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Giriflimcilik Kongresi
3 May›s 2006, Bursa

Time dergisi, 5 Aral›k tarihinde “Çin ‹talya'ya karfl›” bafll›¤›yla bir hikâyeyi dünya kamu-
oyuna aktard›. Hikâyemizin kahraman› Manzano, ‹talya'n›n kuzeydo¤usunda 7 bin kiflinin
yaflad›¤› küçük bir kasaba. Fakat bu kasaban›n çok büyük bir özelli¤i var: “Manzano yüz-
lerce y›ld›r sadece ‹talya'n›n de¤il, neredeyse tüm dünyan›n sandalye üretim merkezi ol-
mufl.”

2002'ye kadar y›lda 40 milyon sandalye üretimiyle dünya sandalye üretiminin üçte birini
gerçeklefltirmifl. Fakat son dört y›ld›r, özellikle Çin kaynakl› rekabet bu oran› 10 milyona
düflürmüfl. Sonuçta Manzano'da flimdiden 200 flirket kapanm›fl. Geride kalan 900'ü ise s›-
rada bekliyor. Manzano'nun yerini alan ise, Çinin kuzeyindeki Anji kasabas› olmufl. Bu sü-
reçte Anji'de mobilya üretimi yapan firma say›s› tam iki kat›na ç›km›fl. 

Küresel rekabeti daha iyi tasvir edecek baflka bir örnek bulmak zor olabilir. Ancak bu hi-
kâye ne ilk ne de son olacakt›r. Her gün dünya üzerindeki binlerce kasaba, binlerce sek-
törde, geliflmekte olan ekonomilerden gelen tehditle mücadele etmeye çal›fl›yor. 

S›n›rlar›n kalkt›¤›, kültürel farklar›n önemini yitirdi¤i bu yeni dünya düzeninde, üretim ve
ticaret merkezli güç dengeleri kuruluyor. Son 150 y›ld›r ilk defa geliflmekte olan ekonomi-
lerin dünya üretimindeki pay›, Japonya dahil geliflmifl ülkelerin pay›n› geçiyor. 

Çin ve Hindistan'›n bayraktarl›¤›n› yapt›¤› yenidünya ülkeleri, sadece Türkiye gibi gelifl-
mekte olan ülkeleri de¤il, art›k eski dünya diyebilece¤imiz geliflmifl Bat›'y› da tedirgin edi-
yor. Ve sonuçta yüzlerce y›ll›k kalite ve deneyimiyle Manzano sandalyeleri, Pazar pay›n›n
yüzde 75'ini 4 y›lda Çin mal› sandalyelere b›rak›yor.
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Bu manzara karfl›s›nda karamsarl›¤a kap›lmamak, tedirgin olmamak mümkün de¤il diye-
bilirsiniz. Bugün Manzano'nun bafl›na gelen yar›n Denizli'de, Konya'da, Kayseri'de de ya-
flanabilir diye düflünebilirsiniz. Ancak flimdi anlataca¤›m di¤er bir hikâye, madalyonun
öbür yüzünü gözler önüne serecektir.

Bu kez kayna¤›m›z bir Türk dergisinin haberine göre Kayseri'de 350 parçal›k hal› ihraca-
t›yla ifle bafllayan iki kad›n giriflimcimizin y›ld›z›, sandalyeyle parlad›. ‹talya'n›n Manzano
bölgesine y›lda 2 milyon euroluk ihracat yapan Sefes Afi, ‹talya'da Çinlilere meydan oku-
yor. Bu haberin ayr›nt›lar›na girmeyece¤im, ancak ortada büyük bir baflar› öyküsü oldu¤u
muhakkak.

Kayseri'de fason üretimle ifle bafllayan kad›n giriflimcimiz fiafak Çivici, henüz kurulal› 3 y›l
olmas›na ra¤men, Akdeniz ‹hracatç› Birlikleri verilerine göre, bölgenin bir numaral› ihra-
catç›s› olmufl 

Sn.Çivici bu baflar›s›n›n s›rr›n› flu sözlerle aç›kl›yor: "Bizim için tek bir ifle odaklanmak her
zaman çok karl› oldu. Avrupa pazar›n›, küresel rekabeti ve karl›l›¤› do¤ru okuyunca geri-
si kendili¤inden geliyor..." Daha fazla söze ne hacet!

Küreselleflme deyip felaket tellall›¤› yapmak bu ülkeye yap›lacak en büyük haks›zl›k ola-
cakt›r. Kaç›n›lmaz bu süreç karfl›s›nda seyirci kalmak korkakl›kt›r. ‹nsan›m›z›n yetenekle-
rine güvenmemek, yapay korkular üretip kafalar› kuma gömmek ise ihanettir.

Bu zihniyet, 1980 reformlar›na da Ortak Pazar üyeli¤ine de kuflkuyla bakm›flt›. Bir adam
ç›k›p duvarlar› y›kaca¤›m, sizi dünyaya açaca¤›m dedi¤inde, biz dünyayla rekabet edeme-
yiz sanm›fllard›.

Ama gelinen noktada duvarlar› y›kan adam›n hakl› oldu¤u ortaya ç›kt›. ‹çe kapanal›m ken-
di ya¤›m›zla kavrulal›m diyenler ise unutulmaya mahkûm kald›lar. Esasen bu milleti kü-
çük görmek toplumsal hasletlerimizi göz ard› etmek özgüvenimizi yitirmek as›l felakettir.

M›s›rda yaflayan bir arkadafl›m anlatm›flt›: Bugün esnaf m›s›r sokaklar›nda hala kaliteli bir
mal› ‹stanbuli diye pazarl›yorlarm›fl. Türk mal› Türk markas› yüzlerce y›l dünyada sayg›
uyand›rm›fl. Hal böyleyken efendim biz geri kalm›fl bir toplumuz, ne Avrupa'n›n kalitesiy-
le ne de Asya'n›n tehdidiyle rekabet edemeyiz demek affedilemez.

S›n›rlar kald›r›ld›¤›nda 2 milyar 850 milyonluk ihracat yapan Türkiye, bu gün 75 milyar do-
larl›k ihracat yap›yor. Dün ihracat›m›z›n yüzde 90'› do¤al ürünlerken bu gün yüzde 85'i sa-
nayi ürünü. Ve bu ihracat›n yüzde 65'ini geliflmifl Bat› ülkelerine yap›yoruz. 

Bu gün Avrupa'da kullan›lan her iki televizyondan biri Türkiye'de üretiliyor. Kald› ki Av-
rupa, uluslar aras› rekabetin en yo¤un yafland›¤› pazarlar›n bafl›nda gelir. Gerek kalite ge-
rekse fiyat olarak, tatmin edemedi¤iniz taktirde bu pazara ihracat yapman›z mümkün de-
¤ildir. 
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Ama Türkiye bunu baflar›yor: Giriflimci orta s›n›f›m›z yani sizler bunu baflar›yorsunuz. Tür-
kiye'yi aya¤a kald›racak olan da sizlersiniz, yani giriflimci orta s›n›f›m›z. Do¤u bloku bilim-
sizlikten, e¤itimsizlikten ve kaynaks›zl›ktan de¤il, giriflimci orta s›n›f yoklu¤undan batm›fl-
t›r.

‹kinci dünya savafl›'nda yerle bir edilen Almanya ve Japonya, yirmi y›l içinde, iktisadi bi-
rer dev haline geldilerse, bunun sebebi, daha 20. Yüzy›l›n bafl›nda, son derece geliflmifl,
"giriflimci orta s›n›f"a sahip olmalar›yd›. 

Türkiye ise, ikinci dünya savafl›'n›n y›k›m›na u¤ramad›¤› halde, geride kald›. Çünkü hala
bir tar›m toplumuyduk. Osmanl›'n›n son dönemlerinde oluflmaya bafllayan giriflimci orta
s›n›f Cumhuriyetle birlikte ortaya koyulan, "milli iktisat" politikalar›yla geliflti. Nitekim esas
at›l›m 80'lerden itibaren bafllad›: 

"Piyasa ekonomisi" ve "d›fla aç›k büyüme" politikalar›, bazen iyi, bazen kötü uyguland›. Ve
bugün, dünyan›n en geliflmifl piyasalar›yla rekabet edecek kalitede, sanayi ürünleri üreti-
yoruz. Müteahhitlerimiz 60 ülkede ifl yap›yor. Turizmde, dünyan›n önde gelen cazibe mer-
kezlerinden biri haline geliyoruz.

fiimdi bir de, bunun gerisindeki, müteflebbis gücü, dinamizmi, flehirleflmeyi, d›fla aç›lma-
y›, teknik altyap›y› bir düflünün. Bu tarihimizin en köklü yap›sal de¤iflimidir. Türkiye, bu
giriflimci ruhuyla, dünyan›n en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelecektir. 

Kendi markalar›yla ve firmalar›yla küresel alanda etkinlik kazanacak, varl›¤›n› ve gücünü
kan›tlayacakt›r. Ve bunu da hep birlikte, elbirli¤iyle baflaraca¤›z. Yeter ki “baflar›n›n,
baflaraca¤›m diyene ait oldu¤unu” hep ak›lda tutal›m.
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HABITAT Gençlik Kurultay›
20 May›s 2006, Ankara

Sevgili gençler, Bugün sizlerle birlikte, günlük geliflmelerin d›fl›nda, bir ufuk turu yapmak
istiyorum. Dünyadaki güç dengelerini de etkileyecek, büyük bir de¤iflim sürecinin içinde-
yiz. Bat› yar›mküre, 19. yüzy›ldaki sanayi devrimiyle zenginleflerek, dünyan›n hakim gücü
haline gelmiflti.

Bugün, sat›n alma gücü paritesi ile hesapland›¤›nda, dünya ekonomisinde geliflmekte olan
ülkelerin, yani yükselen ekonomilerin pay›, 200 y›ldan beri ilk kez, yüzde 50'yi aflmakta-
d›r. Esasen bugün yaflanan durum, 20. yüzy›l bafl›nda ABD'nin en büyük 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 ekonomilerin büyüme h›z›, ortalama yüzde 6 civar›ndayken, ge-
liflmifl ülkelerinki yüzde 2.4'dür. Geçen sene, yükselen ekonomilerin mal ve hizmet üre-
tim hacmi 1.6 trilyon dolar artarken, geliflmifl ekonomilerdeki art›fl 1.4 trilyon dolard›r. Bu-
radaki fark›n sadece Çin ve Hindistan'dan kaynakland›¤›n› da düflünmemek laz›m. Zira,
Çin ve Hindistan'›n mili geliri, yükselen ekonomilerin toplam›n›n, sadece dörtte 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. Zira kifli bafl› gelir ve
hayat standartlar›na bakt›¤›m›zda, yükselen ekonomilerin hala, geliflmifl ülkelerin üçte bi-
ri düzeyinde olduklar›n› görüyoruz.

Ancak Bat›'n›n, dünya ekonomisine ve küresel düzene diledi¤i gibi yön verdi¤i, 200 y›ll›k
bir dönemin de, sonuna yaklafl›ld›¤›n› görüyoruz. Bizim de Türkiye olarak bundan
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sonraki misyonumuz, bir tarafta AB perspektifini korurken, yükselen ekonomilerle ve bu-
radaki en büyük paya sahip Avrasya ülkeleriyle olan iliflkimizi kuvvetlendirmektir.

Esasen Türkiye sadece AB için de¤il, Avrasya aç›s›ndan kilit bir ülke konumundad›r. Ba-
k›n, Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya uzanan ve 1 milyar kiflinin yaflad›¤› bu genifl bölgede-
ki, toplam sanayi ürünleri ihracat›n›n yüzde 65'ini, tek bafl›na Türkiye yap›yor. Üstelik bu-
nu, do¤al kaynaklara dayal› yapm›yoruz.

Bu co¤rafyada, sanayileflmenin ve özel sektöre dayal› kalk›nman›n tek örne¤i biziz. Esa-
sen Türkiye Cumhuriyeti, bir baflar› hikayesidir. Ama, hangi koflullardan geçerek, bugün-
lere geldi¤imizi akl›m›zdan ç›karmamam›z gerekiyor.

20. yüzy›l›n hemen bafl›nda, bizde okuma yazma bilenlerin oran›, yüzde 7 civar›ndayken,
Yunanistan'da yüzde 24, Bulgaristan'da ise yüzde 40't›. Bat›m›z kurtulufl savafl› ile harap
olmufl, do¤umuz yoksullukla kavrulmufltu. 13 milyonluk nüfusa karfl›n, bin doktor ve befl
bin ö¤retmeniz vard›.

Kibritimizi, kefenlik bezimizi, demir ve çimentomuzu hatta i¤nemizi üretemiyor, d›flar›dan
ithal edebiliyorduk. Her 100 kifliden 87'si köyde yafl›yordu. Fakat ülkede sadece 1000 trak-
tör vard›. 10 kifliden fazla çal›flan› olan iflletme say›s› sadece 560'd›.

Sevgili gençler,

Tarih göstermifltir ki; ekonomik alanda üstünlük sa¤layan medeniyetler, hayat›n di¤er
alanlar›nda da söz sahibi olmaktad›rlar. Mustafa Kemal bu gerçe¤i, “siyasi ve askeri zafer-
ler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferlerle donat›lmad›kça verimli sonuç al›na-
maz” diyerek vurgulam›flt›r. ‹flte bu vizyon, ülkemizin kalk›nma çabalar›n›n temelini olufl-
turmaktad›r. 

Cumhuriyet'in ilan›n›n hemen öncesinde toplanan ‹ktisat kongresi ile, devletin iktisadi ya-
flamda belirli ifllevleri üstlenmesi gerekti¤i, bunlar›n da a¤›rl›kl› olarak altyap›yla ilgili ol-
du¤u belirtilmifltir. Cumhuriyetin ilk y›llar›yla beraber, milli giriflimcilerin, yat›r›m yapma-
ya yeterli sermaye birikimine sahip olmamas›, devleti, iktisadi geliflmeye do¤rudan müda-
hale etmeye zorlam›flt›r.

Ancak burada üzerinde durulmas› gereken önemli bir nokta vard›r. Atatürk'ün, devletçilik
olarak nitelenen “karma ekonomi” anlay›fl›, asla sosyalizm benzeri bir yaklafl›m de¤ildir.
Esasen, gerekli altyap›n›n haz›rlan›p, kalk›nma sürecine paralel olarak, piyasa ekonomisi-
ni yerlefltirmeye yöneliktir. 

Cumhuriyetin ilk y›llar›nda ortaya ç›kan ve ne yaz›k ki sonralar› yanl›fl bir flekilde, “devlet-
çilik” olarak nitelendirilen bu uygulamalar, bir amaç de¤il zarurettir. Yeterli sermaye ve ni-
telikli iflgücü de olmad›¤› için, sanayileflmenin yolunu açacak ad›mlar›, bizatihi devletin
kendisi atmak zorunda kalm›flt›r. 
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Yoksa, cumhuriyetimizi kuranlar, hür teflebbüs hakk›n›n, demokrasi ve ça¤dafl medeniye-
tin ayr›lmaz bir parças› oldu¤unu gayet iyi biliyorlard›. Rekabetçi piyasa ekonomisine kar-
fl› olmayan Atatürk, devletin ekonomik yaflama zorunlu olmad›kça girmemesi, devletçe
gerçeklefltirilen ekonomik faaliyetlerin de, zaman içinde özel kesime devredilmesi prensi-
bini benimsemiflti.

Bunun en çarp›c› örne¤i, ilk kamu flirketleri, yani Kit'ler kurulurken, kurulufl kanunlar›n-
da, ileride özel sektöre devredileceklerine iliflkin hükümlerin yer alm›fl olmas›d›r. K›saca-
s› Atatürk, devlete, pazar ekonomisine geçiflte öncü ve destekleyici bir rol vermifltir. 

Ne yaz›k ki, uzun y›llar boyunca devletimizi idare edenler, bafllang›çta sadece bir araç ola-
rak düflünülen devlet müdahalesini, bir iktidar dayana¤› olarak kullanma gafletine düfl-
müfllerdir. Ça¤dafllaflman›n en önemli basamaklar›ndan birini teflkil eden, iktisadi liberal-
leflmenin önü kesilmifl, üretimin özel giriflimciler eliyle yap›ld›¤› ve devlet müdahalesinin
asgariye indirildi¤i, rekabete dayal› sa¤lam bir piyasa ekonomisinin kurulmas› geciktiril-
mifltir.

Buna ra¤men bugün Türkiye, 360 milyar dolara ulaflan ekonomik büyüklükle, dünyan›n
19. büyük ekonomisi haline geldi. Bu y›l›n sonunda, 17. s›raya yükselmeyi bekliyoruz. 25
sene önce, yüzde 80'i tar›m ürünlerinden oluflan 3 milyar dolarl›k ihracat yap›yorduk. Bu-
gün 75 milyar dolar ihracat yap›yoruz ve yüzde 85'i sanayi ürünü. Bunun da yüzde 65'ini,
dünyan›n kalite ve maliyet aç›s›ndan en geliflmifl ve rekabetçi piyasalar› olan AB ve
ABD'ye gerçeklefltiriyoruz.

25 sene önce 300 milyon dolar turizm gelirimiz vard›. Bugün 20 milyon turist ve 18 milyar
dolar turizm geliriyle, dünya turizm liginde ilk 10'day›z. Müteahhitlerimiz, dünyan›n her
yerinde toplam 70 milyar dolar proje üstlenmifl durumda. Uzakdo¤udan kaynaklanan ve
haks›z unsurlar içeren yo¤un rekabete ra¤men, tekstil'de Avrupa pazar›nda ikinci büyü-
¤üz. TV ve beyaz eflyada, avrupa pazar›n›n üçte birine sahibiz. 

Peki Türkiye'nin baflar› hikayesinin bafl kahraman› kim? Yabanc› dil bilmese de, cebinde
sermaye yapaca¤› paras› olmasa da, elinde çanta, dünyay› dolaflan, teflebbüs ruhuna sahip
Türk insan›d›r. Bugün gelinen nokta yeterli mi? Elbette hala daha baflarmam›z gereken pek
çok fley var.

Üzerinde yaflad›¤›m›z Anadolu topraklar›, insanlar›n 7.000 y›l önce ilk defa topluluk halin-
de yaflamaya bafllad›¤› topraklard›r. Bu co¤rafya onlarca medeniyeti içinde bar›nd›rm›fl ve
tarihin sayfalar›na gömmüfl bir co¤rafyad›r. Bu topraklar›n son 1000 y›l›na damgas›n› vu-
ran bir millet olarak, var olmak istiyorsak, önce ekonomik alanda güçlü olmak zorunda-
y›z.

Biz TOBB olarak, Türkiye'nin, dünyan›n geliflmifl ilk 10 ülkesi aras›nda girmesi gerekti¤i-
ne ve girebilece¤ine inan›yoruz. Bunu baflarman›n yolu olarak da, zaten genlerimizde
mevcut olan giriflimcilik ruhunu, ortaya ç›kartacak, ekonomiye kazand›racak bir sistem
kurmam›z gerekti¤ini savunuyoruz.

DAHA ‹Y‹ B‹R GELECEK DAHA ‹Y‹ B‹R TÜRK‹YE ‹Ç‹N GÖRÜfi VE ÖNER‹LER-VI
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Bak›n, daha dört-befl y›l öncesinde, yaral› ve mutsuzduk. Ama kendimize güvendik. Mak-
ro ekonomik istikrar› sa¤layacak, pek çok yap›sal reform gerçeklefltirdik. 4 y›ld›r kesinti-
siz süren ve özel sektör kaynakl› büyüme, enflasyonun ve reel faiz oran›n›n tek haneli se-
viyelere gerilemesi, kamu maliyesinde sa¤lanan disiplin ve düzelme, bu reformlar›n sonu-
cudur.

Esas hedefimizse, kurallar›n hakim oldu¤u, kuralar›n herkese eflit uyguland›¤› bir sistem-
de çal›flmakt›r. Avrupa'ya bak›yorum. Bu ülkenin insanlar› o topraklarda ifl yapt›klar›nda
burada oldu¤undan daha verimli çal›flabiliyorlar. Almanya'da 2.5 milyon vatandafl›m›z var.
40 y›l önce bu insanlar Almanya'ya gittiklerinde, yanlar›na ald›klar› birkaç parça eflya d›-
fl›nda, hiçbir sermayeleri yoktu. Dil bile bilmiyorlard›.

Bugün sadece Almanya'da, 60 bin Türk as›ll› ifl adam› bulunuyor. Bunlar bir taraftan 350
bin kifliye istihdam sa¤larken, 35 milyar dolarl›k üretim yap›yorlar. Oysa 70 milyonluk Tür-
kiye ekonomisinin büyüklü¤ü 360 milyar dolar. ‹nsan ayn› insan, kültür ayn› kültür ne de-
¤ifliyor? De¤iflen kurallar›n varl›¤› ve herkese eflit uygulanmas›d›r.

E¤er Almanya'daki Türklerin rakamlar›n›, ülkemize uyarlarsak, 980 milyar dolar› geçen bir
büyüklü¤e ulaflt›¤›m›z› göreceksiniz. Yani neredeyse, flimdikinin 3 kat›na ulaflacak bir po-
tansiyelimiz var. ‹flte bu yüzden, bizler de eflit flartlarda rekabetin ilke oldu¤u bir ortamda
ifl yapmaya bafllamak zorunday›z. 

Türkiye'nin üzerine yap›flan, "adam›n› bul" ilkesine göre çal›flan ülke imaj›n›, bir an önce
silmek zorunday›z. Ama bunun da flartlar› vard›r. ‹stikrar ortam› devam etmeli, kurallar ol-
mal›, kurallar herkese eflit uygulanmal› ve kurallar›n nas›l de¤iflece¤i de kurallara ba¤l› ol-
mal›d›r. Gece yatarken, sabaha nas›l bir ülkeye uyanaca¤›m›z konusunda endifleler tafl›ma-
yal›m. 

AB sürecine de ifl dünyas› olarak bu aç›dan bak›yoruz. Avrupa Birli¤i sürecinin Türkiye ifl
dünyas›n› hep ayn› biçimde, hep olumlu etkilemeyece¤ini elbette biliyoruz. Ama ülkemi-
zin, çocuklar›m›z›n ve iflimizin gelece¤i aç›s›ndan bu transformasyonu gerçeklefltirmek zo-
runda oldu¤umuzu da biliyoruz.

Küreselleflen rekabet ortam›, eski ifl ortam›n› ve al›flkanl›klar›m›z› de¤ifltirmektedir. Bizim
de, bu yeni ortama ayak uydurmam›z, ezbere ifl yapmak yerine, hesap yaparak, planlaya-
rak, ifl yapmay› ö¤renmemiz gerekiyor. Bu yeni ça¤da kurumsallaflmadan, birlikte çal›flma
kültürünü ö¤renmeden, ayakta kalmak mümkün de¤ildir. AB'ye uyumdan anlamam›z ge-
reken de budur. 

Ben inan›yorum ki, eflit flartlara dayal› rekabet ortam› Türkiye'de özel sektörü güçlendire-
cek ve Türkiye ekonomisini flaha kald›racakt›r. Baflar›n›n baflaraca¤›m diyene ait oldu¤u-
nu hep ak›lda tutarak, 80 y›l önce, nas›l bir ortamda, baflar›yla ayakta kalabilece¤imizi gös-
terdi¤imizi hat›rlat›yorum.
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Sevgili gençler,

Dünya de¤ifliyor. Dünyan›n bir parças› olarak, Türkiye de bu de¤iflime duyars›z kalam›-
yor. Dünkü dünyay›, s›n›rlar belirliyordu. S›n›rlar içinde, dünyan›n geri kalan›ndan ba¤›m-
s›z bir flekilde yaflamak mümkündü. Bugünün dünyas› buna imkan vermiyor. Art›k dün-
yay› en iyi ne simgeliyor diye bakt›¤›m›zda, Internet'i görüyoruz.

Bilgi, dünyan›n bir köflesinden öbürüne h›zla gidebiliyor. Üretim, dünyan›n herhangi bir
yerinde yap›labiliyor. Bu yüzden, Türk gençli¤inin, hele hele üniversite ö¤rencilerinin, bu
de¤iflimi takip etmemek gibi bir lüksü olamaz. Dünyadaki geliflmelerden kopmufl bir Tür-
kiye'de yaflamak ister miyiz? 

Art›k 60'l› 70'li y›llarda oldu¤u gibi, kap›lar›m›z› kapatarak, tek bafl›m›za yaflayamay›z.
Türk gençli¤inin de, dünyaya kapal› bir ortamda yaflamak ve bu de¤iflimi takip etmemek
gibi bir lüksü olamaz. Önümüzdeki temel mesele, de¤iflimi iyi analiz etmektir. Öyleyse
edilgen ve pasif de¤il, aktif ve küresel bir oyuncu olman›n tam zaman›d›r.

Sizler ülkesinin ve milletinin de¤erlerini kendinden üstün gören, dürüstlük ve adaletten
sapmayan bireyler olmal›s›n›z. Bilimsel merak›n›z› ömür boyu kaybetmemeli ve çok çal›fl-
may› hayat tarz› olarak kabul etmelisiniz. Kendi de¤erlerinizle evrensel kültürü ustaca har-
manlamay› baflarabilmelisiniz. Çünkü ben de yürekten inan›yorum ki sizler yaln›zca gele-
ce¤in liderleri de¤il, bugünün de ortaklar›s›n›z.

DAHA ‹Y‹ B‹R GELECEK DAHA ‹Y‹ B‹R TÜRK‹YE ‹Ç‹N GÖRÜfi VE ÖNER‹LER-VI
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TOBB 61. Genel Kurulu
27 May›s 2006, Ankara

‹nsanlar›n oldu¤u gibi, ülkelerin de y›ld›z›n›n parlad›¤› zamanlar vard›r. ‹flte o zaman, da-
ha önce yap›lamayanlar yap›labilir, ulafl›lamayan hedeflere ulafl›labilir. Ama, f›rsat an› gel-
di¤inde, gelin beni de¤erlendirin diye beklemez. Marifet, y›ld›z›n parlad›¤› bu f›rsat an›n›
görüp, de¤erlendirmektir. 

Geçti¤imiz yüzy›lda, böyle f›rsat anlar›n› yakalad›¤›m›z dönemler oldu. 1920'lerin bafl›nda
ülkemiz, iktisadi ve askeri aç›dan çökmüflken o y›k›nt›dan ç›kma becerisini gösterdik.
Mustafa Kemal'in önderli¤inde bu yeniden yap›lanma olmasayd›, bugün ne bizler ne de
ülkemiz varolabilirdi.

Dönemin ‹ngiliz Baflbakan› Lloyd George'un “Tanr› insanl›¤a her yüz y›lda tek bir dahi
gönderir. Ne yaz›k ki bu yüzy›lda bu dahi Türklere nasip oldu” demesi de bundand›r. Ata-
türk'ün bafllatt›¤› ça¤dafllaflma at›l›m›, tarihte çok az topluma nasip olan benzersiz bir ba-
flar› öyküsüdür.

Bunun arkas›ndan ‹nönü'nün basiretli yönetimiyle 2. dünya savafl›n›n d›fl›nda kalabildik.
Menderes'le özel giriflimcilik bafllad›. Demirel'le sanayileflme yolunda büyük ad›mlar att›k.
Özal'la birlikte rekabeti ve d›fla aç›lmay› ö¤rendik. 

Ne yaz›k ki Özal'›n bafllatt›¤› reform sürecinin devam›n› getiremedik. Bize bu kadar› yeter
dedik. Bafllad›¤›m›z ifli tamamlayamad›k. Günü kurtarman›n, gelece¤imizden daha önem-
li oldu¤unu düflündük. Politik çekiflmelere geri döndük ve hata ettik. Bu yanl›fl tercihimiz
7 y›l içinde 2 büyük krize neden oldu. 

Ne ilginçtir ki, bize yeni bir f›rsat penceresini 2001'de yaflanan kriz açt›. 2002 y›l›ndaki ge-
nel kurulumuzda Sizlere flunu söylemifltim; “Krizler verdikleri ac›n›n yan›nda, rasyonel
toplumlara alt›n f›rsatlar sunar. E¤er nedenlerini do¤ru de¤erlendirebilirseniz, o takdirde
kriz kahredici bir çöküflün bafllang›c› olmaktan ç›kar, dönüflümü ateflleyen yeni bir bafllan-
g›ç olur”

DAHA ‹Y‹ B‹R GELECEK DAHA ‹Y‹ B‹R TÜRK‹YE ‹Ç‹N GÖRÜfi VE ÖNER‹LER-VI
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‹flte bu çerçevede 2001'de bafllat›lan yap›sal dönüflüm, 2003'den itibaren yeni hükümeti-
mizle birlikte sa¤lanan siyasi istikrar›n getirdi¤i iradeyle, yeni bir ivme kazanm›flt›r. Makro
ekonomik istikrar› sa¤layacak pek çok reform yap›lm›flt›r.

4 y›ld›r kesintisiz süren özel sektör kaynakl› büyüme, enflasyonun ve reel faiz oran›n›n tek
haneli seviyelere gerilemesi, kamu maliyesinde sa¤lanan disiplin ve düzelme, bu progra-
m›n sonucudur. Makro anlamda baflar›l› oldu¤u görülen bu program, ekonominin istikrar-
l› büyümesi için gerekli altyap›y› haz›rlam›flt›r.

Dolay›s›yla flimdi yapmam›z gereken, bir taraftan bu program›n kazan›mlar›n› korumak,
di¤er taraftan flirketler kesiminin rekabet gücünü art›racak, mikro ekonomik tedbirler pa-
keti oluflturmakt›r. E¤er bu tedbirleri geçmiflte yar›m b›rakmam›fl olsayd›k, flimdi zay›fla-
yan sektörlerimizdeki s›k›nt›lar› de¤il, yükselen sektörlerimizin baflar›lar›n› konufluyor ola-
cakt›k.

Maalesef bunlar› bugün de yeterince yapamad›k. Böyle olunca da, flimdi yaflanan s›k›nt›-
lar›n ortaya ç›kmas› kaç›n›lmaz oldu. Ekonomide yaflanan dönüflüm, k›sa vadede tar›m ke-
simini, küçük iflletmelerimizi, esnaf ve sanatkârlar›m›z› olumsuz etkilemektedir. De¤iflim
ve dönüflüm kalk›nman›n anahtar›d›r. Geri ad›m atamay›z. Ama olumsuz etkileri yokmufl
gibi de yapamay›z. Ülkenin bir bütün olarak yarar›na olan reform süreci, herkesi ayn› fle-
kilde etkilemiyor. Herkes ayn› anda kazanam›yor. 

Onun için sürecin bafl›nda mutsuz olanlara, kay›plar›n› zamanla telafi edeceklerini göste-
ren projeler tasarl›yor olmam›z laz›m. Aksi halde, reform sürecinden mutsuz olanlar top-
lumda a¤›r basacakt›r. Bunun sonucunda ortaya ç›kacak siyasi popülizm, reform sürecini
yavafllatacak ve ülkemiz bir on y›l daha kaybedecektir. Bir kez daha böyle bir kayba ta-
hammül edemeyiz. Unutmayal›m ki f›rsatlar›n kazas› yoktur.

Bizler makro dengeler düzelmeden reel sektörün sorunlar›n›n çözülemeyece¤ini biliyo-
ruz. Bu yüzden reform sürecini bafl›ndan itibaren destekledik ve desteklemeye devam edi-
yoruz. fiimdi yap›lmas› gereken rehavete kap›lmadan reform sürecini devam ettirmek ve
reel sektörün rekabet gücünü art›r›c› tedbirleri almakt›r.

fiirketlerimize rekabet edin, markalafl›n, ihracat yap›n diyoruz. Afl›r› vergi yükleri yüksek
enerji maliyetleri sürdü¤ü müddetçe bunlar› nas›l baflaraca¤›z? Dünyan›n en a¤›r istihdam
yükleri en kat› çal›flma mevzuat› hala bizdeyken istihdam art›fl›n› nas›l bekleyebiliriz? Yük-
selen Asya rekabeti karfl›s›nda rekabet gücümüzü nas›l koruyaca¤›z?

Bu kadar çok say›da ve kar›fl›k mevzuat düzenlemeleri varken nas›l hukuk devleti olaca-
¤›z? Polisimizin ve adalet sisteminin elini kolunu ba¤lay›p insanlar›m›z›n can ve mal gü-
venli¤ini nas›l sa¤layaca¤›z? Bir taraftan bilgiye ulaflman›n öneminden bahsediyoruz. Ama
dünyan›n en pahal› internet hizmetini tekel olarak devam ettiriyoruz. Bu durumda nas›l
bilgi toplumu olaca¤›z?
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De¤erli dostlar›m

‹hracat›n 3 y›lda 2 kat›na ç›kmas› flüphesiz ayr› bir baflar› hikâyesidir. Ama ayn› sürede it-
halat›n daha h›zl› artm›fl olmas›n› görmezden gelemeyiz. Zaman zaman söylendi¤i gibi, ar-
tan d›fl ticaret aç›¤›n›n tek sebebi, yükselen petrol ve di¤er enerji fiyatlar› de¤ildir. Zira
bunlar› d›flar›da tuttu¤umuz zaman bile ihracat›n ithalat› karfl›lama oran› 2002'de yüzde 85
iken 2005'de yüzde 77'ye gerilemifltir.

Büyüyen d›fl aç›k finanse edilse finansman kalitesi iyileflse bile ciddi bir risktir. Aç›k büyü-
dükçe d›flar›ya daha fazla ba¤›ml› hale geliyoruz. Bu nedenle “ortada risk yokmufl her fley
yolundaym›fl” gibi davranamay›z. Böyle bir yaklafl›m ciddi tedbirler almam›z› önler.

Özellikle bugünkü gibi, ço¤unlukla k›sa vadeli kaynaklarla finanse edilen bir cari ifllemler
aç›¤›, k›sa vadeli yüksek borç demektir. fiimdi son yaflanan çalkant›lara bir bak›n. Özellik-
le de daha ciddi bir gösterge olan faizleri inceleyin. Baflka ülkelerden daha a¤›r bir flekil-
de etkilendi¤imizi göreceksiniz. Olup bitenlerden al›nmas› gereken dersler vard›r.

Do¤rudan sermaye yat›r›mlar›n›n artmas› ve özellefltirme gelirleri, cari aç›¤›n finansman›-
n› sadece bir süre rahatlat›r. Cari aç›¤› risk unsuru olmaktan ç›kartman›n yolu, sanayimizi
ve ihracat›m›z› ithalata daha az ba¤›ml› hale getirmektir. Bu yüzden Türkiye'nin sanayi ha-
ritas›n› yeniden çizen bir sanayileflme stratejisi istiyoruz. Sektörlerimizi her an takip ede-
bilmek ve zaman›nda önlem alabilmek için, sanayi bilgi sisteminin kurulmas›n› 4 y›ld›r ›s-
rarla talep ediyoruz. 

Bugün asl›nda temel eksiklik ne diye bakarsak, bizim pek çok konuda, yabanc› sermaye
gibi veya yat›r›m› teflvik gibi, belli bir stratejimizin olmad›¤›n› görürüz. Bu yüzden mesela
Avrupa'daki televizyon pazar›n›n yar›s›n›, Türkiye'de üretilen televizyonlar olufltursa da,
yan sanayini kuramad›¤›m›zdan yüzde 90 ithal girdiye ba¤›ml›y›z.

Demek ki yan sanayilerin kurulmas›n›, üretim zincirinin daha genifl bir bölümünün Türki-
ye içinde tutulmas›n›, teknolojik geliflmeleri teflvik etmeliyiz. Oysa biz iflin kolay›na kaç›-
yor, yat›r›m›n verimine bakm›yor, yat›r›m teflvik sistemini selektif hale getirmiyor, her ya-
t›r›ma destek veriyoruz. Daha do¤rusu desteledi¤imizi zannediyoruz.

Sonra dönüp bak›yoruz ki, 14 milyon ton unluk bu¤day üretmemize ra¤men 35 milyon ton
iflleme kapasitesine sahip 1200 un fabrikas› kurmuflsuz. Bu sebeple de, her çivi çakan de-
¤il, do¤ru çivi çakan desteklenmelidir. Kamu ile özel sektör aras›nda sa¤l›kl› bir diyalog
mekanizmas› tesis etmeliyiz. Sanayi yat›r›mlar›m›z› bu bilgilendirmeye dayal› olarak daha
verimli alanlara yönlendirmeliyiz.

Dönüflüm süreci ekonominin yüzde 99'unu oluflturan ve sanayinin esas omurgas› olan ko-
biler için daha fazla zorluklar içermektedir. Yar›n›n büyük flirketlerinin bugünün kobileri
oldu¤undan hareketle, küçük iflletmelerimize ortakl›k kültürünü afl›lamak zorunday›z.

DAHA ‹Y‹ B‹R GELECEK DAHA ‹Y‹ B‹R TÜRK‹YE ‹Ç‹N GÖRÜfi VE ÖNER‹LER-VI
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Vergi sistemimiz ve ticari mevzuat›m›z, flirketlerimizin birleflerek büyümelerini teflvik et-
melidir. Sermayelerini birlefltirerek güçlenmek isteyen, teknolojik yenilenmeye gidecek
kobilere, finansal destek sa¤layacak yeni sistemler gelifltirilmeliyiz.

fiirketlerimizin eflit koflullar alt›nda rekabet ederek büyümeleri gerekti¤ine inan›yoruz. Bu
nedenle, böyle bir ortam› sa¤lamakla görevli Rekabet Kurumu'nun yetkileri ve kurumsal
altyap›s› güçlendirilmelidir.

Oyunun kurallar› belli olmal› ve keyfi flekilde de¤ifltirilmemelidir. Rekabet eflit flartlarda ol-
mal›d›r. Art›k Ankara'dan destekli ifl yapma devri bitmelidir. Biz, iliflkilerin ön plana ç›k-
mad›¤›, kurallar›n esas al›nd›¤›, flartlar›n herkese eflit olarak uyguland›¤›, aç›k, fleffaf, he-
sap verebilir bir yap› istiyoruz.

De¤erli arkadafllar›m

Sosyal güvenlik reformunun çok önemli oldu¤unu da unutmayal›m. Bu reformu popüliz-
me kurban etmeyelim. fiimdi bu reforma karfl› olanlara soruyorum. Sadece geçen seneki
aç›¤› 17 milyar dolara ulaflan bu kara deli¤in büyümesine ve bunun sonucu olan yüksek
istihdam maliyetlerine devam m› edelim ? 

Bu çerçevede Parlamentomuzun sosyal güvenlik ve genel sa¤l›k sigortas› konular›ndaki
çal›flmalar›n› memnuniyetle karfl›l›yor ve destekliyoruz. Türk ifl alemi bu reformu destek-
ledi¤i gibi, istihdam› cezaland›ran de¤il ödüllendiren bir çal›flma mevzuat›n›n da uygulan-
mas›n› istemektedir. 

Di¤er taraftan iflsiz gençlerimizi, ifllerini kaybeden esnaf› artan orta yafl iflsizleri, e¤itim re-
formuyla desteklemeliyiz. 40 yafl›nda ailesini geçindirmeye çal›flan birine, dün edindi¤i be-
cerinin, bugün bir ifle yaramamas›n›n verdi¤i ›st›rab› ancak yaflayan bilir. Bu nedenle mes-
leki e¤itimi siyasete kurban etmeyip cazip k›lal›m ki, buradan mutsuz ve umutsuz insan-
lar de¤il, ekonomimizin ihtiyaç duydu¤u becerilere sahip bir nesil yetifltirelim. 

Enerji üretimi ve da¤›t›m› ulaflt›rma ve telekom gibi hizmet piyasalar›n›n serbestleflmesine
h›z verelim. Bu piyasalar›n serbest rekabete aç›lmas›, reel sektörün rekabet gücünü art›ra-
cakt›r. Enerji temininde alternatif kaynaklar arayal›m. Bu kapsamda zaten çok geç kald›¤›-
m›z nükleer enerji üretimine bafllamal›, nükleer teknolojiye sahip olmal›y›z.

Hukuk ve yarg› sistemimizi ça¤›n gereklerine göre yenileyelim. Zira bizler mülkün teme-
linin refahtan önce adalet oldu¤una inan›r›z. H›zl› ve do¤ru karar alabilen bir adalet siste-
mi toplum huzurunun teminat›d›r. Yarg› sistemimizi, teknik, fiziki ve befleri, nitelik ve ni-
celikleriyle, dünya standartlar›na ç›karmal›y›z.

Ülkemizi bürokratik bir mevzuat devleti olmaktan kurtaral›m. Cumhuriyetin kuruluflundan
bugüne kadar 13 bin kanun ç›kar›lm›flt›r. Halen 9 bine yak›n kanun yürürlüktedir. Bu ka-
dar çok kanuni düzenleme olunca ayn› konuyla ilgili farkl› kanunlarda birbirine z›t düzen-
lemeler ç›kmaktad›r. 
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Esas›nda gücünü bu hantal ve hatal› sistemden alan bürokratik zihniyet, kendi varl›¤›n› ko-
rumak için bilerek vergi ve mevzuat yükünü art›rmaktad›r. Bunun sonucu ticaretten istih-
dama inflattan ithalata kadar herkes kay›td›fl›l›¤a itilmektedir. Bir defa kay›td›fl›na ç›k›nca
da, kimsenin kimseden hesap sormas› mümkün olmamaktad›r. Hesap veremeyen hesap
da soramaz. Hesap soramayan dikkate al›nmaz.

De¤erli arkadafllar›m

Yaflad›¤›m›z s›k›nt›lar›n temelinde bizlere hesap sordurtmayan fleffaf olmayan bürokratik
kamu idaresi zihniyeti yatmaktad›r. Bürokratik zihniyet ekonomiyi sadece bilgisayar›nda-
ki excel tablosunda haz›rlad›¤› formüllerden ve rakamlardan ibaret say›yor. Ne yaz›k ki in-
san unsurunu dikkate alm›yor. ‹flte, kamu harcamalar› fleffafl›ktan uzak, bürokratik perde
bu kadar kal›n, devlet bu ölçüde ekonominin içinde oldu¤u sürece, yolsuzluk da, sistemin
ayr›lmaz parças› olarak kal›yor.

Niye yurtd›fl›nda trafik kurallar›na s›k› s›k›ya uyan vatandafl›m›z, Türkiye'ye geldi¤inde, ay-
n› trafik kurallar›na uymamaktad›r. Bunun sebebi ne insan›m›zda, ne de trafik cezalar›n›n
miktar›ndad›r. S›k›nt› sistemdedir. S›k›nt› kurallar›n eflit uygulanmamas›d›r. Bu sistem de-
¤iflmelidir.

Art›k 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
tesis etmek zorunday›z. Mevzuat› gereksiz kanun tüzük ve yönetmeliklerden ar›nd›r›lma-
l›y›z. 

Kamu'da saydaml›¤› art›racak kamu yönetimi reformunu tamamlamal›y›z. Ba¤›ms›z idari
ve denetleyici kurumlar› güçlendirilmeli, etkinliklerini ve yetki alanlar›n› daraltmamal›y›z.
Yolsuzluk ve israfla mücadelede kritik öneme sahip Kamu ihale sisteminin fleffafl›¤›n› ar-
t›rmal›, ihale süreçlerini h›zland›rmal›y›z. 

Siyasetin görevi önce kural› koymak, baflta kendisi olmak üzere herkesin bu kurallara uy-
mas›n› sa¤lamak, bu kurallar›n nas›l de¤iflece¤ini de kurallara ba¤lamakt›r. Kamu idaresi-
nin kurumsal altyap›s›n› güçlendirecek bu ad›mlar, flirketlerimizin daha düzgün ve eflit
flartlarda rekabet etmesini sa¤layacak ve büyümeye ayr› bir ivme kazand›racakt›r. 

Türk ifl dünyas› olarak bu yönde at›lacak tüm ad›mlar› destekleyece¤iz. ‹fl ve yat›r›m orta-
m›n›n iyilefltirilmesi engellerin kald›r›lmas›, TOBB'nin en önemli gündem maddesi olma-
ya devam edecektir. 

De¤erli dostlar›m

Tarih boyunca Anadolu dünyan›n en zor ve çetin co¤rafyas› olmufltur. Bu co¤rafya d›fl ge-
liflmelere her zaman duyarl›d›r. Tabi böyle bir co¤rafyay› yönetmek de kolay de¤ildir.
Devletleraras› iliflkiler ç›kar iliflkileridir. Bu yüzden d›fl iliflkilere hissi ve tepkisel yaklafl›m-
lar, hem uluslararas› menfaatlerimiz, hem de ekonomimiz için zararl› olmufltur. Büyük bir
devlet gelene¤i ve tarihi bulunan Türkiye'nin, bu gerçe¤i özellikle dikkate almas› gerekir.

DAHA ‹Y‹ B‹R GELECEK DAHA ‹Y‹ B‹R TÜRK‹YE ‹Ç‹N GÖRÜfi VE ÖNER‹LER-VI
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Öte yandan uluslararas› iliflkilerimizde tarihi kültürel ve co¤rafi yak›nl›kta oldu¤umuz böl-
gelere yönelik aç›l›mlar do¤ru ve yararl›d›r. Bu çerçevede, terörle mücadele, Irak ve K›b-
r›s baflta olmak üzere, ülkemiz aç›s›ndan hayati önem tafl›yan, hakl› ve hassas oldu¤umuz
bu konular›n pefli b›rak›lmamal›d›r. 

Ülkemizin gelece¤i aç›s›ndan çok önemli olan ve 50 y›ld›r yat›r›m yapt›¤›m›z Türkiye-AB
iliflkileri önemli bir aflamaya gelinmifl, üyelik müzakereleri bafllam›flt›r. Bu noktaya gelme-
mizde, iktidar› ve muhalefetiyle, Meclisimizin kaydetti¤i ilerleme, fevkalade önemli ve
umut vericidir.

Yakalad›¤›m›z h›z ve azmi bundan sonra da kaybetmemek için, gereksiz tart›flmalarla va-
kit harcamamal›y›z. Popülist ve siyasi tart›flmalara bo¤ulup, Türkiye'nin gelece¤i için bu
kadar önemli olan bir konuda yavafllamaya ve hele gerilemeye tahammül edilemez. Buna
izin verilemez.

AB süreci reel sektörümüz aç›s›ndan f›rsatlar› ve riskleri içeren yeni bir dönüflüm süreci-
dir. fiirketlerimizi bu sürece haz›rlayacak, sektörlerimizin hassasiyetlerini müzakerelere
yans›tacak sistemler kurmal›y›z. Böyle bir sistem, yar›n uyumla ilgili ciddi s›k›nt›lar yaflan-
maya bafllad›¤›nda azalacak kamuoyu deste¤inin sürdürülmesi aç›s›ndan da, siyasi iktidar-
lar›n yarar›nad›r. Gümrük birli¤i sürecinde, ifl dünyas›n›n görüfllerinin dikkate al›nmama-
s›n›n yol açt›¤› hatalar› ve bunun bize nelere mal oldu¤unu unutmayal›m.

D›fl politika alan›nda riskler yan›nda büyük f›rsatlar da bizi bekliyor. Bakü-Ceyhan petrol
boru hatt›, bizim aç›m›zdan, 21. yüzy›l›n flu ana kadarki en büyük uluslararas› projesidir.
Buna ilave olarak, Azeri Rus ve Kazak petrolüyle gaz›n›n Türkiye üzerinden Avrupa'ya ta-
fl›nmas› projeleri, Türkiye'yi dünyan›n stratejik enerji merkezi haline getirecektir. Böylece
Ceyhan, dünyan›n bafll›ca enerji terminallerinden biri haline gelecektir.

Di¤er taraftan Türkiye, bütünleflen bir Avrupa pazar› ile Çin baflta olmak üzere uzak do-
¤unun h›zla büyüyen ekonomilerinin ortas›nda bulunuyor. Hemen do¤umuzda, enerji aç›-
s›ndan büyük bir öneme sahip, ama dünya ticareti ve sanayisiyle henüz entegre olmayan,
kocaman bir bölge var. Peki bu büyük bölgeyi dünya ekonomisinin bir parças› yapacak,
ekonomik altyap›ya ve giriflimci kapasitesine kim sahiptir? Bizler sahibiz. 

Bak›n Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya bu genifl co¤rafyada 1 milyar kifli yafl›yor. Ama bu
bölgedeki toplam sanayi ürünleri ihracat›n›n yüzde 65'ini tek bafl›na Türkiye yap›yor. Üs-
telik bunu do¤al kaynaklara dayal› yapm›yoruz. Bizim en büyük do¤al kayna¤›m›z müte-
flebbis gücümüzdür.

Bu co¤rafyada sanayileflmenin ve özel sektöre dayal› kalk›nman›n tek örne¤i biziz. Güm-
rük Birli¤i'nin de sayesinde Avrupa pazar›yla derinleflmifl ticari entegrasyonumuz var. ‹h-
racat›m›z›n yar›s›ndan fazlas›n› buraya yap›yoruz.

Bu yüzden Atlantikten Pasifi¤e, Avrasya'n›n iki ucunu bir araya getirecek, Avrasya'n›n or-
tas›nda kalan bu büyük bölgeyi dünya ekonomisine entegre edecek olanlar baflkas› de¤il
bizleriz. Bizim d›fl›m›zda bunu sa¤layacak iktisadi altyap›ya sahip baflka bir bölge ülkesi
yoktur. Biz bu bölgenin; hem iktisadi, hem endüstriyel anlamda en büyük gücüyüz.
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Bir di¤er önemli husus, Çin limanlar›n›n 1.2 trilyon dolar› geçen d›fl ticaret hacmi karfl›s›n-
da art›k yetersiz kalmas›d›r. Çin'e giden alternatif ikmal yollar› aranmaktad›r. ‹kmal yolla-
r›n›n geçece¤i en makul güzergâh, zaten bizim ata yurdumuz olan Orta Asya'd›r. Ça¤›m›-
z›n ‹pek Yolu'nu gerçeklefltirmek için, tarih bizi yeniden göreve ça¤›rmaktad›r.

Öte yandan, hem ülkemizin ç›karlar›, hem dünya ekonomisinin istikrar›, enerji nakil yol-
lar›n›n, bizim de bir parças› oldu¤umuz içinde bulundu¤umuz bat› dünyas› için, güvenilir
olmas›n› gerektirmektedir. Art›k günümüz dünyas›nda, enerji nakil yollar›n›n güvenli¤i-
nin, iktisadi ve sosyal dönüflümle sa¤lanabilece¤i görülmüfltür. Türkiye, ekonomisinin ar-
tan bölgesel entegrasyonuyla, bunu da gerçeklefltirecek kapasiteye sahip tek ülkedir.

Bu yüzden bizler küresel düflünmek, küresel e¤ilimleri dikkate almak zorunday›z. Bu yüz-
den TOBB art›k global arenan›n aktif bir oyuncusu olmak durumundad›r. Sizlerin hak hu-
kuk ve menfaatlerini sadece ülkemizde de¤il, küresel ortamda savunaca¤›z. 

D›fl politikam›z›n temeline de, ekonomiyi yerlefltirmek zorunday›z. Say›n Baflbakan›m›z›n
Türk ifl alemine önderlik ederek yurtd›fl›nda gerçeklefltirdi¤i temaslar›, bu aç›dan fevkala-
de önemli buluyor, destekliyor ve memnuniyetle karfl›lafl›yoruz. Çünkü rekabet etti¤imiz
ülkeler de, y›llard›r böyle yap›yor. Kendi özel sektörlerinin yoluna açacak, onlara yeni f›r-
satlar sa¤layacak giriflimlerde bulunuyorlar.

Türkiye ekonomisi, küreselleflme sürecinin d›fl›nda kalarak, kap›lar›n› kapatarak, içine dö-
nük bir yap› içinde büyüyemez, geliflemez. Milliyetçilik art›k, küresel ortamda rekabet gü-
cü olan ekonomilere ve bunu sa¤latacak büyük flirketlere sahip olmakt›r. Nas›l ki rakiple-
rimiz, milli ç›kar tan›mlar›n›n merkezine, kendi flirketlerinin ç›karlar›n› yerlefltiriyorsa, biz
de öyle yapmal›y›z. Bayra¤›m›z›, dünyan›n dört bir yan›nda flerefle dalgaland›racak flirket-
lere ve ürünlere ihtiyac›m›z var. Bunlar› yap›yoruz ama daha ço¤unu yapmal›y›z. 

‹flte bu nedenle de¤erli arkadafllar›m, Sizler iki önemli misyonu birden yükleneceksiniz.
Bir tarafta Türkiye ekonomisinin büyümesi ve geliflmesi sorumlulu¤unu tafl›yacaks›n›z.
Öte yandan Türkiye'nin yurtd›fl›ndaki uç beyleri olacak ve ülkemizi temsil edeceksiniz.
Türkiye'yi bu bölgenin ekonomik süper gücü yapacak olan, Sizlersiniz.

Tüm siyasilerimizin ve bürokratlar›m›z›n, bu camiaya yard›mc› olmalar›n› destek vermele-
rini bekliyoruz. Yurtiçinde ve d›fl›nda bu camian›n s›k›nt›lar›na sahip ç›k›n tek bafl›na b›-
rakmay›n. Onlar›n çabas› ülkemiz içindir. Onlar›n baflar›s›, Sizin ve ülkemizin baflar›s›d›r.
Onlar›n dünyada sa¤layaca¤› prestij, Sizin ve ülkemizin prestijidir. 21. asr› bu büyük camia
Türk asr› yapacakt›r. Türkiye bu cefakâr ve giriflimci insanlar›n s›rt›nda yükselecektir. 
De¤erli dostlar›m

Dünyan›n en büyük 10 ekonomisinden biri olmak, dünyada sözü geçen bir ülke olmak,
dünyan›n gelece¤ini belirleyen bir ulus olmak elimizdedir. Ama bunun için, dün yapama-
d›¤›m›z› bugün yapmak mecburiyetindeyiz. Bafllad›¤›m›z ifli bitirmek zorunday›z. 

DAHA ‹Y‹ B‹R GELECEK DAHA ‹Y‹ B‹R TÜRK‹YE ‹Ç‹N GÖRÜfi VE ÖNER‹LER-VI
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Biz popülizm de¤il, gelece¤imizi istiyoruz. Geriye de¤il, ileriye bakmak istiyoruz. Büyük
bedeller ödeyerek kazand›¤›m›z ekonomik istikrardan tekrar geriye dönmek istemiyoruz.
‹stikrars›z ve k›r›lgan bir ekonomiyle, ne uluslararas› iliflkilerde, ne temel milli davalar›m›z-
da baflar› sa¤lanabilir, ne de muas›r medeniyet seviyesini ulaflabiliriz.

‹ktidar› muhalefeti ve sivil toplumuyla siyasi ve ekonomik istikrar›n hayati öneme haiz ol-
du¤unu görmeli, bunun sars›lmas›na yol açmaktan özellikle kaç›nmal›y›z. Politik kutup-
laflmalar›n yol açt›¤› çat›flmalarla zaman kaybetmek, y›ld›z›n›n parlad›¤› bu anda, Türki-
ye'ye kötülük yapmakt›r.

Geçmiflte bu çat›flma kültürü hepimize kaybettirdi, ülkemize kaybettirdi. ‹htiyac›m›z kav-
ga ve kutuplaflma de¤il, bafllayan dönüflüm sürecini, uzlaflma içinde ve do¤ru bir flekilde
yönetebilmektir. Unutmamal›y›z ki, devleti, milleti ve ülkesiyle bir bütünüz. Büyük ülke
olman›n, memleketin birlik ve beraberli¤inden geçti¤ini, insanlar›m›za anlatmal›y›z. 

‹çinde bulundu¤umuz ça¤›n temel fliar›, Anayasam›zda yaz›ld›¤› gibi; demokratik, laik,
sosyal hukuk devleti yap›m›z› korumakt›r. Bunlar ülkemizin tart›fl›lmaz de¤erleridir. Bu
yap›, geliflmifl bir toplum olmak için gerekli üç temel hürriyetin; düflünce hürriyeti din ve
vicdan hürriyeti ile teflebbüs hürriyeti'nin garantisidir.

Ayn› gemide olman›n bilinciyle kurumlararas› uzlaflmay› uzlafl› kültürünü ve ortak ak›l in-
fla etme al›flkanl›¤›n› hâkim k›lmak zorunday›z. Baflar›n›n baflaraca¤›m diyene ait oldu¤u-
nu hep ak›lda tutarak, Kurtulufl savafl›nda hangi zorlu koflullardan baflar›yla ç›kt›¤›m›z› her
zaman hat›rlayal›m. Bu vatan›n insanlar›, en zor flartlarda omuz omuza birlikte savaflarak,
bu co¤rafyan›n vatan olmas›n› sa¤lad›. Bu baflar› hikâyesini devam ettirmek, çocuklar›m›-
za gurur duyaca¤›m›z bir ülke b›rakmak istiyoruz. 

Yürekten inan›yorum ki, reformlar› lay›k›yla yapar ve yap›sal dönüflümü tamamlarsak, Al-
lah'›n izniyle bizlerden sonra ülkemizi emanet edece¤imiz nesile, tarihi bir baflar› öyküsü
b›rakm›fl olaca¤›z. Biz kendimize müteflebbis gücümüze güveniyoruz. Karfl›m›za kim ç›-
karsa ç›ks›n baflar›l› oluruz, yeter ki hep birlikte dural›m. Biz Türkiye ekonomisini mo-
dernlefltirecek ve güçlendirecek bu dönüflüm sürecinin destekçisiyiz. Destekçisi olmaya
da devam edece¤iz. 

K›ymetli dava arkadafllar›m

Sizler; Türkiye'nin giriflimcileri, kanaat önderleri, müteflebbis insanlar›, hem ülkemizin si-
yasi ve ekonomik istikrar›n›n garantisi, hem de ekonomideki dinamizmin kayna¤›s›n›z.
Sizler farkl›l›klar› birlefltiren hoflgörünüz ve uzlafl› kültürünüzle, ülkemizin birlik ve bera-
berli¤inin teminat›s›n›z. 

Sizler küresel rekabet ortam›ndaki baflar›n›z ve çal›flmalar›n›zla, her zaman ülkemizin gu-
rur kayna¤› olmaya devam edeceksiniz. Türk insan›n›n tüm dünyada baflarma ve ilerleme
azmini, müteflebbis ruhunu temsil eden, Siz de¤erli giriflimcilerimizle gurur duyuyorum.
Böyle bir camiaya Baflkanl›k yapmak onurlar›n en büyü¤üdür. Hepinize baflar›lar diliyo-
rum. Yolumuz aç›k olsun.





Avrasya Ticaret ve Sanayi Odalar›
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Avrasya ülkeleri olarak, co¤rafi konumumuz, komfluluk iliflkilerimiz, ortak tarihimiz ve
kültürümüz, ortak geliflme ve kalk›nma hedeflerimiz, iflbirli¤imizi zorunlu k›lmaktad›r.
Aram›zdaki ticari ve ekonomik iflbirli¤inin gelifltirilmesi, bölge bar›fl›n›n güçlendirilmesine
ve refah›n art›fl›na da katk› sa¤layacakt›r. 

Ülkelerimizin kalk›nmas› için, gelecekte bugün oldu¤undan çok daha de¤erli olacak Av-
rasya co¤rafyas›n›n istikrar kazanmas› ve geliflmesinin gerekli oldu¤unu biliyoruz. Bu ge-
liflmeler do¤rultusunda, vizyonumuzu geniflleterek, kaynaklar›m›z› verimli bir iflbirli¤i içe-
risinde, daha uzun vadeli planlarla de¤erlendirmek zorunday›z. 

Enerji kaynaklar›n›n nas›l de¤erlendirilece¤i ve bu kaynaklardan en etkin flekilde nas›l ya-
rarlan›labilece¤i, bölgede refah ve sürdürülebilir kalk›nman›n sa¤lanmas› ile yak›ndan il-
gilidir. Enerji ve altyap› konular›nda bölgesel veya ikili bazda bir araya gelinerek, görüfl
de¤ifliminde bulunulacak bir mekanizma yarat›lmas› bölgeye çok olumlu katk›larda bulu-
nabilecektir.

Avrasya bölgesinin, do¤al gaz ve maden kaynaklar›n›n yan›s›ra, su kaynaklar›n›n da son
derece önem kazand›¤› görülmektedir. Bölgenin zengin su kaynaklar›na sahip olmas› ne-
deniyle hidroenerji, bölgemiz ülkeleri aras›nda en fazla iflbirli¤i gerektiren konulardan bir
di¤eridir.

fiunu da biliyoruz ki, tabii kaynaklara sahip olmak ve ülke ekonomisini, sadece petrol, gaz
gibi kaynaklara ba¤lamak yeterli olmuyor, ülkelerin rekabet gücünü artt›rm›yor. Enerji
kaynaklar› d›fl›nda, sanayi ve ticarete yönelerek, güçlü bir giriflimci grup yaratmak ve bu-
nu ekonominin motoru haline getirmek gerekiyor. 

Bunun için biz TOBB olarak, deneyimlerimizi paylaflmaya ve ihtiyaç duyulan güçlü ku-
rumsal iflbirli¤ini, bölgedeki muhataplar›m›z›n hizmetine sunmaya amadeyiz. Farkl› co¤-
rafyalarda uygulamaya koydu¤umuz oda gelifltirme projelerini sizlerle de paylaflmaya haz›r›z.
Bölgede kobi'lerin kurulmas›, verimli flekilde iflletilmesi ve üretimin pazarlara aktar›lmas›
konusunda da hep birlikte çal›flabiliriz.

Avrasya Ticaret ve Sanayi Odalar›
2. Zirve Toplant›s› 
28 May›s 2006, Ankara
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Bölgenin dinamizmini hayata geçirmek için, ulaflt›rma alan›nda sa¤lanacak iflbirli¤i de çok
önemlidir. Bölgedeki ulaflt›rma iliflkilerinin, mevcut sorunlar› ortadan kald›rma ve bütün
taraflara avantaj sa¤lamaya yönelik bir iflbirli¤i yaklafl›m›yla ele al›nmas› gerekmektedir.

Ulaflt›rma konusunda, s›n›r kap›lar› geçifllerinde kolayl›k sa¤lanmas› ve geçifllerin h›zla ya-
p›labilmesi için, bu kap›lar›n modernizasyonu zorunludur. Bu konuda, birli¤imiz girifli-
miyle, yap-ifllet-devret modeli çerçevesinde bafllat›lan bir projeyi de, örnek olarak vermek
isterim: 

Ulaflt›rma alan›nda, bölge ülkeleri aras›nda,
• Karayolu kullan›m›nda, ortak ücret ve tarife politikas›n›n uygulamaya konulmas›, 
• Gümrük altyap›s›nda rehabilitasyon çal›flmalar›na h›z kazand›r›lmas›, 
• Avrupa ülkeleri aras›nda uygulanmakta olan, belirli bir kota sistemine göre, serbest ve
sorunsuz geçifl imkân› sa¤layan sistemin benzerinin oluflturulmas›, 
• Baz› ülkelerde uygulanan yüksek geçifl ücretlerinin düflürülmesi,
• Eflit rekabet flartlar› içinde, ortak kara tafl›mac›l›¤› flirketleri kurulmas›n›n teflvik edilme-
siyle, büyük faydalar temin edilecektir.

Baflka ortak giriflimimiz de, orta asya ekonomilerinde, özellikle hizmet ve lojistik sektörle-
rinde, bölgesel entegrasyonun ve rekabetin geliflmesini sa¤lamak için, tarihsel ipek yo-
lu'nu canland›rmak olabilir. 

Tarihi ipek yolu'nun yeniden faaliyete geçmesinde, stratejik bir konuma sahip olan ülke-
lerimizin, ulafl›m ve lojistik imkânlar›n›n gelifltirilmesi için, her türlü iflbirli¤ini de¤erlendir-
meliyiz. 

Bu projenin baflar›s›, ayn› zamanda uluslararas› taahhüt ve kat›l›m› gerektirmektedir. Bu ko-
nuda uluslararas› kara yolu nakliyeciler birli¤i IRU ile ortak çal›flmalar yürütüyoruz. Bunun-
la birlikte, Kars-Tiflis demiryolu projesinin ivedilikle tamamlanmas›, ‹stanbul-Almat› kontey-
n›r demiryolu hatt›n›n etkin kullan›m›n›n sa¤lanmas›, fayda sa¤layacakt›r.

Bölgemiz aç›s›ndan en önemli geliflmelerden birisi de, Avrupa Birli¤i'nin geniflleme süreci
kapsam›nda, Türkiye'nin üyelik müzakerelerine bafllamas›d›r. Türkiye, Avrasya co¤rafyas›-
n›n merkezinde bir köprü konumundad›r. 

Dolay›s›yla, Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne üye olmas›yla birlikte, AB art›k kafkasya ile kom-
flu haline gelecek ve orta asya'ya geçifl imkân› elde edecektir. Öte yandan, Türkiye'nin AB
üyeli¤i, sadece Türkiye için de¤il, bölge ülkeleri için de önemli avantajlar sa¤layacakt›r. 

Bu avantajlar› somut kazan›mlara çevirmek için, ülkelerimiz aras›nda ortakl›k ve iflbirli¤i an-
laflmalar›yla, serbest ticaret anlaflmalar› akdedilmesi de, büyük önem arz etmektedir. Uzun
vadede iflgücü, sermaye ve mallar›n serbest dolafl›m›n› sa¤lamak üzere, öncelikle, tercihli ti-
caret sisteminin de¤erlendirmeye al›nmas›n›n önemli bir ad›m olaca¤›n› düflünüyoruz.
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Bununla birlikte, uzun vadeli ekonomik iflbirli¤i programlar› ve icra planlar›n›n tüm ülke-
lerle en k›sa sürede imzalanmas›, ikili ticari ve ekonomik iliflkilerimizin somut projeler te-
melinde ve bir uygulama takvimi çerçevesinde gelifltirilmesine imkân sa¤layacakt›r.

Bölgeye daha fazla yat›r›m çekebilmemiz aç›s›ndan, ticaret ve yat›r›m ortam›n›n iyilefltiril-
mesi gereklidir. Bölgede yat›r›m ve ticaretin kolaylaflt›r›lmas›n› sa¤layacak düzenlemeleri
hep birlikte gerçeklefltirmeliyiz. 

Ulaflt›rma ve ticaret alanlar›nda yaflanan s›k›nt›lar›n giderilmesi amac›yla vizelerin al›m›,
çal›flma lisans› ve oturma izni konular›ndaki sorunlar›n giderilmesi de, bir baflka gündem
konusudur. 

Bu ifllemlerin kolaylaflt›r›lmas›, vatandafllar›m›z›n ve ifladamlar›m›z›n daha kolay münase-
bet tesis etmelerini sa¤layacakt›r. Gümrüklerde karfl›lafl›lan sorunlar›n çözümü için, bir
mekanizma oluflturulmas›n›n de¤erlendirilmesi de üzerinde durmam›z gereken bir baflka
husustur.

fiüphesiz ticaretin geliflmesinin en önemli unsurlar›ndan biri de, hukuksal aç›dan güveni-
lir bir ortam›n bulunmas›d›r. Bu nedenle bölge ülkelerine mensup ifladamlar›n›n, potansi-
yel sorunlar›na iliflkin çözümler bulacak, bir tahkim müessesesine ihtiyaç vard›r. 

Bu itibarla, birinci zirvede, “Avrasya tahkim divan›”n›n oluflumu ve faydalar› de¤erlendiril-
mifltir. Bu yönde, birli¤imizce, Avrasya tahkim merkezi sözleflmesi üzerinde çal›flmalar ya-
p›lm›flt›r. Bu konuda hükümetlerimizin verece¤i destek, daha h›zl› yol almam›z› sa¤laya-
cakt›r.   

Ticari ve ekonomik iliflkilerde ç›kabilecek ihtilaflar›n, ivedilikle çözümlenebilmesi için,
eflit kat›l›ml› bir tahkim mekanizmas›n›n kurulmas› çal›flmalar›n›n teflvik edilmesini diliyo-
ruz. 

Yine ilk zirve'de mutabakata var›ld›¤› üzere, bölgedeki ifl çevreleri aras›nda, ifl imkânlar›-
n›n ve güncel ekonomik geliflmelerle ilgili bilgi paylafl›m›n›n, etkin bir flekilde sa¤lanmas›
amac›yla, elektronik bir ortam oluflturulmas› konusunda birli¤imizce, gerekli altyap› haz›r-
lanm›flt›r.  

Ancak, bugüne kadar, bu portal›n iflletilmesine iliflkin, henüz bir geliflme sa¤lanamam›flt›r.
Bu çal›flman›n tüm Avrasya odalar›n›n da aktif kat›l›m›yla, bölgedeki ifl imkânlar›n›n de-
¤erlendirilmesine önemli katk›s› olaca¤›n› umuyoruz. 



‹slam Ticaret 
Sanayi Odas› Toplant›s› 
28 May›s 2006, Ankara
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‹slam Ticaret 
Sanayi Odas› Toplant›s› 
28 May›s 2006, Ankara

Türkiye binlerce y›l dünyan›n siyaset ve medeniyet befli¤i olan topraklarda, 21. yüzy›la da
bölgesel bir güç olarak girmifl büyük bir ülkedir. Ayr›ca, geçen y›l Avrupa Birli¤i ile baflla-
t›lan müzakere süreci, ve sonucunda hedefledi¤imiz AB'ye tam üyeli¤imiz, ülkemizin ya-
n› s›ra bölgemiz ve tüm insanl›k için tarihi bir dönüm noktas› olacakt›r. 

370 milyar dolar› bulan gayri safi milli has›las›yla, Do¤u Avrupa ve Orta Do¤u'nun en bü-
yük, dünyan›n ise 17. büyük ekonomisi olan Türkiye, önümüzdeki dönemde çok daha bü-
yük baflar›lara imza atacakt›r. Bir çok uluslar aras› araflt›rma kuruluflu, yapt›klar› projeksi-
yonlarda, Türkiye'yi orta vadede dünyan›n en büyük ilk 10 ekonomisi aras›nda göster-
mektedir.  

Toplam d›fl ticaret hacmi 190 milyar dolar olan Türkiye'nin, ihracat›n›n yüzde 90'› sanayi
ürünüdür. Türk ifladamlar› olarak özellikle tekstil, otomotiv, makine, demir çelik ve g›da
sektörlerinde ciddi bir tecrübemiz bulunmaktad›r. Türkiye Ortado¤u ve Kuzey Afrika ül-
kelerinin, toplam sanayi ihracat›n›n yüzde 65'ini tek bafl›na gerçeklefltirmektedir.

75 milyar dolarl›k ihracat›m›z›n, yüzde 65'ini ise, Avrupa, ve ABD gibi en geliflmifl ve reka-
betçi piyasalara yap›yoruz. Bu durum, Türk ihraç ürünlerinin kalitesini, ve Türk firmalar›-
n›n rekabet gücünü ortaya koymaktad›r. Türkiye'deki bu olumlu geliflmeleri ve potansiye-
li, siz dostlar›m›zla paylaflarak, aram›zda kal›c› ve verimli bir iflbirli¤i ortam› oluflturmak ar-
zusunday›z. 
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Sayg›de¤er Misafirler,

Türkiye'de, bütün sektörlerden 1 milyon 200 bin firma ve 364 Oda ve Borsay› temsil eden,
özel sektörümüzün çat› kuruluflu Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, Avrupa'n›n en büyük
oda sistemlerinden birisidir. TOBB uluslararas› alanda gerçeklefltirdi¤i etkinliklerle, h›zla
geliflen küresel bir aktör niteli¤ine de sahiptir.

Birli¤imiz Milletleraras› Ticaret Odas›, ICC'nin Yönetim Kurulu  üyesidir, ve ICC'ye ba¤l›
Dünya Odalar Federasyonu'nun Baflkanl›¤›n› yürütmektedir. Ayr›ca, 44 ülkeden 2000 oda-
n›n üyesi oldu¤u Eurochambers'›n  yönetim kurulu üyesiyiz.  

ECO Ticaret ve Sanayi Odas›, Balkan Odalar Birli¤i ve Karadeniz Ticaret ve Sanayi Oda-
s›'n›n da kurucusu üyesi olan TOBB, Uluslararas› Kara Tafl›mac›l›¤› Birli¤i, ve uluslararas›
Global Standartlar Organizasyonu'nun Türkiye'deki garantör kurulufludur.

Sayg›de¤er Konuklar,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin verdi¤i baz› önemli hizmetler hakk›nda da sizleri k›-
saca bilgilendirmek isterim. Sizlerle paylaflaca¤›m ilk projemiz, halklar›m›z›n ortak üzüntü
kayna¤› Filistin sorunuyla alakal›.

2003 y›l›nda Filistin ve ‹srailli meslektafllar›m›zla yapt›¤›m›z görüflmede, bölgede kal›c› ba-
r›fl›n tesis edilmesine, ifl dünyas›n›n temsilci kurulufllar› olarak, katk› sa¤layabilece¤imizi
gördük. 

Filistin ve ‹srail'e ziyaretlerde bulunduk ve Baflbakan›m›z Sn. Erdo¤an, Filistin Baflbakan›
Sn. Abbas ve ‹srail baflbakan›n›n deste¤iyle, Ankara Forumu ad› alt›nda, bir “problem çöz-
me ve koordinasyon mekanizmas›” kurduk. Bu iflbirli¤ini somut projelerle desteklemek
için yola ç›kt›k.

Bu kapsamda, öncelikle Gazze'de y›llard›r kapal› tutulan ve binlerce Filistinli kardeflimize
ifl imkan› sa¤layacak olan, at›l bir sanayi bölgesinin yeniden canland›r›lmas›n› hedefledik.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i öncülü¤ünde, yeniden yap›land›rmas›n› ve iflletmesini
üstlenece¤imiz, Gazze Sanayi Bölgesi'yle, bölge halk›n›n refah›n› art›rmak, ve dünyayla
olan irtibatlar›n› güçlendirmek istiyoruz.

Sizlerle paylaflmak istedi¤im ikinci giriflimimiz ise, bölgemizde ifl ortam›n› gelifltirmek ve
oda sistemlerini güçlendirmekle alakal›. Bildi¤iniz gibi, OECD bünyesinde, Ortado¤u ve
Kuzey Afrika bölgesine yönelik, iyi yönetiflim ve yat›r›m konular›ndan oluflan, üç y›ll›k bir
program gelifltirilmifltir. 

Bu program bünyesinde, birli¤imiz taraf›ndan bölge ülkelerine yönelik, 2 y›l süreli, “Pro-
moting Business Development in the Middle East and North Africa” isimli bir ifl gelifltirme
projesi haz›rlanm›flt›r. Proje, birli¤imiz denetiminde, ve ‹slam Ticaret ve Sanayi Odas›'n›n
yak›n iflbirli¤inde, Türkiye Ekonomi Politikalar› Araflt›rma Vakf›m›z taraf›ndan hayata ge-
çirilmektedir. Bu kapsamda ilk olarak Filistinli oda temsilcilerine e¤itim verilmifltir.
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Üçüncü giriflimimiz ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin gurur kayna¤› olan, modern

bir üniversitedir. Biz, kalk›nman›n temel unsurlar›ndan birinin, e¤itim oldu¤unu çok iyi bi-

liyoruz. Gençlerimizin ça¤dafl e¤itim imkanlar›yla, bilgi ve tecrübe kazanarak, gelece¤in ifl

dünyas›nda aktif görev almas›n› hedefliyoruz.

Bu yüzden ça¤›m›z›n dinamizmine uygun giriflimci nesiller yetifltirmek, üniversite-sanayi

iflbirli¤inde baflar›l› örnekler sunmak, teknolojik bulufl ve patent çal›flmalar›na öncülük et-

mek, ekonomik geliflmenin bilimsel altyap›s›n› sa¤lamak amac›yla, ekonomi ve teknoloji

üniversitesi'ni kurduk. Biz sahip oldu¤umuz bu tecrübe ve birikimi, siz de¤erli dostlar›m›z-

la paylaflarak daha yak›n iflbirli¤i imkanlar› bulma noktas›nda desteklerinizi bekliyoruz.  

Say›n Konuklar,

Bilindi¤i üzere, ‹slam Odas› 30 y›ld›r, üye ülkelerin ilgi ve katk›lar› ile aktif bir flekilde ça-

l›flmalar›n› sürdürmektedir. ‹slam Odas›'n›n bugüne kadar oldu¤u gibi, bundan sonra da

görevini baflar›yla sürdürebilmesi için, hepimiz oda faaliyetlerine aktif bir flekilde kat›lma-

l›y›z. 

Zira dünya nüfusunun yüzde 22'sini oluflturan ‹slam ülkelerinin, dünya gayri safi gelirin-

den ald›¤› pay, yüzde 5, dünya ticaretinden ald›¤› pay ise yaln›zca yüzde 8'dir. ‹slam ülke-

lerinin kendi aralar›ndaki ticaret oran›ysa, sadece yüzde 13'tür. Hiç flüphe yok ki bu ra-

kam, ‹slam ülkelerinin sahip oldu¤u ifl potansiyelini yans›tmamaktad›r. 

‹slam ülkeleri kendi aralar›nda pek çok alanda iflbirli¤i yapma imkân›na sahiptirler. Önce-

likle inflaat, tekstil, g›da, otomotiv, haberleflme, turizm gibi sektörleri, bafll›ca iflbirli¤i alan-

lar› olarak hedeflememiz mümkündür.

Hükümetlerimiz, özel sektörünü güçlendirme yönünde ciddi çaba sarf etmelidir.  Çünkü,

ekonomik faaliyetin bafll›ca aktörü, özel sektördür. Ülkelerin kalk›nmas›ndaki perfor-

mans, dinamik, giriflimci ve rekabet kapasitesine sahip, güçlü bir özel sektörle gelifltirile-

bilecektir.

Ülkelerimizdeki iktisadi problemlerin çözüm yolu, ifladamlar›n›n aktif bir biçimde, karar

alma süreçlerine dahil edilmesidir. Ayr›ca, bugüne kadar, iliflkilerimizin arzu edilen sevi-

yeye ulaflmamas›n›n, ard›nda yatan önemli bir sebep de, iflin as›l sahiplerinin, yani biz ifl

adamlar›n›n, tart›flma ve karar alma süreçlerine aktif olarak kat›lamamas›d›r. 

Bildi¤iniz üzere, Say›n Cumhurbaflkan›m›z›n baflkanl›¤›n› yapt›klar›, ‹slam Konferans› Tefl-

kilat› Ekonomik ve Ticari ‹flbirli¤i Daimi Komitesi-‹SEDAK'›n 20. toplant›s› kapsam›nda,

2004 y›l›nda ‹stanbul'da büyük bir ekonomi konferans› düzenlenmifltir. Bu konferans kap-

sam›nda, birli¤imiz taraf›ndan düzenlenen, “‹fladamlar› Forumu”nda, üye ülkelerin, ticaret

ve sanayi odalar› üst kurulufl baflkanlar›yla, önde gelen ifladamlar›n› bir araya getirdik. 
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Bu foruma, yaklafl›k 40 ülkeden, 250 ifladam› kat›ld›. Son derece verimli çal›flmalar gerçek-
lefltirildi. Forumun sonucunda da ifladamlar›n›n belirledikleri sorunlar, ‹fladamlar› ve Ba-
kanlar Ortak Oturumu'nda tart›fl›lm›flt›r. Biz bu forumda özellikle, ‹slam ülkelerinde özel
sektörün kurumsal geliflimi üzerinde durduk. Ve ifl adamlar›n›n ancak, kendilerini temsil
eden, kurumsal mekanizmalar vas›tas›yla, bu görevi ifa edebileceklerini ifade ettik. 

Çünkü ancak böyle mekanizmalar vas›tas›yla tart›flmalara anlaml› bir biçimde kat›labilir
ancak böylece, ekonomik reform programlar›na sahip ç›kabiliriz. Bütün bunlar› sa¤laya-
cak mekanizma da; oda sistemidir. Bizim önerimiz ‹slam ülkelerine yönelik bir oda gelifl-
tirme projeleri zinciri kurmakt›r. 

Türkiye deneyimi, iyi iflleyen bir oda sisteminin; iki temel flarta ba¤l› oldu¤unu ortaya koy-
maktad›r: Zorunlu üyelik ve demokratik seçimler. Böylece genifl bir tabana yay›lacak ve ifl
dünyas›n›n gerçek temsilcisi olacak odalar, ekonomik reform sürecini sahiplenecektir. Ay-
n› zamanda bu yolla, ekonomik reform programlar›na yerel destek sa¤lamam›z da müm-
kün olacakt›r.





Milletleraras› Ticaret Odas›
(MTO-ICC) Genel Kurulu

18 Temmuz 2006, ‹stanbul
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Milletleraras› Ticaret Odas›
(MTO-ICC) Genel Kurulu
18 Temmuz 2006, ‹stanbul

Yaklafl›k 70 küsur y›ld›r ülkemize hizmet veren Milletleraras› Ticaret Odas›'n›n Türkiye
Milli Komitesi, camiam›z›n her zaman d›fla aç›lan penceresi olmufltur. K›saca ICC olarak bi-
linen Milletleraras› Ticaret Odas›, bugün tüm dünyada, 94 milli komitesi ve 8000 üyesi ile
evrensel bir organizasyondur. 

Komitemiz 1934 y›l›ndan bu yana, ülkemizde ICC'nin temsilcili¤ini üstlenirken, di¤er ta-
raftan Türk ifl aleminin, uluslararas› arenadaki gözü ve kula¤› olmaktad›r. Gerek ICC'nin
çekirde¤inin oluflturan teknik komisyonlar›nda görev alan temsilcilerimiz, gerek ICC'nin
üst Yönetiminde görev alan de¤erli arkadafllar›m›z sayesinde orada al›nan kararlara, özel
sektörü etkileyen uygulamalara müdahil olabiliyoruz. 

Bununla beraber, belirtmekte fayda görüyorum ki, ülkesinde ses getiren, güçlü Milli Ko-
miteler,  ICC'nin çal›flmalar›n› büyük ölçüde etkilemekte, politikalar›n› yönlendirebilmek-
tedir.

Küreselleflmeyle beraber, ticaretin s›n›r ötesi bir boyut kazand›¤› günümüzde, uluslararas›
alanda yap›lan çal›flmalar›n, özel sektörü etkileyen kararlar›n ve prensiplerin, ülke hükü-
metlerine götürülmesi, büyük önem kazanm›flt›r. Dünya Ticaret Örgütü ve Birleflmifl Mil-
letlerin haz›rlam›fl oldu¤u raporlarda, ICC görüflleri önemli rol oynam›flt›r.

Dünya çap›nda pek çok büyük flirketi ve holdingleri bünyesinde bar›nd›ran ICC, ifl dün-
yas›n› yak›ndan ilgilendiren ticaret, yat›r›m, vergi, rekabet, hukuk, finansman, çevre, fikri
haklar, telekom, nakliye gibi konularda oluflturdu¤u teknik komisyonlar› sayesinde, bü-
yük bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir. Yay›nlar›, düzenlemifl oldu¤u Seminer ve Sem-
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pozyumlar›, üyelerinin hizmetine sundu¤u raporlar› ile bu birikimini her f›rsatta sizlere ak-
tarmaktad›r.

Komitemiz; son y›llarda geleneksel hale gelmifl olan Tahkim Seminerlerinden dördüncü-
sünü 4 Ekim 2005 tarihinde TOBB Salonlar›nda düzenlenmifltir. Yerli, yabanc› pek çok de-
¤erli hukukçunun yer ald›¤› Seminerimizde “Rekabet Hukuku'nda Tahkim'in Yeri” konu-
su incelenmifltir.

Yine her y›l düzenledi¤imiz Bankac›l›k Seminerlerimize, bu y›l da, ara vermeden devam
ettik. Uluslararas› alanda, akreditifler ile ilgili uzmanl›k sertifikas› almak isteyen, pek çok
bankac›, seminerlerimize kat›larak büyük fayda sa¤lad›lar.

Öte yandan, ICC çat›s› alt›nda oluflturulan, “Dünya Ticaret Hukuku Enstitüsü”, uluslarara-
s› düzeydeki ticaret hukuku alan›nda, hukukçular aras›nda bilgi al›flverifli, e¤itim ve arafl-
t›rma imkanlar› sa¤lamakta ve ifl dünyas›n› bilgilendirmektedir. Enstitü'nün dünya çap›n-
da düzenledi¤i seminerlerinden biri de, Komitemizce, 10-12 Nisan 2006 tarihleri aras›nda,
“Uluslararas› Kontratlar” bafll›¤› alt›ndan, ‹stanbul'da düzenlenmifltir.

De¤erli Konuklar, 

Bildi¤iniz üzere, Milletleraras› Ticaret Odas› çat›s› alt›nda büyük bir kurulufl olan Dünya
Odalar Federasyonu (WCF) günümüzde 140 ülkeden 12 bin odan›n üye oldu¤u büyük bir
organizasyondur. Dünya Odalar Federasyonu; odalar›n birbirleriyle görüfl al›flveriflinde
bulunduklar›, ortak projeler  yaratabilecekleri, sorunlar›n› çözebilecekleri küresel bir plat-
form  sa¤lamaktad›r.

Menflei fiahadetnamelerinin Odalar taraf›ndan verilmesi, KOB‹'lerle ilgili yeni projeler ge-
lifltirilmesi, Ata Karnelerinin düzenlenmesi gibi konular›n yan› s›ra Odalar› bir internet a¤›
üzerinden birbirine ba¤layan, “Dünya Odalar A¤›” gibi hizmetleri olan Federasyonun, iki
y›lda bir düzenledi¤i, Dünya Odalar Kongresi'nin beflincisi, 4-6 Temmuz 2007 tarihinde
TOBB'un evsahipli¤inde ‹stanbul'da düzenlenecektir.

Bu büyük organizasyonun çal›flmalar› içerisinde olan camiam›z, Kongre'ye güçlü bir kat›-
l›m beklemektedir. Hat›rlayaca¤›n›z üzere, Federasyonun 2 Aral›k 2005 tarihinde yap›lan
Dünya Konseyi'nde ülkemizi ICC camias›nda uzun y›llar baflar›l› bir flekilde temsil eden
Say›n Rona Y›rcal› Dünya Odalar Federasyonu'nun Baflkanl›¤›na seçilmifltir.

2003 y›l›ndan bu yana Federasyonun Asya Bölgesinden sorumlu Baflkan Vekili görevini
yürüten Say›n Y›rcal›'n›n 2005 y›l›nda Dünya Baflkan› seçilmesi ülkemiz ve Komitemiz ad›-
na son derece gurur verici bir olayd›r. Kendisine baflar› dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz.

Bizim amac›m›z, dün ve bugün oldu¤u kadar, gelecekte de ICC camias› içinde, güçlü bir
Milli Komite olarak yolumuza devam etmektir.Bizi bu günlere getiren güven ve deste¤iniz
için teflekkür ediyoruz. Bu güvenin bize katt›¤› sorumlulukla çal›flmalar›m›za devam ede-
ce¤iz. Tüm çal›flma arkadafllar›ma ve bize her zaman destek olan camiam›za teflekkür edi-
yorum.





D›fl Ekonomik ‹liflkileri Kurulu
(DE‹K) Genel Kurulu

18 Temmuz 2006, ‹stanbul
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D›fl Ekonomik ‹liflkileri Kurulu
(DE‹K) Genel Kurulu
18 Temmuz 2006, ‹stanbul

Bünyesinde, Türk özel sektörün en büyük kurumlar›n› bar›nd›ran DE‹K, Türk özel sektö-
rünün, d›fl iliflkilerinin yürütülmesindeki uzman kurumu durumundad›r. Ticaretin önemi-
nin tüm ülkelerde anlafl›lmas› ve küreselleflmenin bir sonucu olarak, dünya ticaretinin h›z-
la artt›¤› günümüzde, DE‹K'in üstlendi¤i sorumlulu¤un önemi, rakamlardan da görülmek-
tedir.

1990'da 1 trilyon dolara ulaflan dünya ticaret hacmi, 2000 y›l›nda yaklafl›k 6 trilyon dolara
yükselmifltir. 2005 y›l›ndaysa, dünya ticaret hacmi, yüzde 13 artarak, 11 trilyon dolara ulafl-
m›flt›r.

Bu süre zarf›ndan, ülkemizin dünya ticareti içindeki pay› da, artmaya devam etmifltir.
1980'lar›n bafl›nda, ülkemizin dünya ticaretin ald›¤› pay binde 2 civar›ndayken, bu oran
1990'da binde 5'e, 2000'de binde 6'ya ulaflm›flt›r. Son 3 y›lda d›fl ticaret hacmindeki art›flla
birlikte, pay›m›z binde 9'un üzerine ç›km›flt›r.

Son 3 y›lda, son derece h›zl› bir ticari entegrasyon sürecine giren Türkiye, ülkeler s›rala-
mas›nda geçen y›l, 117 milyar dolarl›k ithalatla, dünyada 23. s›radayken, 73 milyar dolar-
l›k ihracatla 34. s›radad›r. 90'l› y›llar boyunca, Türkiye'nin d›fl ticaret hacmi, y›ll›k ortalama
yüzde 9 artm›flt›. Halbuki 2002-2005 aras›nda d›fl ticaret hacmindeki art›fl yüzde 30 civar›n-
dad›r. 

Bu art›fl›n anlam› fludur; Ülkemizin küresel ekonomiye ticari entegrasyonu, inan›lmaz bir
biçimde h›zlanm›flt›r. Türkiye h›zla, dünya ekonomisinin daha önemli bir partneri, daha
önemli bir parças› haline gelmeye bafllam›flt›r. 
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Bunun bir di¤er yans›mas›n›, ülkemize gelen do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar›nda
görüyoruz. 2004 y›l› sonu itibariyle, ülkemize gelen toplam do¤rudan yabanc› yat›r›m, 20
milyar dolar kadard›. 2006 May›s ay› itibariyle, son 12 ayl›k dönemdeki girifl ise, 16 milyar
dolar› geçmifltir.

Tüm bu rakamlar›n üzerine bir de, ülkemizin yaklafl›k 4.5 y›ld›r kesintisiz sürdürdü¤ü, özel
sektör kaynakl›, y›ll›k ortalama yüzde 7 civar›ndaki büyümeyi de ekledi¤imizde, flunu gö-
rüyoruz. Hem co¤rafi anlamda, hem de bu topraklarda yetiflen giriflimci gücümüzün saye-
sinde, Türkiye'nin önemi, geçen yüzy›lda olmad›¤› kadar artm›flt›r.

Eskiden bir kanat ülkesi olarak görülen Türkiye, bugün, dünyan›n gözünün üstünde oldu-
¤u bir bölgenin, merkez ülkesi konumundad›r. Bu yeni konum, Türkiye'nin bölgedeki
varl›¤›na yeni bir anlam yüklemektedir. 

Türkiye, ilk kez, nerede oldu¤u için de¤il, ne oldu¤u için önem tafl›d›¤› bir döneme gir-
mifltir. Dünyan›n de¤iflen yap›s›nda, Türkiye'nin bu topraklar üzerinde infla etmifl oldu¤u
siyasi ve ekonomik yap›, çok daha önemli hale gelmifltir.

Bu gücün önemini daha iyi anlamam›z, üstüne yeni politikalar kurgulamam›z ve bunun
sa¤layaca¤› f›rsatlar› daha iyi de¤erlendirmemiz gereken bir dönemdeyiz art›k. Türk sana-
yinin ve ekonomisinin sorunlar›na hep karamsar olarak yaklaflmak, hep sorunlara odak-
lanmak, bu gerçe¤in, bu büyük f›rsat›n üstüne, bir toz bulutu çekmifltir. Art›k bu toz bulu-
tunun kalkmas› gerekmektedir. 

Bahse konu olan, Türk özel sektörünün, gücü ve farkl›l›¤›d›r. Zira Balkanlardan, Orta As-
ya'ya kadarki bölgenin tamam›nda, Türk özel sektörü bir devdir. Tüm Ortado¤u ve Kuzey
Afrika bölgesinin sanayi ihracatlar›n›n yüzde 65'ini Türk flirketleri tek bafl›na gerçeklefltir-
mektedir. Bu pay›n anlam› asl›nda çok büyüktür. Bu bölgedeki en giriflimci, en dinamik,
dünyaya aç›k özel sektör Türkiye'dedir. 

‹kincisi de bu bölge, enerji yollar›ndan dolay›, dünyan›n kalbinin düzenli atabilmesi için
hayati önemini korumaktad›r. Bunun da ötesinde, henüz dünya ekonomisine entegre ol-
mam›fl olan, c›l›z özel sektöre ve kurumsal yap›lara sahip bu bölge ülkelerinde, Türki-
ye'nin ve Türk flirketlerin önünde inan›lmaz f›rsatlar ç›kacakt›r. 

‹flte Türkiye ilk defa sadece co¤rafyan›n de¤il, bu topra¤›n üstünde infla ettiklerinin yep-
yeni f›rsatlar yarataca¤› bir döneme girmifltir. Bu f›rsatlar öyle kolay kolay da gelmemek-
tedir. Ak›ll› olup, bu f›rsatlar› iyi de¤erlendirmek, elimizdedir. 

Türkiye'nin bafllam›fl olan iktisadi dönüflümünü tamamlamas›, flirketlerimizin h›zla mo-
dern rekabet flartlar›na daha fazla uyum göstermeleri, iflte bu yüzden önemlidir. Karamsar-
l›k ve paranoyakl›k çukuruna gömülüp, ufuktaki ayd›nl›¤› görememek yaz›k olur. Kullan-
mas›n› bilene ortada büyük bir f›rsat vard›r. Ama bu f›rsat da her zaman gelmez, bunu ka-
ç›r›rsak belki b›rak›n bu yüzy›l›, bir daha böyle bir f›rsat gelmez. 
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Ne yaz›k ki bugünlerde, yine burnumuzun ucuna fazla yo¤unlaflm›fl durumday›z. Varsa
yoksa borsa, kur ve faiz üçgeni içine gömülmüfl flekilde, sadece bunlar› takip edip, yorum
yap›yoruz. Daha ilerisiyle ilgilenmiyoruz. Halbuki burnunuzun ucuna konsantre oldu¤u-
nuzda ileriyi göremezsiniz. 

Nitekim bugünlerde Türkiye'de ekonomi politikalar› ile ilgili olarak yap›lan tart›flmalara
bakarsan›z, etrafta yabanc› yat›r›mc› kalmamas› gerekiyor. Cari ifllemler aç›¤› bu kadar
yüksek, riski bu kadar fazla oldu¤u gösterilen bir ülkeye, bu kadar çok do¤rudan yaban-
c› yat›r›m›n gelmesi ilginç de¤il mi?

Demek ki baflkalar›, bizim gelece¤imize, bizden daha fazla güvendiklerini, somut olarak
gösteriyorlar. Art›k, kendimize güvenimizi bir an önce yeniden kazanmal›, meselelere da-
ha uzun vadeli bakmay› ö¤renmeliyiz.

Türkiye'nin; Avrupa ve hatta bir bütün olarak, Bat›'n›n, enerji güvenli¤i için önemi giderek
daha iyi anlafl›lmaktad›r. Geçen k›fl Avrupa'da yaflananlar, enerji arz güvenli¤i konusunu,
gündemin ilk s›ras›na tafl›m›flt›r.

Halen Avrupa'n›n enerji ihtiyac›n›n yar›s›, ithal kaynaklarla sa¤lan›yor. Önümüzdeki 25 y›l-
da, bu ba¤›ml›l›k oran›n›n azalmamas›, tam tersine yüzde 70'e do¤ru yükselmesi bekleni-
yor. Buradan ç›kart›lan ilk sonuç; Avrupa Birli¤i'nin enerji kaynaklar›n›n çeflitlendirilmesi
gere¤idir.

Bunun için de, petrol ve do¤algaz›n, alternatif kaynaklarla ve yeni boru hatlar›yla, Avru-
pa'ya ulaflt›r›lmas› büyük önem tafl›yor. Bu çerçevede, Türkiye'nin, stratejik enerji orta¤›
olarak, yeni yeni anlafl›lan önemi, ortaya ç›k›yor.

Türkiye, Avrupa'n›n enerji güvenli¤i aç›s›ndan, stratejik önemde bir transit ülke haline ge-
liyor. Etraf›m›zdaki dünya yeniden yap›lan›rken, Türkiye'nin önüne, yeni bir f›rsat kap›s›
aç›l›yor. Bahsekonu olan, sadece bir boru hatt› hadisesi de¤ildir. Liman›ndan telekom sis-
temine, petrol rafinerilerinden deniz tafl›mac›l›¤› sektörüne kadar Türkiye, çok büyük bir,
yeniden yap›lanma sürecinin tam bafl›ndad›r. 

Bu f›rsatlar›n fark›nda olanlar, k›sa vadeye odaklanmayanlar için, yeni ifl ve yat›r›m f›rsat-
lar›n›n do¤aca¤›, çok önemli bir döneme giriyoruz. Bir di¤er f›rsat, artan petrol fiyatlardan
dolay› art›fl e¤ilimine giren, petrol gelirlerdir. Petrol ihraç eden ülkelerin petrol geliri, 2005
y›l›nda 400 milyar dolara, bu y›l ise 700 milyar dolara yükselmifltir.

Özelliklede, enerji faturam›z›n 2005 y›l›nda 23 milyar dolar, bu y›l ise 30 milyar dolar civa-
r›nda olaca¤›n› dikkate al›rsak, çabalar›m›z› bu ülkelere daha fazla mal satmak üzerine yo-
¤unlaflt›rmam›z›n gere¤i ortaya ç›kmaktad›r.

OPEC ülkelerine yapt›¤›m›z ihracat 2005 y›l›nda sadece 8 milyar dolard›r. Dolay›s›yla,
borçlanmaktan ziyade d›fl ticarete a¤›rl›k vererek ve ona uygun politikalar gelifltirerek, pet-
rodolarlardan yararlanmak bizim için do¤ru bir strateji olacakt›r
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Say›n Baflbakan›m, de¤erli kat›l›mc›lar 

Günümüzün uluslararas› iliflkilerinde, meslek kurulufllar›, devletlerine destek anlam›nda,
ikili ve çok tarafl› platformlarda aktif rol almaktad›r. Bu yüzden de ifl camias›n›n temsilci-
leri olarak bizlere önemli bir sorumluluk yüklenmektedir. ‹flte bu sorumlulu¤unun bilin-
cinde olan DE‹K, Türkiye'nin dünyaya aç›l›m›nda öncü bir kurulufl olarak daha etkin ol-
ma çabas›n› sürdürmektedir. 

DE‹K mevcut pazarlar›m›zda süreklili¤inin sa¤lanmas›, yeni pazarlar›n ve ifl imkânlar›n›n
ortaya ç›kar›lmas›, ihracatç›lar›m›z›n d›fl pazarlardaki paylar›n›n art›r›lmas› ve ülkemize da-
ha fazla yabanc› sermayenin çekilmesine yard›mc› olmak üzere düzenledi¤i faaliyetlerle,
ihracat›m›za ve dünya ekonomileriyle iflbirli¤inin gelifltirilmesi sürecine önemli katk›larda
bulunmaktad›r. 

Bunlara ilave olarak muhtelif ülkelerde ifl konseyleri arac›l›¤›yla gerçeklefltirdi¤i faaliyet-
lerle, Türk ihraç ürünlerinin firmalar›n›n ve uluslararas› standartlara ulaflm›fl olan de¤iflik
sektörlerdeki hizmetlerin yurt d›fl›nda tan›t›lmas› konusunda etkin bir misyon üstlenmifltir.

Öte taraftan, DE‹K'in kurulufl esaslar› belirlenmifl ve böylece özel hukuk hükümlerine ta-
bi tüzel kiflili¤e sahip bir kurum niteli¤ini kazanm›fl, böylece kurumsallaflma süreci tamam-
lanm›flt›r. 

Bugüne kadar de¤erli çal›flmalar› ve katk›lar›yla, önemli hizmetler veren, ifl konseyi bafl-
kanlar›m›z ve DE‹K çal›flanlar›n›, önümüzdeki dönemde, daha da yo¤un bir çal›flma döne-
mi beklemektedir.

Türkiye'nin d›fl ekonomik iliflkilerinin geliflmesine, özverili çal›flmalar›yla de¤erli katk›lar-
da bulunan ifl konseyi baflkanlar›m›za ve DE‹K çal›flanlar›na, yürekten teflekkürlerimizi su-
nuyor ve baflar›lar›n›n devam›n› diliyorum. DE‹K çal›flmalar›n›, ülkemizi dünyan›n en güç-
lü 10 ekonomisi aras›na sokma vizyonuyla sürdürece¤iz.





5. Sanayi Kongresi
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42 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

5. Sanayi Kongresi
1 Kas›m 2006, ‹stanbul

Türkiye son dönemde, tarihinde daha önce hiç yaflamad›¤› kadar, h›zl› bir de¤iflim süreci-
ne girmifltir. Buna ilaveten, karfl›m›zda yeni bir dünya, yeni bir küresel rekabet haritas› fle-
killenmektedir. Dünün davran›fllar kal›plar›, ifl yapma biçimleri, art›k bugüne uymamakta-
d›r. De¤iflen dünya, al›flkanl›klar›m›z› ve ifl görme biçimimizi de¤ifltirmemizi, zorunlu k›l-
maktad›r. Bu yüzden, yeni bir stratejiye, yol haritas›na ve vizyona olan ihtiyac›m›z, her za-
mankinden daha fazla hale gelmifltir. 

1960'larda özel giriflimle tan›flan, 1970'lerde sanayi hamlesi gerçeklefltirmeye çabalayan
Türkiye, 1980'lerde d›fla aç›lmay›, rekabet etmeyi ö¤renmeye bafllam›flt›r. Ancak, bu d›fla
aç›lmayla beraber yap›lmas› gereken, temel reformlar› yapamayan, erteleyen Türkiye,
1990'lar› yerinde sayarak, hatta kaybederek geçirmifltir. 

Reformlar› yapmaman›n faturas› çok a¤›r olmufl ve 2001 kriziyle ac› bir flekilde ödenmifl-
tir. Bu a¤›r kriz, asl›nda bize önemli bir f›rsat sunmufltur. 1990'larda yapamad›¤›m›z yap›-
sal reformlar, 2001'den sonra birer birer yap›lmaya bafllanm›flt›r. Bu sayede, dün, büyüme
süreci üzerindeki esas ba¤lay›c› k›s›t olan, istikrars›z makro ekonomik ortam de¤iflmeye
bafllam›flt›r. 

5 y›ld›r kesintisiz süren özel sektör kaynakl› büyüme, enflasyonun ve reel faiz oran›n›n tek
haneli seviyelere gerilemesi, kamu maliyesinde sa¤lanan düzelme, krizden sonra uygulan-
m›fl olan reform program›n›n sonucudur. 

Makro anlamda baflar›l› oldu¤u görülen bu program, ekonominin istikrarl› büyümesi için
gerekli altyap›y› haz›rlam›flt›r. Türkiye, on y›llard›r kan›ksam›fl oldu¤u, yüzde 4'ler civar›n-
daki y›ll›k büyüme oranlar›ndan daha iyisini baflarabilece¤ini, son dört y›l içinde görmüfltür. 
Art›k, al›flk›n oldu¤umuzun üstünde büyüme oranlar›n› yakalamak ve sürdürebilir k›lmak
mümkündür. Büyümeyi sürdürebilir k›lmam›z için flimdi yapmam›z gereken, bir taraftan
bu program›n kazan›mlar›n› korumak, di¤er taraftan flirketler kesiminin rekabet gücünü
art›racak, mikro ekonomik tedbirler paketi oluflturmakt›r. 
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E¤er bu tedbirleri geçmiflte yar›m b›rakmam›fl olsayd›k, flimdi zay›flayan sektörlerimizde-
ki s›k›nt›lar› de¤il, yükselen sektörlerimizin baflar›lar›n› konufluyor olacakt›k. Sanayimizin
rekabet edebilmesi için elimizdeki silah, art›k ucuz iflgücümüz de¤il, sahip oldu¤umuz bil-
gimiz, sahip oldu¤umuz yenilikçili¤imiz olmak zorundad›r. 

De¤erli Kat›l›mc›lar,

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 üreticilerimiz,
bugün Çin'deki Hindistan'daki firmalar›n rekabetiyle karfl› karfl›yad›r. Dün, enflasyona
ba¤l› yap›lan zamlarla, cömertçe da¤›t›lan kamu teflvikleriyle para kazanabilen ifladamlar›-
m›z, bugün kar etmek için, iflletmelerini azami düzeyde verimli çal›flt›rmak mecburiyetin-
dedir. 

Birçok sektörümüzde, art›k dünün kar marjlar› ortadan kalkm›flt›r. Ne üretsem satar›m dev-
ri bitmifltir. Bu yeni ekonomik iklim, imalat sanayine yönelik, yeni politikalar›n uygulan-
mas›n› zorunlu k›lmaktad›r.

‹flte böyle bir yeni politika çerçevesi, Devlet Planlama Teflkilat›'n›n 9. Kalk›nma Plan› Sa-
nayi Politikalar› Özel ‹htisas Komisyonu çal›flmalar› çerçevesinde, Birli¤imizin think-tank
kuruluflu olan, Türkiye Ekonomi Politikalar› Araflt›rma Vakf›m›z taraf›ndan haz›rlanm›flt›r.
DPT ve TEPAV'›n yak›n iflbirli¤iyle, sanayimizin rekabet gücünü artt›rmak için, bir sanayi
politikas› çerçevesi öneren bu çal›flma, Türkiye'de kamu ve özel sektörün, politika tasar›-
m›nda bir araya gelmeleri aç›s›ndan da, bir ilk oluflturmaktad›r. 

Türk imalat sanayinin rekabet gücü ve verimlili¤ini artt›rmak, sanayinin küreselleflmeden
zarar görmesini de¤il, faydalanmas›n› sa¤lamak amac›yla, temel bir politika çerçevesi öne-
ren bu raporla bafllayan iflbirli¤i sürecinin, ileride kamu - özel sektör diyalogunun kurum-
sallaflt›r›lmas› sürecinde de devam etmesini ümit ediyoruz.

2002'den beri oluflturdu¤umuz politika tasar›m kapasitesi sayesinde Türk özel sektörü, ka-
mu - özel sektör diyalo¤una her bak›mdan katk› sa¤lamaya haz›rd›r. Gerek TOBB Ekono-
mi ve Teknoloji Üniversitesinde, gerekse TEPAV'da oluflturdu¤umuz teknik kapasite, önü-
müzdeki dönemde, hem özel sektörde, hem de kamuda verilecek kararlara, hayati katk›-
lar yapacakt›r. Böylece Türk özel sektörü, kamu - özel sektör diyalo¤unda sadece söz din-
leyen de¤il ayn› zamanda söz söyleyen, öneri getiren taraf olacakt›r. 

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Türk imalat sanayi, küresel ekonomiye h›zla entegre olmaktad›r. Ancak, bu entegrasyon,
tamamen stratejiden yoksun bir flekilde gerçekleflmektedir. Son dönemde h›zla artmakta
olan cari aç›¤›n yaratt›¤› k›r›lganl›k da, iflte bu strateji eksikli¤iyle yak›ndan alakal›d›r. Bu
durumun en güzel örne¤i, tekstil - haz›r giyim - konfeksiyon sektöründe, dünya çap›nda-
ki kotalar›n 2005'te kalkaca¤›, y›llar öncesinden belli oldu¤u halde; kamunun ve özel sek-
törün, bu konuda net bir strateji gelifltirememifl olmas›d›r. 
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Bu yüzden, bugün rekabet gücümüzün azald›¤› bu sektörlere, önemli yat›r›mlar yap›lm›fl
ve yap›lmas› da teflvik edilmifltir. Kamu - özel sektör aras›nda bir diyalog mekanizmas› te-
sis edilmezse, sanayi envanteri sistemi kurulmazsa, bundan sonra da, benzer stratejik ha-
talar yap›lmas›, iflten bile de¤ildir. Ne yaz›k ki bizler hala, hangi sektörde nas›l bir gücü-
müz var, nerede eksi¤imiz var, bilmiyoruz. Çünkü mevcut sanayi yat›r›mlar›n›n bile, düz-
gün ve güncel bir envanteri yok. 

TOBB olarak, sanayi envanteri sistemine geçiflin ilk ad›m›n› att›k ve bir veri taban› olufltur-
duk. Kapasite raporu alan 70 bin üretici firman›n ürün bilgisini ve üretim kapasitelerini, il
baz›nda, internet üzerinde kullan›ma açt›k. fiimdi bu bilgilerin güncelli¤ini koruyabilmek
için, çal›flan say›lar›n› ve elektrik kullan›m bilgilerini de eklemek gerekiyor. Ama bu bilgi-
lerin sisteme eklenmesi konusunda, ilgili kamu kurumlar›n›n bilgi paylafl›m›na yönelik is-
teksizli¤ini, y›llard›r aflabilmifl de¤iliz.

Öte yandan, ihracat›m›z›n lokomotifi olan yükselen sektörlerimiz de, üretimlerinin büyük
bir k›sm›n› ithalata ba¤›ml› olarak gerçeklefltirmektedirler. Yükselen sektörlerimizde yerel
kümelenmelerin c›l›z olmas›, ithalat› kamç›lamakta, cari aç›¤›n yaratt›¤› k›r›lganl›¤› derin-
lefltirmektedir. Firmalar›m›z› rekabet gücü yükselecek alanlara yat›r›m yapmak üzere yön-
lendirecek, böyle yat›r›mlara verilecek deste¤in çerçevesini belirleyecek bir, kamu - özel
sektör diyalog mekanizmas›n›n kurulmas› zorunludur. 

Ancak bunun için, kamu ve özel sektörün bir arada çal›flabilmeyi, kararlar› ortak tasarla-
may› ö¤renebilmesi gerekmektedir. Ankara merkezli yaklafl›m›n de¤iflmesi elzemdir. Tür-
kiye, “birlikte düflünüp, karar almay›” ö¤renmek zorundad›r. Sanayi politikas›, dar ç›kar
gruplar›n›n, münferit lobi giriflimleri sonucu oluflmamal›d›r. Küresel ekonomide rekabet
etmenin flartlar›na uygun ayn› zamanda AB ve DTÖ ile imzalad›¤›m›z anlaflmalar› ihlal et-
meyen, yeni bir teflvik sistemi acilen tesis edilmelidir. 

Her türlü sanayi yat›r›m›n›n de¤il, ülkemizi için daha yüksek katma de¤er üretebilecek fa-
aliyetlerin teflvik edilmesi art›k bir zorunluluktur. Bunun için de bir sanayi stratejimiz, bu-
na ba¤l› olarak da bir yabanc› yat›r›m stratejimizin tasarlanmas› zorunludur. Devir, do¤ru-
dan yabanc› yat›r›mlardan korkma devri de¤ildir. 
Ama yaln›zca,  “yabanc› sermaye girifli iyidir” diyen, tek cümlelik bir yabanc› sermaye po-
litikas›, dünyan›n hiçbir ilerlemifl ülkesinde mevcut de¤ildir. Yabanc› olsun da kim gelirse
gelsin demek yerine, rekabet gücümüze katk›da bulunabilecek yabanc› yat›r›mlar›n çekil-
mesi gerekmektedir. 

Türkiye'nin daha fazla katma de¤er üreten, ileri teknoloji getiren, ihracat gerçeklefltiren,
yabanc› yat›r›mlar› çekmesi, yerel flirketlerimize ve sanayimize de önemli katk›lar yapabi-
lecektir. Ancak ayn› zamanda gerçekçi olmak da laz›md›r. Türkiye'nin dört bir yan›nda,
ideal yat›r›m ve ifl yapma ortamlar› oluflturmak, k›sa vadede mümkün olmayacakt›r. Ney-
se ki bu sorunu çözmek için elimizde, etkin bir mekanizma bulunmaktad›r. 

Yaklafl›k 40 y›ld›r uygulad›¤›m›z ve gelifltirdi¤imiz Organize Sanayi Bölgelerimiz, birçok
küçük ve orta boyutlu iflletmeyi biraraya getirerek, bunlara altyap›, lojistik, çevre gibi ko-
nularda destek sa¤lam›flt›r. OSB modeli, ülkemizin sanayileflmesinde, sanayinin Anado-
lu'ya yay›lmas›nda, önemli bir rol oynam›flt›r. 
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Son y›llarda yap›lan yasal düzenlemelerin sayesinde OSB'ler, teknik destek sa¤laman›n da
ötesinde, birçok ruhsat ve izni, daha h›zl› verir hale gelmifltir. Dolay›s›yla, OSB'ler arac›l›-
¤›yla sanayicilerimiz üstündeki bürokrasi yükü asgariye indirilmifltir. 

Elektrik, su, telefon gibi altyap› hizmetlerinin iflletmelere ba¤lanmas›, OSB d›fl›ndaki böl-
gelerde 15-20 gün sürerken, OSB'lerde bunun yar›s› sürede, yani ortalama iki kat daha h›z-
l› gerçekleflmektedir. Benzer durum inflaat izinleri için de söz konusudur. OSB'lerde kuru-
lu flirketler yap› ruhsat›n› veya yap› kullanma izin belgesini ortalama 40 günde al›rken, bu
süre OSB d›fl›ndaki iflletmeler için ortalama 80 gündür. 

Bunlar, üstün altyap› hizmetleri ile de birleflince, mikro ölçekte sanayicilerimiz için sa¤l›k-
l› bir yat›r›m ortam› tesis edilmifltir. OSB'ler yat›r›mlar›n ve ifl yapman›n önündeki engelle-
ri yerel düzeyde büyük ölçüde azaltabilmektedir. ‹flte bu yüzden bugün Türkiye'nin önce-
likle yapmas› gerekenlerin bafl›nda, OSB'lerin kapasitelerini ve yetkilerini art›rarak, tek du-
rak ofisler fleklinde çal›flmalar›n› sa¤lamak gelmelidir.

Hem sanayileflmenin, hem de flehirleflmenin düzgün ve sa¤l›kl› gerçekleflmesi aç›s›nda kri-
tik bir araç haline gelen OSB'lerin, bu ifllevlerini etkin olarak yerine getirmesi, say›lar›n›n
ve niteliklerinin art›r›lmas› ve tüm ülke geneline yayg›nlaflt›r›lmas›, Türkiye ekonomisinin
önümüzdeki y›llardaki geliflimi aç›s›ndan son derece önemlidir.

De¤erli kat›l›mc›lar,

Sanayimizin bafll›ca girdilerinden biri olan enerjide büyük sorunlar bulunmaktad›r. Türki-
ye bugün dünyada enerji için en pahal› fiyat› ödeyen ülkelerin bafl›nda gelmektedir. Ener-
ji piyasas›n›n rekabete aç›lmas› konusundaki temel engelse, yetkilerini b›rakmak isteme-
yen bakanl›k yetkilileridir. ‹fladamlar›m›z, aya¤›na ba¤l› prangalarla, dünya ile yar›flmak
zorunda b›rak›lmaktad›r.

Öte yandan Türkiye'nin acilen bir beceri dönüflüm seferberli¤ine ihtiyac› bulunmaktad›r.
Art›k rekabet bilgiye dayal› hale geliyorsa, iflgücümüzün niteliklerini de buna göre yenile-
memiz, gelifltirmemiz gerekmektedir. Daha fazla katma de¤er yaratabilmenin yolu, daha
kaliteli, daha bilgili, daha donan›ml› bir iflgücüyle mümkün olabilecektir. Türkiye ekono-
misi kapsaml› bir dönüflüm sürecinin içindedir. 

Bugün iflsizli¤in kayna¤› art›k sanayinin ihtiyaç duydu¤u becerilerle, okullar›m›z›n kazan-
d›rd›¤› becerilerin birbiri ile uyuflmamas›d›r. Yak›nda bu beceri uyuflmazl›¤› daha aç›k bir
biçimde görünür hale gelecektir. Çal›flma yafl›na gelen genç nüfusa beceri kazand›r›lmas›
Türkiye'nin beka meselesidir. Bu alanda at›lacak ad›m, AB sürecini de rahatlatacakt›r.





Kay›tl› Ekonomiye 
Geçifl Sempozyumu

2 Kas›m 2006, ‹stanbul
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Kay›tl› Ekonomiye 
Geçifl Sempozyumu
2 Kas›m 2006, ‹stanbul

Kay›td›fl›l›kla mücadele, sadece kamu idaresinin de¤il, özel sektörün de en çok önem ver-
di¤i bir konudur. Zira kamu için genelde vergi tahsilat›n›n miktar›yla ilgili olan kay›td›fl›-
l›k, bizler için haks›z rekabete karfl› ayakta kalma mücadelesi demektir. Bu yüzden kay›t-
d›fl›l›ktan en çok rahats›z olanlar, Türk özel sektörüdür.

Bu kapsamda da, Maliye Bakanl›¤›m›z›n bafllatm›fl oldu¤u, belli bir tutar›n üzerindeki ifl-
lemlerde banka sisteminin zorunlu tutulmas›, tek vergi numaras› ve akaryak›t istasyonlar›-
na getirilen yeni düzenlemeleri destekledik. Kay›t içindekilerin, kay›t d›fl›ndakilerle reka-
bet etmesi mümkün de¤ildir. Rekabet edemedikçe de, kay›t içindekiler de kay›t d›fl›na ç›k-
man›n yollar›n› aramaya bafll›yorlar.

Kay›t içinde kalmak, ço¤unlukla flirketin büyüklü¤üne paralel olarak zorunlu hale gelmek-
tedir. Kay›tl› ekonomiye geçemeyen flirketlerse küçük kalmaya mahkûmdur. Bu yüzden
bugün ekonomide ikili bir yap› oluflmufltur. Bir yanda, AB'nin verimlilik düzeyini yakala-
yan, kay›t alt›ndaki firmalar bulunuyor. 

Di¤er tarafta ise kay›td›fl›nda çal›flarak, AB'deki verimlilik düzeyinin dörtte birinde kalan,
düflük ücret-düflük vergi düzeninde ifl yapan, kay›td›fl› iflletmeler mevcut. OECD'nin yap-
t›¤› bir araflt›rmada, ortaya ç›kan bu ikili yap›n›n, ilginç bir sonuca yol açt›¤›n› görüyoruz.
Kay›t alt›nda çal›flan bir flirkette, kifli bafl›na verimlilik, kay›t d›fl›na göre 10 bin dolar daha
fazla.
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12 milyon kiflinin kay›t d›fl›nda çal›flt›¤› tahmin edildi¤ine göre, demek ki, 120 milyar do-
larl›k y›ll›k üretim art›fl› potansiyeline sahibiz. Öte yandan, istihdam›n yar›ya yak›n›n›n ka-
y›t d›fl› kalmas›ndan dolay› al›namayan vergi ve sigorta primi nedeniyle Devletin y›ll›k kay-
b› yaklafl›k 25 milyar YTL'dir. Zira, 23 milyon çal›flandan sadece 12 milyonu, sosyal güven-
lik kurumlar›na  kay›tl›d›r.

Bu tablo yap›lmas› gerekeni de aç›kl›kla ortaya koymaktad›r. Hem çal›flanlar, hem  flirket-
ler, hem de ekonomi için en faydal› olan›, düflük verimlilik ve düflük ücretle, kay›td›fl› ka-
lan çal›flanlar›n ve flirketlerin, daha verimli çal›fl›p ve daha çok kazanmalar›n› sa¤lamak.
Yani kay›td›fl›n› kay›t içine almak.

Ancak bu de¤iflim için bafllang›çta göze al›nmas› gereken riskler ve maliyetler de var ve
büyük ço¤unlu¤u da vergi ve istihdam yükleriyle iliflkili. K›sacas› yap›lmas› gereken çok
zor bir ev ödevi önümüzde duruyor. Ama bunun sonucunda mükâfatta o derece büyük
olacak.

De¤erli kat›l›mc›lar,

Kay›td›fl›l›¤› önlemenin hedefi, yaln›zca devletin vergi gelirlerini art›rmak olmamal›d›r.
Sa¤l›kl› bir ekonomik büyüme, kay›tl› ekonominin büyümesiyle do¤rudan ba¤lant›l›d›r.
Ne yaz›k ki kamu idaremiz, kendi harcamalar›nda tasarrufa yerine, ifli kolay›na gitmekte-
dir.

Getirilen yüksek vergilerden dolay› petrol baflta olmak üzere çeflitli sektörlerdeki kaça¤›n
boyutunun 5 milyar dolar ulaflt›¤› tahmin edilmektedir. Bu durum bu kadar aç›kken, dü-
flünmeden edemiyoruz, acaba yüksek oranda vergi koyarak, kaçakç›l›k teflvik mi edilmek-
tedir?

Petrol'deki yüksek vergi ise, baflka bir ilginç sonuca yol açm›flt›r. 2003'den bu yana Türki-
ye'nin ham petrol ithalat›, resmi kay›tlara göre azalmaktad›r. Trafi¤e yeni ç›kan araç say›-
s›n›n yüzde 65 artt›¤› 2005 y›l›nda, Benzin, Motorin ve LPG kullan›m›, yüzde 2 ila 7 aras›n-
da azalm›fl gözükmektedir.

K›ymetli dostlar›m,

Kay›td›fl› ile mücadele, geçmiflte hep öncelikli hedef olarak görülmüfltür. Ama, bu konuda
cesur ad›mlar at›lmam›flt›r. Çünkü, ekonomi zora girer diye, kay›t d›fl› ile mücadeleden bi-
lerek kaç›n›lm›flt›r. Eskiden de enflasyonla mücadeleden hep korktuk. Enflasyonla müca-
dele için al›nmas› gereken önlemlerin, ekonomiyi durduraca¤›ndan endifle ettik. Bugün
gördük ki, enflasyonla mücadele, büyümeyi düflürmüyor, aksine ivme veriyor. Demek ki,
korku yersizmifl.

Öte yandan, kay›t d›fl› ile mücadele genellikle vergi gelirlerinin yetmedi¤i dönemlerde di-
le getirilir. Sonra da, zaten kay›t içinde olanlar›n üstündeki yük art›r›l›r ve sorun çözülmüfl
gibi görününce de, konu unutulur. Vergi gelirleri kayb›n›n yan›nda, kay›t d›fl›l›k, rekabeti
bozan en önemli unsurlardan biridir. Ayn› sektörde çal›flan iki firmadan kay›t d›fl›nda ka-
lan, vergiden tasarruf edip, maliyetlerini düflük tutabilmektedir.
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Kay›t d›fl› ekonomik faaliyetlerin pek ço¤u asl›nda gizli yap›lmaz. Al›flverifller herkesin gö-

zü önünde gerçekleflir ama fatura kesilmez. Mal›n bedeli nakit tahsil edilir. Çek karfl›l›¤›n-

da al›flverifl yap›l›yorsa, çekler ya hamiline yaz›l›r ya da ilgisiz bir flahs›n ad›na kesilir. Bu

çekler daha sonra bankalardan kredi al›n›rken, teminat olarak verilir. 

Bankalar bu flirketlere trilyonlarca kredi verir. Çünkü flirketin bilançosu gerçe¤i yans›tma-

d›¤› halde, patronun mal varl›¤› teminat olarak kabul edilir. Böylece dünyada sadece ül-

kemizde bulunan benzersiz bir durum yarat›l›r. Fakir flirket, zengin patron. ‹fller bozulun-

ca, flirketler batar, patron ya ortadan kaybolur ya da mal varl›klar› el de¤ifltirir. Bankalar da

kredileri iflte böyle bat›r›r.

Borçlar›n› büyüterek, verimsiz ifllerini sürdüren, bu arada kiflisel servetlerini art›ran böyle

becerikli ifladamlar›m›z, flirketlerini batt›ktan sonraki “mal varl›¤›m›n de¤eri, borçlar›mdan

fazlad›r” fleklinde standart mazeretleri de eksik olmaz. Kay›t d›fl› ekonomiden elde edilen

gelirler buharlaflmazlar. Vergisi verilsin ya da verilmesin, yine bu ekonomide harcan›r. Do-

lay›s›yla, kay›t d›fl› ekonominin milli gelirimizin yar›s› olmas›, kay›t d›fl› ekonomi kay›t içi-

ne al›nd›¤›nda, milli gelirimizin yüzde 50 artaca¤› anlam›na gelmez. 

Say›n Bakanlar›m, de¤erli kat›l›mc›lar,

Kay›t d›fl› ekonominin kay›t alt›na al›nmas› sürecinde ilk olarak toplumsal mutabakat sa¤-

lanmal›d›r. Yaflanan yolsuzluklarla etkin bir flekilde mücadele edilece¤ine, toplum kesim-

leri inanmal›, buna yönelik uygulama örnekleri toplumun önüne konulmal›d›r.  

Vatandafllar Devlete ödedikleri vergilerin gereken yerlere harcand›¤› hususunda fleffaf ve

hesap verebilir bir yönetim anlay›fl›yla ikna edilmeli; ödenen vergilerin kendilerine kamu

hizmeti olarak döndü¤ü gösterilmelidir. Kamu kurumlar› aras›nda bilgi entegrasyonu sa¤-

lanmal›d›r.

Vergi süreçleri vatandafl lehine k›salt›lmal›d›r. Bütün vergi kay›tlar› ve ödemeleri elektro-

nik ortamda yürütülebilmelidir. Vergi sistemi, mükelleflerin tüm giderlerini gösterebile-

cekleri flekilde dizayn edilmelidir.

Zira harcama bilinmeden gelir bilinemez. O halde, harcamalar vergi matrah›n›n önemli bir

parças› olmal›d›r. Kay›t d›fl› kalman›n maliyeti, getirisinden mutlaka fazla olmal›d›r. Çekle-

rin hamiline kesilmesi denetim alt›na al›nmal›d›r. 

‹fllemlerin, banka hesaplar›ndan geçmesi sa¤lanmal›d›r. Bu kapsamda, kredi kart› ile har-

cama yap›lmas›n›n teflvik edilmeli, maafl ödemeleri banka hesaplar› kullan›larak yap›lma-

l›, senet ödemeleri banka hesaplar›ndan geçmelidir. Kay›td›fl›l›¤a zorlayan yüksek vergi ve

istihdam maliyetleri düflürülmelidir. 
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Ancak, kay›td›fl› ekonominin sebebi sadece yüksek vergi oranlar› da de¤ildir. Önemli bir
sebep de, nas›l davranaca¤›, ne yapaca¤› belli olmayan, çok genifl yetkilere sahip devlet-
tir. ‹flte bu yüzden kural hakimiyetine kamu idaresi de uymal›, gece yatarken sabaha nas›l
bir sürprizle uyanaca¤›z diye endifle etmemeliyiz. Önümüzdeki dönemde bunun önemini
daha fazla anlayaca¤›z. 

Zira kanaatim o ki, son 5 y›lda 3 kat›na ç›kan d›fl ticaret hacmiyle, Türkiye ekonomisinin
küresel ekonomiye entegrasyonuna paralel olarak, kay›td›fl› ekonominin pay›, son 3-4 y›l-
da azalma trendine girmifltir. 1997'de ihracat›n üretime oran› yüzde 17, ithalat›n üretime
oran› yüzde 32 idi. Bugün ihracat›n üretime oran› yüzde 32'ye, ithalat›n üretime oran› yüz-
de 59'a yükselmifltir.

Buna ilave olarak, bankac›l›k sisteminin düzeltilmesi, organize perakendecili¤in geliflme-
si, kartl› al›flverifllerin artmas›, kay›tl› ekonomiye geçifli art›rm›flt›r. Ama kamu idaresinin,
“ben bir fley yapmasam da, kay›tl› ekonominin pay› art›yor”, rehavetine girmemesi laz›m.
Kay›t alt›na girme sürecinin iyi yönetilmesi gerekiyor.

Ekonominin kay›tl› hale gelmesinin getirdi¤i, kamu kaynakl› maliyet art›fl›na tedbir al›n-
mazsa, kay›t alt›na geçmenin yükü, bu sefer olumsuz bir geliflme olarak görülecek ve bu
süreç tersine dönecektir. 

Art›k daha rekabetçi, oyunun kurallar›n›n önceden belli oldu¤u ve keyfi olarak de¤iflme-
di¤i, devletin bu kurallar› uygulamak d›fl›nda müdahale etmedi¤i bir piyasa ekonomisini
tüm kurumlar›yla kurmak zorunday›z. Ülkemizde bundan sonra da yüksek büyümenin ya-
kalanmas›, sadece özel sektörün de¤il, kamu idaresinin de kurumsal yap›s›n› yenilemesi-
ne ba¤l›d›r.





Avrupa ‹fl Çevreleri Konferans›
6 Kas›m 2006, Londra
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Avrupa ‹fl Çevreleri Konferans›
6 Kas›m 2006, Londra

Türk özel sektörünün görüfllerini sizlerle paylaflma f›rsat› bulmaktan mutluluk duyuyo-
rum. Öncelikle, baz›lar›n›n iddias›n›n aksine, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin yürüdü¤ü-
nü ve umutsuzlu¤a kap›l›p y›lmad›¤›m›z› vurgulamak isterim. Türkiye'nin ekonomik gü-
cü, onu güçlü bir AB aday ülkesi haline getirmektedir. Sizlere ekonomimizin gücünü ve
dinamizmini hat›rlatmak istiyorum.

Türkiye ekonomisinin son 25 y›lda gösterdi¤i geliflme, Türk özel sektörünün baflar›s›n›n
da bir göstergesidir. 1980'lerin bafl›nda Türkiye'deki flirket say›s› yaklafl›k 25 bin'di. Bin ka-
dar ihracatç›m›z bulunuyordu ve 3 milyar dolar ihracat yap›yorduk. Bugünse, flirket say›s›
650 bine, ihracatç› say›s› 40 bine, ihracat miktar› 80 milyar dolara ulaflm›flt›r. 

25 y›l önce ihracat›m›z›n yüzde 90'› tar›m ürünüyken, bugün yüzde 90'› sanayi ürünüdür.
‹hracat›m›z›n yüzde 65'ini, dünyan›n en rekabetçi piyasalar›na, AB ve ABD'ye gerçekleflti-
riyoruz. 

1980'de milli gelir 70 milyar dolard›. Bugünse, milli gelir 400 milyar dolara yükselmifl ve
dünyan›n en büyük 20 ekonomisinden biri haline gelinmifltir. Bu rakamlar› AB çerçevesin-
de de¤erlendirdi¤imizde, Türkiye, AB'nin 6. büyük d›fl ticaret partneri ve 7. büyük ekono-
misidir.

Türkiye ekonomisi, AB üyelik sürecinin de katk›s›yla, 2001 y›l›ndan bu yana, büyük bir
dönüflüm sürecinin içinden geçmektedir.2002'den itibaren Türk ekonomisi, her y›l ortala-
ma yüzde 7 büyümektedir. Avrupa'daki en yüksek büyüme oran›na sahibiz. Hem AB hem
de OECD'nin en dinamik ekonomisiyiz. 

Yine bu süre zarf›nda, kamu maliyesinde büyük düzelme yaflanm›fl ve bütçe aç›¤›n›n mil-
li gelire oran› yüzde 20'den yüzde 1'e, kamu borç stokunun milli gelire oran› yüzde 90'dan
yüzde 60'a indirilmifltir. Özetle Türkiye flimdiden, AB'nin Maastricht kriterlerinden 2'sini
tutturmufltur.
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Yap›lan reformlar, yat›r›m ortam›n› iyilefltirme yönünde de önemli baflar›lar elde etmifltir.

Bunun sonucunda Türkiye'ye gelen do¤rudan yabanc› sermaye miktar›, 2005 y›l›nda re-

kor k›rarak, 9 milyar dolara ulaflm›flt›r. 2006 y›l›n›n tamam›nda gelecek yat›r›m›n, 20 mil-

yar dolara ulaflmas›n› bekliyoruz.

Ekonomide kaydedilen bu çarp›c› geliflmenin arkas›nda, Türk özel sektörü bulunmakt›r.

Tüm Ortado¤u ve Kuzey Afrika bölgesinin yapt›¤› sanayi ihracatlar›n›n yüzde 65'ini, Türk

flirketleri tek bafl›na gerçeklefltirmektedir. Bu pay›n anlam›; bölgedeki en giriflimci, en di-

namik, dünyaya en fazla aç›lm›fl özel sektörün, Türkiye'de oldu¤udur.

Bununla ilgili birkaç çarp›c› örnek vermek isterim. Turizm sektöründe, 25 y›l önce yakla-

fl›k 300 milyon dolar hacme sahiptik. Bugünse 20 milyon turist ve 18 milyar dolarl›k turizm

geliri hacmine ulaflan Türkiye, dünyan›n en çok tercih edilen, ilk 10 turizm destinasyonun-

dan biri haline gelmifltir. 

Avrupa'daki beyaz eflya talebinin yüzde 30'unu, TV talebinin yaklafl›k yar›s›n›, Türkiye'de-

ki üretim karfl›lamaktad›r. Müteahhitlik firmalar›m›z, son 30 y›lda, Kuzey Afrika'dan Rus-

ya'ya, Balkanlardan Ortado¤u'ya, toplam 75 milyar dolarl›k proje üstlenmifltir. 

Türkiye son 25 y›lda, kurumsallaflt›rd›¤› finans ve hizmet piyasalar›, üretim gücü ve mo-

dern altyap›s›yla, Avrupa'n›n yeni üretim ve lojistik üssü olma potansiyeline sahiptir. Oto-

motiv sektörü, bunun çok güzel bir örne¤idir. 

Ford ve Toyota'n›n Türkiye'de kurdu¤u otomotiv fabrikalar›, verimlilik ve kalite baz›nda,

dünyada ilk s›ralara yükselmifltir. ‹flte bu nedenle, hem Avrupal› hem de ABD'li firmalarla

iflbirli¤i içinde, Uzakdo¤u'dan yükselen rekabete karfl›, birlikte ayakta durabiliriz. 

Zaman zaman Türkiye'nin, a¤›rl›kl› olarak, tar›ma dayal› bir ekonomi oldu¤unu da duyu-

yorum. Bu yöndeki yanl›fl ve eskimifl bilgileri de düzeltmek isterim. Bugün nüfusumuzun

sadece dört biri tar›m sektöründe çal›fl›yor ve bu oran devaml› azal›yor. 

Halen Türkiye ekonomisinde tar›m'›n pay› sadece yüzde 12 iken, sanayinin pay› yüzde 30,

hizmet sektörününse yüzde 58'dir. Sadece son 1 y›lda 900 bin kifli, tar›m sektöründen hiz-

met ve sanayi sektörlerine geçti. 

Öte yandan, Avrupa'n›n artan enerji ihtiyac› ve enerji güvenli¤i ihtiyac›, AB ile Türkiye'nin

iflbirli¤i yapmas› gereken yeni bir alan daha ortaya ç›karmaktad›r. Geçti¤imiz k›fl, Ukray-

na'da bafllayan ve tüm Avrupa'y› etkileyen s›k›nt›lar› hat›rlaman›z› isterim.

Bakü-Ceyhan petrol boru hatt›na ilave olarak, Azeri, Rus, Kazak ve ‹ran petrolüyle do¤al-

gaz›n›n Türkiye üzerinden Avrupa'ya tafl›nmas› projeleri, Türkiye'yi dünyan›n en yeni stra-

tejik enerji merkezi ve AB'nin de stratejik enerji partneri haline getirmektedir.
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De¤erli kat›l›mc›lar,

Türkiye'nin AB üyelik süreci, 1963'de, tam üyelik hedefi aç›kça belirtilerek bafllam›flt›r.
1996'dan itibaren yürürlü¤e giren Gümrük Birli¤i, tam üyelikle sonuçlanmak üzere tasar-
lanm›flt›r. Türkiye, hali haz›rda, bir dizi Avrupa mekanizmas›nda, OECD'de ve NATO'da,
güvenilir bir ortak olarak zaten yer almaktad›r. 

Türkiye, uluslararas› camiada istikrar yarat›c› bir rol üstlenmektedir. Yer ald›¤›m›z tüm
uluslararas› örgütlerde olumlu ve güçlü bir sicile sahibiz. Bu kurulufllarda Türkiye'yi di¤er
ülkelere hakaret ederken ya da onlar› k›narken göremezsiniz. Bu yüzden de aç›kças›, Tür-
kiye - AB iliflkilerinin bugün geldi¤i noktada, art›k baz› tarihi önyarg›lar›n ve mesnetsiz
kayg›lar›n afl›lm›fl olmas› gerekti¤ine inan›yoruz. 

AB üyeli¤iyle birlikte, ekonomide bafllatt›¤› reform ve dönüflüm sürecini baflar›yla tamam-
lam›fl bir Türkiye, bu genifl co¤rafyan›n da dönüflümüne katk›da bulunan, baflar›l› bir mo-
del hüviyeti kazanacakt›r. 

Türkiye'nin önemi, ço¤unlu¤u Müslüman bir ülke olarak, hem yar›m yüzy›l› geçen laik bir
demokrasi tecrübesini, hem de sa¤lam bir piyasa ekonomisi uygulamas›n›, bir araya geti-
rebilen, tek ülke olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Türkiye hem müslümand›r, hem de bir
baflka Avrupa flehrinden farkl› olmayan modern bir flehirleflme kültürüne sahiptir.

Ayn› zamanda Avrupa için bir koruyucu gibiyiz. Avrupa'n›n savunmas› s›ras›nda önemli
yaralar ald›k. Teröristler yaln›zca Bat› Avrupa ülkelerinde yaflayan insanlara de¤il, ayn› za-
manda bize yönelik de sald›r›lar düzenlediler. El Kaide'nin 2003'te ‹stanbul'da gerçeklefl-
tirdi¤i terör eylemlerinde Londra'da gerçekleflen eylemden daha fazla insan, Türk vatan-
dafl›, hayat›n› kaybetti. 

Bizler, birlikte yenmek zorunda oldu¤umuz ortak bir düflmana karfl› önemli müttefikleriz.
Türkiye, terör ve radikalleflmeye karfl› savaflta, desteklemesi gereken, çok önemli bir müt-
tefiktir. Türkiye'nin reddedilmesi, radikalizme ve terörizme hizmet edecektir.

De¤erli kat›l›mc›lar,

Biz, geminin karaya çarpmamas›n›, bu geminin baflar›l› ve sakin bir flekilde, var›fl noktas›-
na do¤ru yol almas›n› sa¤lamaya çal›fl›yoruz. Bu nedenle sab›rl› bir flekilde, hiçbir yeni
üyenin karfl›laflmad›¤› flekilde, devaml› a¤›rlaflt›r›lan koflullara uyum sa¤lad›k.

Bizler bu yolculukta, çok fazla say›da düzenleme gerçeklefltirmek ve ortak müktesebata
uyum sa¤lamak zorunda oldu¤umuzun da fark›nday›z. Ancak bu noktada, AB'nin de Tür-
kiye'ye karfl› adil olmas›n›, farkl› standartlar uygulamamas›n› bekliyoruz.

Baz›lar› reform sürecimizin yavafl gitti¤ini iddia ediyorlar. Aç›kças›, hiçbir somut gerçe¤e
dayanmad›¤›ndan, neden bahsettiklerinden tam olarak emin de¤ilim. Gümrük birli¤i sü-
recini tamamlad›k, müktesebat›n yaklafl›k yar›s› hukuk sistemimize çoktan dahil edildi. Bu
yüzden, üyelik sürecinde bir yol kazas›yla karfl›laflmay› beklemiyorum. 
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AB'nin savundu¤u de¤erler, Türk özel sektörünün ve vatandafllar›n›n da, tamam›yla be-
nimsedi¤i, ortak de¤erlerimizdir. AB üyeli¤i, bize vaat edilen hedefler do¤rultusunda, son
yar›m yüzy›lda, bat› dünyas›na yapt›¤›m›z katk›lar nedeniyle, bizim hak olarak gördü¤ü-
müz bir süreçtir. 

Kabul etmeliyiz ki, bu süreç zaman zaman oldukça zor olacakt›r. Bu da do¤ald›r. Ancak
sonunda, her iki taraf›n da faydalanaca¤›, çok net bir hedefi amaçlamaktad›r. Bu durum-
da Türk sivil toplumu, bu süreci baflar›yla tamamlamak için gerekli bütün çabay› göster-
meye haz›rd›r.

Türkiye'nin adayl›¤› ve kat›l›m süreciyle ilgili daha fazlas›n› ö¤renmek isterseniz ben ve
TOBB bu konuda hizmetinizde olaca¤›z. Fakat bütün bunlar›n ötesinde, Türkiye'nin AB
üyeli¤i hakk›nda kuflkular› ve korkular› olanlar› da, bizi daha iyi tan›malar›, bizimle birlik-
te çal›flmalar› ve Türkiye'nin AB'ye tam üyeli¤i gerçekleflti¤inde, bizim varl›¤›m›zla, Birli-
¤in daha fazla zenginleflece¤ini ve güçlenece¤ini anlamalar› için, Türkiye'ye davet ediyo-
rum.





23. Biliflim Kurultay›
8 Kas›m 2006, Ankara
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23. Biliflim Kurultay›
8 Kas›m 2006, Ankara

Günümüzde, küresel kalk›nma yar›fl›nda, bizden önce yola ç›kanlara ve bizden h›zl› ko-
flanlara yetiflebilmek için, teknolojiyi kullanmaya ve bilgi toplumu olmaya mecburuz. Zira
kalk›nma için geçmiflte kullan›lan klasik yöntemlerle, onlara yetiflmeye imkân kalmad›.

Ekonomisini bilgiye dayand›rmayan, bilgi teknolojisi üretmeyen hiçbir ülkenin, 21. yüzy›l-
da, 1. ligde yeri yoktur. Türkiye'nin birinci lige ç›kmas›n› istiyorsak, "Bilgi Teknolojisi"ne
dayal› yap›lanmay›, kamu'da, özel sektörde ve özellikle de e¤itim sistemimizde gerçeklefl-
tirmeye mecburuz.

Ancak unutulmamal›d›r ki tüm bunlar, planl› bir strateji ve bunu uygulayan kurumsal bir
yap›lanma ile mümkün olmaktad›r. Ülkemizde haz›rlanan bilgi toplumu strateji belgesi, bu
konuda at›lm›fl en önemli ad›mlardan birisidir. 

Strateji belgesinde ortaya konan hedeflere ulaflmak ve belirtilen eylem ad›mlar›n› baflar›y-
la tamamlamak için, kamunun ifl yap›fl biçimi mutlaka de¤iflmek zorundad›r. Art›k kamu
kurumlar›m›z bilgiyi paylaflmaya haz›r olmal›d›rlar. Mevcut bürokratik ifl süreçlerinin, de-
¤ifltirilmeden, oldu¤u gibi otomasyon projelerine aktar›lmas›, orta vadede bugünkü gibi t›-
kan›kl›klara yol açacakt›r. 

Bu nedenle strateji belgesinde belirtilen eylemler, öncelikle ifl süreçleri ile hukuksal dü-
zenlemelerin tamamlanmas›n› içermelidir. Strateji belgesi haz›rlan›rken, farkl› görüfl ve
önerilerin dikkate al›nmas›nda, zaman zaman s›k›nt›lar yaflanmas›na karfl›n, uygulama afla-
mas›nda, bu s›k›nt›lar›n afl›laca¤›n› ümit ediyorum.

Di¤er taraftan biliflim gibi, h›z ve esneklik gerektiren bir konuyu, bürokrasinin hantall›¤›n-
da bo¤mamal›y›z. Bu yüzden ben flahsen, ilk baflta kula¤a hofl gelse, taraftar bulsa bile, za-
man zaman gündeme gelen biliflim bakanl›¤› gibi yeni bürokratik mekanizmalar oluflturul-
mas›na karfl›y›m.
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Bak›n, Dünya Bankas›'n›n eski Türkiye temsilcisi Ajay Chibber, memleketi olan Hindis-
tan'la ilgili flu çarp›c› örne¤i vermiflti. Hindistan dünya çap›nda iki alanda çok ilerledi. Bun-
lar, "güzellik yar›flmalar›” ve “bilgi teknolojileri".  Niye mi? Çünkü her ikisinin de ba¤l› ol-
du¤u bir bakanl›k yok. Zaten ülkemizde de, son 5 y›lda bakanl›k say›s› azald›kça ekono-
mik büyümenin artt›¤›n› görmedik mi? 

Günümüzde, ülkelerin geliflmifllik düzeylerinin karfl›laflt›rmas›nda, bilgi toplumu ölçütleri
de dikkate al›nmaya bafllam›flt›r. Uluslararas› iletiflim birli¤i taraf›ndan 180 ülkeyi kapsayan
2006 dünya bilgi toplumu raporunda, ülkemiz Avrupa ülkeleri aras›nda 32., dünya gene-
lindeyse 58. s›rada yer almaktad›r. 

Raporda, bilgi toplumunun bafllang›ç noktas› olarak, vatandafllar›n bilgi toplumu teknolo-
jilerine kolayca adapte olmas› ve bu yeni teknolojileri etkin bir flekilde kullanabilmeleri
gerekti¤i belirtilmifltir.

‹nsanlar›m›z› bu yönde teflvik etmenin önemli bir arac› da, kamu hizmetlerinin, internet
üzerinden h›zl› ve güvenli biçimde sunulmas›n› sa¤lamakt›r. Bu nedenle e-vatandafll›k kül-
türünün oluflturulmas› için e-devlet kap›s›n›n bir an önce tamamlanmas› gerekmektedir.

TOBB olarak çeflitli sektörlerdeki sorunlar›n ve çözüm önerilerinin tart›fl›labilmesi için, 56
sektörde, Türkiye sektör meclislerini oluflturduk. Böylece biliflim sektörünün, bilgisayar ve
iletiflim teknolojileri ile bilgisayar yaz›l›m› meclislerinde temsil edilmesini sa¤lad›k. 

Sektörle ilgili tüm taraflar›n bir araya gelece¤i Sektör Meclisleri, sektörel sorunlar›n çözü-
mü yolunda at›lan, çok önemli bir ad›md›r. Bundan sonra, sektörel planlamalar›n yap›l›r-
ken, daha etkili kararlar›n al›nmas› için TOBB sektör meclislerinin görüfllerinin al›nmas›n-
da yarar vard›r.

Öte yandan, ülkemizin bilimsel ve teknolojik geliflmesine katk›da bulunmak amac›yla,
TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversitesi'ni kurduk. Ülkemizin ihtiyaç duydu¤u bilimsel
teknikleri ve teknolojik geliflmeleri, ifl hayat›na tafl›yan uzmanlar›n yetifltirilmesi, üniversi-
temizin bafll›ca amaçlar›ndan biridir. Üniversitemiz, kuruldu¤u y›ldan itibaren, üniversite
s›navlar›nda en çok tercih edilen ilk 5 üniversitelerden biri olmufltur. 

Buna ilave olarak TOBB-ETÜ, 77 üniversite aras›nda, uluslararas› bilim endekslerinde, ö¤-
retim üyesi bafl›na en çok makalesi yay›mlanan üniversite olmufltur. TOBB ETÜ, ö¤retim
üyesi bafl›na 1.3 makale yay›mlatmay› baflararak, Türkiye ortalamas›n›n 2 kat›na ulaflm›fl ve
Türkiye birincisi olmufltur.

ETÜ'nün k›sa sürede kaydetti¤i bu geliflme, yurtd›fl›nda da yank› bulmufltur. Dünyan›n ön-
de gelen donan›m firmas› Cisco Systems,  biliflim sektörüne yönelik olarak çeflitli ülkeler-
de kurdu¤u Cisco Giriflimcilik Enstitüsü'nü, Türkiye'de de kurmak üzere, ETÜ'yü partner
olarak seçmifl ve çal›flmalara bafllam›flt›r.
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Dünya Türk ‹fladamlar› 
6. Kurultay›
18 Kas›m 2006, ‹stanbul

2002 y›l›ndan bu yana Baflkanl›¤›n› yapmaktan onur duydu¤um, Dünya Türk ‹fladamlar›
Kurultaylar›n›n alt›nc›s›nda, ayn› coflku ve iflbirli¤i içinde bir araya gelmekten, büyük bir
mutluluk duyuyorum.

Dünyada altm›fla yak›n ülkede faaliyette bulunan ve her gün yeni bir baflar›ya imza atan
ifladamlar›m›z›n, birbirleriyle tan›flma imkân› bulup yeni iflbirlikleri gelifltirme f›rsat› bula-
caklar›, bu Kurultay›n düzenlenmesinde eme¤i geçen herkesi kutluyor ve Kurultay›m›z›n
baflar›l› geçmesini diliyorum.

Kamu ve özel sektörün büyük ilgi gösterdi¤i kurultaylara, bugüne kadar, 60'›n üzerinde
ülkeden, 8 bine yak›n ifl adam› kat›lm›fl, 100'ü aflk›n çal›fltay ve sektör toplant›s› yap›lm›fl,
700 dolay›nda konuflmac› ve panelist yer alm›fl, 3 binin üzerinde ikili ifl görüflmesi gerçek-
lefltirilmifltir. 

Bu çerçevede, Dünya Türk ‹fladamlar› Kurultaylar›n›n, Türkiye'nin en kapsaml› ve en ni-
telikli ekonomik iflbirli¤i platformu olma niteli¤ini tafl›d›¤›n›, özellikle vurgulamak istiyo-
rum. 

Biz ifladamlar›, bu Kurultaylar vas›tas›yla, yurt d›fl›ndaki bu önemli gücümüzle, Türkiye'de-
ki müteflebbisler aras›ndaki ba¤lar› güçlendirmeyi ve Türk ifl dünyas›ndaki dayan›flmay›
temin etmeyi hedefliyoruz. Bu platform, ülkemizdeki ve tüm dünyadaki Türk ifladamlar›-
n›n dinamizminin ve gücünün bir sembolü haline gelmifltir.

TOBB Baflkan› s›fat›yla, Türkiye'deki ifl dünyas›n›n tümünü temsil eden kuruluflun baflkan-
l›¤›n› yapman›n yan›nda, Kurultay Baflkanl›¤›n› merhum Sak›p Sabanc›'dan bayra¤› devra-
larak, Dünyadaki Türk ifladamlar› çat›s›n› da, TOBB çat›s›yla bütünlefltirmifl olmaktan, ay-
r›ca büyük onur duyuyorum. 

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



65Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

Bugün Türkiye'yi büyüten, Türkiye'yi s›rt›nda tafl›yanlar Türk müteflebbisleridir. Orta Do-
¤u'da, Orta Asya'da, Avrupa'da, Balkanlarda, Rusya'da, Kuzey Afrika'da hep Türk müte-
flebbisleri vard›r. Yaln›zca ticaretle de¤il, inflaatla de¤il, ayn› zamanda üretimle de u¤rafl-
maktad›rlar. 

Bu bölgenin dünya ekonomisine entegrasyonunda Türkiye vazgeçilmez bir öneme sahip-
tir. Türkiye'yi vazgeçilmez k›lan, Türk ekonomisinin a¤›rl›¤› ve Türk ifladamlar›n›n müte-
flebbis gücüdür. Orta Do¤u ve Kuzey Afrika bölgesi ülkelerinin yapt›¤› toplam sanayi mal-
lar› ihracat›n›n yüzde 65'ini Türkiye tek bafl›na yapmaktad›r.

Bak›n Almanya'daki Türk müteflebbislerine. 40 y›l önce s›f›r sermaye ile gitmifltik. Bugün
Almanya'da yaklafl›k 60.000 Türk ifladam›, 7 milyar euro'ya yak›n yat›r›m gerçeklefltirmifl,
cirolar›n› 30 milyar euro'ya ç›karm›fl ve 350 bine kifliyi istihdam etmifllerdir. 

2010 y›l›nda yaln›zca Avrupa Birli¤i s›n›rlar› içindeki Türk müteflebbislerinin say›s›n›n 150
bine; bunlar›n sa¤layacaklar› istihdam›n 900 bine ve cirolar›n›n yaklafl›k 100 milyar Eu-
ro'ya, yani neredeyse Türkiye milli gelirinin üçte birine ulaflmas› beklenmektedir. 

Yine Türk özel sektörünün dinamizmi ve teflebbüs yetene¤i sayesinde Türkiye, 2001 kri-
zinin yaralar›n› sarm›fl ve büyüme sürecine girmifltir. 2002'den bu yana 5 y›ld›r, Türk özel
sektörünün yat›r›m›, ihracat› ve tüketimi sayesinde Türkiye ekonomisi, ortalama yüzde 7
oran›nda büyümektedir.

Türkiye'nin son 25 y›lda ekonomide gösterdi¤i geliflme, Özel sektörün bir ülke için ne
denli önemli oldu¤unun iflaretidir. 1980'lerin bafl›nda Türkiye'deki flirket say›s› yaklafl›k 25
bin'di. Bin kadar ihracatç›m›z bulunuyordu ve 3 milyar dolar ihracat yap›yorduk. 

Bugünse, flirket say›s› 725 bine, ihracatç› say›s› 40 bine, ihracat miktar› 80 milyar dolara
ulaflm›flt›r. 1980'de milli gelir 70 milyar dolard›. Bugünse, 360 milyar dolara yükselmifl ve
dünyan›n en büyük ilk 20, Avrupa'n›nsa ilk 7 ekonomisinden biri haline gelinmifltir. 

25 y›l önce ihracat›m›z›n yüzde 90'› tar›m ürünüyken, bugün yüzde 90'› sanayi ürünüdür.
‹hracat›m›z›n yüzde 65'ini, dünyan›n en rekabetçi piyasalar›na, AB ve ABD'ye gerçekleflti-
riyoruz. Müteahhitlik firmalar›m›z, son 30 y›lda, Kuzey Afrika'dan Rusya'ya, Balkanlardan
Ortado¤u'ya, toplam 75 milyar dolarl›k proje üstlenmifltir. 

Turizm sektöründe, 25 y›l önce yaklafl›k 300 milyon dolar hacme sahiptik. Bugünse 20 mil-
yon turist ve 18 milyar dolarl›k turizm geliri hacmine ulaflan Türkiye, dünyan›n en çok ter-
cih edilen, ilk 10 turizm destinasyonundan biri haline gelmifltir.

Öte yandan, son y›llarda gerçeklefltirilen yap›sal reformlar sayesinde, ifl ve yat›r›m ortam›-
n› iyilefltirme yönünde de önemli baflar›lar elde etmifltir. Ç›kart›lan yabanc› sermaye kanu-
nu ile yerli-yabanc› sermaye aras›ndaki ayr›m kald›r›lm›flt›r. fiirket kuruluflu için gereken
formaliteler 19'dan 2'ye indirilmifltir. 
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TOBB'de, Türkiye'deki tüm sektörlerin çat› kurulufla olarak, yat›r›m ortam›n› gelifltirmek
amac›yla, üzerine düfleni yapm›flt›r. Yabanc› yat›r›mc›lar›n sorunlar›n›n çözülmesi, ifllem-
lerin kolaylaflt›r›lmas› ve takip edilmesi amac›yla, bünyemizde Do¤rudan Yabanc› Yat›r›m-
lar Kurulu oluflturulmufltur. 

Farkl› co¤rafyalarda uygulamaya koydu¤umuz oda gelifltirme projeleri ile kurumsal iflbir-
li¤i platformlar› oluflturulmufl ve Türk özel sektörünün deneyimleri paylafl›lm›flt›r. Sonuç-
ta Türkiye'ye gelen do¤rudan yabanc› sermaye miktar›, 2005 y›l›nda rekor k›rarak 9 milyar
dolara ulaflm›flt›r. Bu rakam›n 2006 y›l›nda 16 milyar dolara ulaflmas› beklenmektedir.

Öte yandan, Avrupa'n›n artan enerji ihtiyac› ve enerji güvenli¤i ihtiyac›, AB ile Türkiye'nin
iflbirli¤i yapmas› gereken yeni bir alan daha ortaya ç›karmaktad›r. Bakü-Ceyhan petrol bo-
ru hatt›na ilave olarak, Azeri, Rus, Kazak ve ‹ran petrolüyle do¤algaz›n›n Türkiye üzerin-
den Avrupa'ya tafl›nmas› projeleri, Türkiye'yi dünyan›n en yeni stratejik enerji merkezi ve
AB'nin de stratejik enerji partneri haline getirmektedir.

Türkiye, ekonomik, sosyal, siyasi bak›mdan 21. yüzy›l›n en dinamik co¤rafyas›n› teflkil et-
meye aday Avrasya'n›n kalbinde bir cazibe merkezi olarak konumlanm›flt›r. ‹pek Yolu'nun
yeniden canland›r›lmas› projesinde, bölgenin “Lojistik Üssü” durumundad›r. 

Avrupa'n›n en büyük karayolu tafl›ma filosuna sahip olan Türkiye, Karadeniz ve Akdeniz
limanlar› ile denize ç›k›fl› olmayan Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetleri'nin tüm Avrupa
ve dünya pazarlar›na ba¤lanmas›nda büyük önem arz etmektedir.

K›sacas› Türkiye son 25 y›lda, kurumsallaflt›rd›¤› finans ve hizmet piyasalar›, üretim gücü
ve modern altyap›s›yla, Avrasya bölgesinin yeni üretim ve lojistik üssü olma potansiyeline
sahiptir.

Türkiye, son y›llarda gösterdi¤i makroekonomik performansla, bölgesel ve küresel ölçek-
te a¤›rl›¤› giderek artan bir ülkedir. Son dört y›lda ulafl›lan ekonomik büyüme ve sa¤lanan
ekonomik istikrar ortam› ile Türkiye dikkatleri üzerine çekmifltir. 

Tarihi, co¤rafi ve kültürel avantajlar›n›, Avrupa Birli¤i üyelik sürecini bafllatarak taçland›-
ran Türkiye, parlak bir gelecek vaat etmektedir. ‹flte tüm bu geliflmelere paralel olarak, 6.
Kurultay›m›z›n konusunu “Yat›r›m” olarak seçtik. Slogan›m›z› “Türkiye'ye Yat›r›m, Gelece-
¤e Yat›r›m” olarak belirledik. 

Biz buna inan›yoruz ve bu Kurultay sonunda, yurt içinden ve yurt d›fl›ndan tüm giriflimci-
lerimizin, bizim bu inanc›m›z› paylaflarak, Kurultaydan ayr›laca¤›n› bekliyoruz. Bunu sa¤-
lamak üzere, Kurultay bünyesinde ilk defa, yeni bir platform tesis ettik. 

‹ller Yat›r›m Borsas› ad›n› tafl›yacak bu platform, illerimize; kendilerini tan›tma, bir yat›r›m
cazibe merkezi olarak avantajlar›n› anlatma imkân› sa¤layacakt›r. Ticaret ve sanayi odala-
r›m›z, bölgelerindeki ekonomik aktiviteyi yönlendiren toplum liderleri olarak, bu platfor-
mu en iyi flekilde kullanacakt›r.
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Bu çal›flma ayn› zamanda, Türkiye'de üretilen teknolojinin sergilenmesi ve küresel pazar-
lara aç›lmas› için büyük bir f›rsat sa¤layacakt›r. 

Türkiye'de teknoloji üreten firmalar›n küresel rekabette yerlerini almalar› ve “Made in
Turkey” damgal› ürünlerin yurt d›fl›nda yerleflik ifladamlar›m›z kanal›yla bütün dünyada ta-
n›n›yor, biliniyor ve tercih ediliyor olmas› için de faydal› bir çal›flma olaca¤›na inan›yorum. 

Yapt›klar›m›z› iyi anlatabilirsek, Türkiye'nin istikrarl› büyüme ortam›n› yakalama yönünde
att›¤› ad›mlar› iyi tan›tabilirsek bence yabanc› sermaye yat›r›m› konusunda ülkemiz çok
önemli bir s›çrama noktas› yakalayabilecektir. 

Gelin elbirli¤iyle bunu yapal›m. Türkiye bugün gerçek bir de¤iflim yaflamaktad›r. Eski ka-
l›plar, genç, dinamik ve e¤itimli Türk insan›na art›k dar gelmektedir. 

Ekonomik ve mali konularda gerçeklefltirilen yap›sal de¤iflikliklerle, d›fla aç›lan ve uygun
yat›r›m koflullar›na kavuflturulan Türk ekonomisi, bugün dünyadaki Türk ifladamlar›na ge-
nifl olanaklar sunmaktad›r. 

Türk ekonomisi, gerçeklefltirilmekte olan yasal düzenlemelerin yan›s›ra, Türk özel sektö-
rünün övgüye de¤er giriflimcili¤i ve dinamizmiyle güçlenmekte ve gelece¤e umutla bak-
maktad›r. Türk giriflimcileri dünyan›n dört bir yan›nda boy göstermek, Türk markalar›na,
Türk ürünlerine kal›c› pazarlar oluflturmak, sunduklar› hizmetleri vazgeçilmez k›lmak, en
a¤›r rekabet flartlar›nda bile ayakta kalabildiklerini göstermek durumundad›r. 

Bunu baflarabilmek için de küresel organizasyon kapasitesine sahip flirketlere ihtiyac›m›z
var. Hedefimiz Türk müteflebbislerin rekabet gücünü art›rmak, dünyada ilk yüze Türk flir-
keti sokmakt›r. 

Siz de¤erli ifladamlar›, iste bu hedefi baflarmam›z› sa¤layacak, “Türk Giriflim Ruhu”nu tem-
sil ediyorsunuz. Dünyan›n içinde bulundu¤u bu yeni dönemde, pek çok yeni ve stratejik
at›l›m›n öncüsü sizler olacaks›n›z. 

Bu Kurultay, Türk ifladam›n›n baflarma ve ilerleme azmini, giriflimci ruhunu tüm dünyada
temsil eden, siz de¤erli ifladamlar› ile bir araya gelerek, birbirimizi daha yak›ndan tan›mak,
sizlerin Türkiye'de daha fazla yat›r›m yapman›za yard›mc› olmak konular›nda benzersiz
bir olanak sa¤lam›flt›r. 

Sayg›de¤er ifladamlar›, dünyan›n neresinde olursan›z olun, biliniz ki gönlümüz sizinledir.
Gösterece¤iniz üstün baflar› ve çal›flmalarla, milletimizin gurur kayna¤›m›z olmaya devam
edeceksiniz.





Uluslararas› Finans Zirvesi
4 Aral›k 2006, ‹stanbul
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‹çinde bulundu¤umuz dönemde Türkiye, bölgesinde art›k sadece bir siyasi ve askeri öne-

me sahip bir ülke olman›n ötesinde, “soft power” dedi¤imiz, çok az ülkede bulunan bir

güce sahip olacakt›r. Türkiye bu gücünü, giriflimcilerinden, özel sektöründen almaktad›r. 

Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya uzanan genifl bölgeden yap›lan sanayi ürünleri ihracat›n›n

yüzde 65'ini, Türk flirketleri gerçeklefltirmektedir. Bu pay›n anlam›, bölgedeki en giriflim-

ci, en dinamik, dünyaya en fazla aç›k özel sektörün, Türkiye'de oldu¤udur. Henüz dünya

ekonomisine entegre olmam›fl olan, c›l›z özel sektöre ve kurumsal yap›lara sahip bu böl-

ge ülkelerinde, Türkiye'nin ve Türk flirketlerin önünde, yeni f›rsatlar ç›kacakt›r. 

Öte yandan bu bölge, enerji yollar›ndan dolay›, dünyan›n kalbinin düzenli atabilmesi için

hayati önemini korumaktad›r. Türkiye'nin; Avrupa ve hatta bir bütün olarak, Bat›'n›n,

enerji güvenli¤i aç›s›nda önemi, giderek daha iyi anlafl›lmaktad›r. Dünyadaki en önemli k›t

kaynak olan, enerji kaynaklar›n›n neredeyse hepsinin geçebilece¤i, en istikrarl› ülke Tür-

kiye'dir. 

Türkiye, enerji güvenli¤i aç›s›ndan, stratejik önemde bir transit ülke haline gelmifltir. Bu

yüzy›l›n en önemli enerji projesi olan, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hatt›n›n faaliyete geçmesi,

Türkiye için yeni bir dönemi bafllatm›flt›r. Bahsekonu olan, sadece bir boru hatt› hadisesi

de¤ildir.

Liman›ndan telekom sistemine, petrol rafinerilerinden deniz tafl›mac›l›¤›na kadar Türkiye,

çok büyük bir, yeniden yap›lanma sürecinin, tam bafl›ndad›r. F›rsatlar›n fark›nda olanlar,

k›sa vadeye odaklanmayanlar için, yeni ifl ve yat›r›m f›rsatlar›n›n do¤aca¤›, çok önemli bir

döneme giriyoruz.
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Bunun fark›nda olan yabanc› yat›r›mc›lar, giderek daha fazla, ülkemize yat›r›m yapmaya
bafllam›fllard›r. Son 2 y›lda gelen do¤rudan yat›r›m 25 milyar dolara ulaflacakt›r ki, geçmifl
50 y›l›n toplam›n›n üzerindedir. 

Büyümenin sürdürülebilir hale gelmesi, istikrar ortam›n›n kal›c› olmas› için, bafllam›fl ol-
du¤u reform sürecini devam ettirmeye mecburuz. Keyfili¤in yerini kural›n almas›, oyun
alan›n›n düzlefltirilmesi, müteflebbislerimizin elini serbestlefltirecek ve önümüzü daha da
açarak, dünyan›n en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelmemizi sa¤layacakt›r. 

Ancak bu yeni ortama intibak edemeyen çok say›da flirketimiz de, kapanmak tehlikesiyle
karfl› karfl›ya kalacakt›r. Zira, modern ve geleneksel olarak ikili bir yap›ya sahip olan, ka-
y›td›fl›l›¤›n yüksek oranlarda oldu¤u özel sektörümüzün modernize olmas› ve kay›t içinde
girmesi, önümüzdeki dönemde h›zlanacakt›r.

Her canl› ve sa¤l›kl› ekonomide, yeni flirketler kurulur, bunlardan baflar›l› olanlar› büyür
ve yeterli verimlilik seviyesine ulaflamayanlar da kapan›r. Ancak bu kapanan flirketlerimiz-
de istihdam edilen yüz binlerce çal›flan›m›z›n becerilerinin ekonominin yeni ihtiyaçlar›na
uygun flekilde dönüfltürülmesi gerekecektir. E¤itim reformuyla, bu risklere karfl› haz›rl›k
yapmas› flartt›r.

Türkiye'nin baflka bir gerçe¤i de cari aç›k sorunudur. AB'ye kat›lm›fl olan tüm ekonomiler-
de yafland›¤› gibi, Türkiye de, kendi paras›n›n de¤erlenme bask›s›yla karfl›laflmaktad›r. Di-
¤er taraftan, otomotiv ve elektronik gibi, yükseliflteki sektörlerimizde, üretimin, ithalata
ba¤›ml› olarak gerçekleflti¤ini görmekteyiz. 

Bu yap›sal sorun ancak, Türkiye'nin etkin bir sanayi stratejisine sahip olabilmesi ve yerel
kümelenmeleri güçlendirmesiyle afl›labilecektir. Bunu baflarman›n yolu da, TOBB olarak
devaml› vurgulad›¤›m›z gibi, sanayi envanteri sistemini bir an önce kurmam›za ba¤l›d›r.
Aksi takdirde, cari aç›k sürekli olarak k›r›lganl›k sebebi olmaya devam edecektir. 

Cari aç›¤›n sa¤l›kl› finansman›nda hayati bir rolü olan do¤rudan yabanc› yat›r›mlara da bu
çerçeveden bak›lmal›d›r. Ça¤›m›z›n flartlar›nda art›k yabanc› yat›r›mlar›n, yabanc› flirketle-
rin önemi de de¤iflime u¤ram›flt›r. Türkiye'nin daha fazla bilgiye dayal›, ileri teknoloji ge-
tiren yabanc› yat›r›mlar› çekmesi, yerel flirketlerimize de önemli katk›lar yapabilecektir. 

Yabanc› olsun da kim gelirse gelsin demek yerine, rekabet gücümüze katk›da bulunabile-
cek yabanc› yat›r›mlar›n çekilmesi gerekmektedir. Bunun için de bir sanayi stratejimiz, bu-
na ba¤l› olarak da bir yabanc› yat›r›m stratejimizin tasarlanmas› zorunludur. Devir do¤ru-
dan yabanc› yat›r›mlardan korkma devri de¤ildir. Devir, yabanc› yat›r›mlar›ndan yerli flir-
ketlerimizin de azami flekilde faydalanabilmesi için, stratejiler oluflturma devridir.

Türkiye'nin Avrupa'daki en dinamik özel sektöre sahip olmas›, en h›zl› geliflen pazara sa-
hip olmas› çok say›daki yabanc› flirketin ifltah›n› kabartmaktad›r. Bu flartlar yabanc› yat›-
r›mlar›n çekilmesi için gereklidir ama yeterli de¤ildir. Bir di¤er olmazsa olmaz koflul, gü-
venilir, kurallar›n hakim oldu¤u bir yat›r›m ve ifl yapma ortam›na sahip olmakt›r. 
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Türkiye'nin bafllam›fl olan iktisadi dönüflümünü tamamlamas›, flirketlerimizin h›zla mo-
dern rekabet flartlar›na daha fazla uyum göstermeleri, iflte bu yüzden önemlidir. Türkiye
ilk defa sadece co¤rafyan›n de¤il, bu topra¤›n üstünde infla ettiklerinin yepyeni f›rsatlar
yarataca¤› bir döneme girmifltir. 

Hem co¤rafi anlamda, hem de bu topraklarda yetiflen giriflimci gücümüzün sayesinde,
Türkiye'nin önemi, geçen yüzy›lda olmad›¤› kadar artm›flt›r. Biz, Türkiye'nin gelece¤ine ve
kendimize, yani müteflebbisimize güveniyoruz. 

F›rsatlar› de¤erlendirebilmek için, reel sektör olarak, Türkiye ekonomisinin, kural hakimi-
yetinin sa¤land›¤›, eflit flartlarda rekabete dayal› bir ekonomiye dönüflmesini istiyoruz. Gi-
riflimcimizin önündeki engeller kald›r›ld›¤› takdirde, yüksek büyüme oranlar›n›, sürekli
hale gelmesinin mümkün oldu¤una inan›yor ve bunun için çal›fl›yoruz.

DAHA ‹Y‹ B‹R GELECEK DAHA ‹Y‹ B‹R TÜRK‹YE ‹Ç‹N GÖRÜfi VE ÖNER‹LER-VI
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Lojistik ve iletiflim alan›ndaki teknolojiler sayesinde dünya küçülmüfl ve toplumlar birbir-
lerine yak›nlaflm›flt›r. Piyasalara, müflterilere ve tedarikçilere ulaflmak kolaylaflm›flt›r. Dola-
y›s›yla, is yapman›n flekli ve kurallar› da de¤iflmektedir.

‹fli ba¤layarak de¤il, ifli iyi yaparak para kazanmak önem kazanm›flt›r. Hayatta kalabilmek
için, ifli do¤ru yapmak de¤il, do¤ru ifli yapmak gerekiyor. Daha düne kadar sadece kendi
flehrindeki veya komsu flehirdeki rakibini dikkate al›rken, bugün s›n›r ötesinden gelen re-
kabetle karfl› karfl›yay›z. Küresel e¤ilimlerin fark›nda olanlar için bu durum sadece tehdit
de¤il yeni f›rsatlar da sunmaktad›r.

Internet sayesinde sadece büyük flirketlerimiz de¤il, küçük flirketlerimiz de küresel arena-
da ifl yapma f›rsatlar›na sahip olmufltur. Zira ifl süreçleri, eskisinden farkl› olarak, parçala-
ra ayr›labilmekte ve de¤iflik ülkelerde gerçeklefltirilebilmektedir.

Bilgi ve iletiflim teknolojilerindeki h›zl› geliflmeler sayesinde, mekân›n önemi azal›rken, te-
darik zincirleri daha karmafl›k ve küresel bir anlam kazanm›flt›r. Bu yüzden kobilerimiz da-
hil tüm flirketlerimiz için oyun alan›, sadece yerel co¤rafya de¤il tüm dünyad›r.

Peki, dünyada flekillenen bu yeni ekonomik ortamda, Türkiye olarak ne yapmal›y›z? Birin-
cisi, genç nüfusumuzu bir an önce beceri sahibi k›lmak zorunday›z. Türk ekonomisi mo-
dernlefltikçe, ekonominin a¤›rl›¤›, tar›mdan, hizmetler ve sanayi sektörlerine kaymaktad›r.
Sadece geçen sene bir milyon kifli, tar›m sektöründen ayr›ld›. Önümüzdeki 10 y›l içinde 3
milyon kifli daha ayr›lacak.
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Öte yandan, bu süre zarf›nda, 7 milyon gencimiz daha istihdam piyasas›na girecek. De-
mek ki iflsizlik oran›n›n ayn› kalmas› için dahi en az 10 milyon yeni ifl sahas› gerekiyor.
Böyle bir istihdam at›l›m›, insanlar›m›z›n bir an önce modern becerilerle donat›lmas›na
ba¤l›d›r. Türk sanayini ileriye tafl›yacak insan sermayesi de, meslek okullar›nda kazan›l›r.
Türkiye'nin gelece¤i, mesleki e¤itimin kalitesiyle yak›ndan ilgilidir.

‹kinci olarak, yükselen küresel rekabet, h›z ve büyüklük gerektirmektedir. fiirketlerimizin
önündeki asil hedef, büyümek ve kurumsallaflmakt›r. Özel sektöre dayal› bir ekonominin
büyümesi, flirketlerin büyümesiyle olur. Ça¤›m›zda milletlerin gücü, dünya ölçe¤indeki
flirketleriyle ölçülmektedir. 

Tarihte ilk defa bugün, dünyan›n 100 büyük ekonomik gücünden sadece 49'u ülke iken,
51'i flirkettir. Ne yaz›k ki, dünyan›n en büyük 100 flirketi listesinde henüz Türk flirketi yok.
fiimdilik sadece ilk 500 içinde bir flirketimiz var. O halde flirketlerimizin birleflmelerini, bir-
likte ifl yapmalar›n› teflvik etmek zorunday›z. Sanayide, sektörel kümelenmeleri güçlendir-
meliyiz.

Üçüncü olarak, kay›t içine girme süreci do¤ru yönetilmelidir. Zira ekonomimiz modern-
lefltikçe, pek çok sektörümüzde kay›t içine girifl kendili¤inden ve biraz da zorunlu olarak
gerçekleflmektedir.

D›fl ticaret hacmi, son 5 y›lda 3 kat›na ç›km›flt›r. Küresel ekonomiye daha fazla entegre ol-
dukça, kay›td›fl› ekonominin pay› da azalmaktad›r. Bunun bir di¤er göstergesi, yurtiçi üre-
tim içinde ihracat ve ithalat›n pay›d›r. Son 10 y›l zarf›nda ihracat›n üretime oran›, yüzde
17'den yüzde 32'ye, ithalat›n üretime oran› yüzde 32'den yüzde 59'a yükselmifltir.

Öte yandan, kredi kartl› al›flverifllerin milli gelir içindeki oran›, 10 y›l önce yüzde 5 iken,
bugün yüzde 15'e, yani 60 milyar dolara ç›km›flt›r. Bunlara ilave olarak, bankac›l›k siste-
minin etkinleflmesi ve organize perakendecili¤in geliflmesi, kay›tl› ekonomiye geçifli art›r-
m›flt›r.

Ama flimdi de kamu idaresi, “ben bir fley yapmasam da, kay›tl› ekonominin pay› art›yor”,
rehavetine girmemelidir. Ekonominin kay›tl› hale gelmesinin getirdi¤i, kamu kaynakl› ma-
liyet art›fl›na tedbir al›nmazsa, kay›t alt›na geçmenin yükü, bu sefer olumsuz bir geliflme
olarak görülecek ve bu süreç tersine dönecektir. 

Kay›td›fl›l›¤a zorlayan yüksek vergi ve istihdam maliyetleri düflürülmelidir. Ancak, kay›td›-
fl› ekonominin sebebi sadece yüksek vergi oranlar› da de¤ildir. Önemli bir sebep de, na-
s›l davranaca¤›, ne yapaca¤› belli olmayan, çok genifl yetkilere sahip devlettir. 

‹flte bu yüzden kural hakimiyetine kamu idaresi de uymal›, gece yatarken sabaha nas›l bir
sürprizle uyanaca¤›z diye endifle etmemeliyiz. Art›k daha rekabetçi, oyunun kurallar›n›n
önceden belli oldu¤u ve keyfi olarak de¤iflmedi¤i, devletin bu kurallar› uygulamak d›fl›n-
da müdahale etmedi¤i bir piyasa ekonomisini tüm kurumlar›yla kurmak zorunday›z.





Yat›r›m Ortam›n› ‹yilefltirme
Koordinasyon Kurulu

(YO‹KK) Konferans›
21 Ocak 2007, K›z›lcahamam
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Yat›r›m Ortam›n› ‹yilefltirme
Koordinasyon Kurulu
(YO‹KK) Konferans›
21 Ocak 2007, K›z›lcahamam

Yat›r›m ortam›n› iyilefltirme reform sürecinin beflinci y›l›n› tamamlad›k. Aradan geçen befl
sene zarf›nda, önemli mesafeler al›nd›¤›n› memnuniyetle görüyoruz. Bence en önemli ka-
zan›m›m›z, sorunlar›n afl›laca¤›na, çözüm üretilece¤ine dair güvenin ve inanc›n artmas›d›r.
Bu konferans›n haz›rl›klar› aflamas›nda arkadafllar›ma sordum. Niye önüme sorun getirmi-
yorsunuz dedim. Biz çözüyoruz dediler. 

Gerçekten de, bu platform sayesinde, kamu ve özel sektör kaynaflmas› sa¤land›. Böylece
meselelerimizi, siyasi iradeyi meflgul etmeden, kendi aram›zda çözebilme kabiliyetini ge-
lifltirdik. Kurumlar aras› çekiflmeler, yerini kurumlar aras› iflbirli¤ine b›rakt›. Sistem çal›fl-
maya bafllad›. 

Art›k siyasi çözüm gerektiren makro sorunlar›n yerini, daha mikro ölçekteki sorunlar al-
maktad›r. O halde bundan sonra yoikk platformunda, daha makro seviyede politikalar ge-
lifltirmek ve yap›sal reformlar›n bir an önce tamamlamak için çabalamal›y›z. Yönlendirme
komitesi de, yat›r›mc›n›n mikro sorunlar›na çareler üretecek flekilde teknik komiteleri yön-
lendirmelidir.

Bu güne kadar, yat›r›mc›lar›n ortak sorunlar› üzerinde çözümler getirdik. Bundan sonra,
bir taraftan bunlarla u¤raflmaya devam ederken, di¤er taraftan da, her sektörün kendine
ait sorunlar›na e¤ilmemiz gerekir. TOBB sektör meclislerinin yap›lanmas›n› tamamlad›k.
Sektörel Meclislerimiz, çal›flmalar›na büyük bir flevk ve gayretle bafllad›lar. Onlar›n, yoikk
hedefleriyle do¤rudan ilgili birçok sorunu var. Bu yüzden, çal›flma gruplar›m›zla, sektör
meclislerimizi, müflterek çal›flmaya sevk edece¤iz.

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



79Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

‹lk çal›flmaya, sektörel lisanslarda madencilik sektörü ile bafllad›k. Hazine müsteflarl›¤›m›-
z›n da katk›lar›yla, önümüzdeki hafta, teflvikler yönünden turizm ve tekstil sektörlerimiz
ayr› ayr› çal›flacaklar. Sonraki günlerde her sektör meclisinin yat›r›m ortam› ile ilgili sorun-
lar›n› birer birer tespit ederek, teknik komitelere getirece¤iz.

Geçti¤imiz aylarda yönlendirme komitesinde özel gündemle müzakere edilen enerji sek-
törü sorunlar›nda somut bir tak›m geliflmeler oldu¤unu görüyoruz. Bunu daha etkin hale
getirmeliyiz. Kanun tasar›s› haz›rl›klar›nda mutlaka istiflare mekanizmas›n› çal›flt›rmal›y›z.
Taslaklar›m›z›, tasar›lar›m›z›, sanki devlet s›rr›ym›fl gibi saklamamal›y›z. Aç›k olmal›y›z,
fleffaf olmal›y›z ve mutlaka bu platformda bir müzakere zemini oluflturmal›y›z.

Göreceksiniz o zaman, birçok konuda ortaya ç›kabilecek kamuoyu tepkileri de en aza ine-
cektir. Birçok düzenlemeyi AB, IMF istiyor diye de¤il, ekonomik hayat›n gere¤i, kendi mü-
teflebbisimizin, vatandafl›m›z›n ihtiyac› olarak sundu¤unuzda, kimsenin de itiraz› olmaya-
cakt›r.

Say›n Bakan›m, de¤erli kat›l›mc›lar,

Bu platformun tetikledi¤i güven ortam›n›n da büyük katk›s›yla, 2006 y›l›nda do¤rudan ya-
banc› sermaye giriflinde, 20 milyar dolar gibi, bir zamanlar inan›lmaz gelen bir noktaya ula-
flaca¤›m›z görülmektedir.

Hem cari aç›¤›n finansman› ve hem de küresel anlamda sa¤layaca¤› olumlu etki aç›s›nda,
bu rakam çok önemlidir. Ancak hemen rehavete kap›l›p, afl›r› bir iyimserli¤e sürüklenme-
yelim. Hepimiz biliyoruz ki; bu rakam›n önemli bir bölümü, özellefltirme, birleflme ve sa-
t›n almalar ile gayrimenkul yat›r›mlar›d›r.

Elbette, kamu maliyesi ve flirketler kesimindeki verimlilik art›fllar› anlam›nda, bu tip ser-
maye girifllerinin de yarar› olacakt›r. Ama unutmayal›m ki, as›l hedefimiz, milyonlarca gen-
cimize ifl sa¤layacak, yeni ihracat kapasitesi infla edecek, yan sanayi yoluyla kobilerimizi
güçlendirecek ve gelifltirecek “greenfield” tarz› yat›r›mlar› ülkemize çekebilmektir.

Bunu sa¤laman›n yolu ise, hem özellefltirme stratejimizi ve hem de yabanc› sermaye stra-
tejimizi do¤ru tespit ederek, bu hedeflere yönelmektir. Önümüzdeki dönemde hazine
müsteflarl›¤›m›za ve yat›r›m tan›t›m-destek ajans›na önemli görev düflmektedir. Bu iki ku-
rum, bizlerin de katk›lar›yla, yat›r›m destek teknik komitesini etkin bir flekilde çal›flt›rmal›
ve yoikk'in önüne, hedefleri do¤ru tespit edilmifl bir yol haritas› koymal›d›r.

Yabanc› sermayeden daha iyi faydalanman›n bir yolu da, do¤ru bir sanayi stratejisinin tes-
pitidir. Sektörlerimizi her an takip edebilmek, yönlendirmek ve zaman›nda önlem alabil-
mek için, sanayi bilgi sistemini kurmak zorunday›z.

Bildi¤iniz üzere TOBB, yaklafl›k 70 bin sanayi firmas›n›n kapasite raporlar›n› tutmaktad›r.
Bunlara dayal› olarak da tüm Türkiye için web üzerinde bir sanayi veri taban› oluflturduk.
Ama bu veri setine, elektrik kullan›m› ve istihdam rakamlar› gibi, üretimde ana girdi olan
faktörlerin bilgilerini dâhil ederek, güncel bir takip mekanizmas› kurmal›y›z.
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Türkiye böylece sektörel olarak nerede güçlü, nerede deste¤e ihtiyac› var, nerede yat›r›m
gerekli, nerede fazla kapasite oluflmufl, an›nda görebilecek be politikalar›n› buna göre çok
daha isabetli bir flekilde belirleyecektir. Ama ço¤u konuda oldu¤u gibi burada da, bürok-
rasiyi harekete geçirecek, aç›k ve güçlü bir siyasi irade sergilenmesine ihtiyaç vard›r.

Yüksek istihdam maliyetlerine ilave olarak, kat› çal›flma mevzuat›m›z, bir di¤er önemli so-
run alan›d›r. Mesela 4857 say›l› ifl kanunu'nun 30. maddesi, iflverenin, hükümlü eski iflçi-
sine öncelik tan›mas›n› öngörmektedir. ‹stihdam piyasas›yla ilgili buna benzer kat›l›klar ve
özellikle de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle ilgili düzenlemeler de, yoikk gündemine al›nmal›d›r.

fiirket kurulufllar›n›n basitlefltirilmesi, yoikk'in en önemli baflar›lar›ndan biridir. Buna ra¤-
men hala, flirket sözleflmeleri için istenen noter tasdiki, giriflimcilerimize önemli maliyetler
ç›karmaktad›r. Oysa ticaret sicil memurluklar› zaten kamu ad›na görev yapmaktad›rlar ve
ayr›ca bir noter prosedürü gerektirmeden, bu sözleflmeleri tasdik edebilirler.

Öte yandan özellikle kurumlar vergisi alan›nda da, önemli düzenlemeler ve iyilefltirmeler
gerçeklefltirilmifltir. Bunlar›n bir devam› olarak, kurum kazançlar›ndan kar pay› da¤›t›lma-
s› durumunda kesilen ve temmuz ay›nda yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltilen stopajdan
sonra, art›k bir de beyanname verilmesine gerek olmad›¤›n› ve bu uygulaman›n kald›r›l-
mas› gerekti¤ini düflünüyoruz.  

Say›n Bakan›m,

Kanun tasar›lar›nda, düzenlemelerde istiflare mekanizmalar›n› çal›flt›rmam›z›n önemine az
önce de¤inmifltim. 4926 say›l› kaçakç›l›kla mücadele kanun ç›kar›l›rken, gümrükler ve d›fl
ticaret teknik komitemiz, bu mekanizmay› çok güzel çal›flt›rd›. ‹steklerimizi tam olarak kar-
fl›lamasa dahi, nispeten güzel bir yasa ç›kard›k. 

Ancak yeni Türk ceza kanunu ve kabahatler kanunu ile uyumlaflt›raca¤›z derken, kanunu
de¤ifltiren tasar›, bu mekanizmalar çal›flt›r›lmadan komisyondan geçti ve meclis genel ku-
ruluna indi. Maalesef komisyonda da görüfllerimize fazlaca itibar edilmedi. Tasar› bu ha-
liyle yasalafl›rsa, yat›r›mc›lar›m›z ya kaçakç› konumuna düflecek, ya da faaliyetlerini dur-
durmak zorunda kalacakt›r. Tasar›n›n komisyona geri çekilerek yeniden ele al›nmas› ko-
nusunda Sizden acil yard›m bekliyoruz. 

Ayr›ca Meclis gündemindeki il özel idareleri yasa tasar›s›yla, pek çok harç bedelinde ast-
ronomik art›fllar getirilmesi planlanmaktad›r. Bu tasar› da mutlaka yeniden de¤erlendiril-
melidir. 

Öte yandan, on bin yatakl› bir turizm tesisinden on kat daha para kazand›rabilecek kurva-
ziyer limanlar›, zengin turistleri çekebilecek yat limanlar› yat›r›mlar›nda hala 6-7 sene sa-
dece izin için bekliyoruz. ‹ki y›l önce burada gündeme ald›k, yoikk gündeminde tart›flt›k,
tasar› haz›rland›, ama bay›nd›rl›k bakanl›¤›n›n itiraz› üzerine geri çekildi. K›y› yap›lar› ka-
nunu tasar›s› içine alal›m denildi. Tasar› haz›rland›, teknik komitede tart›fl›ld›, ihtiyac›m›z›
karfl›lam›yor dedik. Sonra tasar› birden bire orta kayboldu.
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Yine turizm ve hizmetler sektöründe 175 bin iflyerini ilgilendiren, müzik meslek birlikleri
ile iflletmeler aras›ndaki gerginlik de hala devam ediyor. Uzlaflt›rma komisyonlar›, kanun
maddeleri aras›na s›k›flm›fl çok basit hükümler nedeniyle toplan›p da¤›l›yor. ‹ki y›l önce
burada karar ald›k, kültür bakanl›¤›m›z çözüm bulmak için teknik komiteyi toplad› ama
bir kiflinin toplant›y› sabote etmesi yüzünden ifl ortada kald›. 

Kimseyi karfl› karfl›ya getirmeyecek yegane çözüm bandrol sistemidir. Bu konuda acil bir
yasal düzenleme gerekmektedir. Kültür ve turizm bakanl›¤› konuya müdahil olmal› ve ta-
sar›y› bir an önce haz›rlayarak müzakereye açmal›d›r.

Yat›r›m teflvik kanunundaki en az 30 iflçi çal›flt›rma flart›n›n 10 iflçiye indirilmesi ve kanun-
dan mevcut iflletmelerimizin de yararlanmas› faydal› bir ad›m olacakt›r. Ayr›ca kanunun
süresi de uzat›lmal›d›r.

5510 say›l› kanunun baz› maddelerinin Anayasa Mahkemesi taraf›ndan iptali sonucu kanu-
nu yürürlü¤e girmesi 6 ay ertelenmifltir. Bu süre zarf›nda tüm kesimler, yani iflçiler, me-
murlar ve ba¤›ms›z çal›flanlar aç›s›ndan gerekli düzenlemelerin yap›larak kanunun bir bü-
tün olarak yürürlü¤e girmesi hakkaniyet gere¤idir.

Bu u¤urda gerekirse Anayasa tadilat› da düflünülmelidir. Aksi takdirde bir reformdan bah-
setmemiz söz konusu olamaz. Sosyal Güvenlik reformundaki problemler sadece bununla
bitmiyor. Biz sosyal güvenlik sürecine üç kurumla girdik. Bu üç kurumdan tek bir kuruma
inmeyi hedeflemifltik. Ama sonuçta üçü bir yapal›m derken dördüncü bir kuruma sahip ol-
duk.

Asl›nda masaya yat›r›lacak daha çok konular var. Ama buradaki konular›m›z yat›r›m orta-
m› ile s›n›rl›. Befl y›ll›k bu süreçte teknik komite baflkanlar›m›z gayret ve fedakârl›kla çal›fl-
t›lar. Teknik komitelerimizde çal›flan bürokratlar›m›z›n, ifladam›m›z›n, Hazine Müsteflar›-
m›z›n baflkanl›¤›ndaki yönlendirme komitesinin çabalar›n› takdirle karfl›l›yorum. Tek tek
hepinizi kutluyorum.





KOB‹ Bilgi ve E¤itim Fuarlar› 
26 Ocak 2007, Ankara



84 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

KOB‹ Bilgi ve E¤itim Fuarlar›
26 Ocak 2007, Ankara

Bir Avrupal› ile bir Asyal› ormanda yürüyorlarm›fl. Uzaktan bir aslan görünmüfl. Aslan bi-
zimkileri farkedince üzerlerine do¤ru gelmeye bafllam›fl. Asyal› hemen botlar›n› ç›kar›p
spor ayakkab›lar›n› giymeye bafllam›fl. Avrupal› sormufl: Ne o, aslandan h›zl› m› koflacak-
s›n? -Hay›r demifl Asyal›, senden h›zl› koflsam yeter.

‹flte bu hikâye, her gün yükselen küresel rekabet karfl›s›nda, yeterince h›zl› davranamayan
ve ekonomik olarak gerileyen Avrupa karfl›s›nda, daha h›zl› ve esnek davranma kabiliye-
tine sahip Do¤u Asya'n›n ekonomik büyümesinin hikâyesidir. Küresel rekabet, h›zl› dav-
ranmay› gerektirmektedir. H›zl› hareket etmek isteyen flirketlerimizin önündeki en büyük
hedef, büyümek ve kurumsallaflmakt›r.

Özel sektöre dayal› bir ekonominin büyümesi, flirketlerin büyümesiyle olur. Ça¤›m›zda
milletlerin gücü, dünya ölçe¤indeki flirketleriyle ölçülmektedir. Tarihte ilk defa bugün,
dünyan›n 100 büyük ekonomik gücünden sadece 49'u ülke iken, 51'i flirkettir. Ne yaz›k ki,
dünyan›n en büyük 100 flirketi listesinde henüz Türk flirketi yok.

O halde flirketlerimizin birleflmelerini ve kurumsallaflmalar›n› teflvik etmek zorunday›z.
Kurulan ve kapanan flirket istatistiklerine bakt›¤›m›zda, her y›l, kapanan flirketten daha
fazla yeni flirket kuruldu¤unu görüyoruz. Nerdeyse her y›l, mevcut flirket say›s›n›n yüzde
10'u kadar yeni flirket kuruluyor ki, bu oran, AB ortalamas›n›n çok üzerinde.

Bu durum, özel sektör dinamizminin de en aç›k göstergesidir. Ancak bu flirketlerimizi bü-
yütmeyi ve daha ileri götürmeyi beceremiyoruz. Çünkü sorunumuz flurada; dinamik ve es-
nek ifl yap›m›z sayesinde bafllang›çta h›zl› birkaç ad›m at›yoruz. Ama sonra, yeterli büyük-
lü¤e ulaflamayan flirketlerimiz, verimli çal›flamad›klar›ndan dolay›, artan d›fl rekabet karfl›-
s›ndan ayakta duram›yor veya kay›td›fl›na kay›yor.
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Ekonomimizin dinamik omurgas› kobilerimiz, kurumsal yap›lanmalar›n›n yetersizli¤i ne-

deniyle mali sistemden ve teflviklerden yeterince yararlanamamaktad›r. Ülkemizde de KO-

B‹'lere yönelik de¤iflik kurumlar taraf›ndan verilen çok çeflitli destek ve teflvik mekanizma-

lar› bulunmaktad›r.  

Kobilerimiz çok genifl bir kamu idari yap›s› alt›nda çal›flmakta, kobileri ilgilendiren konu-

lardaki çal›flmalar, çeflitli kamu kurumlar› taraf›ndan, da¤›n›k bir biçimde gerçeklefltiril-

mektedir. Tüm giriflimcilerimizin bu destekleri yak›ndan takip ederek yard›m ve teflvikler-

den istifade etmenin yollar›n› araflt›rmalar› gerekmektedir. 

Ancak, ço¤u Kobi sahibinin bu destek ve hizmetlerden haberi bulunmamakta, haberi bu-

lunanlar da bürokrasiyle u¤raflmay› göze alamamaktad›r. Bilgiye ulaflman›n bir zorunlu-

luk, bilgisizli¤in ise önemli bir zaaf oldu¤u günümüz dünyas›nda, kobilerimizin bilgiye

ulaflmalar›na yard›mc› olmaya çal›fl›yoruz. 

Bu amaçla Kobi Bilgi Sitesini hayata geçirdik. Yaklafl›k 40 kurumdaki, 150'ye yak›n konu,

kurulufltan fesih ifllemlerine, d›fl ticaretten teflviklere kadar, “kobi.org.tr” web sayfas›nda

bir araya getirildi.

Art›k Türkiye'nin kobi politikas›n›n özü, “küçük güzeldir” olmamal›d›r. Kobi'lerden, yak›n

gelece¤in büyüklerini ç›karmak amaç olmal›d›r. Önemli olan, çok say›da ve küçük kobi-

lerin kurulmas› de¤il, kobilerin büyüyebilmesidir. Kobi'lerin büyümesi için yeni bir gün-

deme ihtiyaç vard›r. 

Kobilerin büyümesi önündeki en önemli engel olarak gördü¤ümüz, finansmana eriflim ko-

nusuna, özel hassasiyet göstermekteyiz ve bu konuda pek çok ilki gerçeklefltirdik. Ana ku-

rucu orta¤› oldu¤umuz kredi garanti fonu'nun etkinli¤ini art›rmak amac›yla, sermayesini 8

milyondan, 20 milyon ytl'ye ç›kard›k. 

Geçti¤imiz 10 y›l zarf›nda, 1,087 kobimizin 170 milyon dolar kredi kullanmalar›n› sa¤layan

kredi garanti fonu, art›k sadece 1 y›l içinde 120 milyon dolarl›k kredi imkan› sa¤layabile-

cek durumdad›r.

Di¤er taraftan, di¤er modern bir finansman tekni¤i olan giriflim sermayesini yayg›nlaflt›r-

mak üzere, 20 milyon ytl sermaye ile Kobi Giriflim Sermayesi flirketini kurarak, kobilerimi-

zin hizmetine sunduk. fiimdiye kadar 25 proje baflvurusu de¤erlendirilmeye al›nd› ve 3

milyon dolar tutar›ndaki ilk 2 ifllem gerçeklefltirildi.

Yine birli¤imizin koordinasyonuyla, AB'den temin etti¤imiz 18 milyon euro kaynakla, Ga-

ziantep, ‹zmir ve Kocaeli illerinde, kobilerimize dan›flmanl›k sa¤lamak üzere, ifl gelifltirme

merkezlerini faaliyete geçirdik. Bu merkezlerin son 4 y›lda gösterdi¤i baflar› üzerine, önü-

müzdeki dönemde, 8 yeni ilimizde daha, bu merkezleri kurma karar› ald›k.
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Ülkemizde bir kobi için bilinmesi gereken çok say›da kurum kurulufl var ve giriflimcinin
bunlar›n tamam›n› bilmesi ve bunlara ulaflmas› mümkün olmayabiliyor. Bir iflletmeyi ilgi-
lendiren çok genifl bir mevzuat var. ‹fl hukuku, ticaret hukuku, çevre mevzuat›, gümrük
mevzuat›, ithalat ve ihracat mevzuat› gibi. 

Her iflletme bu mevzuat gere¤i hareket etmek zorundad›r. Kobilerin mevzuat› takip ve
uyumlar› konusunda zaaflar› var. Ancak rekabet zaaf kabul etmez. Kobilerin zaaflar›n› gi-
dermek için azami gayret içinde olmalar› gerekiyor.

Biz bu sorunu çözmek amac›yla 2007 y›l› içerisinde 20 ilimizde, Kobi Bilgi ve E¤itim Fuar-
lar› düzenliyoruz. Kobi yöneticisi veya giriflimcimiz bu fuarlara geldi¤inde kendiyle ilgili
ne kadar kamu veya özel sektör kuruluflu varsa bunlar› karfl›s›nda görecektir. Kobilere yö-
nelik destekler, üretim, d›fl ticaret, markalaflma, belgelendirme, finansman, pazarlama, fu-
arlar, iç ve d›fl yat›r›m ve mevzuat konular›ndaki sorular›na cevap bulabilecektir. 

Ben bu teflebbüsü devletin destek ve hizmetlerini Kobilerin aya¤›na götürme çabas› ola-
rak görüyorum. Her fuarda kamu kurum kurulufllar›n›n yan›s›ra kobilere hizmet veren çok
say›da firmada yer alacakt›r. Yani giriflimcimiz fuarda mutlaka tam arad›¤› bilgiyi verecek
bir kurum veya kuruluflu karfl›s›nda bulacakt›r.

Tüm bu çal›flmalar›m›z, Kobilerimizin, rakipleriyle ayn› flartlarda, mindere ç›kmas›n› sa¤-
lamak içindir. Bu misyon do¤rultusunda çal›flmaya devam edece¤iz.
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Türkiye-AB Karma ‹stiflare
Komitesi Toplant›s›
28 fiubat 2007, Brüksel

Türkiye'de ifl dünyas›n›n çat› kuruluflu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, ülke içinde
çok genifl bir teflkilatlanmaya sahiptir. 1,3 milyon civar›nda her sektörde ve her ölçekte ti-
cari iflletme, yerli ve yabanc› tüm flirketler, ticaret ve sanayi odalar› sistemimizin üyesidir.
Ayr›ca, Uluslararas› Ticaret Odas›, Dünya Odalar Federasyonu, ‹slam Ticaret Odas› ve
Eurochambers gibi yine genifl bir uluslar aras› networkun de üyesiyiz. 

Ben sizlere k›saca, Türkiye'nin müzakere sürecinin yönetimini nas›l örgütledi¤ini anlat-
mak istiyorum. Kat›l›m süreci üç sütun üzerinde örgütlendi. Birinci sütunda, Kopenhag si-
yasi kriterlerinin uygulanmas›, reformlar›n derinlefltirilmesi ve rafine edilmesi konular› ta-
kip ediliyor. Bu sütundaki çal›flmalar, D›fliflleri Bakan›, Bafl Müzakereci, Adalet Bakan› ve
‹çiflleri Bakanlar›ndan oluflan “reform izleme grubu” taraf›ndan yürütülüyor. 

‹kinci sütun, AB müktesebat›n›n üstlenilmesi konusudur. Bu, esasen müzakere sürecinin
en hacimli konular›n›n ele al›nd›¤› bölümdür. Üçüncü sütun ise, “sivil toplum diyalo-
gu”dur. Müzakere heyetimizin baflkan› D›fliflleri Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Abdullah
Gül'dür. Bafl müzakerecimiz ise, Devlet Bakan› Say›n Ali Babacand›r. 

Müzakereleri yönlendirmek ve yürütmek üzere, bir ‹zleme ve Yönlendirme Kurulu olufl-
turuldu. Bu Kurul'da, Türkiye'nin AB Nezdindeki Daimi Temsilcisi, Baflbakanl›k Müsteflar
Yard›mc›s›, Avrupa Birli¤i Genel Sekreteri, Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflar Yard›mc›s›
ve D›fliflleri Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›lar› yer almaktad›r. Tarama sürecindeki “tarama
gruplar›” sonras›nda da “müzakere çal›flma gruplar›” ilgili Bakanl›k ve kamu kurumlar›
temsilcilerinden oluflmaktad›r. 
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De¤erli kat›l›mc›lar, dikkat ettiyseniz flu ana kadar anlatm›fl oldu¤um müzakere yap›s›nda
henüz sivil toplum kurulufllar›n› göremiyoruz. Tümüyle kamu bürokratlar›ndan oluflan bir
yap› söz konusudur.  Ancak, müzakere sürecinin yönetimi de Avrupa Birli¤i taraf›ndan tü-
müyle aday ülkelere b›rak›lm›flt›r. Bu konuda tüm ülkeler için geçerli bir model de geliflti-
rilmemifltir.  Peki, sivil toplum kurulufllar› kat›l›m sürecine nas›l dahil ediliyor? 

‹lk aflamada, tarama sürecinde, tan›t›c› ve ayr›nt›l› taramas› tamamlanan fas›llara iliflkin ola-
rak sivil toplum kurulufllar›na dönük bilgilendirme toplant›lar› yap›ld›. Bu toplant›lar›n her
biri 2-3 saat süreyle 300-400 sivil toplum kuruluflu temsilcilerinin kat›l›m›yla gerçeklefltiril-
di. Toplant›larda, tan›t›c› ve ayr›nt›l› taramada yap›lan sunufllar, özetle kat›l›mc›lara da ak-
tar›ld›. Bu sunufllara, ayr›ca, AB Genel Sekreterli¤i'nin web sayfas›ndan da ulafl›lmas›
mümkündür. 

Sivil toplum kurulufllar›n›n müzakere sürecine dahil olmas›n›n ikinci aflamas› ise müzake-
re pozisyonlar›n›n haz›rlanmas› sürecinde olmaktad›r. Müzakere pozisyonu haz›rlama da-
vetinin ulaflmas›ndan sonra, ‹zleme ve Yönlendirme Kurulu bir taslak pozisyon haz›rlaya-
rak kamu kurumlar›n görüflüne sunar.

Bu aflamada, sivil toplum kurulufllar›na taslak müzakere pozisyonu sunulmadan genel ni-
telikli dokümanlara dayanarak görüfl haz›rlamas› talep ediliyor. Bu süreçte, sivil toplum
kurulufllar›n›n 3 ile 15 günlük sürede görüfllerini haz›rlamas› istenir. 

Sivil toplum kurulufllar›n›n sürece dahil edilmesinin üçüncü aflamas› da, haz›rlanan taslak
pozisyona iliflkin bütün görüfllerin toplanmas›ndan sonra olmaktad›r. Bu aflamada, pozis-
yon belgesinin oluflumuna katk› sa¤layan sivil toplum kurulufllar› toplant›ya davet edile-
rek, müzakere pozisyonu hakk›nda genel olarak bilgilendirilmektedir. Bu toplant›da, sivil
toplum kurulufllar›n›n varsa ilave görüflleri de aç›klanabilmektedir. 

Kaba haliyle sivil toplum kurulufllar›n›n sürece dahil edilifl biçimi bu. Peki, bu yöntem si-
vil toplum kurulufllar›n›n katk›lar› için uygun mudur?  Bugün, sivil toplum kurulufllar›n›n
kat›l›m sürecindeki fonksiyonlar›n› yerine getirmeleri önünde çok ciddi üç sorun vard›r. 

Bunlardan ilki, kat›l›m süreci için oluflturulmufl olan, “tarama çal›flma gruplar›” ile “müza-
kere çal›flma gruplar›nda” sivil toplum kurulufllar›na yer verilmemifl olmas›d›r. Yine, an›-
lan çal›flma gruplar› arac›l›¤›yla sa¤lanabilecek diyalog ve istiflare ortam›n› oluflturacak bir
“daimi istiflari organ” da henüz oluflturulmam›flt›r. 

‹kinci ciddi problem alan› ise, müzakere sürecine iliflkin tutumlar›n haz›rlanmas›nda refe-
rans niteli¤indeki dokümanlara sivil toplum kurulufllar›n›n ulaflamamas›d›r. Bu hususu iz-
ninizle biraz açmak istiyorum. Müzakere pozisyonu, tama raporlar›ndaki tespitler ve Kon-
sey taraf›ndan gönderilen davet mektubu kapsam›nda haz›rlanmaktad›r. Her iki metin de,
Avrupa Birli¤i'ni bu yöndeki k›s›tlay›c› yaklafl›m› nedeniyle,  “sivil toplum” kurulufllar›yla
paylafl›lamamaktad›r. 
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Müzakere sürecine iliflkin sivil toplum kurulufllar›n›n üçüncü ciddi sorunu da “vize”  ko-
nusudur. Vize konusu çal›flmalar›m›z›n yar›nki bölümünde ayr›nt›l› flekilde ele al›naca¤›
için, ben bu hususa de¤inmeyece¤im. Bizim tespitlerimize göre,  “fleffafl›k” ve “kat›l›mc›-
l›k” “müzakere sürecinde” önemli ölçüde ihmal ediliyor. Bu yaklafl›m, ileride sürecin gü-
venirli¤ini ve kamuoyu deste¤ini de olumsuz etkileyebilecektir. 

Avrupa Komisyonu, kat›l›m süreci için bu çok önemli iki ilkeye ilgisiz görünüyor.  Hatta
temel dokümanlar›n paylafl›lmas›na da karfl› pozisyon al›yor. Bugüne kadar, Avrupa Ko-
misyonundan sivil toplum kurulufllar›n›n bu yöndeki görüflünü merak eden olmad›. ‹ler-
leme raporunda bu yönde hiçbir de¤erlendirmeye yer verilmedi. 

Di¤er taraftan, tarama süreci sonunda haz›rlanan “tarama raporlar›n›n” hükümetler taraf›n-
dan sosyal taraflarla paylafl›lmas›na da, Avrupa Komisyonu karfl› ç›k›yor. Kamu kurumla-
r›, müzakere pozisyonlar› üzerindeki katk›lar›n›, “taslak pozisyon” üzerinden yaparken, si-
vil toplum kurulufllar› “taslak pozisyon belgesini” de göremiyor.

O zaman, sivil toplum kurulufllar› taraf›ndan flu soru daha yüksek sesle ve giderek yayg›n-
laflan bir hayal k›r›kl›¤›yla sorulmaya bafllan›yor. Çok ciddi bir dönüflümle sonuçlanacak
kat›l›m sürecinde, hükümetlerin haz›rlad›klar› müzakere pozisyonlar›na sivil toplumun,
sosyal taraflar›n katk› sa¤lanmas› istenmiyor mu? 

Biz, baflta say›n Baflbakan olmak üzere, D›fliflleri Bakan›m›za ve Say›n Bafl müzakereciye
kat›l›m sürecine sivil toplum kurulufllar›n›n dahil edilmesine iliflkin görüfllerimizi aktard›k.
Türkiye Avrupa Birli¤i Karma ‹stiflare Komitesinin kat›l›m süreci için çok ciddi bir istiflari
yap› olabilece¤ini ifade ettik. Bu konuyu da talep ettik. Bu önerinin hayata geçirilmesi, Av-
rupa Birli¤i kat›l›m sürecine genifl bir toplumsal destek taban› sa¤layaca¤›n› vurgulad›k. 

Türkiye, 1999 y›l› Helsinki Zirvesinde AB üyeli¤i için aday ülke olarak ilan edildi. Kat›l›m
öncesi süreçte, Türkiye'de sivil toplum kurulufllar›n›n say›s›nda art›fl ve etkinliklerinde de
ciddi iyileflme oldu. Politika tasar›m› ve sunumda, sivil toplum kurulufllar›nda önemli ka-
pasite art›fl› söz konusudur.  

Bunda kuflkusuz, Türkiye'nin Kopenhag siyasi kriterleri karfl›lama çabalar› çerçevesinde
örgütlenme özgürlü¤ü alan›nda kaydetti¤i iyileflmenin ciddi etkisi olmufltur. Bu yönde at›-
lan ad›mlar, Avrupa Komisyonu taraf›ndan büyük bir ciddiyetle ilerleme raporlar›yla izle-
niyor. Avrupa Komisyonunun bu titiz takibinden memnunuz. Ancak, bu takibin “kat›l›m
sürecine sivil toplum kurulufllar›n›n kat›l›m›”  hususunda da devam etmesinin gerekli ol-
du¤unu düflünüyoruz. 

DAHA ‹Y‹ B‹R GELECEK DAHA ‹Y‹ B‹R TÜRK‹YE ‹Ç‹N GÖRÜfi VE ÖNER‹LER-VI
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Ankara Forumu Toplant›s›
30 Mart 2007, Washington

Ankara Forumunun beflinci toplant›s›n› yapt›¤›m›z için çok mutluyum. Toplant›ya ev sa-
hipli¤i yapt›¤› için Amerikan kongresine ve de¤erli dostum Shraga ve Ahmet Hashim'in
flahs›nda ‹srail ve Filistin ifl dünyas›na teflekkür ediyorum. 27 Nisan 2005 tarihindeki ilk
toplant›m›zda Ankara Forumunu oluflturduk. Bu toplant›m›z›n üzerinden yaklafl›k 22 ay
geçti ve biz bugün beflinci toplant›m›z› gerçeklefltiriyoruz. 

Her fleyin h›zla de¤iflti¤i, ekonomilerin hiç olmad›¤› kadar birbirleriyle bütünleflti¤i ve ge-
liflti¤i bir dünyaday›z. Ancak içinde bulundu¤umuz bölge, bu yeni geliflmelere ayak uy-
durmaya çal›flmak yerine, on y›llard›r, hatta yüzy›llard›r çözemedi¤i sorunlarla bo¤uflarak
vaktini ve enerjisini harcamaktad›r. 

Bölge insan›n›n gelece¤e yönelik beklentilerinin iyileflebilmesi için bugün do¤ru yönde
ad›mlar›n at›l›yor olmas› çok önemlidir. Ancak çevremize bakt›¤›m›zda maalesef üzülerek
görüyoruz ki bugünü iyi yönde de¤ifltirebilecek kararlar› alacak sorumlulu¤u hiçbir aktör
üstlenmemektedir. 

Biz böyle bir bölgede yat›r›m yapmak için u¤rafl veren, istihdam yaratmak için çabalayan
ifladamlar›y›z. Umut olmayan yerde, ne yeni proje, ne yeni ifl ne de kazan›lacak para var-
d›r. Bizim Filistinli, ‹srailli ve Türk ifladamlar› olarak bugün burada Washington'da olma-
m›z iflte de tam bu yüzdendir. 

Bölgenin gelece¤ini flekillendiren kararlar›n al›nd›¤› böyle bir yerde, sesimizi duyurmak,
sorumluluk almas› gerekenlerin alacaklar› kararlara katk›da bulunmak için buraday›z. Biz-
ler bar›fl ve istikrar için lobi yapmak zorunday›z. 

Bölgemizdeki temel sorun istikrars›zl›kt›r. Filistin halk› çok zor koflullar alt›nda günlük ya-
flam›n› sürdürmeye çal›flmaktad›r. ‹flsizlik yoksullu¤u derinlefltirmektedir. ‹srailli kardeflle-
rimiz ise en temel ihtiyaçlar› olan güvenlikten yoksun bir flekilde yaflamlar›n› devam ettir-
mekteler. Tüm bu sorunlar istikrars›zl›¤› beslemektedir. 
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Biz 22 ay önce bugünümüzü nas›l daha iyilefltirebiliriz diye yola ç›kt›¤›m›zda diyalog ek-
sikli¤inin önemli bir sorun oldu¤unu gördük ve ifle oradan bafllad›k. Filistinli, ‹srailli ve
Türk ifladamlar›n› düzenli olarak bir araya getirmeye bafllad›k. 

Bugüne ve ilk bafllad›¤›m›z noktaya bakt›¤›mda önemli bir mesafe kat etti¤imizi görüyo-
rum. Art›k bugün birbirimizi çok daha iyi tan›yoruz. Bölgedeki kopukluklar›, diyalog ek-
sikli¤ini düflününce bunun bile kendi içinde ne kadar önemli bir ad›m oldu¤u anlafl›lacak-
t›r. 

Biz ifladamlar›n›n kurdu¤u diyalog da siyasetçilerin diyalogundan daha farkl›d›r. Bizler
için zaman para demektir. Bizler somut konulara, ifl f›rsatlar›na odaklan›r›z. Ankara Foru-
munda, ifladamlar›n›n bir araya gelmesiyle, somut ifl f›rsatlar›n› da tart›flma imkân›m›z ol-
maktad›r. 

Erez Sanayi Bölgesinin yeninden canland›r›lmas› giriflimi iflte bu diyalogun çok önemli
meyvesi olmufltur. Yaklafl›k 10000 Filistinliye istihdam sa¤layabilecek bu proje, Türk ifla-
damlar› için yeni f›rsatlar yaratmay› hedeflemektedir. Proje ayn› zamanda, ‹srail ve Filistin
aras›nda ticaretin kolaylaflt›r›lmas›na yeni bir model getirerek, önemli ölçüde katk›da bu-
lunabilecektir. 

Bar›fl için Sanayi ad›n› verdi¤imiz bu önemli projenin hayata geçmesi için gerekli olan ma-
sa bafl› haz›rl›klar›n› tamamlam›fl bulunuyoruz. Art›k sahaya inmenin zaman› gelmifltir. An-
cak önümüzdeki süreçte ABD'nin deste¤inin çok kritik bir ifllevi olaca¤›n› da hat›rlatmak
isterim. ‹fl yapma biçimlerinin h›zla de¤iflti¤i, küreselleflmenin h›zland›¤› bu ortamda, böl-
gemizdeki ekonomik entegrasyonu güçlendirmek ABD'nin stratejik önceliklerinin bafl›n-
da gelmelidir. 

Bölgemizde en güçlü yat›r›mc› altyap›s›na sahip ülke Türkiye'dir. Türk ifladamlar›n›n böl-
ge ülkelerinde daha aktif olmalar›n›n teflvik edilmesi kuflkusuz bölgesel entegrasyona
önemli bir katk› yapabilecektir. Bu ba¤lamda, QIZ sistemine Türk flirketlerinin de dahil
edilmesi, Türk yat›r›mc›lar›n Gazze'de hemen istihdam yaratabilmelerini sa¤layacakt›r.

Projemizin baflar›yla hayata geçmesi ayn› zamanda ‹srail hükümetinin Gazze ile ticaretin
kolaylaflt›r›lmas› yönünde gösterece¤i iradeye ba¤l›d›r. Güvenli¤i en üst düzeyde sa¤lana-
cak olan bu sanayisi bölgesinden ç›karak ‹srail üzerinden dünya pazarlar›na gidecek mal-
lar›n, öngörülebilir sürede, öngörülebilir koflullarda Bu iradenin oluflmas› ve sürdürülebi-
lir k›l›nmas› için ABD makamlar› çok hayati bir katk›da bulunabilir.  

Washington'da al›nan kararlar›n tüm bölgemizi do¤rudan etkiledi¤ini hepimiz yak›ndan
biliyoruz. Buradaki karar al›c›lara bölgede umut ›fl›¤›n›n yeniden yak›labilmesi için tafl›d›k-
lar› sorumlulu¤u hat›rlatmay› kendimize görev biliyoruz.





Alman-Türk Ticaret ve Sanayi
Odas› Genel Kurul Toplant›s›

4 Nisan 2007, ‹stanbul
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Alman-Türk Ticaret ve Sanayi
Odas› Genel Kurul Toplant›s›
4 Nisan 2007, ‹stanbul

Türkiye'nin bir numaral› ticaret partneri olan Almanya'n›n, Türkiye'nin toplam ihracat›
içinde pay› yüzde 13, toplam ithalat› içindeki pay› yüzde 12'dir. Türkiye, do¤rudan yat›-
r›mlar alan›nda da Almanya ile güçlü ba¤lara sahiptir. 1980 y›l›na kadar sadece 24 Alman
firmas› ülkemizde faaliyet gösterirken, bu rakam bugün iki bine ulaflm›flt›r. Firma say›s› ba-
z›nda de¤erlendirildi¤inde ülkemizdeki Alman yat›r›mlar›n, yabanc› yat›r›mlar aras›nda bi-
rinci s›rada oldu¤unu görüyoruz. 

Öte yandan Almanya'da faaliyet göstermekte olan 60 bin Türk flirketi, 7,5 milyar Euro'luk
yat›r›m yaparak, yaklafl›k 370 bin kifliye istihdam sa¤lar duruma gelmifltir. Almanya'daki
Türk giriflimcilerin say›s›n›n, 2010 y›l›nda, 100 bine ulaflarak, 650 bin kifliye istihdam sa¤-
lamas› ve 95 milyar Euro'luk ifl hacmine ulaflmas› beklenmektedir. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, ülkelerimiz aras›ndaki bu güçlü ekonomik ba¤lar›, özel
sektörlerimiz aras›nda yeni iflbirli¤i imkânlar› sa¤lamas› amac›yla, Alman-Türk Ticaret ve
Sanayi Odas›'n›n (ATTSO) kurulufluna öncülük etmifltir. Bu çerçevede, dünyan›n en güç-
lü özel sektörlerinden birini temsil eden Alman Sanayi ve Ticaret Odalar› Birli¤i-DIHK ile
iflbirli¤ine gidilmifltir.

ATTSO'yu ayr›cal›kl› k›lan özelli¤i, Türkiye'deki ilk ve halen tek ikili Oda olmas›d›r. fiura-
s› kesindir ki, kuruldu¤u günden bu yana, Odam›z önemli bir mesafe kat etmifltir.Bugün
Oda üyeli¤inin, aralar›nda baz› (Bayer, BASF, Bosch, Deutsche Bank, Daimler Chrysler gi-
bi) dünya devlerinin de bulundu¤u 350'ye yak›n firmaya yay›lm›fl olmas› memnuniyet ve-
ricidir.  
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Ayn› flekilde, yine DIHK ile iflbirli¤i içinde ve mütekabiliyet esas›na göre Almanya'n›n Köln
flehrinde kurmufl oldu¤umuz Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odas› da, iki ülke ifl dünyas›-
n› birbirine yak›nlaflt›ran, Almanya ile ticari ve ekonomik iliflkilerimizin geliflimine katk›
sa¤layan önemli bir kurum niteli¤i kazanm›flt›r. 

Alman-Türk ve Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odalar›n›n kuruluflu, her iki ülke ifl dünyas›
ve özellikle TOBB ile DIHK aras›ndaki güçlü ba¤›n ve iflbirli¤inin göstergesidir. fiundan
eminim ki, bu iflbirli¤i, geliflerek devam edecektir. 

Ülkemizin Almanya ile iliflkilerine büyük önem veren Birli¤imiz, bu bilinçle, bu y›l ülke-
mizin partner ülke olarak kat›laca¤› Hannover Fuar›'nda da yerini alacakt›r. Türk-Alman ‹fl-
birli¤i Konseyi'nin bu y›l on üçüncüsü düzenlenecek olan toplant›s› da, bu fuar ile efl za-
manl› olarak düzenlenecektir.

16 Nisan 2007 tarihinde, Hannover'de düzenlenecek olan Konsey toplant›s›n›n aç›l›fl›n›,
Baflbakan›m›z Say›n Erdo¤an ve Alman fiansölye Say›n Merkel'in yapmas›, bizim çabalar›-
m›z›n siyasi irade taraf›ndan desteklendi¤ini göstermektedir. 

Birli¤imiz, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odas› ile, Türk-Alman ‹flbirli¤i Konseyi kapsa-
m›nda, yo¤un iflbirli¤i içinde çal›flmaktad›r. Konsey'in Ticaret Çal›flma Grubu'nun eflbafl-
kanl›¤›, TOBB ve ATTSO taraf›ndan beraber yürütülmektedir. 

Ticaret Çal›flma Grubu'nun, ticari iliflkilerimiz artmas› ve ticaretimize çeflitlilik kat›lmas› aç›-
s›ndan önemli oldu¤unu ve daha da güçlendirilmesi gerekti¤ini düflünüyorum. Ticari ve
ekonomik iliflkilerimize yönelik konular›n, kamu ve özel sektör temsilcilerinin kat›l›m› ile
tart›fl›labildi¤i bu müstesna platformun etkin bir flekilde çal›flabilmesi için, sizleri ve tüm
üyeleri, TA‹K toplant›s›na kat›lmaya davet ediyorum. 

De¤erli ifladamlar›, 

Türkiye, sadece kendi içi pazar› ile de¤il, bölge ülkelerine aç›lan bir kap› olmas› itibariyle
de yabanc› yat›r›mc›lar için cazip bir merkez durumundad›r. Türkiye, Ortado¤u, Karade-
niz ve Avrupa aras›nda bir enerji koridoru oluflturmas› aç›s›ndan stratejik öneme sahiptir.
Ülkemiz, Karadeniz Bölgesi ile Ortado¤u'dan Bat›ya petrol ve do¤al gaz tafl›mac›l›¤›nda en
güvenli güzergâht›r. 

Türkiye, bölgesinde iflleyen bir piyasa ekonomisine sahip yegâne ülkedir. Kuzey Afri-
ka'dan Ortado¤u'ya uzanan, bu genifl bir co¤rafyadan yap›lan sanayi mallar› ihracat›n›n
%65'i ülkemizce yap›lmaktad›r. Avrupa Birli¤i'nin 6. d›fl ticaret orta¤›y›z.

Ülkemiz, 400 milyar dolarl›k milli gelir ile, AB'nin 7. büyük ekonomisidir, dünyan›n ise en
büyük ilk 20 ekonomisi aras›ndad›r. Türkiye, 2002 y›l›ndan bu yana, y›ll›k ortalama yüzde
7,5 büyümektedir. Böylece AB'nin ve OECD'nin en dinamik ekonomilerinden biri haline
gelmifltir. 
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Ülkemize yap›lan do¤rudan yabanc› yat›r›mlar, 2006 y›l›nda 20 milyar dolara ç›km›flt›r. Bu
yat›r›mlar›n yüzde 85'i, AB ülkelerinden gelmifltir. Bu da, Avrupal› yat›r›mc›lar›n ülkemiz-
deki makroekonomik yap›ya olan güveninin göstergesidir. 

Tüm bu geliflmelere ve ülkemizin sahip oldu¤u konuma bak›ld›¤›nda, ülkemizin, hem
Türkiye ile hem de bölge ülkeleri ile ticaret yapmak isteyen yat›r›mc›lar için güvenli ve ca-
zip bir ortam sundu¤u aç›kça görülecektir.
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Vak›f-2000 “Türkiye
Ekonomisinin Görünümü” 
Konferans› 
10 Nisan 2007, Ankara

Türkiye ekonomisi tam 5 y›ld›r kesintisiz olarak büyüyor. 5 y›ll›k bu dönemde ortalama
y›ll›k büyüme h›z› yüzde 7,5'tur ki, tarihi büyüme ortalamam›z olan yüzde 4,5'un oldukça
üzerindedir. Bu büyümenin kamu harcamalar›na de¤il, özel sektöre dayal› olmas› da, reel
sektörün temsilcileri olan bizlere, ayr› bir mutluluk ve gelece¤e dair ümit veriyor.

Ancak bu büyüme sürecinin fark›, yaln›zca befl y›ld›r kesintisiz ve yüksek tempoda olma-
s›nda yatm›yor. Bu büyüme ayn› zamanda, sektörler aras›nda "asimetrik büyüme”ye de yol
aç›yor. Yani baz› sektörler büyürken, di¤erleri büyümüyor, hatta küçülüyor. 

Büyümeden herkes ayn› ölçüde olumlu etkilenmiyor. Anadolu'da kullan›lan tabirle, “bü-
yümenin bereketi kalmam›fl” fleklinde bir hissiyat olufluyor. Peki niye böyle? Bir taraftan,
y›llard›r süregelen kronik enflasyonun nihayet düfltü¤ü, kamu borcunun çevrilmesiyle il-
gili endiflelerin kalkt›¤›, makro ekonomide istikrar›n temin edildi¤i bir ortamda,  niye böy-
le hissedenler oluyor?

Öncelikle flunu belirmem gerekir ki, “enflasyon h›zla düfltü veya düflürüldü, bundan oldu”
gibi kolayc› ve bizleri hatal› sonuçlara götürecek önermeleri do¤ru bulmad›¤›m›z› belirt-
mek isterim. Bizce bu sürecin bafllang›c› gümrük birli¤inin tamamland›¤› 1996 y›l›na kadar
dayan›yor. Türkiye ekonomisinin küresel ekonomiyle entegrasyonu, 96'dan sonra h›z ka-
zan›yor.
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2002'den itibaren bu süreç daha da h›zlan›yor. 90'l› y›llarda d›fl ticaret hacmindeki ortala-

ma y›ll›k art›fl yüzde 10 seviyesinde iken, 2002'den sonra yüzde 25 ila 30 aras›na yükseli-

yor. Asl›na Türkiye ekonomisi, gecikmeyle de olsa, kurumsal altyap›s›n› modernlefltiriyor,

ekonomi normallefliyor ve küresel ekonomiyle ba¤lar art›yor.

Küresel ekonomiyle h›zlanan ticari entegrasyon, geleneksel yap›da ifl görenlerin küçüldü-

¤ü, modern ekonomiye uyum sa¤layanlar›n büyüdü¤ü bir ortama yol açt›. Her de¤iflim sü-

reci kendi sanc›s›n› da içinde bar›nd›r›r. Ama buradaki sorun, modernleflme veya küresel

ekonomiyle artan entegrasyonda de¤ildir. Sorun, bu geçifl sürecinin, kendi bafl›na b›rak›l-

m›fl olmas›ndad›r, iyi yönetilmiyor olmas›ndad›r. Büyümenin bereketinin kaçt›¤› noktada

buras›d›r. 

‹stihdam ve iflsizlik rakamlar›n›n ayr›nt›lar›nda, bu durum daha aç›k görülmektedir. 2002-

2006 döneminde tar›m d›fl› istihdam 2,4 milyon kifli artm›flt›r. Ama ayn› dönemde tar›mdan

1,4 milyon kifli ayr›lm›flt›r. Yani 4 y›lda net istihdam sadece 1 milyon kifli artm›flt›r.

Ekonomi modernlefltikçe, tar›mda çal›flanlar›n azalmas› normaldir. Normal olmayansa, bu

insanlara, hayatlar›n› nas›l devam ettirebileceklerini gösteren, bir plan sunulmamas›d›r. Sa-

dece tar›mda de¤il, flehirlerde yaflayanlar içinde durum ayn›d›r. Modernleflen ekonomi,

daha farkl› beceri setine sahip çal›flanlara ihtiyaç duymaktad›r.

Ama ne gençlerimize, ne de mevcut çal›flanlara, bu yeni becerileri kazand›racak bir e¤itim

reformu ve iflgücü politikalar› alan›nda at›lm›fl bir ad›m görülmemektedir.  Di¤er taraftan,

iflsizlerin yafl da¤›l›m› da de¤iflmeye bafllam›fl. 

Dün ile k›yaslay›nca, bugün, iflsizlik art›k daha çok, orta yafll›lar›n meselesi haline gelme-

ye bafllam›flt›r. Sosyal aç›dan, bu de¤iflimin büyük etkileri olaca¤› ortadad›r. 1996-2006 y›l-

lar› aras›nda, toplam iflsiz say›s›ndaki art›fl, yüzde 60 iken, 35-54 yafl aras›ndaki, yani orta

yafl tabir edilen gruptaki iflsizlikte art›fl, yüzde 170 ile ilk s›radad›r. 

‹kinci gösterge, flirketler kesimindeki kârl›l›k oranlar›nda görülen düflüfltür. Hem 1000 bü-

yük sanayi kuruluflundaki rakamlar, hem de Merkez Bankas›'n›n 7 bin flirketle yapt›¤› arafl-

t›rma, cirolardaki art›fla ra¤men, kârl›l›k oranlar›n›n sürekli olarak afla¤›ya gitmekte oldu-

¤unu göstermektedir. 

Burada sözkonusu olan, yüksek kar marjlar›n›n devam etmemesi de de¤ildir. Sat›fl karl›l›-

¤› ve aktif karl›l›k gibi pek çok temel göstergeye göre, karl›l›k oranlar› uzun süredir tek ha-

neli rakamlardad›r ve bu rakamlar da, devaml› azalmaktad›r.

Sadece bu da de¤il. Esnaf kay›tlar›na bakt›¤›m›zda, yak›n tarihimizde ilk defa, kapanan es-

naf say›s›n›n, aç›lan esnaf say›s›n›n, çok üstüne ç›kt›¤›n› görüyoruz. Yani küçük sermaye

sahipleri, art›k eskisi gibi varolam›yor, sermayelerini ve ifllerini koruyam›yorlar.
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fiimdi bu temel bulgular ›fl›¤›nda, ekonomideki süreci 3 ad›mda özetleyebiliriz. Birincisi,
kriz sonras› ekonomide sa¤lanan istikrar ortam›, Gümrük Birli¤i anlaflmas›n› ifller hale ge-
tirmifltir. ‹kincisi, Gümrük Birli¤i anlaflmas›n›n ard›ndan, ekonominin küresel ekonomiyle
bütünleflmesi h›zlanm›flt›r. 

Son olarak, bu bütünleflme süreci, bir taraftan ekonomiyi modernlefltirirken, ayn› zaman-
da da ekonomide asimetrik büyümeye ve ikili bir yap›n›n, yani bir tarafta kazanlar›n, di-
¤er tarafta kaybedenlerin oluflmas›na yol açmaktad›r. Peki bu süreç kötü mü? Asl›nda ha-
y›r. Bunu durdurabilmek mümkün mü? Mümkün de¤il. O zaman problem nedir? Problem,
bu modernleflme sürecinin yönetilmesinde yat›yor.

Ekonomide artan d›fl rekabetle birlikte bafllayan yap›sal de¤iflim süreci içinde, bir dizi fak-
tör kaymas› ortaya ç›kmaktad›r. Ekonomide verimsizlik ne kadar yayg›nsa, verimlili¤e yö-
nelifl, sermayeyi ve eme¤i, baz› üretim alanlar›ndan di¤erlerine yöneltiyor. Sermayenin bir
üretim alan›ndan di¤erine kaymas› demek, eski faaliyet alan›nda bir dizi iflletmenin kapan-
mas›, baflka bir alanda bir dizi yeni iflletmenin faaliyet göstermeye bafllamas›d›r. 

Ayn› biçimde, eski faaliyet alan›nda pek çok kiflinin iflini kaybetmesi ve yeni faaliyet alan-
lar›nda, birilerinin kendilerine ifl bulmaya bafllamas› anlam›na geliyor. ‹flin sorun ç›kartan
taraf› da, eski faaliyet alan›nda iflini kaybedenlerle, yeni faaliyet alan›nda kendilerine ifl bu-
lanlar›n, ayn› kifliler olmayabilmesidir. 

Yeni dönemde, üretim süreci aç›s›ndan ihtiyaç duyulan beceri seti de¤iflti¤inden, iflsizlik
artmaktad›r. Eski donan›mlar›n anlam›n› yitirdi¤i bir geçifl döneminde, yeni dönemde ge-
rekli olan yeni becerilerin gelifltirilmesi için gereken yat›r›mlar yap›lmam›fl oldu¤u içindir
ki, iflsizlik artmaktad›r. 

Bu durumda, ekonomide artan rekabet ortam›n›n getirdi¤i verimlilik art›fl›, sosyal aç›dan
bir intibak maliyetini de beraberinde getirmektedir. Dolay›s›yla, geçifl dönemi ne kadar
uzat›l›rsa, yani kurumsal altyap› ne kadar yavafl infla edilirse, sosyal maliyet de o kadar
yüksek olmaktad›r. 

Sonuç olarak da, küresel rekabet ortam›na intibak›n, ayak sürüyerek, gecikerek yap›lma-
s›, yaln›zca çekilen sanc›n›n fliddetini art›racakt›r. Demek ki flimdi yapmam›z gereken, bir
taraftan bu program›n kazan›mlar›n› korumak, di¤er taraftan, flirketler kesiminin rekabet
gücünü art›racak, mikro ekonomik tedbirler paketi oluflturmakt›r. fiimdi yap›lmas› gereken
rehavete kap›lmadan reform sürecini devam ettirmek ve reel sektörün rekabet gücünü ar-
t›r›c› tedbirleri almakt›r. 

Mesela bugün makro ekonomik göstergelerdeki iyileflmeler, istihdama niçin yans›m›yor
diye soruluyor. Bize göre bunun en önemli sebebi, istihdam›n üzerindeki vergi yükünün,
ayaklar›m›za ba¤ olmas›d›r. Türkiye, OECD ortalamas› yüzde 25'ler mertebesindeyken,
yüzde 42'yle, istihdam vergilerinin en a¤›r oldu¤u ülkedir. 

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



103Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

Üstüne üstlük bizde ek istihdam adeta cezaland›r›lmaktad›r. Zorunlu istihdam uygulamas›yla,
iflyerleri 50 iflçi s›n›r›na gelip dayanmaktad›r. Bunu rakamlar da aç›kça göstermektedir. Bu-
gün ülkemizde kay›tl› iflyerlerinin, yüzde 98'i, 50 kifliden az çal›flana sahiptir. 

Hâlbuki 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, istihda-
m› teflvik eden politikalara ihtiyac›m›z var. Öncelikle de, istihdam dostu bir vergi sistemi-
ne sahip olmam›z gerekmektedir.

Özel sektöre dayal› bir ekonominin büyümesini flirketler kesimi sa¤lar. Her y›l çok say›da
flirket kuruyoruz. Yeni kurulan flirket say›s›, mevcut flirket stokunun yüzde 12'si civar›nda
ve bu oran AB'nin 2 kat›, yani dinamizm var. Ama sorun flurada; bunlar› büyütmek gere-
kiyor büyüyemiyor, küçük kalanlar h›zla kapan›yor. Demek ki hem ortakl›k, hem de bir-
likte ifl yapma kültürünü gelifltirmek zorunday›z.

fiirketlerin büyümesini k›s›tlayan faktörleri; finansmana eriflim, verimsiz sosyal güvenlik
sistemi, kat› ifl mevzuat›, ifl ortam›n› zorlaflt›ran hukuk sistemini düzeltmeliyiz. Katma de-
¤eri art›racak, kümelenme stratejilerini uygulamaya koymal›y›z. Cari aç›kla da ancak bu
flekilde bafl edilir. Altyap› sektörlerini rekabete açarak, maliyetlin düflmesini sa¤lamal›y›z.

Kay›talt›na geçifl sürecini do¤ru yönetmeliyiz. Asl›nda ekonomide kay›talt›na do¤ru bir ge-
çifl sürmektedir. Bunun temel nedenleri; d›fl ticaretin ekonomideki pay›n›n artmas›, ölçek
büyüklü¤ünün öneminin anlafl›lmas›yla birlikte mali sektör ile daha fazla çal›flma ihtiyac›
duyulmas›, kredi kart› kullan›m›n›n yayg›nlaflmas› ve organize perakende sektörünün bü-
yümesidir.

Ama bu süreç kendi ak›fl›na b›rak›lmamal›. Bir dizi idari reformla kay›talt›na geçifl ve ka-
y›tl› ekonomide çal›flma cazip hale getirilmelidir. E¤er girdi maliyetleri eskisi gibi kal›rsa,
kay›talt›na geçenler cezaland›r›lm›fl olacak ve süreç bu sefer de tersine dönecektir.

Gerçek risk; ekonomide oluflan ikili yap›y› dikkate almamakt›r; kaybedenlerin yol açaca-
¤› siyasi risktir. Yap›lmas› gereken; bir taraftan program›n kazan›mlar›n› korurken, kaybe-
denlere ve s›k›nt› yaflayanlara yol gösterecek, ümit verecek bir program›n, zaman›nda ta-
sarlanmas›d›r.

Program›n temelinde, flirketlerin büyümesinin önündeki k›s›tlar›n kald›r›lmas› yer almal›-
d›r. TOBB olarak önemini ›srarla vurgulad›¤›m›z ve öncülü¤ünü yapt›¤›m›z, mikro ekono-
mik reformlardan kastedilen de budur. Kap›lar›m›z› dünyaya kapataca¤›z veya modern
ekonominin gerektirdi¤i kurumsal altyap›y› kuraca¤›z.






