf› iflbirli¤inde, bir iletiflim projesi uyguluyoruz. 

Takdir edersiniz ki kamuoyunun bilgilendirilmesinde, yerel medyaya da önem-
li görevler düflmektedir. Kat›l›m müzakereleriyle ilgili bilgilerin, güvenilir kay-
naklardan edinilerek, kamuoyuna do¤ru aktar›lmas›, yerel düzeydeki medya-
da da, bir kapasite geliflimi ihtiyac›n› ortaya ç›karmaktad›r. 

Bu amaçla, yine birli¤imiz ve TEPAV iflbirli¤inde, 81 ildeki medya kurulufllar›-
na yönelik, bir proje üzerinde çal›flmaktay›z. D›fl kamuoyuna dönük etkinlikle-
rimiz çerçevesinde, öncelikle Brüksel’deki büromuzu "daimi temsilcilik" halin-
de, yeniden yap›land›r›yoruz. 

‹kinci olarak, AB üyesi ülke odalar birlikleriyle, temaslar›m›z› sürdürüyoruz. Özel-
likle Eurochambers’in, genifl üye a¤›ndan yararlanmaya, özel önem veriyoruz. 

Bu çerçevede, Eurochambers’in kararlar›n›n flekillendirildi¤i, baflkanl›k divan›
toplant›s›n›, 1 Nisan 2005 tarihinde, Say›n Baflbakan›m›z›n kat›l›m›yla, ‹stan-
bul’da gerçeklefltirdik. Geçen y›l Eylül ay›nda, Norveç’te gerçeklefltirilen, Eu-
rochambers Genel Kurulunda, yönetim kuruluna seçildim. 

K›ymetli Bas›n Mensuplar›, 

fiimdi de sizlere, k›saca, bafllatmakta oldu¤umuz projenin, ifl dünyas› için an-
lam›ndan söz etmek istiyorum. Hepimiz biliyoruz ki, ad› "müzakere süreci" ol-
makla birlikte, biz esasen, Avrupa Birli¤i müktesebat›n› müzakere etmeyece-
¤iz. Müktesebata uyum sa¤layaca¤›z. 

AB müktesebat›n› ne flekilde, ve hangi takvim çerçevesinde kabul edece¤imi-
zi müzakere edece¤iz. AB müktesebat›n›n, gerektirece¤i uyum sürecinin, ifl
dünyas› aç›s›ndan k›sa vadedeki anlamlar›ndan biri, bir çok alanda yeni yat›-
r›m ihtiyac›n›n, ve dolay›s›yla "yeni intibak maliyetlerinin" ortaya ç›kmas›d›r. 

AB uyum süreci, "intibak" gere¤inin hem nedeni, hem de özellikle içerdi¤i fi-
nansman imkanlar›yla, en ciddi destekleyicisi olacakt›r. Birlik taraf›ndan, Tür-
kiye’nin bu köklü de¤iflim sürecine, sa¤lanacak finansman katk›s›n›n miktar›,
2007-2013 bütçesiyle, somut hale gelecektir. 

Belirlenecek mebla¤›n, dönüflüm sürecinin, ifl dünyas›na getirece¤i yükü, ha-
fifletecek büyüklükte olmas›n›, ümit ediyoruz. Türkiye-AB mali iflbirli¤inden, ve
Türkiye’nin kat›ld›¤› AB programlar›ndan yararlanma, proje haz›rl›¤›yla baflla-
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yan, uzun bir prosedürün izlenmesini gerektirmektedir. 

Proje haz›rlama kapasitesi oluflturulmadan, AB fonlar›ndan yararlanmak
mümkün de¤ildir. Oda ve borsalar›m›z›n, AB kat›l›m sürecinde KOB‹’lere ilave
destek sa¤layacak, yeni hizmetler gelifltirmeleri, ve ayn› zamanda mevcut hiz-
metlerin kalitesinde, iyilefltirmeye gitmeleri, oda sistemimizin görevidir.

Oda ve borsalar›m›z›n, bu alandaki fonksiyonlar›n›, üye ülkelerdeki odalar›n
sundu¤u hizmet kalitesinde yerine getirmesine, gayret ediyoruz. Bugüne ka-
dar genellikle, birli¤imizin giriflimleriyle gelifltirilen projelere, oda ve borsalar›-
m›z›n kat›lmas› sa¤lanm›flt›. Bugün, Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤iyle iflbir-
li¤inde bafllatt›¤›m›z, "Proje Haz›rlama Kapasitesinin Gelifltirilmesi Projesi"
ile, bu konuda bir ad›m ileriye geçiyoruz. 

Oda ve borsalar›m›za;
- Kendi projelerini nas›l haz›rlayacaklar›n›, 
- Projeye kat›lamayan odalar› da ayn› konuda nas›l e¤iteceklerini,
- Ve KOB‹’lere, AB fonlar›ndan yararlanmak için, "proje haz›rlama" ve mali im-
kanlar konusunda nas›l hizmet sunacaklar›n› ö¤retece¤iz. 

Dolay›s›yla ilk aflamada, oda ve borsalar›m›zda, ve kademeli olarak da, KO-
B‹’lerde AB taraf›ndan Türkiye’ye sa¤lanan, mali imkanlardan yararlanma ka-
pasitesinin oluflmas›na, katk› sa¤layaca¤›z. Projeye, AB taraf›ndan mali des-
tek sa¤lanmas›n›, flükranla karfl›l›yoruz.  

Proje kapsam›nda, toplam 26 kiflinin e¤itilmesi öngörülmektedir. Kursiyerle-
rin 21’i oda ve borsa çal›flanlar›ndan oluflmaktad›r. Geri kalan 5 kursiyer de
TOBB, ‹KV, TEPAV ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi Çal›flanlar›ndan oluflmaktad›r. 

Projenin 9 gün sürecek ilk e¤itim bölümü sonucunda, kursiyerler s›nava tabi
tutulacakt›r. Baflar›l› kursiyerler, e¤itim program›n›n ikinci aflamas› için, nisan
ay›nda, tekrar Ankara’ya davet edilecektir. 

Dört günlük ilave e¤itim sonras›nda, kursiyerler, kendi bölgelerinde, proje ha-
z›rlama e¤itimi vereceklerdir. Ayr›ca, projeyle ilgili bir web sayfas›, ve birli¤imiz
bünyesinde de, bir "yard›m masas›" oluflturularak, çal›flmalara teknik destek
sa¤lanacakt›r. 

Sayg›de¤er bas›n mensuplar›, 

Toplant›m›z›n bu bölümünde de müzakere sürecine iliflkin görüfllerimizi, k›sa-
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ca sizlerle paylaflmak istiyorum. Müzakereler için, "önümüzde uzun bir süreç
var" yaklafl›m› art›k do¤ru de¤ildir.

AB’nin, 2013 y›l› bütçesinde üyeli¤imiz öngörülmezse, üyeli¤imizin bir sonra-
ki bütçe dönemine, yani 2020’lere kalaca¤›n› unutmamal›y›z. Bunun için de,
fiili müzakereleri, 5 ila 7 y›l içinde tamamlamak zorunday›z. 

Di¤er taraftan, müzakere süreci uzad›kça, geçici olarak kapat›lan her dosya-
n›n, tekrar tekrar aç›lmas›, ve yeniden görüflülmesi gerekecektir. Her iki taraf-
ta, müzakere ekiplerinde de¤ifliklikler olacak, dosyalar›n takibi güçleflecektir.

Mevzuat aktar›m› tamamlanan bir çok alanda, uygulama bafllamas›na karfl›n,
üyelik gerçekleflmedi¤inden, sorunlar ortaya ç›kacakt›r. Siyasi ve toplumsal
düzeyde b›kk›nl›k oluflacakt›r. 

Bu nedenle, kamu kurumlar›n›, ve tüm kamuoyunu harekete geçirecek bir he-
yecan yaratmal›y›z. Unutmamal›y›z ki, 3 Ekim 2005 tarihinde, AB kat›l›m sü-
recini tamamlamad›k. Aksine, kat›l›m süreci için çok zorlu bir döneme girdik. 

Uyum sürecinden olumsuz etkilenecek toplumsal kesimin büyüklü¤üyle para-
lel olarak, üyelik sürecine verilen toplumsal destekte, belli bir azalma olmas›
beklenmelidir. Bu geliflmenin siyasi iktidarlar aç›s›ndan da, kendilerine veri-
len destekte, bir azalma olarak alg›lanmas› mümkündür. Bunun sonucunda,
siyasi iradenin zay›flamas›, ve dolay›s›yla zor kararlar›n ertelenmesi yolunun,
tercih edilebilece¤i de, göz önünde tutulmal›d›r. 

Türkiye’nin, uzun süreli reform programlar›n›n yürütülmesi konusundaki sicili,
çok da "olumlu" de¤ildir. Örne¤in, bugüne kadarki, IMF destekli ekonomik re-
form program› deneyimlerinden, 17’si yar›da b›rak›ld›. 

Çünkü bu programlar›n toplumsal tabana dayal› deste¤i yoktu, ya da yeterin-
ce genifl tabana dayanm›yordu. Halen baflar›yla uygulanmakta olan reform
program›n, ciddi bir toplumsal destek taban›na oturmas›, siyasi iktidarlar›n
de¤iflmesine ra¤men, program›n sürdürülmesini sa¤lam›flt›r. 

Dolay›s›yla, zor kararlar›n al›naca¤›, çeflitli toplumsal kesimler aras›nda, men-
faat çekiflmelerinin olaca¤›, önümüzdeki bu zor sürecin, toplumun tüm kesim-
lerini kapsayan mekanizmalarla yönetilmesi çok önemlidir. Sürece, genifl des-
tek taban› sa¤lanmas›, zorunludur. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, ifl dünyas›n›n tamam›n› temsil eden yasal,
ve en büyük çat› örgüttür. Esasen, bat›da da, oda sistemleri ve odalar, ifl dün-
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yas›n›n ana destek organlar› ve temsilcileridir. Türk oda sistemi, yurt genelin-
de yayg›n, 364 oda ve borsadan oluflur. Ekonominin tüm sektörlerini temsil
eder. Her ölçekteki firma, oda sistemi içinde temsil edilir. 

Birli¤imiz bünyesinde 48 sektörde oluflturulan, "Türkiye sektör meclisleri",
flirketler kesiminin sorunlar›n›n belirlenmesi, ve karar mercilerine aktar›lmas›
aç›s›ndan, son derece etkin rol oynamaktad›r. Birli¤imiz ayn› zamanda, reel
sektörün kapasitesi, ve sorunlar›na iliflkin bir bilgi merkezidir. Müzakere sü-
recinin gerektirdi¤i sektörel veriler, bünyemizde mevcuttur. 

Veri üretme ve bir bilgi merkezi olmas› yan›nda birli¤imiz, bu verilerin müzake-
re sürecine sa¤l›kl› flekilde aktar›lmas› için de, gerekli kurumsal yap›s›n› ta-
mamlam›flt›r. Ankara’da güçlü bir sekreterya oluflturulmufltur. Brüksel’deki
ofis, daimi temsilcilik haline getirilmifltir. 

Türkiye Ekonomi Politikalar› Araflt›rma Vakf›, ve Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
li¤i Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesiyle de, müzakere sürecinde gerekli ola-
cak, teknik destek altyap›s› geniflletilmifltir. Müzakere edilecek fas›llar itiba-
riyle, çal›flma gruplar› oluflturulmaktad›r. K›saca, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i, müzakere sürecine katk› sa¤lamaya haz›rd›r.
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3. BÖLGESEL VE 
SEKTÖREL EKONOM‹
fiURASI
14 fiUBAT 2006 ANKARA

Say›n Baflbakan›m,

3 y›l önce, s›k›nt›l› bir dönemde, zor bir görev üstlenmifltiniz. Ama popülizme
sapmadan, sab›rla ve inançla çal›flt›n›z. Böylece Türkiye, hem siyasi, hem de
ekonomik istikrar yolunda, süratle ilerlemeye bafllad›.

Makroekonomik göstergelerin pek ço¤u, 3 y›l önce, kimsenin tahmin etmedi-
¤i ölçüde düzeldi, ve ekonomimiz büyüdü. Bu h›zl› toparlanma sürecinde, bu-
rada gördü¤ünüz müteflebbislerimizin her biri de, ülkemizin ve çocuklar›m›z›n
gelece¤i için, gerekli fedakârl›klarda bulundu.

Hiç birimiz, bundan flikâyet de etmedik. Ancak, hem ihracatta, hem de iç pi-
yasada yaflanan s›k›nt›lar, art›k pek çok müteflebbisimizin, dayanma s›n›r›n›n
ötesine geçmektedir. Bizler 3 y›l önce, TL’nin de¤er kazanaca¤›n›n fark›nday-
d›k. Güven ortam› sa¤land›kça, dövizden TL’ye geçifl olaca¤›n›, ve bunun, kur
seviyesini afla¤› çekece¤ini biliyorduk.

Makro dengeler düzelmeden, reel sektörün sorunlar›n›n, çözülemeyece¤inin
de bilincindeydik. Bu yüzden hep destek olduk. Umutla bekliyorduk ki, makro
dengeler düzeldikçe, reel sektör üzerindeki yükler de azalacak, böylece TL’de-
ki de¤er art›fl›, dengelenecekti.
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Ama, döviz kurundaki gerilenin üstüne, girdi maliyetleri de eskisi gibi yüksek
kal›nca, makro ekonomideki iyileflme, reel sektöre ayn› ölçüde yans›mam›fl,
ve s›k›nt›lar, daha da artm›flt›r. Bunun üzerine sanayicimiz, rekabetçi olabil-
mek üzere, daha fazla ithal girdiye yönelmifltir. 

Böyle olunca da, içeride ara mal› üreten kobilerimiz baflta olmak üzere, nihai
mal üreten pek çok sanayicimiz, olumsuz etkilenmifl, ihracat›n ülkemize sa¤-
lad›¤› katma de¤er azalm›flt›r. Döviz kurlar›n›n seviyesinin, bir kamu otoritesi
taraf›ndan belirlenmedi¤inin, ve serbest kur sisteminden dönüflün, daha bü-
yük riskler içerdi¤inin, elbette fark›nday›z. Eskiden oldu¤u gibi, bize ait riskle-
ri sigortalayacak, bir Merkez Bankas› da, talep etmiyoruz. 

Sanayimizin rekabet gücünü koruman›n, ve makro ekonomide elde edilen ba-
flar›n›n, günlük hayata daha fazla yans›mas›n›n yolu, girdi maliyetlerini dünya
standartlar›na çekecek, yap›sal reformlar›n tamamlanmas›d›r.

‹stihdam maliyetinde Türkiye, OECD ülkeleri aras›nda ilk s›radad›r. Bir iflve-
ren, net asgari ücretin yüzde 70’i kadar, vergi ve prim ödemektedir. ‹stihdam
maliyetinin bu kadar yüksek olunca, kay›td›fl›l›k kural, kay›tl› çal›flmaysa istis-
na olmufltur.

Nas›l bir sosyal güvenlik sistemidir ki, hem en a¤›r yükleri, üzerimize yükleye-
cek, hem de her y›l, artan bir aç›k vermeye devam edecek. 20 y›l prim öde-
nip, 30 y›l maafl al›n›rsa, tabiî ki bu sistem iflas eder

‹flsizli¤in çözümü özel sektördedir ve bizler, bu sorunu çözmeye haz›r›z. Yeter
ki istihdam› cezaland›ran de¤il, ödüllendiren bir yaklafl›m benimsensin. Bu-
nun ilk ad›m› olarak da, istihdam üzerindeki prim yükleri düflürülmelidir.

Yine bu kapsamda, ‹flsizlik Sigortas› uygulamas› da, gözden geçirilmelidir.
Fonda toplanan kaynak, 14 milyar dolara ulaflm›flt›r. Her ay iflçi ve iflveren-
den, 110 milyon dolar al›nmaktad›r. Oysa sadece faiz geliri bile, ayl›k ödeme-
nin neredeyse 10 kat›d›r.

Bu haliyle iflsizlik fonu kesintisi, istihdam› cezaland›ran, ilave bir vergiye dö-
nüflmüfltür, ve istihdam maliyetini art›rm›flt›r.Esasen ‹flsizlik Sigortas›’n›n, K›-
dem Tazminat› sisteminin yerini almas› düflünülmüfltü. 

Ancak bafllang›çta planlanan›n aksine, her ikisi de birlikte uygulamada kalm›fl
ve ilave yük oluflturmufltur. Dünyan›n hiç biri ülkesinde, k›dem tazminat› ve ifl-
sizlik sigortas›, bir arada bulunmuyor.
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‹stihdam maliyetini azaltmak için, ‹flsizlik Sigortas› ile K›dem Tazminat› sis-
temleri birlefltirilmelidir. Bu gerçekleflene kadar da, istihdam› teflvik etmek
üzere, iflçi ve iflveren’den yap›lan kesintiler kald›r›lmal›d›r. 

‹stihdam maliyetlerini art›ran bir di¤er konu da, çeflitli meslek gruplar›ndan ki-
flilerin, zorunlu istihdam›d›r. E¤er iflletmenin ihtiyac› varsa, zaten bu meslek
sahipleri istihdam edilmektedir. Ama geçmiflteki baz› hükümetler, popülist ge-
rekçelerle, ihtiyaç olup olmad›¤›na bakmadan, belli meslek sahiplerinin istih-
dam›n› zorunlu k›lm›flt›r.

Ekonomik mant›ktan uzak bu anlay›fl yüzünden firmalar›m›z, toplam istihdam-
lar›n› 50 kiflinin üstüne ç›karmamakta, veya kay›td›fl›na yönelmektedir. Üste-
lik hep AB normlar›ndan bahsediyoruz. Ama AB normlar› bile böyle bir zorun-
luluk getirmiyor.

Reel sektör olarak, ifl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i’nin, baflta AB normlar› olmak üze-
re, ça¤dafl esaslar çerçevesinde yürütülmesini, samimiyetle istiyor ve destek-
liyoruz. Ama AB normlar›na tamamen ters düflen, bu tip kat› mevzuat› da kal-
d›rmayarak, istihdamda art›fl›n önünü kapal› tutmaya devam ediyoruz.

Bu yüzden, istihdam art›fl›n›n ve flirketlerimizin büyümesinin istendi¤i bir or-
tamda, zorunlu istihdam gibi, ekonominin gerçekleriyle ba¤daflmayan flartlar,
ortadan kald›r›lmal›d›r. 

Say›n Baflbakan›m,

Ekonominin önemli bir sorunu da kay›td›fl›l›kt›r. Kay›td›fl› çal›flan firmalar, hem
haks›z rekabete yol açmakta, hem de büyüyemedikleri için, ekonominin genel
performans›n› da düflürmektedirler.

Baflta kurumlar vergisi olmak üzere, yap›lan indirimleri, kay›td›fl›l›kla mücade-
lede, önemli bir, ilk ad›m olarak görüyoruz. Ama vergi sistemi, bugünkü kar-
mafl›k yap›s›yla sürdükçe, ve dolayl› vergilerin yükü devam ettikçe, kay›td›fl›l›k
azalmayacakt›r.

Vergi sistemini bafltan afla¤› yenilemeli, basit ve kolay anlafl›l›r bir, vergi sis-
temi kurmal›y›z. Aksi takdirde, yanl›fl vergi uygulamalar›yla, bugün kay›t içinde
çal›flanlar›n zor duruma düflmesi, yar›n kay›td›fl›l›¤›, daha fazla cazip hale ge-
tirecektir.

Bu kapsamda, yarg› reformuyla, sistemin ifllemesi de h›zland›r›lmal›d›r. Türki-
ye ekonomisi h›zl› bir dönüflümden geçerken, hukuk sistemi de ayn› kalamaz.
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Kamu ve Özel, tüm flirketlere karfl› eflit mesafe duran, rekabet ortam›n› temin
etmenin, kamu yarar›na oldu¤unun fark›nda, bir hukuk ve yarg› sistemi, büyü-
me sürecinin devam› için zorunludur.

Öte yandan, bütçede faiz harcamalar›ndan elde edilen tasarruf, kamu’nun ca-
ri harcamalar› için de¤il, vergi oranlar›n›n indirilmesinde kullan›lmal›d›r. Bu
kapsamda, amac› d›fl›nda toplanan ve maliyetleri art›ran, Kaynak Kullan›m›
Destekleme Fonu, tamamen kald›r›lmal›d›r.

Zira, özellikle vadeli ithalattaki KKDF ödemesinden kaç›nmak isteyen flirketler,
yo¤un bir flekilde, yurtd›fl›nda kurulu firmalar üzerinden ifllem yaparak, bu imkân-
lardan mahrum kobiler karfl›s›nda, haks›z rekabete yol açmaktad›r.

Bir di¤er temel girdi olan, elektrikte de Türkiye, OECD ülkeleri içinde, elektrik
maliyetinin en yüksek oldu¤u ikinci ülkedir. Bu noktada hükümetimizin, elekt-
rik fiyatlar›n› TL baz›nda, 3 y›ld›r art›rmam›fl olmas›n› takdir etti¤imizi de, ayr›-
ca vurgulamak istiyorum.

Ama di¤er taraftan, döviz kuru düfltü¤ünden, dolar baz›nda elektrik fiyatlar›
artm›flt›r. Enerji maliyetlerinin yüksek olmas›n›n önemli bir sebebi, verimsiz
da¤›t›m hatlar› ile, sat›fl bedellerine eklenen ilgisiz kesintilerdir. 

Hükümetiniz döneminde TRT pay›, yüzde 3.5’den yüzde 2’ye indirilmifltir. fiim-
di Hükümet program›n›zda da belirtildi¤i üzere, elektrik faturas› içindeki TRT
pay›’n›n, tamamen kald›r›lmas›n› bekliyoruz. 

Öte yandan, özellikle benzin, tütün ve alkol üzerindeki afl›r› vergilemeden do-
lay›, bu ürünlerdeki kaçakç›l›k, yaklafl›k 5 milyar dolar olarak tahmin edilmek-
tedir. Bunun çarp›c› bir örne¤ini, petrol ithalat›nda görüyoruz. Ekonomimiz son
3 y›lda büyümesine ra¤men, ham petrol ithalat› her nas›lsa azalmaktad›r. 

Öte yandan olumlu bir geliflme, do¤algaz’da yaflanmaktad›r. Hükümetiniz za-
man›nda, Do¤algaz da¤›t›m›n›n özel sektör taraf›ndan yap›lmaya baflland›¤›
flehirlerdeki sat›fl fiyat›, da¤›t›m›n kamu taraf›ndan yap›ld›¤› flehirlerden çok
daha ucuz hale gelmifltir.

Elektrik’teki kay›p-kaça¤› azaltman›n, ve ucuzlatman›n yolu da, elektrik üre-
tim ve da¤›t›m›n›n, özel sektöre devridir. 80’lerde elektrik üretimi ve da¤›-
t›m›n›, özel sektöre devreden ‹ngiltere, bu sayede 10 y›l içinde, elektrik fi-
yatlar›nda yüzde 40’a varan, indirim elde etmifltir. Bizdeki elektrik ve do-
¤algaz da¤›t›m›n›n özellefltirmesi de, h›zla tamamlanmal›, elektrik ve do-
¤algaz piyasalar›, serbest rekabete aç›lmal›d›r.

88

DAHA ‹Y‹ B‹R GELECEK
DAHA ‹Y‹ B‹R TÜRK‹YE

‹Ç‹N GÖRÜfi VE
ÖNER‹LER V



Say›n Baflbakan›m,

Önümüzdeki dönemde, yap›sal reformlar› tamamlaman›n yan› s›ra, yeni bir sa-
nayi politikas› gelifltirmemiz gerekmektedir. Cari aç›¤›, risk unsuru olmaktan
ç›karman›n, tek yolu da budur. Bugün finanse ediliyor diye, cari aç›k riski ha-
fife al›nmamal›d›r.

Cari aç›k zaten, finanse edildi¤i için oluflmaktad›r. Geçmiflte yaflanan krizleri
tetikleyen de, hep cari aç›k olmufltur. Bugün için olumlu olan nokta, cari aç›-
¤›n, daha sa¤lam kaynaklarla finanse edilmesidir.

Ama bu durum, bize zaman kazand›rmaktad›r. Yoksa, önlem al›nmas› gere¤i-
ni ortadan kald›rmamaktad›r. Cari aç›k, d›fl ticarette büyüyen aç›ktan kaynak-
lanmaktad›r. D›fl ticaret aç›¤› ise, sadece kur’un seviyesine ba¤l› olmayan, ya-
p›sal bir sorundur.

Son 4 y›lda, ülkemizdeki imalat sanayi, ortalama yüzde 8 büyümüfltür. Esas
ilginç olan durumsa, son 4 y›lda daha h›zl› büyüyen sektörlerimizin, ayn› za-
manda, en fazla ithalata dayal› sektörler olmas›d›r.

‹thalata daha az ba¤›ml› olan, tekstil sektöründeki üretim hacmi ise, 4 y›ld›r
yerinde saym›fl, büyüme neredeyse tamamen durmufltur. Demek ki sanayi-
miz, bir yap› de¤iflikli¤i yaflamaktad›r. Ve bu de¤ifliklik, ne yaz›k ki, ithalata
ba¤›ml›l›¤› art›rmakta, d›fl ticaret aç›¤›n› büyütmektedir. 

Türkiye’nin üretim yap›s›n›n, eskiye k›yasla, ithal ara girdiye daha çok gerek-
sinim duyan bir yap›ya dönüflmesi, ülkemiz için ciddi bir risk teflkil etmekte-
dir. Hem kendi sanayimizi korumak, hem de ithalata ba¤›ml›l›¤›m›z› azaltmak
için ihtiyac›m›z olan, yeni bir sanayi politikas›d›r.

Küresel ölçekte rekabet üstünlü¤üne sahip oldu¤umuz, ya da gelecek vaat
eden sektörlerimiz tespit edilerek, bu sektörlere yat›r›m yap›lmas› özendiril-
melidir. Komflu kar ediyor diye, onun yapt›¤›n›n ayn›s›n› kopyalama anlay›fl›n›
de¤ifltirecek, komflunun yapt›¤›na, ben nas›l de¤er katar›m anlay›fl›n› getire-
cek politikalar, hayata geçirilmelidir. 

Öte yandan sanayileflmenin devam› için de, bir sanayi politikas› gerekiyor.
Özellikle istihdam ve ihracat›n ana kalemi olan, tekstil sektörlerindeki kü-
çülme, daha dikkat çekicidir. Tekstil sektöründe yüzde 12, giyim’de yüzde
13, deri’de yüzde 20 küçülme yaflanm›flt›r. Tekstil sektörü, çok genifl bir
ürün yelpazesini, içinde bar›nd›rmaktad›r. Bunlardan her birinin rekabet gü-
cü de farkl›d›r.
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Sahip oldu¤u istihdam kapasitesi, ve ihracat hacmiyle, bu sektörü gözden
ç›karmam›z mümkün de¤ildir.Art›k emek-yo¤un sektörlerden, daha fazla kat-
ma de¤er içeren, teknoloji a¤›rl›kl› sektörlere geçilmesi gerekti¤inin, fark›n-
day›z.

Ama, istihdama ve ihracata zarar vermeden, bu dönüflümü kolay ve h›zl› ya-
pacak, mekanizmalar gerekiyor. ‹flte bunlar› sa¤lamay›p, yat›r›m indirimi gibi
sistemleri, ortadan kald›rmaya çal›flt›¤›m›z için, bu s›k›nt›lar yaflan›yor.

Yap›lmas› gereken, bu süreci iyi yönetmektir. Aksi halde iflsizler ordusu, da-
ha da büyüyecek, ve ciddi bir sosyal sorun ç›kacakt›r. Yap›lmas› gereken,
tekstil baflta olmak üzere, tüm sektörlerde, katma de¤eri yüksek faaliyetlere
yönelmeyi teflvik etmektir.

Büyük istihdam ve ihracat imkânlar› getirecek yat›r›mlar›, ülkemize çekebilme-
liyiz. Otomotiv ve TV üretimi gibi, katma de¤eri yüksek ürünler üretiyoruz. Ama
bunlar›n ana parçalar› ithal ediyoruz. Bu parçalar›n da, ülkemizde üretilmesi
teflvik etmeliyiz. 

Ama flu anki Yat›r›m Teflvik Sistemi, mesela TV tüpü üretimi yerine, zaten ka-
pasite fazlas› olan, un üretimini teflvik ediyor. Art›k TV üretiminde, klasik ek-
ran tüpünün yerini, tft veya lcd ekran al›yor. Ama biz, bu tür teknoloji yat›r›m-
lar›n› teflvik etmiyoruz..

Oysa yat›r›m teflvik sistemi, sektörlere göre farkl›l›k göstermifl olsayd›, bugün
s›k›nt› yaflayan sektörlere bir ç›k›fl yolu olur, ihracat›n, ithalata ba¤›ml›l›¤› azal-
t›l›rd›. Yat›r›m Teflvik sisteminin, do¤ru bir flekilde haz›rlanmas› için de, Sana-
yi Envanteri Sistemi kurulmal›d›r.

Böylece sanayi yat›r›mlar› ve üretimi, sürekli ve güncel bir flekilde takip edile-
cektir. Ülkemizde yat›r›m yap›lmas›n›n gerekti¤ini, hepimiz söylüyoruz. Ama
hangi sektörde, ve hangi bölgede buna ihtiyaç var, bilmiyoruz. Çünkü mevcut
sanayi yat›r›mlar›n›n bile, düzgün ve güncel bir envanteri yok.

Biz TOBB olarak, bu konuda kendi imkânlar›m›zla, elimizdeki sanayi kapasite-
si raporlar›na dayal› olarak, Sanayi Bilgi Sistemini oluflturduk. Ama bu siste-
min etkin çal›flmas› için, kamu kurumlar›ndan, elektrik tüketimi ve istihdam
gibi bilgileri alabilmemiz gerekiyor.

Böylece ilk defa Türkiye’de, ithalata ba¤›ml›l›¤› azaltan, katma de¤er ve istihda-
m› sa¤layan, sektörel ve bölgesel bir sanayi politikas› oluflturulmufl olacakt›r.
Önümüzdeki AB sürecini yönetmek için de, böyle bir politikaya ihtiyaç vard›r.
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Bugün ülkemizde, D‹E rakamlar›na göre, 235 bin firma, üretim faaliyetinde
bulunuyor. Ama bunlar›n sadece bin kadar›, AB müktesebat›yla tamamen
uyumlu, üretim yapabiliyor. Demek ki müzakerece süreci, kalan 234 bin fir-
mam›z›n, ve buralarda çal›flan milyonlarca çal›flan›m›z›n kaderini belirleye-
cektir.

Bu süreçte, hiçbir üreticimizi, sanayicimizi, feda etme lüksümüz yoktur. E¤er
müzakere sürecine, bu firmalar›n nas›l uyum sa¤layaca¤›n› planlamaz, tedbir
almazsak, iflin kolay›na kaçar, güçlü olan ayakta kals›n dersek, iflsizlik soru-
nu, katlanarak artar.

TOBB olarak, tüm sektörleri ve flirketleri temsil etmenin getirdi¤i sorumluluk-
la hareket ediyoruz. Sadece belli bir grup firman›n de¤il, tüm flirketlerimizin
ayakta kalmas›n›, böylece daha çok üretim, ihracat ve istihdam› hedefliyoruz.

Bu yüzden de, TOBB’un, müzakere sürecinde, aktif olarak yer almas› gerekti-
¤ine inan›yoruz. Bu konu ayn› zamanda, son derece zorlu geçecek bu süreçte,
halk›n, AB üyeli¤ine yönelik deste¤ini, muhafaza etmek anlam›nda önemlidir

Say›n Baflbakan›m,

Sanayi politikas›n›n olmazsa olmaz bir parças› da, mesleki e¤itimdir. Sa-
nayinin de¤iflen yap›s›na paralel olarak, yeni becerilere sahip, bir ifl gücü-
nü haz›rlamal›y›z. Bu yüzden de, mesleki e¤itimin önemi daha da artm›flt›r.
Ancak bugünkü durumda, mesleki e¤itim sistemi, bu fonksiyonu karfl›la-
mamaktad›r.

Yapt›¤›m›z bir araflt›rma, meslek liselerine gidenlerin yüzde 59’unun, meslek
lisesini seçtikleri için, piflman ve mutsuz olduklar›n› göstermifltir. Gelecekte
sanayimizi emanet edece¤imiz gençlerin, böyle bir ortamda yetiflmesi, büyük
bir tehlikedir.

Ekonominin büyümesi, ve istihdam›n artmas› için, meslek liselerini iyilefltir-
mek durumunday›z. Mesleki e¤itimi gelifltirecek, ve cazip k›lacak bir e¤itim
reformu, sanayi politikas›n›n ayr›lmaz bir parças›d›r.

Say›n Baflbakan›m,

Son olarak, baz› vahim bürokratik yanl›fllardan dolay›, sanayicimizin ve
üreticimizin karfl› karfl›ya kald›¤› sorunlar› paylaflmak istiyor, ve yard›m›n›z›
bekliyoruz. 2006 y›l› bafl›nda yay›nlanan bir tebli¤ ile, 600’den fazla sanayi
ürününün ithalat› daha, TSE denetimi d›fl›nda b›rak›lm›flt›r.
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Bu denetim yerine, ilgili Bakanl›klar›n piyasa denetimi sistemi kuraca¤› var-
say›lm›flt›r. Ama bugüne kadar hiçbir kamu kurumu, bu yönde bir altyap› haz›r-
lamam›flt›r.Art›k kalitesiz sanayi mallar› bile, hiçbir kontrole tabi olmadan, it-
hal edilebilmektedir. Türk Sanayicisi, kontrolsüz bir haks›z rekabetle, bafl
bafla kalm›flt›r. 

Bu ürünleri kullananlarsa, hiç bir garantiye sahip olmad›klar›ndan, ma¤dur
duruma düflmektedirler. fiimdi baz› bürokratlar›m›z bunun, AB müktesebat›
kapsam›nda yap›ld›¤›n› söyleyecektir.

Ama AB, Türkiye’nin kendi CE iflaretini vermesine mani olurken, ve Türk ürün-
lerinin iç pazarda dolafl›m›na dahi müdahil olurken, tek tarafl› olarak, ve ken-
di aleyhimize, böyle bir ad›m at›lmas›n›n, hiçbir mant›kl› gerekçesini
bulam›yoruz.

Bu yüzden, ilgili kamu kurumlar›, piyasa denetimi yapmaya bafllayana kadar,
D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›m›z, bu uygulamay› durdurmal›, ve ithal sanayi ürün-
lerindeki TSE denetimini, acilen yeniden bafllatmal›d›r.

Ticari iflletmelere büyük darbe vuran, bir di¤er uygulama da, eski Turizm
bakan› zaman›nda, belli çevrelere popülist yaklafl›m amac›yla, hiçbir ciddi
çal›flma yap›lmadan, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda, alelacele gerçeklefl-
tirilen de¤iflikliktir.

Bu yüzden sektördeki herkes, farkl› müzik birliklerine, hiçbir standarda ba¤l›
olmayan, fahifl miktarlarda, telif hakk› ödemek zorunda b›rak›lm›flt›r. Hem
sektörde, hem de esnafta, büyük tepkilere yol açan, bu hatal› mevzuat›n uy-
gulamas›, hemen durdurulmal›d›r.

Öte yandan, Tar›m Çerçeve yasas›’n›n komisyon görüflmeleri esnas›nda,
tar›m desteklerinin milli gelire oran›, yüzde 2’den yüzde 1’e indirilmifltir. Tar›m
sektörünün önemi, ve AB süreciyle yaflayaca¤› s›k›nt›lar dikkate al›narak, bu
oran›n eskisi gibi, yüzde 2’ye ç›kar›lmas›nda, büyük fayda vard›r.

Yine bu kanun kapsam›nda kurulmas› planlanan, Destekleme Kurulu’nun,
sadece bürokratlardan oluflturulmak istendi¤ini görüyoruz. Bu kurulda, sek-
törü temsil etmek üzere, Ziraat Odalar›ndan, ve Ticaret Borsalar› ad›na
TOBB’dan birer temsilci, mutlaka bulundurulmal›d›r. 

Say›n Baflbakan›m,

Türk özel sektörü, son 25 y›lda ekonomide, büyük bir baflar› hikâyesine imza
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atm›flt›r. Burada gördü¤ünüz Oda-Borsa ve Sektör Kurulu baflkanlar›m›z, böl-
gelerinin ve sektörlerinin kanaat önderleri olarak, özel sektörümüzü daha da
ileri götürmeye haz›rd›rlar.  

Bu camia, Türkiye’yi, dünyan›n en geliflmifl ilk 10 ülkesi aras›na sokacak,
inanca ve potansiyele sahiptir. Yeter ki do¤ru önlemler, do¤ru zamanda
al›nabilsin.
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AB SÜREC‹NDE 
TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜ
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Öncelikle belirtmek isterim ki, Türk insan› lay›k oldu¤u geliflmifllik seviyesine, er
ya da geç kavuflacakt›r. Nitekim Türkiye, dünya üzerinde pek az ülkeye nasip ola-
cak tarihi, co¤rafi, do¤al, befleri ve kültürel imkanlara sahip, merkezi bir ülkedir. 

Tarihin her döneminde oldu¤u gibi, bugün de bu topraklar, dünya siyaseti ve
ticaretinde vazgeçilemez bir konumdad›r. ‹nsan›m›z, bu durumun önümüze ç›-
kard›¤› risk ve f›rsatlar›n fark›ndad›r. 

Söz konusu f›rsatlar› do¤ru de¤erlendirmek için, gerekli olan iktisadi kalk›n-
man›n önemi ortadad›r. Biz, bu ülke insanlar›n›n, söz konusu kalk›nmay› sa¤-
layacak, befleri sermayeye sahip oldu¤unu iddia ediyoruz. 

Yeter ki gerekli altyap› tesis edilsin, ve insan›m›z do¤ru yöne sevk edilsin. Bu-
nu basit bir örnekle sizlere göstermek istiyorum: Bugün Almanya’da yaflayan
iki buçuk milyon soydafl›m›z, tam 42 milyar dolarl›k üretim yap›yorlar. 

Demek ki 72 milyon insan›m›z, Almanya’da sunulan ifl ve ticaret ortam›na sa-
hip olsa, milli gelirimiz tam 1 trilyon 200 bin dolar, kifli bafl›na milli gelirimiz
de 17 bin dolar seviyesinde olacak. 

Bu da bizi dünyan›n en büyük 7. ekonomisi yapacakt›. fiu an 17. s›rada bu-
lunmam›z, bizleri ümitsizli¤e sevk etmesin. Nas›l ki dün 35. s›radayken, mil-
letçe dünyan›n ilk 20 ekonomisi aras›na girme hedefine inand›k, ve neticede
bunu baflard›ysak. 
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Bugün de, dünyan›n ilk 10 ekonomisine girecek at›l›m› gerçeklefltirmemiz, ifl-
ten bile de¤ildir. Bu sadece bir zaman meselesidir. Gönül ister ki bu baflar›-
ya, Cumhuriyet’imizin 100. y›l›ndan önce kavuflal›m. 

Sayg›de¤er misafirler,

Türkiye son 4 senede, toplam yüzde 32 oran›nda büyümüfltür. Ve bu büyüme,
tarihimizde ilk kez, Türk özel sektörü eliyle olmufltur. Bu büyüme sa¤l›kl› bir
büyümedir. Çünkü daha önce kamu eliyle büyüme politikas›n› tercih eden Tür-
kiye, s›k aral›klarla krizler yaflam›flt›r. 

Bir taraftan, kamu harcamalar›n› finanse etmek için baflvurulan para basma
yöntemi, enflasyona yol açm›fl. Di¤er taraftan da kamunun borçlanma yolunu
tercih etmesi, bütçe aç›klar›na sebebiyet vermifltir. Neticede kaybeden taraf,
hep Türk özel sektörü olmufltur. 

Gerek yüksek enflasyon, gerekse kamu borçlar›, siyasi çalkant›larla birleflin-
ce, yat›r›mlar sekteye u¤ram›flt›r. Üstüne üstlük, bütçe aç›klar› ve cari aç›k
kaynakl› ekonomik krizler, reel sektörü alafla¤› etmifltir. 

Gelinen noktada Türk ekonomisi, mehter tak›m› gibi, iki ileri bir geri gitmifl-
tir. Bu nedenle son 4 senede, izlenen politikan›n önemi çok büyüktür. Bun-
dan böyle ülkemizde, büyümenin motoru Türk özel sektörü olacakt›r. Ger-
çekten de söz konusu dönemde, yaflanan yüzde 32 büyümenin, yaklafl›k %
90’›, özel sektörün yapt›¤› ihracat, özel sektör yat›r›m› ve özel kesim tüke-
timi kaynakl›d›r. 

Peki ortada böyle bir büyüme varsa, bu büyüme toplumun tüm kesimleri tara-
f›ndan, neden ayn› ölçüde hissedilmemektedir? Bu sorunun cevab›, hala çö-
zemedi¤imiz yap›sal sorunlar›m›zdad›r.

‹fladamlar› olarak, makro ekonomiyle niçin bu kadar ilgileniyoruz diye düflüne-
bilirsiniz. "Bizler, kasam›za giren paraya bakar›z, ülke yüzde 30 büyümüfl, ben
hissetmediysem bundan bana ne" diyebilirsiniz. 

Ancak bu do¤ru de¤ildir. Nitekim bizim ifllerimiz, ne kadar düzgün olursa ol-
sun, en son 2001 krizinde tecrübe etti¤imiz gibi, kamunun beceriksizli¤i, en
baflta bizleri etkilemektedir. fiimdi hat›rlay›n kriz günlerini. 

Siz, hiç maafl›n› alamayan, ya da bir gün geç alan bir devlet memuru duydu-
nuz mu? Ama bizler, sorumlu olmad›¤›m›z bu krizde, ifllerimizi kaybettik, fab-
rikalar›m›z› kapatt›k iflçilerimizi iflten ç›karmak zorunda kald›k. 
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Demek ki makro ekonomiyle ilgilenmek, baflta Türk özel sektörünün, çat› ku-
ruluflu olan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin görevidir. Daha sonra da, il-
lerinde ve ilçelerinde kanaat önderleri durumunda olan, ifladamlar›m›z›n vazi-
fesidir. 

Bu nedenle hepimiz, bir yandan mikro ölçekte, iflyerlerimizde verimlili¤i, üre-
timi, istihdam› ve ihracat› art›rmaya çal›flaca¤›z. Di¤er yandan da makro eko-
nomiyi takip edece¤iz. 

Makro ekonomi deyince de, bakaca¤›m›z ilk kalem devletin bütçesi olmal›d›r.
Çünkü, Osmanl› devletinden beri, Türkiye’de yaflanan ekonomik krizlerin, bü-
yük ço¤unlu¤u, kamu borçlar› yüzünden patlak vermifltir. Bunun da temel se-
bebi, devlet mal›n›n har vurulup harman savrulmas›d›r. 

Düflünün flimdi: Siz iflyerinizde bir elaman›n›za, 10 milyar lira para veriyorsu-
nuz, ve "git flu iflleri yap gel" diyorsunuz. Eleman›n›z geri dönünce de, paray›
nas›l harcad›¤›n›n hesab›n› sormuyorsunuz. Bu bir, iki devam edince, muhak-
kak ki üçüncüsünde, fleytan eleman›n›za iliflir. Bütçede de olan, afla¤› yukar›
budur. 

Biz, yetki verdi¤imiz insanlardan, vergilerimizle oluflan devlet bütçesini, nas›l
kulland›¤›n›n hesab›n› sormazsak, sonunda döner dolafl›r, birileri bizim para-
m›zla savurganl›k yapar. Bunun için, kamu bütçesini düzenli olarak takip edi-
yor olmam›z laz›m. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, bu konuda da büyük bir
bofllu¤u doldurmaktad›r.

Türkiye Ekonomi Politikalar› Araflt›rma Vakf›m›z, her ay, bütçe geliflmelerini ta-
kip etmekte, ve ayr›nt›l› bir rapor yay›nlamaktad›r. Bu raporlarda, bütçenin iyi-
ye giden taraflar›n› görebilece¤iniz gibi, dikkat edilmesi gereken noktalar› da
bulabilirsiniz. 

Bütçemizde göze çarpan en önemli geliflme, 2005 y›l›nda, bütçe aç›¤›n›n yüz-
de 66 azalarak, 10 katrilyon liraya düflmesidir. Böylece Türkiye, Maastricht
kriterlerinden birini sa¤lam›flt›r. Bütçe aç›¤›n›n, GSMH’ya oran›, yüzde 3 sevi-
yesinin alt›na düflmüfltür. Bugün, ABD, Japonya, Almanya gibi geliflmifl ülke-
lerde bile, bu oran tutmamaktad›r. 

Bütçe aç›¤›ndaki bu olumlu geliflmenin neticesinde, kamu iç borcu yüzde 8
artm›fl, d›fl borç ise yüzde 5 oran›nda azalm›flt›r. Yani, reel olarak, cüzi de ol-
sa, kamu borçlar› azalm›flt›r. 

Bu da ayr› bir sevindirici noktad›r. Ancak, bu olumlu geliflmelere ra¤men, büt-
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çede öne ç›kart›lmayan, baz› sorunlar da vard›r. Bunlar›n bafl›nda da, devle-
tin cari harcamalar›n›n, enflasyonun iki kat›, yani yüzde 16, artmas› gelmek-
tedir. 

Buna mukabil, vergi gelirleri de, yüzde 18 oran›nda artm›flt›r. ‹flte bu nokta,
büyümenin tam olarak hissedilmemesinin de, en önemli sebeplerindendir.
OECD raporlar›na göre, ülkemizdeki vergi yükü, sürekli olarak artmaktad›r. 

Ülkemizde vergi adaleti, tesis edilememifltir. Vergiler tabana yay›lamam›flt›r.
Esasen, vergi gelirlerinin yüzde 70’inin, dolayl› vergilerle sa¤land›¤› bir ülke-
de, vergi adaletinden söz etmek de, mümkün de¤ildir.

Sayg›de¤er misafirler,

Sanayici ve tüccar›m›z›n belini büken, ekonomik geliflmemizi engelleyen, bel-
li bafll› sorunlar›m›zdan bir di¤eri de, ülkemizdeki enerji maliyetlerinin yüksek-
li¤idir. 

Örne¤in, Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulu rakamlar›na göre Türkiye, OECD ül-
keleri içinde, sanayide kullan›lan elektrik fiyat›nda, en pahal› ikinci ülkedir. Av-
rupa’da rakiplerimiz, elektri¤i ortalama 5 sente kullan›rken, biz yaklafl›k ola-
rak 10 sente tüketiyoruz. 

Bunun bafll›ca sebebi, ülke kaynaklar›n› verimli bir flekilde kullanmadan,
elektrik üretmeye kalkmam›zd›r. Bugün do¤algaz kayna¤› olmayan Türkiye’de,
Elektrik üretiminde do¤algaz›n pay›, yüzde 45’ler seviyesindedir. Bu oran an-
cak, dünyan›n en büyük do¤algaz rezervlerine sahip olan, Rusya’daki kadar-
d›r. Ayr›ca, elektrik üretiminde, d›flar›da tek bir kayna¤a ba¤›ml› olmak, stra-
tejik bir hatad›r. 

Bu nedenle, ülke gerçekleriyle ba¤daflan bir enerji politikas›na, sahip olma-
m›z gerekmektedir. Enerji fiyatlar›ndaki yüksekli¤in, bir di¤er sebebi de, ener-
ji piyasalar›nda serbestleflmeye, tam olarak gidilmemifl olmas›d›r. 

Bak›n›z, size çarp›c› bir örnek vermek istiyorum. Bugün do¤algaz›, kamu eliy-
le kullanan Ankara’da, do¤algaz›n metreküp fiyat›, 450 bin lirad›r. Buna kar-
fl›l›k do¤algaz da¤›t›m›n›, özel sektöre devretmifl Çorlu’da, bu fiyat 350 bin li-
rad›r. Aradaki bu 100 bin liral›k fark, nereden kaynaklan›yor derseniz, bu so-
runun cevab› aç›kt›r. Kamunun hizmet anlay›fl›ndan kaynaklanan, kay›p-kaçak,
yolsuzluk ve israft›r. 

Enerji piyasalar›nda, serbestleflmeyi tam olarak sa¤lad›¤›m›z taktirde, kay›p-
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kaçak oran› azalacak, ve bu da fiyatlara do¤rudan yans›yacakt›r. Bunun bir ör-
ne¤ini, 90’lar›n bafl›nda, ‹ngiltere’de gördük. ‹ngiltere, elektrik piyasalar›n›
tam rekabete açarak, fiyatlarda ortalama, yüzde 40’a varan ucuzlama sa¤la-
m›flt›r.

Sayg›de¤er misafirler,

Bugün makro ekonomik göstergelerdeki iyileflmeler, istihdama niçin yans›m›-
yor diye soruluyor. Bunun en önemli sebebi, istihdam›n üzerindeki vergi yükü-
nün, ayaklar›m›za ba¤ olmas›d›r.

Türkiye, OECD ortalamas› yüzde 20’ler mertebesindeyken, yüzde 42’yle, istih-
dam vergilerinin en a¤›r oldu¤u ülkedir. Üstüne üstlük bizde ek istihdam ade-
ta cezaland›r›lmaktad›r. Zorunlu istihdam uygulamas›yla, iflyerleri 50 iflçi s›n›-
r›na gelip dayanmaktad›r. 

Zira, 50 iflçiyi aflt›klar› taktirde, ekonomik gerekçelerle ba¤daflmayacak flekil-
de, belirli meslek gruplar›n›n, zorunlu olarak istihdam› gerekmektedir. fiirket-
lerinde, bu meslek gruplar›ndan çal›flanlara ihtiyaç duyan firmalar, zaten bu
istihdam› sa¤lamaktad›rlar. 

Ancak, bunun zorunluluk arz etmesi, iflçi art›r›m›n› getirip 49’da b›rakmakta-
d›r. Bunu rakamlar da aç›kça göstermektedir. Bugün ülkemizde kay›tl› iflyerle-
rinin, yüzde 98’i, 50’den az çal›flana sahiptir. Uluslararas› rekabet alan›m›z›
daraltan bu uygulamalardan, vazgeçmedi¤imiz taktirde, büyümenin istihdama
tam olarak yans›mas›n› da, bekleyemeyiz. 

Halbuki, 5 milyon iflsizimize ilaveten, her y›l istihdam piyasas›na giren 700
bin gencimize ifl bulmak, en önemli vazifemizdir. Bu flartlar alt›nda, istihdam›
cezaland›ran de¤il, istihdam› teflvik eden politikalara ihtiyac›m›z var. Öncelik-
le de, istihdam dostu bir vergi sistemine sahip olmam›z gerekmektedir.

Sayg›de¤er Misafirler,

Bugün küreselleflme sürecinde Türkiye ekonomisi, ciddi bir dönüflüm yafla-
makta. Ve bu dönüflüm, maalesef yönetilememekte. Uluslararas› piyasalar›n,
Türkiye’nin önüne koydu¤u flartlar, üretim al›flkanl›klar›m›z› kökünden etkile-
mekte, ve bu neredeyse tamamen kontrolsüz seyretmektedir. 

Bunun en önemli yans›malar›n›, sanayi ara mal› ithalat›nda görüyoruz. Bugü-
ne kadar bize, "sanayi aramal› ithalat›ndan korkmay›n, zira bu, sanayi ihraca-
t›m›z› art›rmaktad›r" denirdi. Ancak rakamlara bakt›¤›m›zda, daha önceleri
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do¤ru olabilecek bu önermenin, giderek yanl›fl hale geldi¤ini görüyoruz. 2001
y›l›nda, sanayi ara mal› ithalat›n›n, sanayi ihracat›nda kullan›m›, yüzde 96 se-
viyesindeyken, 2005’te bu rakam, yüzde 84’e düflmüfl. 

Demek ki aramal› diye ithal edilen bir tak›m ürünler, direk iç piyasada tüketil-
mifl. Bunun neticesinde de 2005’te, mesela tekstil ve konfeksiyon sektörün-
de, yüzde 12, deri sektöründeyse yüzde 20 daralma yaflanm›fl. 

Türkiye’de, sanayileflmenin kayna¤›, ve hala da ihracat›m›z›n en önemli kale-
mini teflkil eden, bu sektörlerdeki daralma, istihdam› da derinden yaralam›fl-
t›r. 

Emek yo¤un bu sektörlerimizden, tekstil ve konfeksiyonda, temsilcilerin ifade
etti¤ine göre, 150 bin kifli ifllerini kaybetmifltir. "Ne yapal›m, bu kaç›n›lmaz bir
süreçtir" deyip, ülke ekonomisi için hayati öneme sahip bu sektörlerimizi, göz-
den ç›karamay›z. 

Ancak biz, geçici baz› önlemler alarak, sanayimizi güçlendirme imkan›na sa-
hip olmad›¤›m›z› düflünüyoruz. Zira, karfl› karfl›ya bulundu¤umuz, uluslar ara-
s› rekabet ve sermaye f›rt›nas›, önümüze kal›c› sorunlar ç›karmaktad›r. 

Kal›c› sorunlar›n çözümü de, kal›c› stratejilerle olur. Geçici önlemlerle, ancak
günü kurtar›r›z. Ama konuflmam›n bafl›nda ifade etti¤im, ulusal hedeflerimize
kavuflmam›z için, genifl kapsaml› bir sanayi stratejisine ihtiyac›m›z vard›r. 

Bak›n›z bugünkü sanayi politikam›z, un ihtiyac›m›z›n tam dört mislini üretme
kapasitesine sahip, un fabrikam›z olmas›na ra¤men, hala un fabrikalar›n› tefl-
vik etmektedir. 

Kimse, "flu sektörlerimizde önünüz aç›k, buralarda yat›r›m yap›n, bu sektörler
t›kanacak, yat›r›mlar›n›z› baflka alanlara kayd›r›n" diye, yol göstermemektedir.
Esasen tekstil sektöründe yaflanan s›k›nt›da, benzeri bir süreç yaflanm›flt›r. 

Perflembenin gelifli, çarflambadan belli olmas›na ra¤men, gerekli ve yeterli
önlemler al›nmam›flt›r. Üstüne, uygulanan ekonomik program›n, ihracatç›y›
zor durumda b›rakan sonuçlar› da eklenince, sektör t›kanma noktas›na gel-
mifltir.

Bugün hepimizin ihtiyac› olan, uluslar aras› piyasalar, ekonomik ve siyasi
geliflmeler ›fl›¤› alt›nda, ülke imkanlar›n› verimli bir flekilde yönlendirmektir.
Hepimiz, Avrupa’da tüketilen her iki televizyondan biri, Türk mal› diye gurur
duyuyoruz. 
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Bu, hakl› da bir gururdur. Ancak, bu televizyonlar›n tüplerini, ülkemizde üret-
meyi teflvik etmiyoruz. Üstelik, LCD ve TFT gibi yeni teknolojilerin, piyasay›
kuflataca¤› ortadayken, bu yeni teknolojileri seyretmekle kal›yoruz. 

Türkiye, yöresel ve sektörel gerçekleri göz önünde bulunduran, bir sanayi
stratejisi gelifltirmek zorundad›r. Sanayi politikas›n›, yap›sal reformlarla birlefl-
tirdi¤imiz taktirde, Türk sanayici ve tüccar› koflmaya haz›rd›r. Ancak burada,
biz ifladamlar›na da düflen, büyük sorumluluklar vard›r. 

Çok aç›k ifade etmek istiyorum: Önümüzdeki dönemde, uluslararas› rekabet
ve sermaye f›rt›nas›, küçük üreticileri çok zor durumda b›rakacakt›r. Aram›zda
birliktelik kültürünü gelifltirmez, ve küçük olsun benim olsun anlay›fl›yla
hareket edersek, bu f›rt›nan›n karfl›s›nda savrulur gideriz. 

‹fladamlar› olarak bizlere düflen, iflyerlerimizi kurumsallaflt›rmak, güçlerimizi
birlefltirmek ve büyük çapl› üretim yapmakt›r. Birlikten kuvvet do¤ar. Türkiye,
sadece bu birlikteli¤i sa¤layabilirse, gelece¤e güvenle bakabilir. Sadece bu
birliktelikle 10 y›l içinde, dünyan›n en büyük 10 ekonomisinden biri, Avrupa
Birli¤i’nin sayg›n bir üyesi, bölgesinde huzur, refah ve istikrar modeli, güçlü
bir ülke olur.
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‹KV GENEL KURULU
13 MART 2006 ‹STANBUL

Türkiye-Avrupa birli¤i iliflkilerinin rotas› bellidir, bu da Avrupa Birli¤ine tam üye
olmakt›r. Bu ana hedefin d›fl›nda, Türkiye’ye yap›lacak, "imtiyazl› ortakl›k"
benzeri önerilerin kabul görmesi mümkün de¤ildir. 

‹kinci konu, müzakerelerin süresiyle ilgilidir. Bu konuda, "önümüzde uzun bir
süreç var" yaklafl›m› do¤ru de¤ildir. Bu yöndeki telkinlere itibar edemeyiz.
AB’nin 2014-2020 bütçe döneminde üyeli¤imiz öngörülmezse, üyeli¤imizin bir
sonraki bütçe dönemine, yani 2020’den sonraya kalaca¤›n› unutmamal›y›z.
Bunun için de fiili müzakereleri, önümüzdeki 5 y›l içinde tamamlamay› hedef-
lemek zorunday›z.  

Bir di¤er konu, kat›l›m sürecinin yürütülmesiyle ilgilidir. Kat›l›m süreci, tama-
men kamu idaresi odakl› bir bürokratik yap›lanmaya dayand›r›lm›flt›r ve kamu
kurumlar›m›z taraf›ndan sürdürülmektedir. Zaman zaman yap›lan "tarama bil-
gilendirme" toplant›lar›ysa, diyalog ve istiflareden daha çok, tek tarafl› bir mo-
nolog fleklinde geçmektedir. 

Süreçten en fazla etkilenecek ifl dünyas›n›n, meslek örgütlerinin, ekonomik
ve sosyal aktörlerin, nas›l destek sa¤layaca¤› bir tarafa, ne katk› sa¤layaca¤›
bile henüz belirlenmemifltir. Bu belirsizli¤in devam etmesinin, kat›l›m süreci-
nin niteli¤i ile ba¤daflmad›¤›n› düflünüyoruz. Zira, kat›l›m süreci toplumun tüm
kesimlerini etkileyecektir. 

Süreçten olumsuz etkilenecek toplumsal kesimin büyüklü¤üyle paralel olarak,
üyelik sürecine verilen toplumsal destekte, belli bir azalma olmas› beklenme-
lidir. Böyle bir geliflmenin, AB sürecine yönelik siyasi iradenin zay›flamas›na
ve zor kararlar›n ertelenmesine yol açabilece¤i, göz önünde tutulmal›d›r. 

Müzakere süreci dikensiz gül bahçesi olmayacakt›r. ‹fl dünyas› olarak, dikenlerin
batmaya bafllad›¤›nda, yani rahats›zl›klar ortaya ç›kt›¤›nda, hat›rlanmak istemiyo-
ruz. ‹çinde bulundu¤umuz bu zor sürecin baflar›yla tamamlanmas›, toplumun tüm
kesimlerini kapsayan mekanizmalarla yönetilmesiyle bire bir ilgilidir.
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Dördüncü olarak, "Türk sanayi’nin, Avrupa Birli¤i üyeli¤ine haz›r oldu¤u" dü-
flüncesine kat›lmam›z mümkün de¤ildir. Türkiye istatistik kurumu verilerine
göre, ülkemizde imalat sanayi alan›nda faaliyet gösteren iflletme say›s› yakla-
fl›k 235 bin civar›ndad›r. 

Bizim tespitlerimize göre, ancak bin civar›ndaki iflletme, üyelik sürecinin ge-
reklerini karfl›layabilmektedir. Gidenler gitsin gibi bir yaklafl›mla, ne sanayimi-
zi koruyabilir, ne giderek büyük bir probleme dönüflen döviz aç›¤›m›z› kapata-
bilir, ne de giderek a¤›rlaflan istihdam sorununa çözüm bulabilir.

Kat›l›m süreci, ciddi bir ekonomik dönüflümü de beraberinde getirmektedir.
Zaman zaman, bu dönüflüm sürecinin bizatihi kendisinin, ekonomik büyüme-
ye yard›mc› olaca¤› söylenmektedir. 

Ancak, yap›sal uyum için gerekli ad›mlar at›lmadan, kat›l›m sürecinin ekono-
mik büyümeyi sa¤lamas›n› beklemek do¤ru de¤ildir. 

Kat›l›m sürecinin ekonomik büyümeye olumlu katk› sa¤layabilmesi için, 
• ‹stihdam imkanlar›n›n haz›rlanmas›, 
• Kad›nlar›n çal›flma yaflam›na daha fazla dahil olmas›,
• Ekonomik aktivitelerin tümüyle kay›t alt›na al›nmas›,
• Çocuklar›m›z›n okullarda daha fazla ve daha nitelikli zaman geçirmeleri, 
sa¤lanmal›d›r. 

Bunun için de ifl dünyas› olarak talebimiz, AB’deki ifl ortam› koflullar›n›n, Tür-
kiye’de tümüyle hakim olmas›d›r. Baflar›n›n ön koflulu, rakiplerimizle ayn› ko-
flullarda yar›flmakt›r. 

Sayg›de¤er misafirler, 

‹zninizle, konuflmam›n bu bölümünde k›saca Tobb’un, ifl dünyas›n› kat›l›m sü-
recine haz›rlamak için yapt›¤› çal›flmalar› ana bafll›klar halinde belirtmek isti-
yorum. Çal›flmalar›m›z›, üç grup alt›nda organize ettik. ‹lk olarak, yerel düzey-
de kapasite inflas›na a¤›rl›k veriyoruz. 

2001 y›l›ndan itibaren Eurochambers’la iflbirli¤ine giderek, 64 odam›z›n, oda
gelifltirme programlar›ndan yararlanmas›n› sa¤lad›k. Bu programlara Avrupa
Komisyonu’ndan da mali destek temin ettik.

Bu sayede Oda sistemimize, d›fl ticaretin gelifltirilmesi, yerel kalk›nmada oda-
lar›n etkinli¤inin art›r›lmas›, oda sisteminin tümüne yönelik bir kalite sistemi-
nin gelifltirilmesi konular›nda yeni hizmetler getirdik. 
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Ayr›ca, Eurochambers’la iflbirli¤i içinde, oda yönetimi, e¤itim hizmetleri, d›fl ti-
caret ve küreselleflme konular›nda, oda personeline e¤itim hizmeti sa¤l›yo-
ruz. Oda ve borsalar›m›z›n, yerel düzeyde politika tasar›m›na katk›da bulun-
mak üzere, birli¤imiz ve Türkiye ekonomi politikalar› araflt›rma vakf› iflbirli¤in-
de, "AB sürecinde akademisyenlerle iletiflim a¤›" isimli bir pilot projeyi uygu-
lamaya koyuyoruz.  

Öte yandan, Avrupa Birli¤i’nden sa¤lanan yaklafl›k 18 milyon euro tutar›ndaki
mali destekle Gaziantep, ‹zmir ve Kocaeli’nde, ‹fl Gelifltirme Merkezleri kur-
duk. Bu merkezler, küçük ve orta ölçekli iflletmelere hizmet sa¤lamaya devam
etmektedir. 

Oda ve borsalar›m›zda proje haz›rlama kapasitesinin gelifltirilmesi amac›yla,
"proje e¤iticileri"nin e¤itilece¤i bir e¤itim projesi yürütüyoruz. Projenin tasar›m ve
uygulamas›nda, Avrupa Birli¤i genel sekreterli¤i ile iflbirli¤i içinde çal›fl›yoruz. 

‹kinci olarak, flirketler düzeyinde de uyum ve uygulama kapasitesinin inflas›-
na a¤›rl›k veriyoruz. Zira, gümrük birli¤i deneyimi göstermifltir ki, flirketlerimiz
için Avrupa Birli¤i ile bütünleflme süreci, f›rsatlar sundu¤u kadar, çok ciddi öl-
çülerde bir dönüflüm maliyeti getirmektedir. 

Dolay›s›yla, Avrupa Birli¤i’nin yürürlükteki mevzuat›yla ilgili olarak, flirketlerimi-
ze güvenilir ve anlafl›l›r bilgi ak›fl› sa¤lama gayreti içindeyiz. 

Bu konuda, 2005 y›l› içinde, rekabet, devlet yard›mlar›, kamu al›mlar›, tüketi-
cinin korunmas›, ürün güvenli¤i ve ürün sorumlulu¤u, gümrük mevzuat›, mali
hizmetler ve fikri mülkiyet haklar› konular›nda Avrupa birli¤i mevzuat› ve uyum
konusunun ele al›nd›¤› bilgilendirme seminerleri gerçeklefltirdik. 

Bu seminerlere, Avrupa Birli¤i geniflleme genel müdürlü¤ü taraf›ndan ciddi
katk›lar sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca, Avrupa Komisyonu deste¤iyle, flirketlerin sosyal
sorumlulu¤u konusunda iki ayr› seminer düzenledik. 

2006 y›l› içinde de Türkiye-AB gümrük birli¤i kapsam›nda mallar›n serbest do-
lafl›m›n› engelleyen sorunlar, teknik mevzuata uyum, mallar›n serbest dolafl›-
m›, kiflilerin serbest dolafl›m›, hizmetlerin serbest dolafl›m›, karayolu tafl›ma-
c›l›¤› ve deniz tafl›mac›l›¤› konular›nda seminerler gerçeklefltirilecektir. 

Çal›flmalar›m›z›n üçüncü yönünü de, genel anlamda kamuoyunun bilgilendirilme-
si oluflturmaktad›r. Bunun ilk etab› olarak, ikiyüzden fazla meslek ve sivil toplum
örgütünü bir araya getirerek oluflturdu¤umuz ve hem ülkemiz, hem de Avrupa ka-
muoyunda büyük yank›lar uyand›ran, Türkiye Platformu bulunmaktad›r.
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Türkiye Platformu, ‹stanbul’da ve Brüksel’de gerçeklefltirdi¤i toplant›larla, ül-
kemiz kamuoyunun, üyelik hedefine nas›l odakland›¤›n› en güzel flekilde ser-
gilemifltir. TOBB olarak bundan sonraki çal›flmalar›m›zda, daha detay alanla-
ra ve özellikle de, Avrupa Birli¤i müktesebat›n›n, iflletmeleri yak›ndan ilgilen-
diren konular›na yo¤unlaflaca¤›z. 

Kamuoyunu do¤rudan bilgilendirme çal›flmalar›m›z yan›nda, medyan›n bilgi
ak›fl›ndaki rolünü göz önünde tutarak, kurucusu oldu¤umuz Türkiye ekonomi
politikalar› araflt›rma vakf› - Tepav’la birlikte, bir iletiflim projesi uygulanmak-
tad›r. Kamuoyunun bilgilendirilmesinde yerel medyaya da önemli görevler düfl-
mektedir. 

Kat›l›m müzakereleriyle ilgili bilgilerin güvenilir kaynaklardan edinilerek, kamu-
oyuna do¤ru aktar›lmas› yerel düzeydeki medyada da bir kapasite geliflimi ih-
tiyac›n› ortaya ç›karmaktad›r. Bu amaçla, yine birli¤imiz ve Tepav iflbirli¤inde
81 ildeki medya kurulufllar›na yönelik bir proje üzerinde çal›fl›lmaktad›r. 

D›fl kamuoyuna dönük etkinliklerimiz çerçevesinde, öncelikle Brüksel’deki bü-
romuzu "daimi temsilcilik" halinde yeniden yap›land›r›yoruz. ‹kinci olarak, AB
üyesi ülke odalar birlikleriyle temaslar›m›z› sürdürüyoruz. Özellikle Eurocham-
bers’›n genifl üye a¤›ndan yararlanmaya özel önem veriyoruz. 
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SANAY‹ 
POL‹T‹KALARI 
TOPLANTISI
5 N‹SAN 2006 ANKARA

Ülkemiz sanayinin gelecekte çizece¤i yön aç›s›ndan son derece önemli bir
toplant›da bir araya geldik. 2001 krizinden sonra Türkiye, kümülatif anlamda
yüzde 35’lik büyümeyle, toparlanma sürecini tamamlam›flt›r. Uygulanan eko-
nomik program sayesinde çok önemli kazan›mlar elde edilmifltir.

Kamu maliyesindeki disiplin sayesinde bütçe aç›¤›, Maastricht kriterini yaka-
lam›fl, yüksek ve kronik enflasyon kontrol alt›na al›nm›fl, bankac›l›k sistemi
çürüklerinden ay›klanm›fl, kamu borcunun çevrilmesi problemi büyük ölçüde
düzeltilmifltir.

Türk özel sektörü, ekonomik iklimdeki bu olumlu de¤iflime, verimlili¤ini artt›-
rarak cevap vermifltir. Bu sayede dört y›ld›r kesintisiz olarak yüksek büyüme
oranlar› yakalamam›z mümkün olmufltur.

Bildi¤iniz gibi ekonomik programlar yaflayan süreçlerdir. Her ekonomik prog-
ram tasarland›¤› dönemdeki sorunlar› çözüp büyümeyi sa¤lamay› hedefler.
Ancak zaman geçip yeni sorunlar ortaya ç›kt›¤›nda, büyümenin sürdürülebil-
mesi için, mevcut program›n da yenilenmesi ve yeni politikalar uygulanmas›
gerebilir.

Türkiye önce 80’lerin sonunda, daha sonra 94 ve 99’da bafllat›lan program-
larda, ince ayarlar› zaman›nda yapamad›¤› için baflar›s›z olmufltu. Bugünse,
ekonomik büyüme için gerekli makroekonomik istikrar ortam›n› gerçeklefltir-
mifl, pek çok yap›sal de¤iflime imza atm›fl bir programa sahibiz.
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Ancak, son zamanlarda baz› sektörlerimizin ciddi s›k›nt› içine girmifl oldu¤unu
da göz ard› edemeyiz. Bu sektörlerimizden yükselen sesler, yürütülen ekono-
mik programa, bir dizi mikroekonomik reformla, ince ayar yap›lmas› gerekti¤i-
ne iflaret etmektedir. Zira, Türk sanayinin faaliyet gösterdi¤i koflullar, son befl
y›l içinde büyük ölçüde de¤iflmifltir.

Daha dün, mahallesindeki ya da komflu flehirdeki firmalarla rekabet eden üre-
ticilerimiz, bugün Çin’deki, Hindistan’daki firmalar›n rekabetiyle karfl› karfl›ya-
d›r. Dün, enflasyona ba¤l› yap›lan zamlarla, cömertçe da¤›t›lan kamu teflvik-
leriyle para kazanabilen ifladamlar›m›z, bugün kar etmek için, iflletmelerini
azami düzeyde verimli çal›flt›rmak mecburiyetindedir.

Bu yeni ekonomik iklim, imalat sanayine yönelik yeni politikalar›n uygulanma-
s›n› zorunlu k›lmaktad›r. Birazdan say›n hocam›z Güven Sak’›n takdimini yapa-
ca¤› sanayi politikalar› raporu, iflte bu politikalar için bir çerçeve önermekte-
dir. Raporda getirilen öneriler, iki bafll›k alt›nda toplanabilir.

Bunlardan birincisi, Türkiye’de ifl yapman›n ve verimlili¤in önündeki engellerin
temizlenmesidir. Raporda, bu engeller kapsaml› bir analizle tespit edilmekte
ve nas›l kald›r›lacaklar›na dair öneriler getirilmektedir. Rapordaki ikinci ana
bafll›k, firmalar›m›z›, sektörel bazda, rekabet gücü yükselecek alanlara yat›r›m
yapmak üzere yönlendirecek bir, kamu – özel sektör diyalog mekanizmas›n›n
kurulmas›d›r.

Say›n kat›l›mc›lar,

Türk imalat sanayi, küresel ekonomiye h›zla entegre olmaktad›r. Ancak, bu-
gün bu entegrasyon tamamen stratejiden yoksun bir flekilde gerçekleflmekte-
dir. Bu durumun en güzel örne¤i, tekstil – haz›r giyim – konfeksiyon sektörün-
de yaflanm›flt›r. 

Dünya çap›nda kotalar›n 2005’te kalkaca¤›, y›llar öncesinden, 2001’den bel-
li oldu¤u halde; ifladamlar›m›z ve kamu idaremiz bu konuda zaman›nda, net
bir strateji gelifltirememifllerdi. Bu yüzden bugün rekabet gücümüzün azald›¤›
bu sektörlere, uzun bir süre önemli yat›r›mlar yap›lm›fl ve bu yat›r›mlar teflvik
edilmiflti.

Kamu – özel sektör aras›nda bir diyalog mekanizmas› kurulamazsa, bun-
dan sonra da benzer stratejik hatalar›n yap›laca¤› aç›kt›r. Bu nedenle, flir-
ketlerimizin içinde olduklar› darbo¤azlar› aflmalar› için, stratejik koordinas-
yon sa¤layacak bir kamu – özel sektör diyalog mekanizmas›na ihtiyac›m›z
bulunmaktad›r. 

108

DAHA ‹Y‹ B‹R GELECEK
DAHA ‹Y‹ B‹R TÜRK‹YE

‹Ç‹N GÖRÜfi VE
ÖNER‹LER V



Bir süredir kamu – özel sektör diyalo¤unu baflar›yla sa¤layan Yoikk meka-
nizmas›ndan yola ç›karak, bu diyalo¤u kurumsallaflt›rmam›z gerekmekte-
dir. Ayr›ca, bu kamu – özel sektör diyalo¤unun siyasi karar alma sürecine
entegre edilerek, kamu politikalar›n›n tasar›m›na katk› sa¤lamas› temin
edilmelidir. 

Böyle bir diyalog mekanizmas›n›n, bürokrasiyi harekete geçirebilecek bir yap-
t›r›m gücü de olmas› gerekmektedir. Türk özel sektörü, kamu – özel sektör di-
yalo¤unda sadece söz dinleyen de¤il ayn› zamanda söz söyleyen, öneri geti-
ren taraf olacakt›r. 

2002’den beri oluflturdu¤umuz politika tasar›m kapasitesi sayesinde Türk
özel sektörü, kamu – özel sektör diyalo¤una her bak›mdan katk› sa¤lamaya
haz›rd›r. Bu vesileyle, özel sektörün en büyük temsilcisi olan TOBB’un bu di-
yalog mekanizmas›n›n koordinasyonunu gerçeklefltirebilece¤ini dile getirmek-
ten büyük mutluluk duyuyorum. 

Say›n kat›l›mc›lar,

Türkiye 1990’l› y›llar› ekonomik programlar sayesinde yaflanan yüksek büyü-
me ve bu büyüme dönemlerini takip eden krizlerle geçirdi. Her program uygu-
lanmaya konuldu¤unda yakalanan büyüme oranlar› sürekli reform gereklili¤ini
unutturdu. Reform yorgunlu¤u her seferinde yeni bir krize yol açt›.

Bugün 90’l› y›llar›n bu tecrübesinden ders alma zaman›d›r. Reform yapmak-
tan yorulmamal›y›z. Her ekonomik program, zaman› geldi¤inde ortaya ç›kan
yeni flartlara göre, yeni bir politika paketiyle desteklenmek zorundad›r. 

2001 sonras› kazan›mlar›m›z› koruyabilmek için, bugün bir dizi mikroekono-
mik reformla yolumuza devam etmemiz gerekmektedir. Sa¤lanm›fl olan mak-
roekonomik istikrar, bize bu ad›mlar› atmam›z için önemli bir f›rsat sunmak-
tad›r. 

Hedefimiz Türk firmalar›n›n daha güçlü olmas›, daha verimli çal›flmas›d›r. He-
defimiz daha güçlü firmalar›n daha çok yat›r›m yap›p daha çok istihdam sa¤-
lamas›d›r. Böylece 4 y›ld›r kesintisiz süren ekonomik büyümenin daha uzun
seneler devam etmesi mümkün olacakt›r.
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