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“Baflkanlar›n Genel Kurul Konuflmalar›” isimli kitapta, sadece
TOBB’un yar›m as›r› aflk›n sürede geliflimini, de¤iflimini de¤il, ayn› za-
manda baflkanlar›n konuflmalar›ndan Türkiye’mizin ekonomik, sosyal ve
siyasal alan›ndaki geliflimini, de¤iflimini ve dönüflümünü de göreceksiniz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin Genel Kurullar› ayn› zamanda bir Tür-
kiye platformudur. T›pk› derelerin ›rmaklara, ›rmaklar›n nehirlere, nehirle-
rin denizlere kavuflmas› gibi ülkemizin dört bir yan›ndan seçimle gelen, eli-
ni tafl›n alt›na koyan delegelerin oluflturdu¤u, en genifl kat›l›ml› ekonomik
zirve toplant›lar›d›r. Ekonominin nabz›n›n tutuldu¤u platformlard›r.

Baflkanlar›n TOBB Genel Kurullar›nda yapt›klar› konuflmalar, hür tefleb-
büs camias›n›n ekonomik sorunlar›n›n yan› s›ra dünyan›n ve Türkiye’nin
ekonomik, sosyal ve siyasal geliflmelerinin de¤erlendirildi¤i, ülkemizin
ekonomik olarak kalk›nmas› ve zenginleflmesi yolunda çözüm önerileri-
ne yer verildi¤i, hür parlamenter sisteme, demokrasiye, teflebbüs hürri-
yetine, cumhuriyet ilkelerine, milli birlik ve beraberli¤imize sahip  ç›k›ld›-
¤›, tarihi konuflmalard›r. Bu kitapta bunlar› okuyacaks›n›z.

Kuruluflundan bu yana geçen süreç içinde, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i’ne çok de¤erli hizmetler vermifl olan Baflkanlar›m›za samimi teflek-
kürlerimi sunuyorum. Aram›zda olmayan Baflkanlar› flükranla ve rahmet-
le an›yorum.

“Baflkanlar›n Genel Kurul Konuflmalar›” kitab›n›n haz›rlanmas›nda eme¤i
geçenlere teflekkür ediyorum.

M. Rifat H‹SARCIKLIO⁄LU 
TOBB Baflkan›

ÖNSÖZ
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Bugün iki y›ll›k bir gayret ve ihtimam›n neticesinde gözle görülür bir
varl›k haline gelmifl bulunuyoruz. Art›k memleket içinde ve d›fl›nda
tan›nan, hürmet edilen, mütalaa ve görüfllerine yer verilen bir Birlik
mevcuttur.

Bugün art›k, manevi ve maddi varl›¤› olan, devaml›l›¤› kanunla
sa¤lanan, kitap halindeki neflriyat say›s›13’ü geçen ve neflir organ›
Türkiye ‹ktisat Gazetesi ile her hafta fikirlerini umumi erkana
muntazam arz edilen bir kuvvet halinde bir Türkiye Odalar Birli¤i
vard›r.

Üzeyir Avunduk
TOBB Baflkan›



Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i olarak günlük siyasetin d›fl›nday›z,
ama milli siyasetin içindeyiz. Bu siyaset, Türkiye’nin zenginleflmesini
sa¤lama siyasetidir. Bu siyaset, yat›r›m, üretim, istihdam ve ihracat›n
art›r›lmas›, insan›m›z›n mutlulu¤u ve huzurunun sa¤lanmas›, sizlerin
hak ve menfaatlerinin korunmas› siyasetidir.

Siyasete ve siyasi partilere yaklafl›m›m›z, bugüne kadar oldu¤u gibi
bugünden sonra da tarafs›zl›k ve eflitlik ilkleri çerçevesinde kala-
cakt›r. Siyasetçimize ülkemiz sorunlar› ve bunlar›n çözümleri
konusunda yol  göstermeye devam edece¤iz.

M. Rifat H‹SARCIKLIO⁄LU
TOBB Baflkan›
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Baflkanlar›m›z

Üzeyir AVUNDUK
07.02.1952 - 03.09.1959

Vehbi KOÇ
05.08.1960 - 12.09.1960

Bülent YAZICI
12.09.1960 - 16.05.1961

S›rr› Enver BATUR
30.05.1965 - 25.05.1969

Behçet OSMANA⁄AO⁄LU
16.05.1961 - 31.05.1963

Medeni BERK
05.01.1970 - 30.05.1971

Raif ONGER
30.05.1971 - 30.05.1972

Necmettin ERBAKAN
25.05.1969 - 08.08.1969

Nuri C‹R‹TO⁄LU
31.05.1963 - 30.05.1965

Ahmet DALLI
23.05.1960 - 11.06.1960

Hayri TERZ‹O⁄LU
03.09.1959 - 23.05.1960

Hilmi GÜRGAN
11.06.1960 - 05.08.1960
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Sezai DIBLAN
30.05.1972 - 27.05.1979

Ersin FARALYALI
04.04.1985 - 04.06.1986

A. Rona YIRCALI
29.08.1991 - 29.05.1992

M. Rifat H‹SARCIKLIO⁄LU
16.06.2001 - 

Ali COfiKUN
04.06.1986 - 30.05.1990

E. Yal›m EREZ
29.05.1992 - 09.01.1996

Fuat M‹RAS
09.01.1996 - 08.06.2001

Mehmet YAZAR
27.05.1979 - 04.04.1985
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04.04.1985 - 04.06.1986

Türkiye, ekonomik kalk›nmas›n› kendi öz kaynaklar›na dayal› olarak
yapacakt›r. Türkiye’nin en önemli öz kayna¤› tüccar›, esnaf›, çiftçisi,

memuru, iflçi ve hepsinden önemlisi gözbebe¤imiz olan 
Türk gençli¤idir. Bu kaynak gönül birli¤i içinde ve Türk Milletine

hizmet yolunda seferber edilmelidir.

“
”
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40. GENEL KURUL

Say›n Baflkan›m, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Say›n Baflkan›,
Say›n Sanayi ve Ticaret Bakan›m›z, Say›n Misafirlerimiz, Türkiye
Radyo ve Televizyon Kurumunun De¤erli Mensuplar›, Hür Tefleb-

büs Camias›n›n Mümtaz Temsilcileri,

Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalar› ve Ticaret Borsalar›
Birli¤inin 40’›nc› Genel Kuruluna hofl geldiniz. 

Hepinizi flahs›m ve Yönetim Kurulu üyesi arkadafllar›m ad›na en iç-
ten sayg›larla selaml›yorum.

Toplant›m›za kat›lmak üzere çok de¤erli zamanlar›n› bize ay›rmak
suretiyle aram›zda bulunan baflta Say›n Türkiye Büyük Millet Mec-
lis Baflkan›m›z olmak üzere, say›n bakan›m›z, seçkin misafirlerimiz
ve siz delege arkadafllar›m›za teflekkürlerimizi sunar›m.

Geçti¤imiz dönem içinde aziz Milletimize ve camiam›za karfl› yük-
lendi¤imiz sorumlulu¤un gere¤ini sizlere lay›k bir gayret ve dikkat
ile yapabilmek en büyük hedefimizdi. Bu çal›flmalar›m›zda bize
Baflkanl›k yapm›fl olan Say›n Mehmet Yazar bir süre önce Yönetim
Kurulumuzdan istifa etmifltir. 6 y›l süreyle en zor günlerde liyakat
ve fedakarl›kla camiam›za hizmet etmifl, yurt içinde oldu¤u kadar
yurt d›fl›nda da Birli¤imize sayg› kazand›rm›fl Say›n Mehmet Ya-
zar'a camiam›z flükran borçludur.

‹stifas›ndan sonra yap›lan görev taksimine müteakip, Yönetim Ku-
rulumuz sizlerin gösterdi¤i teveccüh ve itimada lay›k olmak azmiy-
le çal›flmalar›na devam etmektedir. Çal›flmalar›m›zda hakikati ara-
maktan hiçbir zaman yorulmayaca¤›z. Do¤rudan yana olmay› vic-
dan borcu sayaca¤›z. Milletimize ve camiam›za hizmetin vecibele-
rini ve yasal s›n›rlar›n› iyi bilerek çal›flaca¤›z. Bu yolda en büyük
güç kayna¤›m›z sizlerin esirgemedi¤iniz vefakar ilgi, sürekli destek
ve teflvikleriniz olacakt›r. Buna güveniyor, buna inan›yoruz. Hepini-
ze ayr› ayr› flükranlar›m›z› sunuyoruz.

340

BAfiKANLARIN GENEL KURUL KONUfiMALARI

344



Say›n Misafirlerimiz, Çok De¤erli ‹fladamlar›m›z,

24 Ocak kararlar› 5’inci y›l›n› doldurmufltur. ‹stikrar tedbirleri ola-
rak bafllayan ve giderek yeni bir ekonomik model haline dönüflen
bu kararlar›n hedefleri serbest rekabete dayal›, piyasa ekonomisi-
nin hakim k›l›nd›¤› bir ortamda enflasyonun afla¤›ya çekilmesi ve
ekonominin d›fla aç›lmas›yd›. Söz konusu bu hedefleri biz özel sek-
tör mensuplar› olarak daima savunduk. Zira biz Türkiye'nin sosyo
ekonomik meselelerini sa¤l›kl› ve dengeli bir biçimde ancak bu sis-
temle halledebilece¤imizi ve ülkemizin kalk›nmas›n›n bu hedeflerin
gerçekleflmesiyle h›zlanaca¤›na her zaman inand›k. 

Bu itibarla biz 24 Ocak tedbirlerinin dayand›¤› amaçlara ne ölçüde
yaklafl›ld›¤›n›n ve izlenen politikalar›n baflar›l› ve baflar›s›z yönleri-
nin ortaya konulmas›n›n gere¤ine inan›yoruz. Bu konularda yap›
yol alacak yap›c›, samimi ve yol gösterici elefltirilerin ve tart›flma-
lar›n, toplumsal tercihimiz olan demokratik rejimin de temel ilkele-
rine uygun düflece¤ine flüphe yoktur. De¤erli ifladamlar›m›z; 1984
y›l›nda yüzde 50'yi aflan enflasyon 1985 y›l›n›n ilk üç ay›nda da ar-
t›fl e¤ilimini toptan eflya fiyatlar› bu dönemde yüzde 14,8 artm›flt›r
sorunu olmaya devam etmektedir. 

Memnuniyetle görüyoruz ki geçti¤imiz son ayda enflasyon oran›n-
da nispi bir düflüfl olmufltur. Müteakip aylarda da bu düflmenin de-
vam etmesini dileriz. 

Bununla beraber her an tekrar artma tehlikesi olan enflasyonla mü-
cadelede bir teflhis hatas› içinde oldu¤umuzu düflünüyorum. Enflas-
yonla mücadelede gerçek sebepleri ile ilgili teflhiste mutab›k olmaz-
sak, baflar› flans›m›z› azaltm›fl oluruz. Zira sadece ekonomik kalk›n-
mam›z› de¤il, sosyal ve kültürel bünyemizi de derinden yaralayan
bu afete karfl› verilecek olan mücadelede hükümetimizle birlikte il-
gili her flah›s ve kurumun dayan›flma, anlay›fl ve amaç birli¤i içinde
hareket etmesi zorunlulu¤u vard›r. Hemen iflaret etmekte yarar gö-
rürüz ki, enflasyonla mücadelede seçilen yöntemlerin, enflasyonun
zaman zaman de¤iflen vasf›na uyum gösteremedi¤i ortadad›r.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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Evvelce talep enflasyonu teflhisine uygun olarak ve ciddi baflar›lar
sa¤lam›fl bulunan para-kredi ve faiz politikalar›n›n art›k maliyet
enflasyonunun da a¤›rl›k kazand›¤› son zamanlarda, tedavi için ye-
tersiz kald›¤› anlafl›lm›flt›r. Mevcut üretim yap›s›n›n daha yüksek
maliyet düzeylerinde sürdürülmesine neden olan bu politikalar›n,
ülkemizin ihtiyac› olan yat›r›mlar üzerindeki cayd›r›c› etkisini dü-
flünmek mecburiyetindeyiz. Say›n misafirlerimiz, çok de¤erli ifla-
damlar›m›z; bütçe aç›klar› ülkemizde enflasyonu besleyen en
önemli sebeplerden biridir. 1981 ve 1982 y›llar›nda azalma göste-
ren bütçe aç›klar›n›n 1983 ve 1984 y›llar›nda yeniden art›fl göster-
di¤i ortadad›r.

Bütçe aç›klar› devletin gelir-gider dengelerinin sa¤l›kl› kurulamad›-
¤›n›n bir göstergesidir. Devletin en önemli geliri vergi gelirleridir.
Vergi kaynak tahsisini yönlendirmek ve gelir da¤›l›m›n› düzeltmek
için devletin elindeki en önemli araçt›r.1984 y›l›nda vergi gelirleri-
nin gayri safi milli has›la içindeki pay› son10 y›l›n en düflük düzeyi-
ne, yüzde14'e kadar düflmüfltür. Devlet teflkilat›n›n cari harcamala-
r›nda tasarruftan uzak iflleyifli de söz konusu dengenin kurulmas›n›
güçlefltirmektedir. Unutmamak gerekir ki, kalk›nmakta olan ülke-
lerde oldu¤u gibi, ülkemizde de devlet en büyük tüketicidir. fiu hal-
de tüketimi k›s›c› tedbirlere öncelikle devletin riayet etmesi gerekir. 

Bunlar yap›lamad›¤› takdirde aç›klar›n kapat›lmas› için devlet
önemli ölçüde iç borçlanmaya devam edecektir. Nitekim 1985
Bütçesinde 500 milyar lira olarak öngörülen iç borçlanma s›n›r›na
üç ay gibi k›sa bir zamanda ulafl›lm›flt›r. Merkez Bankas› ve Hazi-
ne, dahili tasarruf piyasas›na devlet garantisiyle girerek, esasen
yetersiz olan fonlar› h›zla kamu kesimine çekmektedir.

Böyle bir piyasada faiz hadlerini geri çekmek ve çok sözü edilme-
sine ra¤men, sa¤l›kl› bir sermaye piyasas›n› canland›rmak ve ya-
flatmak mümkün olabilir mi? 

Çözüm aranan sorunlar›m›zdan bir di¤eri de kamu iktisadi tefleb-
büsleri ve kamu iktisadi kurulufllar›n›n durumudur. Ekonomimizde
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önemli yeri olan bu kurumlar›n piyasa ekonomisi kurallar›na göre
iflleyecek ba¤›ms›z ünitelere dönüfltürülmesi fikri, prensip olarak
çok olumlu bir yaklafl›md›r. 

Ancak, bu iflletmelerin bünyelerinde modern iflletmecilik ve verim-
lilik için gerekli çal›flmalar yap›lmadan, bütçeye yük olmamalar›
için devaml› zam yaparak faaliyetlerine devam etmeleri fevkalade
mahzurludur. Son zamanlarda en s›k zam gören elektrik enerjisi-
nin imalat sanayinde baz› sektörlerde maliyet pay› içindeki oran›
yüzde 25'lere hatta dün ö¤rendi¤imize göre, çimento sanayinde
yüzde 35'e kadar yükselmifltir. 

Zamlara gerekçe olarak, geçmifl y›llarda elektrik enerjisi üretim
maliyetinde yap›lm›fl olan hesaplama hatalar› gösterilmektedir.
Ancak, senelerin hatas›n›n en zor günlerini yaflamakta olan imalat
sanayine k›sa bir süre içinde yüklenmifl olmas›n› yanl›fl buluyoruz.
Kald› ki, TRT pay› da baz› sektörlerde munzam; ama çok büyük
yükler getirmifltir. Bu durumun gözden geçirilmesini ve elektrik
kullananlara daha adil tarifeler uygulanmas›n› temenni ediyoruz.
‹hracat Türkiye için yeni kaynaklar yaratacak en önemli faaliyettir.
Bu konuda daha etkin çal›flmalar yapmak mecburiyetindeyiz. ‹hra-
cat›m›z›n son zamanlarda bir duraklama dönemine girmifl olmas›
hepimizi üzer; ama bunu bertaraf etmek için eskiden oldu¤u gibi
ihraç an›nda paliyatif, geçici tedbirler de¤il, kal›c› tedbirler gerekir.
Dünyan›n en ileri sanayi ülkelerinde dahi uygulanmakta olan teflvik
sistemlerine bakt›¤›m›zda, teflviklerin daha çok üretim safhalar›n-
da yap›lmakta oldu¤unu görürüz. Devlet sübvansiyonu, damping
gibi iddialara muhatap olmamak için de, esasen bu tür teflvikler
uygulanmal›d›r. Üretimi art›rmadan ihracat›m›z›n devaml›l›¤›n› ve
artmas›n› bekleyemeyiz. Bunu hiç kimse beklemesin, mümkün de-
¤ildir. Bugün ihracat›m›z içinde sanayi mamullerimizin pay›n›n yüz-
de 75'e yükseldi¤ini iftiharla her yerde söylemekteyiz. ‹hraç edilen
sanayi ürünlerimizin kompozisyonuna bir bak›ld›¤›nda, tar›ma da-
yal› sanayi ürünü mal çeflitlerinin çoklu¤u görülür. fiu halde tar›m›n
ülke ekonomisi içindeki yerinin önemine uygun tar›m politikalar›
saptanmal›d›r. Tar›mda mekanizasyon, gübre kullan›m› ve verimli-
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lik için her türlü çal›flma yap›lmal›d›r. Ürününe de¤eri ödenerek
çiftçimizin üretimi art›rmas› teflvik edilmelidir. 

Esasen Türkiye kendi kaynaklar›na dayanarak kalk›nacakt›r der-
ken, en büyük kayna¤›n ve hayvan ürünlerimiz oldu¤unu hiçbir za-
man unutmayal›m. Gerçekçi kur politikas›, özledi¤imiz ve ihracat›-
m›z›n geliflimi üzerinde çok olumlu etkileri görülmüfl bir araçt›r. An-
cak, param›z›n iç ve d›fl enflasyon hadleri aras›ndaki fark› aflan de-
¤er kay›plar›, ekonomimizin hayatiyetini sürdürebilmesi için ihtiyaç
duydu¤u, baflta petrol ithalat› olmak üzere, ham ve ara mallar›n it-
halat›n› da etkiledi¤ini ve bunun da maliyet enflasyonunu art›rd›¤›-
n› da unutmamak gerekir. ‹hracat›m›zda d›fl ticaret flirketlerinin
pay› büyüktür. Bu flirketlerin kurulufllar›n›n teflvik edilmesinin ga-
yesi, al›c› pazarlarda di¤er ülke sat›c›lar› ile ve di¤er ülke sat›c›lar›-
n›n pazarlara sundu¤u mallarla, Türk mallar›na rekabet gücü ka-
zand›rmak ve daha etkin bir pazarlama faaliyetine girmekti. Ancak,
bütün ikazlara ve al›c› pazar bu flirketler pazarlardan gelen flikayet-
lere ra¤men bu flirket kendi aralar›nda rekabet ederek, gayeden
uzaklaflm›fllard›r. Temennimiz bu gerçek karfl›s›nda sak›ncal› olan
bu durumun süratle düzeltilmesidir. ‹thalat hacminin büyümesi
kalk›nmakta olan ülkemiz için önemli bir unsurdur. ‹thalat›n gide-
rek libere edilmesi, uygulanan d›fla aç›lma politikas› ve pazar eko-
nomisinin bir gere¤idir. Nitekim, flu hususlarda faydalar› da görül-
müfltür:

Kaçakç›l›k önemli flekilde önlenmifltir.

Karaborsa mal ve döviz piyasas›nda önleyici rol oynam›flt›r. Zaruri
ihtiyaç mallar›n›n spekülatif maksatl› stokçulu¤unun önlenmesin-
de yine önemli bir rolü vard›r. Yerli imalatta kalite kontrolüne
önem verilmesini temin etmifl Genel olarak da terbiyevi olmufltur.
Ancak, buna mukabil çok dikkat edilmesi gerekli oldu¤una inand›-
¤›m›z flu hususlar vard›r: Yat›r›mlar› ve sanayileflmeyi cayd›r›c› ol-
mamak kayd›yla ithalat serbestiyete kavuflturulabilir. Büyük feda-
karl›klarla kurulmufl olan milli sanayimizi haks›z rekabete açmadan
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bu ifllem yap›lmal›d›r. ‹leri sanayi ülkelerinin arazi kriz içinde bulu-
nan sektörleri için uygulad›klar› afl›r› himayecilik ve haks›z rekabe-
te göz yumulmamal›d›r.

Özellikle tar›m ve hayvanc›l›k sektöründe uzun vadeli milli menfa-
atlerimizi dikkate almak mecburiyetindeyiz. Zira “Türkiye'de yok
yoktur” dedirtebilmek için harcayacak bir tek dolar fazlam›z da
yoktur. Yat›r›m faaliyeti enflasyonun kontrol alt›na al›nmas› ve afla-
¤›ya çekilmesiyle, ayn› zamanda kredi faizlerinin düflmesiyle ancak
bafllayabilecektir. 24 Ocak kararlar›n›n tabii sonucu olarak yat›r›m-
lar yavafllam›flt›r. Bu arada kapasite kullan›m oranlar›nda yüzde
50'lerin alt›ndan tart›l› hesaplamalara göre yüzde 70'lere do¤ru bir
t›rman›fl vard›r. Kulland›klar› üretim teknolojisi aç›s›ndan yeni ar-
t›fllar›n sa¤lanmas›, art›k kolay gözükmemektedir. 

O halde her y›l artan nüfusumuza ifl bulmak ve fertlerin refah›n›
sa¤lamak için yeniden yat›r›m faaliyetine girmek mecburiyetinde-
yiz. Devlet bütçesinde yat›r›mlara ayr›lan pay giderek azalm›flt›r.
Bununla beraber devlet daha çok altyap› yat›r›mlar›na gitmekte ve
üretimi özel sektöre b›rakmaktad›r. Bu bizler için memnuniyet ve-
ricidir. Di¤er yandan enflasyonu tahrik etmeyecek bir yat›r›m poli-
tikalar› izlenmek mecburiyetindedir. fiu halde özellikle orta ve kü-
çük iflletmelerin kolayl›kla kabullenebilecekleri makul faiz hadleri
ile yat›r›m kredilerine fliddetle ihtiyaç vard›r. Yat›r›mlarda Türk Li-
ras› karfl›l›¤› sabit faiz uygulamas›n›n geniflletilmesini temin etmek
mecburiyetindeyiz. Bu oldu¤u takdirde yat›r›mlar›n artabilece¤i,
geçen y›l yap›lan küçük bir denemeyle sabitleflmifltir. Bütün dün-
yada yeni ifl sahalar› açmak ve üretimi daha h›zl› art›rabilmek için
orta ve küçük iflletmeler teflvik edilmektedir. Bizim de teflvik poli-
tikalar›nda bu hususu dikkate almam›z gerekir. Zira bugünün orta
ve küçük iflletmesi, yar›n›n büyük fabrikalar›d›r. Yat›r›mlarda do¤-
ru teknolojilerin seçilmesine özen gösterilmek mecburiyeti vard›r.
Verimlili¤i yüksek sahalara kaymak mecburiyeti vard›r. Çünkü an-
cak bu flekilde ihracatta rekabet gücü elde edilir ve ihracat›m›z›n
art›fl› temin edilir. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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Camiam›z›n K›ymetli Mensuplar›, Say›n Misafirlerimiz,

Yaflamak ta oldu¤umuz güç ekonomik koflullar flüphesiz toplumu-
muzun mevcut sosyoekonomik yap›s› üzerinde olumsuz etkiler
yapmaktad›r. Bu nedenle istikrar politikas›n›n sosyal boyutunun da
göz önüne al›nmas› gerekmektedir. Gelir da¤›l›m›ndaki afl›r› bozul-
malar›n siyasi ve ekonomik istikrars›zl›klara sebep olabilecekleri,
ülkemizde oldu¤u gibi dünyada yaflanm›fl olaylarla birçok kere gö-
rülmüfltür. Siyasal, sosyal, ekonomik planda bütün programlar,
toplumumuzun tüm kesimleriyle birlikte refaha ve huzura kavufl-
mas› içindir. Amaç tek tek her bireyimize insanca bir hayat sa¤la-
mak ve toplumumuzun huzur ve saadetini korumak ve yükselt-
mektir Bu aç›dan bütün programlar›m›z› ve bütün icraat›m›z› eko-
nomik zaruretler yan›nda, insan unsuruna duydu¤umuz sayg› ve
sevgiyle de flekillendirmek mecburiyetindeyiz. 

De¤erli ‹fladamlar›m›z, Say›n Misafirlerimiz,

Türkiye geçmifl dönemlerde birtak›m siyasi istikrars›zl›klar yüzün-
den ekonomik büyüme çabalar›nda oldukça büyük zaman kaybet-
mifltir. Kaybetti¤imiz bu zaman› telafi etmek için çok ve h›zl› çal›fl-
mak mecburiyetindeyiz. Hiç flüphesiz h›zl› icraat yap›lan her ülke-
de baz› hatalar da olur. Bu normaldir. Biz inan›yoruz ki, meselele-
rimiz ve güçlüklerimiz ne olursa olsun aziz Türk Milleti kalk›nma
mücadelesini mutlaka kazanacak ve Türkiye medeni ülkeler cami-
as›nda lay›k oldu¤u yeri alacakt›r. 

Say›n Baflkan, Camiam›z›n Çok K›ymetli Temsilcileri

Sözlerimi bitirmeden önce Yönetim Kurulunun çal›flmalar› hakk›n-
da k›sa bir bilgi vermek istiyorum.

Önümüzdeki y›l boyunca sizlerin direktifleri istikametinde yapmay›
düflündü¤ümüz ifller bir programa ba¤lanm›flt›r. Bu program ad›m
ad›m ve dikkatle takip edilecektir. Birli¤imizle ABD Ticaret ve Sa-
nayi Odas› aras›nda Türk ve Amerikal› ifladamlar›na yard›mc› ol-
mak, karfl›l›kl› ekonomik iliflkileri gelifltirmek amac›yla bir Türk-
Amerikan ‹fladamlar› Konseyi kurulmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. Konse-
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yin Türk kanad›n› tespit çal›flmalar› devam etmektedir. Türk ve ABD
kanad›n›n bir araya gelmesiyle oluflacak konseyin ilk toplant›s›n›n
bu y›l sonlar›na do¤ru ülkemizde yap›laca¤›n› umut ediyoruz. 

Türk ve Dünya ekonomisini daha yak›ndan takip edebilmek, al›nan
ve al›nacak kararlar›n ekonomimiz üzerindeki tesirlerini görmek,
gerekli verileri depo ederek ihtiyaç halinde kullanmak için merkez-
de, Odalar Birli¤inde büyük bir bilgi ifllem merkezi kurulmaktad›r.
Bu sistem tam anlam›yla ifllemeye bafllad›¤›nda çok daha iyi ve ve-
rimli çal›flmalar yapaca¤›m›z flüphesizdir.

Say›n Cumhurbaflkan›m›z›n Suudi Arabistan ziyaretlerinde her iki
ülkenin özel sektörleri aras›nda müflterek bir flirket kurulmas› hu-
susunda mutabakata var›lm›flt›r. Bu mutabakat üzerine Birli¤imiz,
Suudi Arabistan Odalar Birli¤i ile müflterek çal›flmalar yaparak, ku-
rulacak Türk-Suudi Yat›r›m ve Ticaret Holding fiirketinin ortaklar
sözleflmesini sonuçland›rm›flt›r.

Her yabanc› için ilk u¤rak yeri olan Ankaram›zda daimi bir sergi ye-
ri temin edilmifl ve burada tesis edilecek sergi alan›nda Türk sana-
yinin gücü, imkan› ve üretimi yabanc›lar baflta olmak üzere, kendi
milletimize de tan›t›lacakt›r. 

Türkiye ile Federal Almanya aras›ndaki ticari ve ekonomik faaliyet-
leri gelifltirmek maksad›yla hükümetimizin de deste¤iyle Münih'te
Birli¤imizin bir temsilcili¤i aç›lm›flt›r. Bu sayede hem Türkiye'de ifl
yapan veya yapmak arzusunda olan Federal Alman ifladamlar›n›n,
hem de Almanya'da ifl yapacak olan Türk ifladamlar›n›n bilgi al›fl-
verifli için derhal baflvurabilecekleri bir merkez tesis edilmifltir. Siz-
lere bu k›sa süre içerisinde sadece önemli birkaç tanesine iflaret
etti¤imiz bütün bu gayret ve faaliyetlerimiz, siyasi ve iktisadi hürri-
yetlerimizin gerçek teminat›, milli ekonomimizin temel tafllar› olan
siz de¤erli mensuplar›m›za ve milletimize lay›k olabilmek içindir.
Bunda e¤er bir baflar› sa¤layacaksak, bu sonuç hepimizin ve daha
çok sizlerin eseri olacakt›r. Sayg›lar›m› sunar›m.  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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41. GENEL KURUL - 29 / 31 MAYIS 1986

Say›n Divan Baflkan›m, Say›n Sanayi ve Ticaret Bakan›m›z, Say›n
Maliye ve Gümrük Bakan›m›z, Say›n Diyanet ‹flleri Baflkan›m›z,
Çok K›ymetli Misafirlerimiz, Çok De¤erli Delegeler, Bas›n›m›z›n
Güzide Temsilcileri, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun K›y-

metli Mensuplar›,

41. Genel Kurulumuza hoflgeldiniz. K›ymetli vakitlerinizi ay›rarak,
bu önemli günümüzde bizimle beraber oludug¤unuz için sizlere
müteflekkiriz ve yine mübarek Ramazan gününde, yurdun dört bir
taraf›ndan, memleketine hizmet etmek için flevkle, arzuyla bugün
buraya gelen siz say›n delegelere, tüm Yönetim Kurulu arkadaflla-
r›m ve flahs›m ad›na hoflgeldiniz, safa geldiniz diyorum.

Birli¤imiz bir çal›flma y›l›n› daha geride b›rakm›flt›r. Bu geçti¤imiz
y›l içerisinde yapt›¤›m›z çal›flmalar› sizlere en muhtasar haliyle
ama, çok kapsaml› bir flekilde raporlar halinde takdim ettik. Rapor-
lar› tetkikiniz, takdirleriniz bizim bu hizmetlerde alabilece¤imiz en
mutlu sonuç olacakt›r. Gayet tabii ki bu çal›flmalar›n›z da, bize her
zaman gösterdi¤iniz ilgi, itimat ve teflviklerinizden ilham alarak, bir
neticeye ulaflt›ysak mutluyuz.

Say›n Delegeler,

Biraz evvel Say›n Divan Baflkan›m›z, sizlere yeni yasa ile ilgili genifl
aç›klamalarda bulundular ve Birli¤imizin görüflünü fevkalade güzel
olarak aç›klad›lar. Dolay›s›yla konuflman›n bu k›sm›nda, bu konuya
benim ilave edecek birkaç cümlem olacak.

Herfleyden evvel unutulmas›n ki, kanunlar› insanlar yapar. Baflkan-
lar Toplant›s›nda da söylemifltim, toplant›ya kat›lm›fl olan arkadafl-
lar›m hat›rlayacaklard›r; biz sadece bugün yo¤uz. Biz, Türkiye Cum-
huriyeti oldukça ilelebet var›z. Biz, bugünü de¤il, bundan iki sene
sonras›n›, befl sene sonras›n›, on sene sonras›n› düflünürüz. Onun
için flevkimiz k›r›lmam›flt›r; bu kanun bizim esas ifllevimizi yapma-
m›za engel olmayacakt›r. Biz, ülke ç›karlar› baflta olmak üzere, ca-
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miam›z›n görüfllerinin, her devirde oldu¤u gibi, bundan böyle de
inand›¤›m››z do¤rultularda ifade etmekten kaç›nmayaca¤›z. Esa-
sen bunu bizden kimse al›koyamaz. Yeter ki teflekkülerimizle ilgili
çal›flmalar›m›zda ve bu önemli ifllevimizi yaparken bir amaç etra-
f›nda birleflelim, birlik ve dayan›flma içinde olal›m. 

K›ymetli Misafirler, Say›n Delegeler
Bu vesileyle sizlere ekonomik konulardaki görüfllerimizin bir k›s-
m›n› aktarmaya gayret edece¤im. Türkiye, ekonomisiyle, ulusla-
raras› diplomatik iliflkileriyle dünyan›n her yerinde, hergün gün-
demde olan bir ülke haline gelmifltir. Takip edilmekte olan eko-
nomik politikalar nedeniyle ve dünya ekonomisindeki geliflmeler-
den çok daha çabuk etkilenmek durumunda olan ülkemizde, bu
etkiler bazen müspet, bazen menfi neticeler vermektedir. Bat›l›
ülkelerde genel olarak ekonomik büyüme izlenmekte, enflasyon
gerilemekte, dolay›s›yla faizler de düflmektedir. Ülkemizde ise
ayn› geliflmeyi memnuniyetle görüyoruz. Enflasyon rakamsal ola-
rak gerilemektedir. Ancak, faizler tersine, en yüksek seviyesini
muhafaza etmektedir. 

Biz, bu çeliflkileri anlamakta güçlük çekiyoruz, izah etmekte güçlük
çekiyoruz. Esasen hükümetimiz de hazine bonolar›n› yüzde 53 fa-
izle satabilmek durumundad›r, satmaktad›r ve dolay›s›yla bizim, fa-
izlerin düflmesini beklememiz mümkün de¤ildir. Üzülerek belirte-
lim ki enflasyon beklentisi de mümkün de¤ildir. Üzülerek belirtelim
ki enflasyon beklentisi de bir taraftan devam etmektedir. 

En önemli göstergesi, dayan›kl› tüketim mallar›na, binek otalara ve
konutun bütün maliyet art›fllar›na ra¤men, devam etmekte olan ta-
lep yüksekli¤idir. 

Hal böyle iken ve enflasyonla mücadele için seçilmifl metot, tüke-
timi k›smak oldu¤una göre bugüne kadar ve bunun için vatandafl-
lardan büyük fedakarl›k beklendi¤i halde, son günlerde tüketimi
teflvik kredisi ad› alt›nda yeni bir mekanizman›n gelmekte oldu¤u-
nu bas›ndan ö¤renmifl bulunuyoruz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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K›ymetli ‹fladamlar›, Say›n Delegeler
fiimdi düflününüz: Bir taraftan enflasyonla mücadele için 2,5 y›ld›r
halk›m›z fevkalade büyük güçlüklerle karfl› karfl›ya kalm›fl, kemer-
leri s›kmaktan art›k delik kalmam›fl, flimdi ekonomik olarak en
güçlü durumda olan dayan›kl› tüketim mallar›nda binek otolarda
ve konutta tüketiciyi teflvik için kredi öngörülmekte. Demek ki bu
memlekette birtak›m kaynaklar var veya al›fl›k oldu¤umuz fonlar-
dan bir tanesi daha geliyor. E¤er bu memlekette yeteri kadar fon-
lar ya da kaynaklar varsa, öncelikle ve ivedilikle bunun yat›r›m sa-
has›na kanalize edilmesi laz›md›r. Çünkü bizim kalk›nmam›z›, sa-
nayileflmeden yapmam›z mümkün de¤il. Bunu bilmeyen yok; ama,
gelin görün ki, yat›r›m için de kaynak yok.

Yat›r›ma de¤inmiflken, müsaadenizle ayn› konuya devam etmek is-
tiyorum; 1985 y›l› rakamlar›na bak›yoruz; kamu yat›r›mlar› yüzde
62, özel sektör yat›r›mlar› yüzde 38. Gayet tabii ki, nedenlerini he-
piniz biliyorsunuz. Bu denge hiçbir zaman özel sektör aleyhine bu
kadar bozulmam›flt›r. Oysa bugünkü hükümetimiz, tamamen, her
ekonomik faaliyeti özel sektöre b›rakmakta oldu¤unu ilan etmek-
tedir. Ama tekrar ediyorum; bu çeliflkileri bizim izah etmemiz art›k
mümkün de¤ildir.

1986 y›l›n›n ilk 4 ay›na bak›yoruz; rakamsal olarak geçen y›la oran-
la yat›r›mlarda yüzde 40'l›k bir art›fl var. Tabii bu yüzde 40'l›k art›fl›
görmeniz mümkün de¤il. Çünkü flu anda sadece teflvik belgeleri ha-
linde duruyor. Bu yüzde 40'› inceliyoruz, yine içerisinde kamu yat›-
r›mlar› a¤›rl›kl› ve kamu yat›r›mlar›n›n bafl›nda da belediyelerle
K‹T'ler geliyor. O K‹T'ler ki, özellefltirilmesi için çal›flmalar yap›lmak-
ta, özel sektöre devri için giriflimlerde bulunulmaktad›r. Bu çeflilki-
leri anlamam›z mümkün de¤ildir. Bir taraftan onlara yat›r›mlar için
yeni kaynaklar vereceksiniz, özel sektörün yat›r›mlardaki pay›n›
yüzde 50'lerin alt›na -1970'lerden beri düflmemifltir- düflmemifltir,
düflüreceksiniz, bir taraftan da K‹T'leri özellefltirece¤iz diyeceksiniz.

Öbür tarafta belediyelerin yat›r›mlar›na bak›yoruz; bizim belediye
hizmetlerinden anlad›¤›m›z, belediyenin o flehirde yaflayan insanla-
r›n mutlulu¤u için yapaca¤› hizmetlerdir. Bu kanalizasyondur, bu
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elektrik sudur, bu yollar›n yap›m›d›r, velhas›l hepinizin bildi¤i klasik
ve gerekli belediye hizmetleridir; ama gelin görün ki Türkiye gene-
linde belediyelerin hizmet anlay›fl› de¤iflmifltir; aralar›nda ifl makine-
leri sat›n alma yar›fl› bafllam›flt›r. Bu sat›n almalar›n büyük bir k›sm›-
n› da, yabanc› menfleili araçlar oluflturmaktad›r. Bir tarafta, Türk sa-
nayiinde büyük bir kriz içerisinde olan ticari araçlar sanayi fevkala-
de baflar›l› ve kaliteli imalat›n› yürütmekte olan damperli kamyon
imalatç›lar›, belediye hizmet araçlar› imalatç›lar› bofl dururken, fab-
rikalar›n› kapatma noktas›na gelmiflken, belediyeler sadece d›flar›-
dan kredi bulduklar› için bol bol gerekli veya gereksiz ifl makineleri
ithal etmektedirler. Bir gün gelecek, bunlar›n bedelini biz millet ola-
rak, döviz olarak ödeyece¤iz. Yaln›z onlar› de¤il, unutmay› ki bunla-
r›n yedek parçalar› vard›r, bunlar›n servisleri vard›r ve bütün bunlar
bizim d›fla ba¤›ml›l›¤›m›z› art›rmaktad›r. Buna raz› m›s›n›z?

Say›n Delegeler, 
Aç›kça görülüyor ki, hükümetimizin ekonomideki tercihi de¤iflme-
mifltir. Yat›r›m yerine ithalat; bu politikay› de¤ifltirmek için elimiz-
den gelen her türlü gayreti gösterece¤iz. Çünkü biz yat›r›mc› bir
kurulufluz, çünkü biz Türkiye'nin kalk›nmas›n›, fertlerinin refah›n›,
Türkiye'nin kendi öz kaynaklar›na dayal› yapaca¤› kalk›nma mode-
li için mücadele etmifl bir kitleyiz. Bundan sonra da bu mücadele-
mize devam edece¤iz. Biz, Türkiye'de ithalatta de¤il, sadece ve sa-
dece yat›r›mla kalk›nmak imkan›na sahip oldu¤umuza inanm›fl›z ve
bu gayede büyük fedakarl›klara katlanm›fl›z. Bundan sonra da ya-
paca¤›z. Unutmay›n ki, öz kaynaklar›m›z dedi¤imiz zaman, Türki-
ye'nin öz kaynaklar› paha biçilmez, herfleyden önce o de¤erli cefa-
kar, çal›flkan milletidir, insan gücüdür. Tabii ki bu arada tar›m po-
litikalar›na de¤inmek ve tar›m› ihmal etmek olmaz.

Biz, Türkiye'nin bugüne kadar tar›m politikalar›nda gerçeklefltirmifl
oldu¤u baflar›lar› görmemezlikten gelemeyiz. Ama son iki üç y›ld›r
görüyoruz ki tar›mda bir gerileme var. Tar›mdaki gerileme var. Ta-
r›mdaki gerileme, benim borsac›m›, benim tüccar›m›, benim sana-
yicimi fevkalade yak›ndan ilgilendirmektedir. Çünkü bir Çukuro-
va'daki arazinin 8 kat› büyük arazi GAP Projesi dolay›s›yla suland›-
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¤› zaman, yaln›z insan gücüyle de¤il, benim sanayim ayakta durdu-
¤unda ancak oralar› ekip biçece¤iz. E¤er benim sanayim ayakta
durmazsa bugünden kapan›rsa oralar› sulamaya aç›ld›¤› zaman
hangi araçlar ve gereçlerle ekilip biçilecektir? 70 milyona ulaflma-
s›n› bekledi¤imiz Büyük Türkiye'yi besledikten sonra ihracat›m›z›n
esas kayna¤› olan tar›m ürünlerini ne ile yetifltirece¤iz. Bugün tar›-
ma dayal› sanayiie bakt›¤›m›z zaman, tar›ma araç ve gereç üreten
sanayiide büyük bir s›k›nt› vard›r; yaln›z traktörden bahsetmiyo-
rum, ta pulluk üreten fabrikalara kadar, fevkalade güç durumdad›-
lar ve tekrar ediyorum e¤er bunlara bugün bir tedbir al›nmazsa, o
hepimizin intihar etti¤i mimar› ile tatbikatç›s› ile her zaman "Allah
Raz› olsun" dedi¤imiz o GAP projesini hiçbir fley beklemek müm-
kün olmayacakt›r, bütün çabalar heba olacakt›r. Buna da gönlü-
müz raz› de¤ildir. 

Say›n Misafirler, K›ymetli Delegeler,
Dünyada petrol fiyatlar›n›n düflmesi bir yanda, biraz evvel bahset-
ti¤im, özellikle Bat› dünyas›ndaki ekonomik geliflmeden Türkiye bu
y›l pay›n› almak mecburiyetindedir. Bir daha böyle bir f›rsat› ele ge-
çiremeyebiliriz.

Petrol fiyatlar›n›n düflmesi, bizim ihracatta baz› pazarlar›m›z› daral-
t›yor olabilir, özellikle ‹ran ve Irak'tan bahsediyorum, ama Türk mü-
teflebbisi e¤er k›rg›nl›¤›n› üzerinden atabilirse, yeni pazarlar bul-
mada yine baflar›l› olacakt›r ve bugün eriflti¤imiz ihracat seviyesini
muhafaza edebilecektir. Yaln›z bir noktaya dikkatinizi çekmek isti-
yorum; ihracatta teflvik tedbirleri, bildi¤imiz manada, klasik teflvik
tedbirleri giderek azalmakta ve k›sa bir süre sonra baflta vergi ia-
deleri olmak üzere hemen hemen ayr›cal›klar kalkm›fl olackt›r. Bu
teflviklerin sayesinde ihracata hakim olan büyük ihracat flirketleri-
nin teflvikler kalkt›ktan sonra ne yapaca¤› merak konusudur. Bun-
dan k›sa bir süre önce Mersin'i ziyaret ettim. Mersin, Türkiye'nin
en eski ihracat yörelerinden biridir. Mersinli ihracatç› kalmam›flt›r
arkadafllar. fiimdi soruyorum: E¤er bu büyük ihracat flirketleri pi-
yasadan ellerini çekerlerse, bir ayr›cal›k kalmad›¤› için ve y›k›lm›fl
olan o Mersin'deki ihracatç› arkadafllar›m tekrar nas›l devreye gi-
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recektir, onlar›n elinden kim tutacakt›r. E¤er onlar faal olmazsa,
Türkiye'nin ihracat›n› kim yönlendirecektir. Biz, bu konuda, bu kür-
süden uzun süre ikazlar›m›z› yapt›k. fiimdi o noktaya geldik; ama
yine inan›yorum ki, Türk müteflebbisi bütün zorluklar› yenerek, tek-
rardan ekonomik faaliyet içerisindeki etkinli¤ini sürdürecektir.

Türkiye Odalar Birli¤i olarak, Türkiye'nin ihracat›nda, Türkiye'nin
yurt d›fl›na tan›t›lmas›nda elimizden geldi¤ince gayret ediyoruz. Bu
meyanda, geçen sene Moskova'da ve bundan iki ay kadar önce de
Fas-Kazablanka'da Türk ‹hraç Ürünleri Sergisi açt›k. Her iki sergi
de çok baflar›l› oldu, çok büyük ilgi gördü. Bunun yan›nda, Mü-
nih'teki temsilcili¤imiz, özellikle yay›nlar› ile Almanya'da çok yak›-
nen takip edilen bir ekonomi birimi oluflturmufltur, yay›nlar›n› sa-
dece Almanya'n›n ekonomik çevreleri de¤il, Parlamentosundaki
üyeler takip etmektedir. Biz üzerimize düfleni yap›yoruz ve bundan
sonra da yapmaya devam edece¤iz.

Say›n Delegeler, 
Biz burada bugün bu vesile ile birçok ekonomik konulara de¤ine-
biliriz; ancak günlük dertleri unuttu¤umuzu zannetmeyin. Günlük
dertlerle hergün ve her zamankinden daha fazla çal›fl›yoruz. Çün-
kü orta ve küçük iflletmelerin para s›k›nt›s› baflta olmak üzere,
buna paralel hammadde teminindeki, mal teminindeki güçlükler
nedeniyle kapanan irili-ufakl› birçok sanayi ve ticari iflletmeleri-
mizin oldu¤unu biliyoruz. Bunu yetkililer acaba görüyor mu? On-
dan flüphe ediyoruz; e¤er görmüyorlarsa bizim söyleyecek bir tek
fleyimiz var; bu bir birikimdir, bu birikim ç›¤ gibi büyümektedir.
Bu ç›¤ birgün yukar›dan afla¤›ya yuvarlan›rsa alt›nda kim kal›r
belli olmaz. 

Asl›nda kabul etmek laz›m ki büyük iflletmelerin de birçok s›k›nt›-
lar› vard›r. Bunlar›n birço¤unun nas›l suni nefesle hayatiyetlerine
devam etmekte olduklar›n› da biliyoruz. Arkadafllar, ülkedeki ger-
çekleri ve beklentileri göremezsek, bunlara do¤ru teflhisler koya-
rak devaml› çözüm yollar› bulamazsak, geçici tedbirlere teflebbüs
etmek hiçbir zaman çare de¤ildir.
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Son günlerde kamuouyumuzu ilgilendiren ve bizim de ilgimizi çe-
ken teflebbüslerden biri de, bas›n›m›zda fakirlik-fukaral›k konusu
diye adland›r›lan konudur. Hiç flüphe yok ki, fakire-fukaraya yar-
d›m, dünyan›n her yerinde laz›m ve makbul bir fleydir. Hele Türki-
ye gibi, milli dayan›flmas› çetin imtihanlardan geçmifl, bu ülkede
vatandafllar aras› sevgi ve sayg›n›n baflar›s›n›n ayr›lmaz bir parça-
s› olarak kabul edilmifltir. ‹slam dini, muhtaç olanlara yard›m› bü-
tün müslümanlara emretmifltir. Bu itibarla, Fakir-Fukaraya Yard›m
Fonundaki niyetin ne kadar güzel ve sayg›de¤er oldu¤una hiç flüp-
he yoktur. Ne var ki, amac›n güzel olmas› baflka, bu amaca yap-
mak için, varmak için önerilen yaklafl›m ve yönetim isabetli ve ba-
flar›l› olmas› baflka fleydir. Ben bu aç›dan baz› tereddütlerimizi ifa-
de etmek istiyorum. Önce hemen belirteyim ki konuya hemen sos-
yal adalet meselesi gibi yaklaflmak ve konuyu bir sosyal adalet me-
selesi olarak takdim etmekte fevkalade yanl›flt›r. Sosyal adalet
e¤er bu ise, demek ki sosyal adaleti bugüne kadar hep yanl›fl ta-
n›mlam›fl›z. Sosyal adalet, herfleyden önce insanca yaflam için ge-
rekli olan flartlar›n, devlet taraf›ndan temin edilmesidir. ‹fl bulma-
da, e¤itimde, sa¤l›k hizmetlerinde eflitli¤in muhafazas›d›r, bunun
teminidr. K›saca sosyal adalet bugün maalesef ülkemizde çok bo-
zulmufl olan gelir da¤›l›m›n›n düzeltilmesi, refah›n yayg›nlaflt›r›lma-
s›d›r. Sosyal adalet bir hamiyet veya bir himaye meselesi de¤ildir.
As›l olan, sosyal adaleti gerçeklefltirmektir ve bunun devaml›l›¤›n›
sa¤lamakt›r. ‹nsanlar› hamiyet kap›lar›na muhtaç etmek de¤ildir.
Bir iflsizlik sigortas› ihdas etmek ücretlerde, insan haysiyetine ya-
rafl›r bir seviye gözemtek, bu ihtiyaçlar› hepimiz biliyoruz, bunlar›
görmemezlikten gelerek herkesi geçici olarak yard›m kap›lar›na
yöneltmekle sosyal adalet olmaz. Ecdat vak›flar›m›z var, yard›m
müesseselirimiz var; ama lütfetsinler de hükümet ne vak›ft›r, ne de
bir yard›m cemiyetidir. E¤er öyleyse bunu da burada aç›kça ifade
etsinler. Bu Fakir Fukaral›k Fonu, unutmay›n›z ki bir tarafta da hü-
kümetin 2,5 sene evveli ilan etmifl oldu¤u ekonomik programa da
fevkalade ters düflmektedir. E¤er bu varsa, demek ki bunun tesci-
li manas›nda flimdi yeniden bir fon oluflturulacakt›r. Biz bunu kabul
etmiyoruz. 
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Ayr›ca, bu fonun lütfen ilan edilen kaynaklar›na bir göz atal›m. En
baflta, trafik cezalar›ndan yüzde 50 pay ayr›lacakt›r. Binlerce va-
tandafl›m›z direksiyonun arkas›nda, gece demeden, gündüz deme-
den ailesinin r›zk›n› ç›karmak için çal›flacak; bu fona para topla-
mak için ve yüzde 50'sini ayr›caklar› için, sa¤a bakt›n ceza, sola
bakt›n ceza.

Bu arkadafllar›m›z› ticari faaliyetten men edecek kadar ileriye gide-
cek ve ondan sonra bunun ad›na biraz evvel söyledi¤im gibi hima-
yetsever, yard›msever, bunu dinin bir mecburiyeti sayan bu mille-
te de "Ben sosyal adaleti kurdum" diyeceksiniz, yok böyle fley.

Say›n Misafirler, Çok K›ymetli Delegeler,
Biraz evvel söyledi¤im gibi, art›k iyice anlafl›lm›flt›r ki, Türkiye eko-
nomik kalk›nmas›n› kendi öz kaynaklar›na dayal› olarak yapacak-
t›r. Türkiye'nin en önemli öz kayna¤›, tüccar›, esnaf›, çiftçisi, me-
muru, iflçisi ve hepsinden önemlisi gözbebe¤imiz olan Türk gençli-
¤idir. Bu kaynak, gönül birli¤i içinde ve Türk milletine hizmet yolun-
da seferber edilmelidir. Yukar›dan beri arz etti¤im ve izah etmeye
çal›flt›¤›m gibi, Türkiye ekonomik kalk›nmas›n› mutlaka baflarmak
zorundad›r, baflka çaresi yoktur.
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Gelecek kuflaklar›m›za sanayileflmifl ileri ülkeler aras›nda yer alarak
pek çok problemini halletmifl bir Türkiye b›rakmak hepimizin bafll›ca

amac› ve görevidir.  Sanayileflmeyi sa¤lamak ne kadar gerekli ise
sanayileflme u¤runa, ticaret u¤runa çevreyi bozmak, tahrip etmek,

güzellikleri yok etmenin de mahzuruna inanmaktay›z.
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42. GENEL KURUL - 23 MAYIS 1987 

Say›n Baflkan, Türkiye Büyük Meclisi’nin De¤erli Baflkan›, Say›n
Bakanlar›m, K›ymetli Misafirlerimiz, TRT ve Bas›n›m›z Seçkin

Temsilcileri, Hür Teflebbüs Camias›n›n Güzide Mensuplar›,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i 42’nci Genel Kuruluna hofl geldi-
niz. Yüksek huzurlar›n›zla Genel Kurulumuza fleref verdi¤iniz için
hepinizi flahs›m ve Yönetim Kurulumuz ve Birlik mensuplar› ad›na
sevgi ve sayg› ile selamlar, flükranlar›m›z arz ederiz. 

Bu mübarek Ramazan ay›nda yurdumuzun dört bir yan›nda büyük
bir ilgi ve flevkle Genel Kurulumuza kat›larak bizlere güç verdiniz,
sa¤ olun, varolun. ‹timat ve teveccühlerinizle ifl bafl› Genel Yöne-
tim Kurulumuz emanet etti¤imiz sorumlulu¤un dirayeti içinde birin-
ci faaliyet y›l›n› tamamlam›fl bulunmaktad›r. Bu süre zarf›nda hür
teflebbüs felsefesinin ve milletimizin hizmetlerinde olman›n gayre-
ti içinde çal›flmalar›n› sürdüren yönetimimizin icraat›n› bütün tefer-
ruat› ile burada anlatarak de¤erli vakitlerinizi almak istemiyorum.
Esas çal›flmalar›m›z›n özeti faaliyet raporumuzla tetkiklerimize su-
nulmaktad›r. Müsaadenizle burada önemli gördü¤ünüz birkaç hu-
susu dikkatlerinize arz etmek istiyorum. Çal›flmalar›m›z› üç hedef
üzerinde yo¤unlaflt›rarak devam ettirdik. Bunlardan birincisi birli¤i-
mizin temeline teflkil eden oda ve borsalar›m›zla daha yak›n iflbir-
li¤i ve karfl›l›kl› bilgi ak›fl› içinde bütünleflerek camiam›z›n ve ilgili
kurulufllar›n, bizden bekledikleri hizmetleri zaman›nda ve eksiksiz
flekilde verilebilecek teflkilat yap›s›na sahip olmakt›r.

Bu maksatla 41’inci Genel Kurulun onay› ile uygulamaya konan ye-
niden teflkilatlanma çal›flmalar›n›z› baflar› ve cesaretle sürdürmüfl,
intibaklar› tamamlam›fl ve bilgi ifllem destekli yönetim uygulamas›-
na geçilmifl bulunmaktad›r. ‹kinci hedef olarak, giderek daha dina-
mik bir yap›ya kavuflmakta olan ekonomik geliflmelere izleyecek
tahminlerde bulunacak ve gerçekçi çözüm yollar›n› ortaya koyabi-
lecek bir anlay›fl›n ve araflt›rmac› kadrolar›n oluflturulmas›d›r. Bu
amaçla kurmufl oldu¤umuz yüksek ifltiflare kurulumuz ile araflt›r-
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malar bölümümüz üniversite, özel ve kamu kesimlerinin temsilcile-
riyle her ay toplanarak ekonomimizin en önemli konular›n› tart›fl-
m›fl ve elde edilen sonuçlar›n ›fl›¤›nda yönetim politikalar›m›z belir-
lenmifltir.

Üçüncü hedefimiz olarak, d›fla aç›lan ülkemiz aç›s›ndan son dere-
ce hayati oldu¤una inand›¤›m›z d›fl tan›t›m konusunda ciddi bir bi-
çimde e¤ilmek olmufltur. Almanya’da aç›lm›fl bulunan resmi tem-
silcili¤imizin görev alan› geniflletilmifltir. Resmi ve özel kurulufllar-
la iliflkilerleri gelifltirilmifl ve gerek yay›n ve gerekse tan›t›m faali-
yetleri baflar› ile sürdürülmüfltür. Birli¤imiz önderli¤inde hür tefleb-
büs kardefl kurulufllar›m›z›n ifltirak›yla d›fl ekonomik iliflkiler kuru-
lu kurulmufl ve bünyesinde oluflturulan ifl konseyleriyle birlikte ça-
l›flmalara bafllanm›flt›r.

Bir taraftan ülkemizi s›nai ve ticari yönden ilgilendiren ülkelerle ifl
konseyleri kurulurken, di¤er taraftan kurulmufl ve kurulacak olan
müflterek ticaret odalar› çal›flmalar› sürdürülmüfl, ekonomik iliflki-
lerimizin yeni canlanma içine girdi¤i ülkelerle de müflterek ekono-
mik iflbirli¤i komiteleri oluflturulmufltur. Bunlara ilave olarak hükü-
metimizin olumlu yaklafl›m›yla, hükümetler aras› ekonomik karma
kurul toplant›lar›nda birli¤imiz hür teflebbüs ad›na üst düzeyde
temsil edilerek, kamu yönetimiyle birli¤imiz aras›nda yak›n iflbirli-
¤i içinde uyumlu çal›flmalara devam edilmifltir. Bir baflka önemli gi-
riflimimiz ise; uzun y›llard›r baflar› ile sürdürülen yurt d›fl› sergi, fu-
ar ve Türk haftalar› düzenlemelerine devam edilmifl, en önemli on
ülkede ticaret merkezleri aç›lmas› çal›flmalar›m›z sürdürülmüfltür.
D›fl pazarlar›n geniflletilmesi, ihracat›m›z›n teflviki ve ülkemizin ta-
n›t›lmas› yönünden çok önemli oldu¤una inand›¤›m›z bu hususa,
hükümetimizce destek ve kaynak sa¤lanmas› halinde birlik olarak
hizmet vermeye haz›r oldu¤umuzu arz etmek istiyorum efendim.

De¤erli Konuklar›m›z, 
Teflkilatlanma, araflt›rma ve d›fl tan›t›m a¤›rl›kl› çal›flmalar›m›z ya-
n›nda, camiam›z›n sorunlar›n› çözüme kavuflturma gayretlerimiz
sadece k›sa vadeli de¤il, gelece¤e yönelik bir anlay›flla ele al›nm›fl-
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t›r. Bütün bu faaliyetler aras›nda birli¤imizi günlük siyasi tart›flma-
lar›n ve çekiflmelerin d›fl›nda tutabilme hususunda gösterilen has-
sasiyeti, üzerinde önemle durulmas› gereken bir nokta olarak tak-
dirlerinize arz ediyorum. Bu dönem zarf›nda bir taraftan ilk uygula-
ma y›l› olmas›na ra¤men konseylerimiz ve say›n baflkanlar›yla, di-
¤er taraftan Genel Kurula niyabeten görev yapan komisyonlar›m›z-
la uyum içinde çal›fl›lm›flt›r. Yap›lan konsey çal›flmalar› Yönetim
Kurulumuza baflkanvekili s›fat›yla sorumlu olan arkadafllar›m›zla
koordine edilerek de¤erlendirilmifl ve oluflan görüfller yönetimimi-
ze ›fl›k tutmufltur. Ülkemizin ve özellikle bölgelerin iktisadi sosyal
sorunlar›n›n a¤›rl›k tafl›d›¤› programlar›n uyguland›¤› bölge toplan-
t›lar›na devam edilmifltir. Bu cümleden olarak do¤unun kalk›nma-
s›na verdi¤imiz önemi vurgulayan toplant›n›n ilki Do¤u Anadolu
Bölge Toplant›s›, Ekim 1986 tarihinde Erzurum’da, ikincisi ise, ser-
best bölgenin aç›l›fl› dolay›s›yla geniflletilmifl Akdeniz toplant›s›
olarak Mersin’de düzenlenmifl, ayr›ca bölgelerdeki sanayi tesisleri-
miz, oda ve borsalar›m›z ziyaret edilerek, sorunlar ve geliflmelerin
bizzat yerinde tespit edilmesi f›rsat› bulunmufltur. Toplant›lara Sa-
y›n Baflbakan›m›z›n, ilgili bakan ve kurulufl yetkililerinin kat›lmas›
ise hem toplant›lar›n etkisini art›rm›fl, hem de sorunlara çok h›zl›
çözüm bulma yolunu açm›flt›r. Bu vesileyle bilgilerinden dolay› tüm
ilgililere flükranlar›m›z› bir defa daha arz etmek isterim. Bar›fl Ha-
rekat›yla ulafl›lan askeri zaferin, iktisadi zaferle bütünlefltirilemedi-
¤i takdirde K›br›s Türk halk›na kal›c› bir huzur verilmeyece¤ine ina-
nan yönetimimiz imkanlar› ve sorunlar› yerinde de¤erlendirmek
için K›br›s’a de¤erli bas›n›m›zda da yer ald›¤› flekilde ekonomik bir
ç›kartma yaparak önemli tespitlerle olumlu geliflmelere imkan sa¤-
lam›flt›r. 

‹slam Konferans› Teflkilat›’na ba¤l› olarak kararlar do¤rultusunda
kurulmufl olan 46 islam ülkesinden oluflan ‹slam Ülkeleri Odalar ve
Borsalar Birli¤i’nin Alt›nc› Genel Kurulu, ‹stanbul’da düzenlenmifl,
Türkiye ilk defa baflkanl›k divan›nda ve icra komitesine seçilmifltir.
Türk-Arap Müflterek Ticaret Odas›’n›n daha etkin çal›flmalar yapa-
bilmesi için ülkemizde yap›lan genel kurulunda, merkezinin Lüb-
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nan’dan ‹stanbul’a nakli kararlaflt›r›lm›fl ve yönetimde 19 Arap ül-
kesine karfl› Türkiye’nin eflit temsili ilk defa kabul edilmifltir. Dün-
ya ticaretinin genel kurallar› ve mevcut sorunlar›n çözüme kavufl-
turulmas› konular›nda, önemli çal›flmalar yapan Milletleraras› Tica-
ret Odas›, ülkemizin d›fla aç›lma sürecinde fevkalade önem tafl›-
maktad›r. Bu sebeple ilk defa 22 komisyonda Türkiye yer alm›flt›r.
Çok etkin çal›flmalar yapm›flt›r, bu konuda bir baflka önemli olay
milletleraras› ticaret odas› taraf›ndan dünyada üç y›lda bir tekrar-
lanan örnek ifladam› seçimine birli¤imiz ve Türk Milli Komitemiz ta-
raf›ndan de¤erli büyü¤ümüz ve kurucu baflkanlar›m›zdan Say›n
Vehbi Koç aday gösterilmifl ve Milletleraras› Ticaret Odas› Konse-
yi taraf›ndan bu ödüle lay›k görülmüfltür. Gururla kendisini kutlu-
yoruz ve sayg›lar›m›z› sunuyoruz. 

De¤erli Arkadafllar›m, 
Bu konuda Milletleraras› Ticaret Odas›n›n gelecekte daha etkin bir
çal›flma yapabilmesi için yönetimimizce ve Milli Komite taraf›ndan
haz›rlanm›fl olan yeni bir yönetmenlik say›n Genel Kurulumuzun
onaylar›na sunulmufl bulunmaktad›r. ‹nan›yorum ki bundan sonra
daha etkili bir çal›flma düzeni kurulabilecektir.

De¤erli Arkadafllar›m,
Malumlar›m›z oldu¤u gibi ticari hayat›m›zda önemli bir yeri olan ve
birli¤imizin kefaleti alt›nda uluslar aras› çal›flan 333 nakliyeci fir-
man›n bir y›ll›k 72.287 adet TIR seferi hizmetleri yeni yap›lan dü-
zenlemeler ile bilgi ifllem destekçi olarak sürdürülmüfl ve bu du-
rum Uluslararas› Nakliyeciler Birli¤i, k›sa ismiyle ‹RU taraf›ndan
takdirle karfl›lanm›flt›r. Bu baflar›ya ba¤l› olarak ‹RU kuruldu¤u
günden beri ilk defa 1988 y›l› dünya nakliyeciler konfresini ülke-
mizde, yani ‹stanbul’da yapmay› kararlaflt›rm›flt›r.

Uzun y›llard›r eksikli¤i hissedilen ilk ticaret merkezimiz B‹RT‹M,
Ankara’da Say›n Cumhurbaflkan›m›z, Say›n Meclis Baflkan›m›z ve
Say›n Baflbakan›m›z›n yüksek huzurlar›nda hizmete aç›lm›flt›r. Bir
taraftan yerli ve yabanc› heyetlere, Türk sanayi ve ihraç mallar›
sergilenirken, di¤er taraftan yar›n›n umudu olan okul ça¤›ndaki

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

361365



gençlerimize Türk ekonomisi tan›t›lmaktad›r. ‹fl aleminin çok
önemli bir yay›n arac› olan Türkiye Ticaret sicil Gazetesi bilgisayar-
l› bilgi ve bask› yöntemlerinden yararlan›larak yeni bir düzenleme
ile Nisan ay›ndan itibaren yaklafl›k yüz sayfa ve günlük olarak ya-
y›n›na devam etmektedir. Al›nan tedbirlerle sizin hakl› flikayetleri-
nize maruz kalan gecikmeler önlenmifl, bask› hatalar› giderilmifltir.
Bekleme süresi 20 günden 2 güne indirilmifltir.

Bu dönemde bas›nla iliflkilerimize ayr› bir önem verilmifltir. TRT ve
bas›n›m›z birli¤imize takdire flayan ilgi göstermifl, ilk defa bir y›ll›k
dönemde 300 günü aflk›n süre ile Türkiye Odalar Borsalar Birli¤i-
miz bas›nda yer alabilmifltir. Ayr›ca, yabanc› bas›nla da baflar›l› bir
flekilde iliflkiler sürdürülmüfltür. ‹ktisadi ve teknik araflt›rmalar›m›z
d›fl›nda tek yay›n organ›m›z olan Türkiye ‹ktisat Gazetesi yeniden
düzenlenerek daha okunur ve daha aran›r hale getirilmifltir. ‹fltirak-
lar›m›zdan olan 13 vak›f, 6 flirket, 9 resmi kurum olmak üzere 28
kuruluflla olan münasebetlerimiz yeniden düzenlenmifl, bilgi ak›fl›
sa¤l›kl› bir seviyeye getirilmifltir.

Üniversitelerle iliflkilerimizde yeni bir ad›m at›larak bir taraftan yü-
zü aflk›n ülkemiz onu yavru vatan K›br›s üniversite ö¤rencisine kar-
fl›l›ks›z burs sa¤lanm›fl, di¤er taraftan, ikisi K›br›s’a ait olmak üze-
re 22 doktora tezinin desteklenmesi kararlaflt›r›lm›flt›r. Bu arada
faaliyet dönemimize çözüme kavuflturulan di¤er önemli hususlar
flunlard›r:

5590 ve 3277 say›l› Yasalar›n öngördü¤ü tüzük çal›flmalar› ta-
mamlanm›fl olup, Dan›fltay’da incelemeye al›nm›flt›r. Oda ve borsa-
lar›m›z mesleklerin grupland›r›lmas› esaslar›yla ilgili yönetmenlik
yürürlü¤e girmifltir. Y›llarca emanet yerlerde hizmet vermekte olan
borsalar›m›z ile ilgili olarak mal sat›fl pazar yerlerinin milli emlak-
tan borsalar›m›za devri ifllemi ilgili bakanl›¤›m›z›n destekleriyle sür-
dürülmektedir. Oda ve borsalar›n kay›t, y›ll›k ve munzam aidatlar›-
n› düzenleyen kararname 16 May›s 1987 günü yay›nlanarak yürür-
lüye girmifl ve aidatlar azami addine yükseltilmifltir. Meslek vergi-
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sinin kald›r›lmas›yla ilgili kanun yay›nlanm›flt›r. Gemilere uygula-
nan çevre kirletme fonunu at›l seviyeye düflüren kararname yürür-
lüye girmifltir. Personel yönetmenli¤inde yap›lan de¤ifliklikle,
emeklilik personel tazminat miktar› art›r›ld›¤› gibi sözleflmeli ola-
rak istihdam edilecek, birlik ve oda personelinin esnek ücret siste-
miyle çal›flt›r›lmas› mümkün hale gelmifltir. Böylece uzmanlaflm›fl
kadrolar›n›n tesisi imkan dahilinde girmifltir. 

De¤erli Konuklar, Muhterem Arkadafllar›m,
Bu f›rsattan istifade edilerek birli¤imizi ilgilendirerek çok acil bek-
lentilerimizi dikkatlerinize sunmak istiyorum: 19.2.1986 tarihlerin-
de yürürlü¤e giren koordinasyon karar›na göre esnaf, tacir ayr›m›
listeleri bakanl›kça halen yay›nlanmam›flt›r. Bu gecikme özellikle
büyük flehirler d›fl›nda önemli huzursuzluk, ihtilaf konusu olmakta-
d›r. Bakanl›kça mutab›k kald›¤›m›z listelerin acilen ilan›n› bekliyo-
ruz. iç piyasadaki olumsuz geliflmelerden en büyük s›k›nt›y› orta ve
küçük iflletmeler çekmekte, en genifl taban› oluflturan bu kesimde
protestolar artmaktad›r ve dürüst tacir ürkütülmektedir. F›rsatç›la-
r›n türememesi ve üretici ile tüketici aras›nda köprü görevi yapan,
piyasan›n bel kemi¤i olan tacirimize ve küçük sanayiciye düflük fa-
izli ve orta vadeli kredi uygulamas›n› bafllat›lmas›n› beklemekteyiz
ve biraz önce telefon ile arad›¤›m›z bir haberle Haziran ay›nda bafl-
lat›laca¤›n› Say›n Baflbakan Yard›mc›m›z Kaya Erdem müjdelemifl-
tir. Arz ediyorum efendim. 

1380 say›l› su ürünleri kanunundaki de¤ifliklikle 1288 say›l› Ka-
nunla getirilen yükümlülüklere uyum için bir süre talep ediyoruz.
Uygulamas› büyük flehir belediyelerine verilen gayri s›hhi müesse-
seler yönetmenli¤ini geniflletilerek, belediyeler aras›ndaki fark› uy-
gulamalar ortadan kald›r›lmal›d›r. Bu amaçla birli¤imizce bir üst yö-
netmelik haz›rlanarak ilgili bakanlara sunulmufltur. Bunu çok k›sa
zamanda yürürlü¤e girmesini bekliyoruz. Oda, Borsa ve Birlik per-
sonelinin sosyal güvenli¤inin daha sa¤lam ve ileri bir düzeyde te-
mini için Emekli Sand›¤›m›z›n Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand›¤›
kapsam›na al›nmas› teflebbüsünde bulunmufltur. Bir an önce ger-
çeklefltirilmesini bekliyoruz.
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De¤erli Konuklar›m›z,
fiimdi ekonomimizin içinde bulundu¤u durumun bir genel de¤er-
lendirmesini yapacak ve önemli gördü¤ümüz sorunlara ve bunlara
ait önerilerimizi ifaadeye çal›flaca¤›z. Türk ekonomisi iktisadi büyü-
me aç›s›ndan oldukça tatminkar ve hatta h›zl› denebilecek bir ge-
liflme içindedir. Ekonominin biriken sorunlar›n›n çözümü aç›s›n-
dan, istikrar içinde h›zl› büyümenin gere¤ine inan›yoruz. Ancak, ik-
tisadi büyümenin olumsuz sonuçlar yaratmas›na özen gösterilme-
lidir. Bu itibarla büyümenin sa¤l›kl› kaynaklardan finansman› altya-
p› ile do¤rudan iletken yat›r›mlar aras›ndaki denge ve yat›r›mlar›n
sektörel ve bölgesel da¤›l›m› muklaka gözönünde bulundurulmal›-
d›r. Türk ekonomisinde genel olarak mevcut kapasitelerinin kulla-
n›lma s›n›rlar›na yaklafl›lm›flt›r. Bundan sonra iktisadi büyümenin
devam› ancak yeni yat›r›mlar›n özel kesim a¤›rl›kl› olarak devreye
girmesine ba¤l›d›r. Türk ekonomisinin kalk›nmas›n›n, ekonominin
topyekün bütün sektörleriyle sanayileflmesine ba¤l› oldu¤una ina-
n›yorum. Bu itibarla hizmet sektörleri teflvik edilirken, baflta tar›m,
sanayi ve madencilik olmak üzere ekonominin üretken sektörleri
ihmal edilmemelidir.

De¤erli Arkadafllar›m, 
Ülkemizin 1980’den beri uygulad›¤› d›fla aç›lma politikas›nda
önemli mesafeler ald›¤› flüphesizdir. Türkiye gerek mal, gerek hiz-
met hareketleri ve gerekse sermaye hareketleri aç›s›ndan dünya
ekonomisi için bütünleflme sürecine girmifltir. ‹hracat›m›zda geçen
y›lki bir miktarki gerilemeye ra¤men, 1980-1986 döneminde
önemli geliflmeler sa¤lanm›fl ve ihracat›m›z mal ve ülke baz›nda
genifl ölçüde çeflitleme içine girmifltir. Ancak, bu geliflmede de-
vaml›l›k flartt›r. Bir yandan Bat› ülkeleri ve Avrupa Toplulu¤u, di¤er
yandan hiçbir zaman ihmal etmememiz gereken ‹slam ülkeleri ve
en uzun s›n›r› paylaflt›¤›m›z Sosyalist Ülkelerle olan d›fl ticaretimi-
zin dengeli bir biçimde geliflmesi hedeflenmelidir. Ticaret diploma-
sisinin önem kazand›¤› günümüzde, politik ve ekonomik iliflkilerin
karfl›l›kl› olarak birbirlerini etkiledikleri unutulmamal›d›r. Bu çerçe-
vede d›fl ticaret hacmine oranla, d›fl ticaret dengesi önemli ölçüde
aleyhimize bakiye veren ülkelerle olan d›fl ticaretimizi dengeli bir
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yap›ya kavuflturmak için aktif ve esnek bir politika izlenmelidir. ‹h-
racat›m›z›n yüzde 45’inde pay sahibi olan ihracatç› sermaye flirket-
lerinin ihtisaslaflmaya gitmeleri sa¤lanmal›, say›lar› üç bini aflan
küçük ihracatç›lar›m›z› cayd›r›c› olmayan özen gösterilmelidir.

Say›n Misafirlerimiz, 
Bu noktada sanayileflme politikas› ile d›fl ticaret ve teflvik politika-
lar› aras›nda iliflkiler üzerinde k›saca durmakta yarar görüyoruz.
Bütün bu geliflmelere ra¤men üretimin ve sanayinin yap›s›nda ih-
racat›m›z› kal›c› ve sa¤l›kl› bir bicimde sürdürecek ciddi bir de¤ifl-
me sa¤lanmam›flt›r. Bu nedenle üretim gücü ve verimlilik düzeyi
yüksek, rekabet gücüne sahip ve ileri teknoloji kullanan bir sanayi
yap›s› oluflturulmal›d›r. Böylece bir streteji içinde teflvik politikas›-
n›n önemli bir yeri vard›r. Teflvik politikas› k›sa dönemde ürünleri-
mize rekabet gücü kazand›rmak, uzun dönemde ise ihracat›m›z›n
yap›s›n› de¤ifltirmek amac›na dönük olarak uygulanmal›d›r. Bu iti-
barla ihracat› teflvik politikas› ile sanayii koruma politikalar› birbir-
lerini destekleyici bir flekilde yönlendirilmelidir. Bu amaçla ihraca-
ta dönük üretim içinde yerli girdi kullan›m›n› art›r›c› ve maliyetleri-
mizi düflürücü tedbirler h›zla al›nmal›d›r. Özellikle mali mevzuat›n
yerli girdi kullan›m›n› art›r›c› yönde düzenlenmesine gidilmelidir.
Avrupa Toplulu¤undaki uygulamalara benzer flekilde ihracata dö-
nük üretimde kullan›lan enerji ve temel girdilerin maliyetlerini dü-
flürücü desteklerin zaman kaybedilmeden sa¤lanmas›nda yarar
görmekteyiz.

‹thalat›n liberasyonu politikas›n›n desteklemekle birlikte, bu politi-
kan›n sanayileflme hedefimizle tutarl› olmas›n›, arz talep dengeleri
dikkate al›narak ve terbiyevi amaçla sürdürülmesine özen gösteril-
mesini gerekli buluyoruz. Ülkemizde yat›r›mlar›n ve ihracat›n gelifl-
mesinde, hayati önemi olan faktör; kredi faizleridir. Dünya piyasa-
lar›nda rekabete girdi¤imiz ülkelerde real faizlerin yüzde üç ile ye-
di aras›nda oldu¤unu dikkate alacak olursak, teflvikli kredi faizleri-
nin dahi oldukça yüksek kald›¤› görülecektir. Bugün uygulanan
kredi faizleriyle özel sektörün büyük bir yat›r›m hamlesi içine gir-
mesi hemen hemen imkans›z görülmektedir. Sanayicilerimize kay-
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nak maliyetini düflürecek yeni faiz uygulamalar›n›n yap›lmas› GAT
ve Avrupa Toplulu¤u politikalar›na da ters düflmeyecektir. Hükü-
metimizin yat›r›m ve ihracat›n teflvikiyle ilgili son kararlar›n, teflvik-
lerinin etkinli¤ini art›racak ve üretim ihracat zincirini güçlendire-
cek olumlu yönde at›lm›fl ad›mlar olarak de¤erlendiriyoruz ve ge-
liflmelerle uyumlu yeni destekler bekliyoruz.

Say›n Misafirlerimiz, De¤erli Arkadafllar›m,
Türkiye’nin müzminleflen ödemeler blançosu aç›¤›n› kapatabilme-
si için döviz kazand›r›c› bütün faaliyetler, dengeli bir biçimde des-
teklenmeye devam edilmelidir. Yabanc› sermayenin ekonomimiz
üzerinde yarataca¤› d›fl kaynak, ileri teknoloji ve pazarlama imkan-
lar› sebebiyle arz etti¤i önemine inan›yoruz. Oldukça liberal yaban-
c› sermaye mevzuat›na sahip olmam›za ve son y›llardaki müspet
geliflmelere ra¤men, sermaye art›r›m› beklenen düzeyde gerçekle-
flememifltir. Bunun siyasi ve iktisadi istikrar›m›zla çok yak›ndan il-
gili oldu¤unu belirtmek istiyorum.

Turizm sektörü gelecekte büyük döviz potansiyeli vaad etmekte-
dir. Türkiye tabii, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle büyük bir turizm
pazar›d›r. Buna ra¤men ülkemiz turist say›s› ve turizm gelirleri ba-
k›m›ndan fevkalade yükselmeler izlendi¤i halde, benzer ülkelere
göre oldukça geride kalm›flt›r. ancak, h›zlanan alt ve üst yap›lar ifl-
letmeye aç›ld›kça, turizm sektörümüz h›zla geliflecektir. Emek yo-
¤un bir hizmet üretimi olan turizm geliflmesi iflsizlik probleminin
çözümünde de etkili olacakt›r.

Döviz kazand›rmaya dönük bankac›l›k, sigortac›l›k sektörleri, deniz
kara ve hava ulaflt›rma desteklenmeli, üretim ile hizmet sektörleri-
nin bütünleflmeleri sa¤lanmal›d›r. D›fl ticaretimizin geliflmesiyle
birlikte, deniz tafl›mac›l›¤›m›z›n önemi artm›flt›r. Bir yandan Türki-
ye'nin co¤rafi konumu, di¤er yandan d›fl ticaretinin çok say›da ül-
keye yöneltilmesi, deniz ticaret filomuzu güçlendirmeyi kaç›n›lmaz
hale getirmektedir. Dünya deniz ticaretinin içinde bulundu¤u flart-
lar, devlet deste¤i olmadan bu sektörün geliflemeyece¤ini göster-
mektedir. Bu itibarla deniz ticaret sektörünün h›zla geniflleyebil-
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mesi için armatör ihracatc› ve ithalatc› iflbirli¤inin desteklenmesin-
de fayda görmekteyiz.

Yurt d›fl› müteahhitlik hizmetleri, yetiflmifl insan gücüne ve teknik
bilgi birikimine sahip ülkemiz için önemli bir döviz kayna¤›d›r. Or-
ta Do¤u ülkelerinde yaflanan iktisadi kriz ve ifllerin zaman›nda bil-
dirilememesi, bu sektörümüzü ciddi s›k›nt›lar içinde düflürmüfltür.
Bu olumsuz konjonktür de dikkatte al›narak, bu sektörün destek-
lenmesine özel bir önem verilmelidir. Ülkemizin büyük ihraç potan-
siyeline sahip olan bir sektörü de madenciliktir. Maden kaynakla-
r›m›z gerek rezerv ve gerekse üretim imkanlar› aç›s›ndan ihracat›-
m›z›n geliflmesinde önemli rol oynayacak düzeydedir. Madencileri-
miz finansman ve teknoloji meselelerini çözebilmek için planl› bir
teflvik beklentisi içindedirler. Madencilerimizin problemlerini çöz-
mekte henüz etkili olmayan, yeni Maden Kanununa ifllerlik kazan-
d›r›lmas› ve devletlefltirilen madenlerin eski hak sahiplerine geri ve-
rilmesi için bafllat›lan çal›flmalar›n h›zla bitirilmesinde yarar görmek-
teyiz. 

Gerek mal ve hizmet ihracat› ve gerekse d›fl yat›r›mlar ve d›fl ta-
ahüt faaliyetlerine k›sa ve orta vadeli kredi deste¤i sa¤layacak ih-
racat ve risk sigortas› imkan› getirecek ve sa¤layaca¤› garantiler-
le, d›fl ticaretin finansman›n› kolaylaflt›racak olan Türk Eksim Ban-
k›n kurulufl çal›flmalar›n› yak›ndan izliyor ve destekliyoruz. Al›c›n›n
iflas›, vazgeçmesi veya politik risklerin oluflmas› halinde Eksim
Bank›n devreyi gerecek olmas›, ihracatç›lar›m›z› ve yat›r›mc›lar›m›-
z› cesaretlendirecektir.

Say›n Konuklar, De¤erli Temsilciler
Ülkemizin bir yandan tasarruf aç›¤›, di¤er yandan döviz aç›¤› için-
de bulunmas›, d›fl kaynaklara baflvurmay› zaruri hale getirmekte-
dir. Ancak, son y›llarda d›fl borçlar›m›z›n h›zla artt›¤› gözlenmekte-
dir. Nitekim, d›fl borçlar›m›z 1986 y›l› sonu itibar›yla 31 milyar do-
lara yükselmifl ve k›sa vadelilerin pay› yüzde 32'ye ulaflm›flt›r. Ge-
çen y›lk› ihracat gelirlerimizin yüzde 60'›, bütün döviz gelirlerimizin
yüzde 35'i d›fl borç taksitlerine tahsis edilir hale gelmifltir. D›fl borç
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ödemelerinde ciddi bir s›k›nt›ya düflülmekle birlikte, d›fl borçlan-
mada daha ihtiyadl› bir politika izlenmesinde yarar görüyoruz. Ül-
kemizin d›fl ödemeler dengesinin sa¤l›kl› bir yap›ya kavuflmas›n›n,
ihracat›m›z›n sürekli olarak artmas›n›n toplumun her kesiminin fe-
dakarl›¤›n› gerektirdi¤i ve sosyal bar›fl ile, siyasi ve iktisadi istikra-
r›n korunmas›na ba¤l› oldu¤u gerçe¤ini asla unutmamal›y›z. Hükü-
metimizin Avrupa Toplulu¤una tam üyelik için yapt›¤› baflvuru, bafl-
ta ekonomimiz olmak üzere sosyo kültürel hayat›m›z› yeni bir imti-
hanla karfl› karfl›ya b›rakm›flt›r. Bu imtihandan Türkiye baflar› ile
ç›kmak mecburiyetindedir arkadafllar›m. Bunun için Avrupa Toplu-
lu¤u olgusunu milletimize mal etmek mecburiyetindeyiz. Di¤er ta-
raftan tarihi ve kardefllik ba¤lar› içinde oldu¤umuz islam ülkeleriy-
le olan iktisadi iliflkilerimizin giderek geliflmesi, Bat› dünyas› için-
deki yerimizi daha da güçlendirecek ve Türkiye'nin tarihten ve co¤-
rafyadan gelen köprü fonksiyonuna yeni bir mahiyet ve anlam ka-
zand›racakt›r.

Say›n Misafirler, De¤erli Arkadafllar›m,
fiimdi de ekonomik politikan›n en önemli araçlar› olan para ve ma-
liye politikalar› ile son aylarda yeniden önem kazanan fiyat art›fllar›
üzerindeki görüfllerimizi arz etmek istiyoruz. Her fleyden önce ikti-
sadi geliflmemizi s›n›rland›ran ve refah düzeyinin genifl kitlelere ya-
y›lmas›n› engelleyen en önemli unsur enflasyondur. Bu itibarla para
ve maliye politikalar›n›n en önde gelen hedefi, fiyat istikrar›n› sa¤-
lamak olmal›d›r. Ekonomimizde para arz›ndaki genifllemelerin te-
mel sebebini, kamu kesimi finansman aç›klar› olarak görmekteyiz.
Bu nedenle, maliye politika ile para politikas› aras›nda yak›n bir ilifl-
ki oldu¤u dikkate al›nmal›d›r. Fiyat istikrar›n› temin için denk bütçe
politikas› ile sa¤l›kl› para politikas› hassasiyetle izlenmelidir. Bütçe
aç›klar›n› kapatmak için merkez bankas› kaynaklar›na s›k s›k bafl-
vurulmas›, Hazinenin yüksek faizli iç borçlanmay› sürdürmesi ve ka-
mu cari harcamalar›n›n aflar›l›¤› enflasyonu h›zland›ran bafll›ca se-
bepler aras›ndad›r. Baflka bir ifade ile bütçeden ba¤›ms›z bir para
politikas›n›n izlenmemesi para politikas›n›, bütçenin uygulama ara-
c› haline dönüfltürmektedir. Bu itibarla, anti enflasyonist politikala-
r›n önemi bugün her zamandan daha çok artm›flt›r. Süregelen enf-
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lasyonun bir yandan talep çekiflli, di¤er yandan maliyet itiflli oldu¤u
dikkate al›nmal›d›r. Maliyetleri yükseltici uygulamalar›n, özellikle
enerji ve K‹T ürünleri fiyatlar›na yap›lan zamlar›n, mal fiyatlar›na ve
dolay›s›yla halka yans›d›¤› göz önünde bulundurulmal›d›r.

Say›n Bakanlar›m, 
‹ktidar oldu¤unuz zamanki kararl›l›k içinde enflasyonda ciddi ted-
birleri sürdürmenizi ehemmiyetle belirtmek istiyorum. Son zaman-
larda faydas›na inanmakla birlikte konut edindirme, ç›rakl›k ve
mesleki e¤itim ve spor tesisi adlar› alt›nda oluflturulan fonlar; fir-
malar›m›za yeni maliyet art›fllar› getirmifltir. Bu fonlarla birlikte,
Kurumlar Vergisi oran› fiilen yüzde 50'nin üzerine ç›kmaktad›r. Bu
itibarla Kurumlar Vergisi oranlar› düflürülerek getirilen yüklerin et-
kisi hafifletilmeli ve kurumlaflma e¤ilimi zay›flat›lmamal›d›r. Bütçe
harcamalar›n› hem sa¤l›kl› kaynaklara dayand›rmak ve hem de ver-
gi adaletini tesis edebilmek için vergi kay›p ve kaçaklar›n› önleye-
cek tedbirler cesaretle sürdürülmelidir. Vergi yönetiminde etkinlik
daha da art›r›lmal›d›r. Yayg›n ve ça¤dafl bir vergileme türü olan
Katma De¤er Vergisinin k›sa sürede yerleflmifl olmas› sadece bi-
zim taraf›m›zdan de¤il uluslararas› düzeyde de takdir edilmektedir.
Oto kontrol fonksiyonuna sahip olmas›n› memnuniyetle müflaade
ediyorum. Bununla birlikte uygulamadaki aksakl›klar›n h›zla gide-
rilmesini gerekli görüyoruz. Ülkemizde mal k›tl›¤›n›n ve karaborsa-
n›n önlenmesindeki sa¤lanan baflar›n›n, enflasyonun kal›c› ve sa¤-
l›kl› bir flekilde yenilenmesinde ve sa¤lanabilmesi için üretimi, ya-
t›r›m›, kapasite kullan›m›n› ve verimlili¤i art›r›c› reel teflvik tedbir-
lerinden taviz verilmemesini bir kez daha belirtmek istiyorum. Top-
lu¤umuzda sosyal hastal›k halinde yayg›nlaflan tüketim flartland›-
r›lmas›n›n ve gösterifl e¤iliminin yol açt›¤› her türlü israf› engelleyi-
ci ve tasarrufu özendirici tedbirlerden yana oldu¤umuzu arz etmek
istiyorum. ‹ktisadi kalk›nmam›z› frenleyen bir baflka sebebin kay-
nak k›tl›¤›n›n ötesinde, kaynaklar›n verimsiz yanl›fl ve etkinlikten
uzak kullan›lmas› oldu¤u göz ününde bulundurulmal›d›r.

De¤erli Misafirler, 
Türk özel sektörünün mümtaz temsilcileri; serbest piyasa ekono-
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misinin ifllerli¤i bak›m›ndan büyük önemi olan sermaye piyasas›,
banka sistemimiz ve faiz politikas› üzerinde k›saca durmak istiyo-
rum. Kalk›nmam›zdaki önemli engellerden biri de, sermaye yeter-
sizli¤idir. Bu engelin afl›lmas›, bir yandan sermaye birikiminin h›z-
lanmas›na, di¤er yandan sermaye piyasas›n›n de¤iflmesine ba¤l›-
d›r. Sermaye piyasas› tam olarak ifllerli¤e kavuflmad›kça, faiz had-
lerinin idari ve mali otoritelerce belirlenmesine devam edilece¤i
anlafl›lmaktad›r. Uygulanmakta olan yüksek faiz politikas›, k›sa dö-
nemde baz› olumlu sonuçlar vermekle birlikte, bu politikan›n uzun
süre devam etmesi, bir yandan yat›r›mlar› olumsuz yönde etkiler-
ken, di¤er yandan maliyet enflasyonunu tahrip etmektedir. Bu iti-
barla mevduat faizlerini düflürmeden önce kredi maliyetlerini ma-
kul düzeye getirecek tedbirler h›zla al›nmal›d›r, yapm›fl oldu¤umuz
çal›flmalar neticesinde kredi faizlerinin yüzde yedi ile on aras›nda
düflürülmesi mümkün gözükmektedir. 

Ekonomik hayat› darbo¤aza sokan ve iflletme sermayelerini afl›nd›-
ran yüksek faiz politikas›ndan, belli bir takvim içinde vazgeçilmeli-
dir. Bununla birlikte yüksek faizin kal›c› çözümü, enflasyon h›z›n›n
düflürülmesinde aranmal›d›r. Bankalar›n likidite ve güvenirlilik öl-
çülerini ihmal ederek, sadece yüksek karl›l›k peflinde olmalar›, ge-
ri dönme ihtimali zay›f, donmufl kredilerin oluflmas›na yol açm›fl ve
bu olumsuz etkiler kredi maliyetlerini yükseltmifltir. Ekonomimize
büyük yükler getiren, ancak bir k›sm›n›n iktisadi ve sosyal fonksi-
yonlar› inkar edilmeyecek olan K‹T'lerin bir yandan verimliliklerini
yükseltici çal›flmalar yap›l›rken, di¤er yandan özellefltirme progra-
m›na bir an önce ifllerlik kazand›r›lmal›d›r. Ekonomik ve objektif
kriterler çerçevesinde gerçeklefltirilecek özellefltirilme, bir yandan
mülkiyetin ve sermayenin tabana y›lmas›n› sa¤layacak, di¤er yan-
dan devlet tekelinin etkisini azaltm›fl olacakt›r.

Finansman ve ödeme zorlu¤u içindeki firmalar›n ekonomimize ka-
zand›r›lmas› amac›na dönük bir program›n uygulanmas›n› destekle-
mekteyiz. Ancak, desteklenecek olanlar objektif ölçüler içerisinde
seçilmifl sektörler veya kurulufllar olmal›, milletin tasarruflar›n›, dev-

370

BAfiKANLARIN GENEL KURUL KONUfiMALARI

374



letin imkanlar›n› köylüye kullanma f›rsat› kimseye verilmemelidir.
Firmalara finansman kolayl›¤› sa¤lamak bak›m›ndan, ihrac›na im-
kan sa¤lanan finansman bonolar›, bankac›l›k kesimi üzerinde yo-
¤unlaflan kredi talebini azaltarak, kredi maliyetlerinin düflmesine
katk›da bulunabilecektir. Ancak, finansman bonosu ihrac› için flart
olan asgari 2 milyar liral›k sermaye s›n›r› yüksek tutulmufltur, bu-
nun makul bir seviyeye düflürülmesi flartt›r. Sermaye piyasas›n›n
gelece¤i ve arac› kurumlar›n›n asli fonksiyonlar›n› yerine getirebil-
meleri, hisse senedi piyasas›n›n canland›r›lmas›na ba¤l›d›r. Bu iti-
barla bir yandan hisse senedi piyasas› teflvik edilirken di¤er yan-
dan çok ortakl› flirketlerin karlar›n›n yüzde 50’sini da¤›tma zorun-
da olmalar›, bu teflviklere olumsuz yönde etkilemektedir. Bu ora-
n›n düflürülmesi veya teamüle uyularak ödenmifl sermaye üzerin-
de hesaplanmas› zaten çok zor geliflen bu flirketlerin büyümesine
imkan sa¤layacakt›r. Gerek serbest piyasa ekonomisinin ifllemesi
ve gerekse sermaye piyasas›n›n geliflmesi için denetim mekaniz-
mas›n›n hukuki ve iktisadi bir çerçeveye kavuflturulmas›nda yarar
görüyoruz. Bu amaçla yeminli muhasebecilik, mali müflavirlik ve
denetçilik meslekleriyle ilgili flekilde h›zla ve cesaretle yeniden ya-
p›lmal›d›r. Denetim mekanizmas›n› kuramad›¤›m›z sürece, kaynak-
lar›n etkin da¤›lmas› ve kullan›lmas› mümkün görülmemektedir.
Serbest piyasa mekanizmas›n›n en önemli kurumlar›ndan biri de
borsalard›r. Üreticiler ile sat›n alanlar›n, yani arz ve talebin karfl›
karfl›ya geldi¤i emtia borsalar›m›z› gelifltirici tedbirler al›nmal›,
böylece piyasa flartlar›na en uygun denge fiyat› üzerinden müba-
delenin yap›lmas› sa¤lanmal›d›r. 

Çok De¤erli Konuklar, Aziz Arkadafllar›m,
Milletimizin refah seviyesini yükselterek geliflmifl bir Türkiye’ye ka-
vuflmak en önde gelen amac›m›z oldu¤una göre her y›l çal›flma ha-
yat›na kat›lan genç nesillere ifl ve afl haz›rlamak mecburiyetinde-
yiz. Bu karar baz› fedakarl›klar› da tabiidir ki beraberinde getirmek-
tedir. Dün bu topraklar› vatan olarak muhafaza için flehit vermifl
olan yüce milletimiz, bugün de her türlü fedakarl›¤› yapmaya haz›r-
d›r. Ancak, fedakarl›¤›n toplumun her kesimine adil olarak yay›lma-
s› tek dile¤imizdir. Bu konuda baflta hükümetimize ve hepimize bü-
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yük sorumluluklar düflmektedir. Dün oldu¤u gibi bugün de Cumhu-
riyetimizin kurucusu Atatürk’ün çizdi¤i muas›r medeniyet seviyesi-
ne ulaflabilmek için vazgeçilmez hayat tarz›m›z olan demokrasiden
taviz vermeden, milletimizin menfaatlerini her fleyin üzerinde tuta-
rak, daima devletimizin yan›nda yer alaca¤›m›z› gururla belirtmek
istiyorum. Tek amac›m›z gelecek nesillere bizi rahmetle anacakla-
r› kalk›nm›fl bir Türkiye b›rakabilmektedir, vatana ve yüce milleti-
mize hizmet edebilmektir. Türk özel sektörünün en üst demokratik
ve yasal temsilcisi olarak milli ekonomik menfaatlerden ve sosyal
refah›n yükselmesinden yana olan bütün tedbir ve politikalara des-
tek vermeye kararl›y›z ve azimliyiz.

Konuflmama son verirken bir y›l içinde camiam›za yararl› çal›flma-
lar yapabildiysek, en büyük güç kayna¤›m›z oda ve borsalar›m›z›n
ve siz de¤erli temsilcilerin, bizden esirgemedi¤iniz teflvik ve güven-
lerinizin oldu¤unu bir kere daha zevkle ifade etmek istiyorum. Gü-
ven ve deste¤iniz devam ettikçe, hür teflebbüs camias›na ve yüce
davaya hizmette bize kimse engel olmayacakt›r arkadafllar›m. 

Bu duygu ve düflüncelerle hepinizi flahs›m ve Yönetim kurulumuz
ad›na sevgi ve sayg› ile selamlarken, gelecek günlerin milletimizin
refah ve mutlulu¤unu art›rmas›n› gönülden diliyorum. Buradan dö-
nüflte mübarek Bayram› da her birlikte millet olarak inflallah kutla-
yaca¤›z.

fiimdiden flahs›m ve Yönetim Kurulu ad›na hepinizin mübarek Bay-
ram›n›z› Kutluyorum. Yüce Allah’›n selam›, rahmeti ve bereketi
üzerinize olsun sayg›lar›mla. 
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43. GENEL KURUL - 1988

De¤erli Divan, Çok Muhterem Baflbakan›m, Yüksek Yarg› Organ-
lar›n›n Muhterem Baflkanlar›, De¤erli Bakanlar›m, Siyasi Partile-
rimizin Çok De¤erli Temsilcileri, Kardefl Kurulufllar›m›z›n Say›n
Baflkanlar›, Muhterem Misafirler, Bas›n›m›z›n ve TRT'nin De¤erli
Temsilcileri, Genel Kurulumuzun Çok K›ymetli Üyeleri, Benim
Sevgili Dava Arkadafllar›m,

Hepinizi sayg› ve sevgiyle flahs›m ve Yönetim Kurulum ad›na se-
laml›yorum, hosgeldiniz.  

Yüksek huzurlar›n›zda genel kurulumuzu flereflendirdi¤iniz için Yö-
netim Kurulumuz ve flahs›m ad›na tekrar flükranlar›m›z› arz ediyo-
rum. Türk ekonomisi son y›llarda oldukça dinamik bir yap›ya ka-
vuflmufl, h›zla d›fla aç›lmaya bafllam›flt›r. Bu yap› içinde sanayimi-
zin rekabet gücü artarken, Türk ticaret hayat›nda usuller de¤ifl-
mekte, yeni dengeler oluflmakta ve tüm ifl hayat›m›z kendi bir an-
lamda yenilemektedir.

Bu çal›flma dönemimizde Türkiye'nin kalk›nma h›z› bir taraftan yüz-
de sekiz dolaylar›na kadar yükselirken, h›zl› büyüyen bir ekonomi
içinde özellikle kaynak yetersizli¤i dolay›s›yla zaman zaman     dar-
bo¤azlar, s›k›nt›lar oluflmufltur. Ayr›ca, siyasi istikrar›n ve  sosyal ba-
r›fl›n tesisi yönünden son y›llarda önemli geliflmeler    elde edilmiflti.

Türkiye'nin bu dönemde siyasi tercihini ortaya koyarak Avrupa
Ekonomik Toplulu¤u’na tam üyelik müracaat›nda bulunmas›, ülke-
mizin ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden gelece¤i için ayr› bir
önem tafl›maktad›r.

Büyük sorumluluklar içinde yüce milletimizin ve ülkemizin menfa-
atlerini her fleyin üzerinde tutarak çal›flmalar›n› sürdürme azmi
içinde bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i yönetimimiz yeni
yap›ya uyum sa¤lamak görevlerini baflar›yla yürütebilmek ve tem-
sil etti¤i kesimin hak ve menfaatlerini gere¤i gibi savunabilmek
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için öncelikle yönetim yap›s›n› yenilemek ihtiyac›n› hissetmifl, ça-
¤›n gereklerine uygun bir flevke ve idare gereklini belirlemifltir.

Buna uygun olarak da teflkilat ve personel yasas› yenilenerek ihti-
saslaflmaya a¤›rl›k verilmifltir. 1986 May›s ay›nda göreve bafllayan
yönetim Kurulumuz, ekonomimizdeki yarg›sal derifliklikleri ve ca-
miam›z›n gerçeklerini göz önünde tutarak çal›flmalar›n› üç ana he-
def üzerine yo¤unlaflt›rm›flt›r.

Yönetim Kurulumuzun üzerinde önemle durdu¤u konu Birli¤imizin
taban›n› oluflturan odalar ve borsalar›m›z aras›ndaki bilgi ak›fl›n›
h›zland›rmak, taban›yla bütünleflmek olmufltur.

‹kinci önemli konu, d›fla dönük ekonomi politikalar›n›n ve özel ke-
sim öncülü¤ünde kalk›nma modelinin bir gere¤i olarak Birli¤imiz
bu faaliyet döneminde d›fl ekonomik iliflkilerini art›rm›fl, ülkeler
aras› müflterek yat›r›mlar›n yap›lmas›, ihracat›m›z›n çeflitlendiril-
mesi ve yap›sal de¤iflikli¤e kavuflturulmas› yönünde yo¤un ve fay-
dal› çal›flmalar sürdürülmüfltür.

Bu iliflkilerde Türk iktisadi hayat›n›n genifl imkanlar›, turizm, tar›m,
kültür zenginlikleri yeni bir anlay›flla yurt d›fl›nda ve yurdumuza ga-
len heyetlere takdim edilmifltir.

TOBB Kurulufl Kanunuyla kendisine verilen görevleri yerine getirir-
ken olaylara inanarak hedef aç›s›ndan yaklaflmaya, politik çekifl-
melerin d›fl›nda ve üstünde kalmaya fevkalade özen göstermifltir.
Ekonomi politikalar› ve uygulamalar›yla ilgili meselelerin bizzat
içinde bulunan oda ve borsalar›m›z›n de¤erli görüfllerini de alarak
do¤rular cesaretle desteklenmifl, ekonominin bütünü üzerinde k›-
sa ve uzun dönemde olumsuz etkiler do¤uracak yanl›fll›klarla y›l-
madan mücadele edilmifltir. Bu çal›flmalarda iktisadi meseleler
sa¤lam delillerle delillenirken, çözüm yollar›n›n da birlikte getiril-
mesinde azami dikkat sarfedilmifltir.
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Yo¤un siyasi faaliyetlerle geçen 1987 y›l›nda oda ve borsalar›m›z›n
seçimlerinin bütün organlar›n›n seçimlerinin tamamlanmas› haki-
katen fevkalade taktirle karfl›lanacak bir olayd›r. Çünkü biliyorsu-
nuz 1987 y›l›nda siyasi tansiyon doruk noktas›na varm›flt› ve bu
kas›m ay› içinde bütün oda ve borsalar›m›z›n seçimleriyle birlikte
genel seçimler de yap›lm›flt›.

Böyle yo¤un bir dönemde odalar›m›z›n ve borsalar›m›z›n günlük si-
yasi çekiflmelerin d›fl›nda kalmas›, kalabilmesi fevkalade takdir
edilecek bir olayd›r. Bütün oda baflkanlar›n› ve üyelerini candan
kutlamak istiyorum.  

Yönetim Kurulumuz, camiam›z›n meselelerine sahip ç›karken, en
alt düzeyde çözüme kavuflturmak için gerekli tedbirleri alm›fl ve
her türlü imkan› kullanm›flt›r. Özellikle konseylerimiz, komisyonlar,
odalar ve borsalarla tam bir uyum içinde çal›flarak ilgili makamla-
ra götürülecek meselelerde genifl tabanl› destek sa¤lanmaya
önem verilmifltir. ‹ki y›ll›k faaliyetlerimizi daha önce ayr› bir rapor
halinde sizlere takdim etti¤imiz için burada fevkalade önemli olan
baz› hususlara de¤inmek istiyorum.

Özel kesimin sermaye birikimini art›rmas›, sanayi ve ticaret haya-
t›nda etkin bir yol izlenmesiyle birlikte, insanlar›m›z› daha mutlu
edecek, ülkemizi uygar milletler seviyesine ulaflt›racak ekonomik
politikalar›n demokratik parlamenter sistem içinde sa¤lanmas› yo-
lunda camiam›z inançl›d›r ve bu konuda üzerine düflüne yapm›flt›r
ve yapacakt›r.

Ülkemizin demokratik parlamenter sistem içinde kalk›nmas›n› fliar
edinen hür teflebbüs camiam›z, bu hedefe ulaflmakta en uygun
olan serbest piyasa ekonomisi modelinin yaflat›labilmesi için ken-
disine verilen al›fl›lagelmifl görevlerin yan›nda yeni görev ve sorum-
luluklar› yüklenmenin bilinci içinde, tüm zorluklar›n üstesinden ge-
lecek güçte ve inançtad›r.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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Bu dönemde bas›nla iliflkilerimize önem verilmifltir ve iki y›ll›k dö-
nemde ilk defa TOBB ile ilgili haberler 300 günü aflk›n sürede ga-
zetelerimizde yer alm›flt›r.

Ülkemiz için önemli olan d›fl iliflkiler, milletleraras› bölgesel ve ülke-
ler aras› ikili iliflkiler fleklinde olmak üzere üç kanalla yürütülmüfltür.
Bunlar›n en önemlisi milletleraras› ve bölgesel, ayr› ayr› ikili olarak
kurulan müflterek ticaret odalar›d›r. ‹kinci kanal henüz ekonomimi-
zin yeni yeni geliflti¤i ülkelerle Odalar ve Borsalar Birlimi bünyesin-
de müflterek ekonomik iflbirli¤i komiteleri kurulmufltur.

Ayr›ca, tüm hür teflebbüs camias›n›n müflterek politikalar›n› belir-
lemek ve daha etkili bir çal›flma düzeni getirebilmek için ilk defa 9
hür teflebbüs kardefl kuruluflunu çat›s› alt›nda toplayan D›fl E k o -
nomik ‹liflkiler Kurulu kurulmufltur. D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu-
nun istiflari çal›flmalar›n›n hemen yan›nda ülkelerle kurulan ifl kon-
seyleriyle yeni fonlar oluflturulmufl ve oradaki hizmetler baflar›l› öl-
çüde devam ettirilebilmifltir.

Çok de¤erli konuklar, bunun d›fl›nda faaliyet dönemimizde fevka-
lade önem verdi¤imiz ve olumlu sonuçlar ald›¤›m›z bir konu, hükü-
metimizin büyük anlay›fl›yla hükümetler aras› yap›lmakta olan ve
KEK diye bilinen Karma Ekonomik Kurul toplant›lar›nda Türk hür
teflebbüsünü temsilen TOBB Yönetim Kurulu ya da üst düzey yöne-
ticileri bu toplant›larda resmi çal›flmalara kat›lmakta, böylece ülke-
ler aras›ndaki ekonomik geliflmelerde gerçek potansiyeli, gerçek-
leri ortaya koyabilmekte ve daha yararl› çal›flmalara vesile olmak-
tad›r.

Hükümetimizin Avrupa Toplulu¤una tam üyelik için müracaat›yla
Toplulu¤u oluflturan ülkelerle aram›zdaki iliflkiler ayr› bir önem ka-
zanm›flt›r. Zira, Türkiye'nin Avrupa Toplulu¤una tam üyeli¤i, ülke-
mizin ekonomik, politik, sosyal ve kültürel yönden gelece¤ini fev-
kalade ilgilendirmektedir. Özellikle kültür varl›klar›m›z›n, milli ve
manevi de¤erlerimizin korunabilmesi yönünden ülkemizin vakit ge-
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çirmeden gerekli tedbirleri alarak bu önemli geliflmeye kendisini ha-
z›rlamas› ve olay› yurt sath›nda millete mal etmesi gerekmektedir. 

TOBB olarak Avrupa Toplulu¤uyla olan iliflkilerimizde ülke menfa-
atlerini korumak, tam üyelik ile ortaya ç›kabilecek sorunlar›n arafl-
t›r›l›p çözüm yollar›n›n belirlenebilmesi, oda ve borsalar›m›zla bu
kurulufllar›n bu alandaki çal›flmalar›na destek verilmesi amac›yla
Birlik bünyesinde bir Avrupa Toplulu¤u Ülkeleri Dairesi kurulmufl-
tur. Bu faaliyet döneminde yabanc› ülkelerdeki meslek ve muhtelif
kurulufllarla iliflkiler en üst seviyeye ç›kart›lm›fl, özellikle Avrupa
Toplulu¤unun özel sektör kurulufllar› en üst kuruluflu olan Avrupa
Sanayi ve Ticaret Odalar› Birli¤i karar organlar›nda TOBB temsil
hakk›n› alm›flt›r ve di¤er ihtisas komisyonlar› çal›flmalar›nda da es-
kide oldu¤u gibi ‹ktisadi Kalk›nma Vakf›m›z daha aktif çal›flmalar›
sürdürmüfltür.

De¤erli konuklar, bunun yan›nda milletler aras› ticari kaideleri ge-
lifltiren, oluflturan ve karar organlar›na mesnet teflkil ettiren Millet-
leraras› Ticaret Odas›’nda sürdürülmekte olan çal›flmalar bizim dö-
nemimizde de fevkalade önem kazanm›fl, yeni bir anlay›flla burada-
ki komisyon çal›flmalar›na önem verilmifltir. Halen Türkiye 22 ko-
misyonda, görev alm›flt›r.  ‹lk defa icra komitesinde Türkiye yer al-
m›flt›r ve bu çal›flmalar›n sonucunda 8. Dünya Konferans› Türki-
ye'de yap›lacakt› bu y›l.

Bundan baflka Uluslararas› Nakliyeciler Teflkilat›’n›n 21. Dünya
Kongresi Türkiye'de yap›lacakt›r. Ayr›ca, Avrupa Sanayi ve Ticaret
Odalar› Birli¤i’nin Genel Kurulu 1986 y›l›nda Türkiye'de yap›lacak-
t›r. Böylece yaklafl›k 2 bini aflk›n çeflitli ülkelerden ifladam› Türki-
ye'ye gelecek ve düzenlenen ifl haftalar›nda karfl›l›kl› iflbirli¤inin ar-
t›r›lmas› ve müflterek yat›r›mlar konusu görüflülecektir.

Ayr›ca, mensubu bulundu¤umuz 48 ‹slam ülkesinin kurmufl oldu¤u
Ticaret Sanayi ve Borsalar Birli¤inde Türkiye icra komitesine seçil-
mifl ve Baflkanl›k Divan›nda görev alm›flt›r.
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Yine 1970'li y›llar›n bafl›nda kurulmufl olan Türk-Arap müflterek tica-
ret odas›n›n merkezi Türkiye'ye naklettirilmifl ve flimdiye kadar 19'da
bir temsil hakk› varken, flimdi yar› yar›ya temsil hakk› elde edilmifltir. 

TOBB d›fl iliflkilerinde bu dönemde de ihraç ürünleri sergileri eko-
nomik toplant›lar ve Türk haftalar›na önem vermifltir. ‹hracat›n ar-
t›r›lmas› ve Türk ürünlerinin pazarlama ve dolafl›mda karfl›laflt›kla-
r› sorunlar›n giderilmesinin temini için Milletleraras› Mal Numara-
land›rma Birli¤ine (EM) Türkiye üye olmufl ve önümüzdeki günler-
de stok kontrollar›, maliyet muhasebesi, üretim planlama ve bütün
dünyada pazarlarda mal› tan›tan çizgi kod sistemi Türkiye'de kul-
lanmaya bafllanacakt›r. Böylece, ihracatç›lar›m›z ürünlerinde sade-
ce iflaretlemeyle bütün dünyada mal›n›, firmas›n›, fiyat›n›, kalitesi-
ni, özelliklerini tan›tan bir sisteme kavuflmufl bulunacakt›r.

De¤erli Konuklar, Sevgili Arkadafllar›m, 

Bir önemli konu da üyesi bulundu¤umuz NATO ile ilgilidir. Bilindi¤i
gibi NATO'nun ikmal ve bak›m merkezi olan NAMSA 3 bini aflk›n
ürün sat›n almaktad›r. Bugüne kadar Türkiye NAMSA'n›n NATO
kodland›rmas›nda mallar›n› yeterince tan›tamad›¤› için maalesef
Türkiye bu büyük pazardan istifade edememifltir. Birli¤imizin giri-
flimleriyle yap›lan çal›flmalar neticesinde NAMSA'da mallar›m›z›n
kodland›r›lma çal›flmalar›na h›zla devam edilmektedir. Böylece
Türk mamulleri yeni bir pazara kavuflacakt›r.

Türkiye'nin kendi teknolojisini gelifltirmesi için devlet-üniversite-
sanayi iflbirli¤i ile bat›da kurulmufl ve iyi sonuçland›r›lm›fl tekno-
parklar›n kurulmas› bu dönemde fevkalade önem arz etmektedir.
TOBB bu konuda kendine düflen görevini yerine getirerek çal›flma-
lara önayak olmaya devam etmektedir. 

Muhtelif odalar›m›zla sanayilerimiz aras›nda teknoparklar kurul-
maya bafllanm›flt›r. Böylece maddi gücü olmayan müteflebbislere
de teknoloji üretme ve yenilikleri takip etme imkân› da beraberin-
de getirilecektir.
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Çok De¤erli Konuklar, De¤erli Arkadafllar›m,
TOBB bu dönemde sanayi-üniversite iliflkilerine önem vermifl, ilk
defa 22 doktora tezini Türkiye çap›nda destekleme karar› alm›flt›r.
fiu anda çok de¤erli doktora çal›flmas› yapan 22 genç Odalar Bir-
li¤i’nin finans etti¤i projeler üzerinde çal›nmaktad›r. Bu y›llarca de-
vam edildi. Bu taktirde bir müddet sonra büyük bir müracaat kay-
na¤› ortaya ç›kacakt›r.

Birli¤imiz savunma sanayiine de fevkalade önem vermifl, hüküme-
timizin çal›flmalar›nda yer alm›fl ve bilgi ifllem merkezimizde yap›-
lan çal›flmalar sonucunda 12500 kuruluflun savunma sanayii en-
vanteri ç›kar›lm›fl ve ilgililere teslim edilmifltir. 

Ayr›ca 20 bin sanayi kuruluflumuzun envanter çal›flmalar› tamam-
lanmak üzeredir. Bu konuda ba¤›ml› bulundu¤umuz Ticaret ve Sa-
nayi Bakanl›¤› vas›tas›yla fevkalade önemli çal›flmalar› sürdürmek-
teyiz.

Gelecek kuflaklar›m›za sanayileflmifl ileri ülkeler aras›nda yer ala-
rak pek çok problemini halletmifl bir Türkiye b›rakmak hepimizin
bafll›ca amac› ve görevidir. Sanayileflmeyi sa¤lamak ne kadar ge-
rekli ise sanayileflme u¤runa, ticaret u¤runa çevreyi bozmak, tah-
rip etmek, güzellikleri yok etmenin de mahzuruna inanmaktay›z. 

Ancak, özellikle büyük flehir belediyelerimizin çeflitli uygulamala-
r›yla sanayiciye son zamanlarda büyük yükler getirilmekte ve hak-
s›z rekabete sebebiyet verecek uygulamalar devam etmektedir.
Bunun kesinlikle önlenmesi hususunda giriflimlerde bulunulmufl-
tur. Hükümetimizin yak›n ilgisini beklemekteyiz.

Sanayileflmenin ve d›fla aç›lman›n bir sonu olarak h›zl› bilgi ak›fl›n›
ve de¤erlendirilmesini temin için biraz önce de belirtti¤im gibi ku-
rulmufl olan bilgi bankas›n›n çal›flma alan› geniflletilmektedir. ITS
diye bilinen kuruluflla ba¤lant› kurularak halen 25 ülkenin ihracat
ve ithalat› devaml› takip edilmekte ve ilgililere günü gününe bilgi-
ler ulaflt›r›l›r hale gelinmifltir.
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Çeflitli alanlarda yapt›¤›m›z faaliyetlerin bir bölümünü sizlere özet
olarak sunmaya çal›flt›m. Sonuç olarak, TOBB sizden ald›¤› güçle,
destekle oda ve borsalarla el ele vererek uzman ve inançl› perso-
neli ve sa¤l›kl› teflkilat yap›s›yla her türlü görevi ça¤›n flartlar›na uy-
gun, camiam›za yak›fl›r bir flekilde sürdürerek güce ve bilgiye sa-
hip durumdad›r.

De¤erli Konuklar,
fiimdi de Hükümetimizle yap›lan çeflitli toplant›larda ve özellikle
son zirve toplant›s›nda ele al›nan makro düzeydeki ekonomik me-
seleler ile odalar›n ve borsalar›n daha sa¤l›kl› hizmet edebilmesi ve
bu ekonomik modelde üzerine düfleni yapabilmesi için çözüm bek-
leyen sorunlar› hakk›ndaki raporumuz kapsaml› olarak Hükümeti-
mize taktim, edildi¤inden, burada ekonomik geliflmeler ve baz› dö-
nemli meseleler üzerindeki görüfllerimizi ve beklentilerimizi özetle-
mek istiyorum.

Bu arada Say›n Hükümete dün yasalaflan 5590 say›l› Yasa Tadila-
t›yla ilgili desteklerinden dolay› ve parlamentoda üyesi bulunan si-
yasi partilerimizin tümüne flükranlar›m› arz etmek istiyorum.

Böylece TOBB yeni bir mali deste¤e kavuflmufl ve hizmetlerini daha
bilinçli yapabilecek bir duruma gelmifltir. Geride b›rakt›¤›m›z dö-
nemde baz› olumlu geliflmeler yan›nda iktisadi ve sosyal alanda cid-
di meselelerle de karfl› karfl›ya gelinmifltir. Bu meseleler Türkiye'de
iktisadi hayat›n as›l temeli ve sürükleyici faktörünü teflkil eden hür
teflebbüs toplulu¤umuzu oldu¤u kadar bütün ülkemizi ilgilendir-
mektedir. ‹ktisadi ve sosyal hayat›m›zda enflasyon en baflta gelen
mesele olma niteli¤ini maalesef hala muhafaza etmektedir.

Enflasyon, ekonominin genel dengesini bozmaya devam etmekte-
dir. Sosyoekonomik yap› ve konjonktürdeki tahrip edici tesirleri
bak›m›ndan iktisadi politikan›n yürütülmesinde ilk ele al›nacak ve
çözüme kavuflturulacak konu bizce enflasyondur. Çünkü enflasyon
hem gelir da¤›l›m›n› bozmakta, hem de kaynaklar›n dengeli ve adil
olarak da¤›lmas›na mani olmaktad›r. 
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Çeflitli toplant›larda görüfllerimizi de ortaya koydu¤umuz gibi Özal
Hükümetinin millette kazand›¤› en büyük güvence ekonomik ted-
birleri siyasi tercihlerin önünde tutaca¤› hakk›nda vermifl oldu¤u
güvenceydi. 1987 y›l›nda referandumla bafllayan, sonra genel se-
çicilerle devam eden siyasi ortamda üzülerek belirtelim ki ekono-
mik tedbirlerin al›nmas›nda gecikilmifl ve bu gecikme bizi 4 fiubat
kararlar›yla karfl› karfl›ya getirmifltir. 4 fiubat kararlar› muhakkak
ki al›nmas› gereken tedbirlerdi. Ancak, gecikmifl tedbirlerdir.

TOBB olarak bu kararlar›n al›nd›¤› günlerde belirtti¤imiz gibi, bu
kararlar› olumlu bulduk. Ancak, bu kararlar beklenen sonuçlar›n›
yavafl yavafl ortaya koyarken, o gün belirtti¤imiz endifleleri de be-
raberinde getirmeye bafllam›flt›r.

Bu bak›mdan, flu anda piyasada büyük bir s›k›nt› görülmektedir.
Nitekim son aylarda geçen y›l›n ayn› aylar›na nazaran yüzde
133'leri geçen protestolar artm›flt›r. 

Dürüst tüccar›m›z ve sanayicimiz bu protestolar karfl›s›nda ticaret
hayat›ndan yavafl yavafl çekilme durumunda kalm›flt›r.

Enflasyonun önlenmesi hepimizin arzu etti¤i bir konudur. Ancak
ani flok tedavilerin devaml›l›¤›, ekonomiyi sarsmaktad›r. S›k s›k
baflvurulan ani ve sert tedbirler yerine, enflasyonu tedricen dü-
flürecek devaml›, istikrarl› ve tutarl› politikalar uygulanmal›d›r. Bu
istikamette at›lacak her ad›md bafllang›çta bizim için zor bile gel-
se uzun vadede milletimiz için yararl› olacak tedbirlerin daima
yan›nda olduk ve yan›nda olaca¤›z. Yeter ki bu tedbirler adil ve
dengeli olsun. 

Enflasyonun di¤er bir kayna¤› da yüksek faizdir. ‹flletme finansma-
n›nda a¤›r yükler getiren yüksek kredi faizleri maliyetleri yükselt-
mekte ve yat›r›m flevkini körletmektedir. Enflasyon nispetiyle bir-
likte faiz hadlerini düflürecek yeni bir politikan›n beklentisi içinde-
yiz. Bu iki alandaki yüksek oranlar düflürülmedikçe, ekonominin
atefli katiyen normale dönmeyecektir. 
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Beklenilen her gün Türk ekonomisinin zarar›na olmaktad›r. De¤er-
li konuklar, yapm›fl oldu¤umuz bir araflt›rmaya göre flu bankac›l›k
anlay›fl›m›zdan da kaynaklanan ve mevcut sistem içinde yüzde
120'lere varan faizin içinde yüzde 43,7'si mevduat sahibine veril-
mektedir. Bu bir reel faiz hesab› olarak kabul edilirse, enflasyon art›
kazanç olarak bir kenara koyal›m. Geri kalan yüzde 37 küsuru dev-
let almaktad›r, geri kalan yüzde 40'› da banka cebine indirmektedir. 

Bankalar da sanayi gibi birer iflletmedir, onun da maliyet hesapla-
r›n› yapmas› laz›m, verimli çal›flmas› laz›m. fiimdi enflasyonun s›f›r
oldu¤unu kabul edelim, atal›m yüzde 40'lar›, demek ki hala Yüzde
80 ile bize faiz uygulanacakt›r. Bu faiz anlay›fl›yla bu bankac›l›k an-
lay›fl›yla Türk ekonomisi sa¤l›kl› bir yap›ya kavuflamaz. 

De¤erli Arkadafllar›m, 
Di¤er taraftan enflasyonun düflürülmesinde fevkalade önemi olan
bütçe aç›klar›n›n ve altyap› yat›r›mlar›n› taktirle karfl›l›yoruz, ama
yüzde 8'lik, 7'lik kalk›nma h›z› iftihar edilecek bir h›z olmas›na ra¤-
men kaynaklar yetersizse ve kaynaklar verimli bir biçimde derhal
üretime dönüflecek kanallara sevk edilemezse enflasyonu tahrik
etmeye devam edecektir. Dolay›s›yla bu aç›klar iç borçlanmayla,
d›fl borçlanmayla karfl›lanmaktad›r. Bugün iç borçlanmaya bir göz
atal›m.

Devlet tahvili ve Hazine bonolar› ç›kart›lmakta ve haz›r olarak bek-
leyen, müflterisi olan bankalar bunlar› sat›n almaktad›r ve vergisiz
gelirlerle bankalar rantiye s›n›f haline gelmifltir. O bak›mdan, mut-
lak surette bu konuya. Hükümetimizin el atmas›n› heyecanla, me-
rakla bekliyoruz.

De¤erli Arkadafllar›m, 

Geçen y›l Hükümetimiz son derece önemli konuyu gündeme getir-
di¤imiz için destek vermifltir ve ikinci s›n›f küçük sanayiciye kredi
ç›kartm›flt›r. ‹lk bafllarda çok az uygulanan bu kredi sistemi bugün
uygulama d›fl› b›rak›lm›flt›r.
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Bu kredi sisteminin bütün bankalar taraf›ndan ikinci s›n›f defter ve
orta dire¤i oluflturan tüccar ve sanayicimize uygulanmas›n› ivedi-
likle beklemekteyiz.

De¤erli arkadafllar›m, ülkenin gelece¤inde sa¤lam bir kamu mali-
yesi fevkalade önem tafl›maktad›r. 

Bunun da en büyük girdilerini vergiler teflkil etmektedir. Türk sana-
yicisi ve tüccar› itibar›na düflkün insand›r. Vergisi ödenmifl kazan-
c›n en kutsal kazanç oldu¤unun bilinci ve yüce inanc› içindeyiz.
Mutlak surette ödenecektir, vergisini ödemeyen bizden de¤ildir.

Maliye Bakanl›¤›m›z hakikaten son y›llarda büyük reformlar getirmifl-
tir, taktirle karfl›l›yoruz. En az›ndan fevkalade s›k›nt›l› plan vergi tahsi-
lat›n› rahatlatm›flt›r. Kontrollere karfl› de¤iliz, ama Anadolu'da küçük
kasabalara kadar, en küçük esnaf›n kap›s›na iki, tane vergi memuru-
nu dikmenin vergi kazanc›, sa¤l›kl› vergi getirece¤ine inanm›yoruz. 

Say›n Maliye Bakan›m›z direktif vermifltir ve son günlerde hakika-
ten önemli tedbirler al›nmaktad›r. Bu tedbirleri destekliyoruz ve
esas verginin zayii edildi¤i alanlara yönelinmesini bekliyoruz. ‹na-
n›yorum ki bu vergi kaçaklar›, vergi zayii edilen alanlara inildikçe
bu aç›klar kapanacakt›r, iç borçlanma da normale girecektir ve
enflasyon da afla¤› çekilecektir.

Çok De¤erli Konuklar, De¤erli Arkadafllar,
Di¤er önemli bir konu ihracat konusudur. ‹hracat, ülkenin geliflme-
sinde fevkalade öneme haiz anahtar bir sektördür. 2000 y›llar›nda
halk›n problemini kald›rmak, ülke kalk›nmas›na devam etmek ve
federatif ba¤›ms›zl›¤›m›za kavuflmak istiyorsak mutlak surette çok
üretip çok ihrac etmek mecburiyetindeyiz. D›fl ticaret dengesini
sa¤lamak, enflasyondan sonra hemen fevkalade önem tafl›yan
ikinci husustur.

‹hracat› besleyen kaynak her zaman iftihar etti¤imiz gibi tar›m, ta-
r›ma dayal› sanayi ve gerçek sanayidir. Nitekim, 1987 y›l› sonunda
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ihracat›m›z ilk defa 10 milyar› aflarken, sanayi ürünleri bu kompo-
zisyon içinde yüzde 80 gibi bir de¤ere ulaflm›flt›r, iftihar edilecek
bir husustur. Ancak, bu de¤ere ulaflmakta sanayi büyük üretimini
kapasite kullan›m›ndaki art›flla sa¤lam›flt›r. Bugün yine ilk defa
Türkiye'de kapasite kullan›m oranlar› sanayideki yüzde 13'ü aflan
geliflmeye paralel olarak yüzde 27'ye varm›flt›r. Bundan sonra ih-
racat›n desteklenebilmesi yeni yat›r›ma ve yeni üretime ba¤l›d›r.

Bu bak›mdan, tüm teflviklerin yeniden gözden geçirilmesine ve
esas teflviklerin a¤›rl›kl› olarak üretim ve yat›r›m baz›na indirilme-
sini beklemekteyiz. Son al›nan kararlar› bu konuda at›lm›fl cesaret
verici ad›mlar olarak görmekteyiz.

Bu teflvikler yap›l›rken, öncelikle üretime, yat›r›ma, yerli katk›s› da-
ha fazla olan sanayiye, teknolojik yeniliklere, istihdam imkan› sa¤-
layacak alanlara verilmelidir.

Ayr›ca, bu y›l elektrik enerjisi üretiminde fevkalade önemli bir nok-
taya gelinmifltir. Bu noktada ilk defa 2 milyar kilovatsaati aflan bir
enerji fazlas› görülmektedir. Bu bak›mdan, bu enerji fazlas›ndan da
güç alarak sanayide elektrik enerjisi fiyatlar›nda de¤iflik tarifelerle
ihracata yönelik sanayide mutlak surette ucuz elektrik tarifeleri
uygulanmal›, böylece elde edilen imkanlarla her gün elektri¤e zam
yap›lmamal›d›r. 

De¤erli Arkadafllar›m, 
Bütün bunlar› Say›n Baflbakan›m›z›n kat›ld›¤› zirve toplant›s›nda
kendilerine genifl bir rapor olarak takdim ettik. 

Bu k›sa sürede hepsini dile getirmeme imkan yok, onun için izni-
nizle ayr›ca Hükümete yeni bir rapor takdim, edilmektedir. Bu ara-
da genel olarak konuflmam› toparlamaya çal›flaca¤›m.

Dünyada korumac›l›k tekrar gündeme gelmifltir. Liberal ekonomi-
nin en fazla uyguland›¤› Birleflik Amerika'da bile çeflitli yollarla, kota-
larla koruma yap›lmaktad›r. Biz serbest ekonomiden yanay›z. Ekono-
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mide liberalleflmekten yanay›z. Ancak, halen Türkiye'de bir anti
damping yasas› bile ç›kmam›flt›r. Bu yasan›n mutlak surette Türk
ekonomisinin korunmas› bak›m›ndan ele al›nmas›n› bekliyoruz.

Ayr›ca, tüketicinin korunmas› yönünden yasal boflluk vard›r, Sanayi
ve Ticaret Bakanl›¤›m›zda bu çal›flmalar devam etmektedir. Bunun da
h›zla tamamlanarak yürürlü¤e konmas›n› beklemekteyiz. Birlik olarak
her türlü çal›flmalar›n bu konuda yard›mc›s› olmaya amadeyiz. Bir
baflka önemli konu, 3213 say›l› Kanunla yap›lan madenlerimizdeki
devletlefltirme hareketinin baz› düzenlemelerle madenlerin eski sa-
hiplerine devri konusundaki husustur. Bu konuda henüz arzu edilen
sonuçlar elde edilememifltir ve madencili¤imiz hem ihracat› besleme
yönünden, hem de geliflme yönünden olumsuz bir ortamdad›r.

Bir baflka konu, ülkemizin gelece¤inde fevkalade önemli oldu¤una
inand›¤›m›z denizcilik sorunudur. Bunun da ele al›nmas›n› bekle-
mekteyiz. Ekonomik illerden sorumlu Devlet Bakan›m›z 6 Hazirana
Deniz Ticaret Odam›zda yo¤un olarak bu sorunlara muhatap ola-
cak bir toplant›da f›rsat vermifltir. Ümit ediyoruz ki o toplant›dan
sonra Barbaros'un torunlar› diye övünen ülkemiz çocuklar›n›n tica-
ret hayat›m›zda fevkalade önemli yeri olan denizcilik sorunlar› bü-
yük miktarda önlenecektir. 

Konuflmam›n bu bölümünde baflta de¤indi¤im gibi AT ile ilgili ko-
nuyu tekrar alt›n› çizerek belirtmek istiyorum. Türkiye, bütün an-
laflma ve iliflkilerinde eflitlik ilkelerini gözetmelidir. Ülkemiz, ileri
derecede kalk›nm›fl Avrupa ülkeleri aras›nda tutunabilmesi için
ekonomisini rekabet edecek yap›ya ulaflt›r›rken, di¤er taraftan bu-
nu sosyal ve kültürel tedbirlerle desteklenmesi gerekmektedir.

Hükümetimiz siyasi tercihini ortaya koymufltur. Geçen bir y›ll›k sü-
re içinde fevkalade düzenli ve taktir edilebilecek bir çal›flma geti-
rebildi¤imizi iddia etmek mümkün de¤ildir. E¤er gerekli haz›rl›¤›
yapamazsak, Ortak Pazara girdi¤imizde onlar ortak biz pazar duru-
mun gelebiliriz arkadafllar›m.
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Rejimin teminat› birlik, beraberlik ve tarafs›zl›¤›m›zdad›r Biz ekono-
miyi tek yönlü menfaat hesab› olarak görmüyoruz. Sanayici, tüc-
car, iflçi, çiftçi, esnaf, memur ve tüm kesimler aras›nda kal›c› ve
adil bir denge kurulmad›kça, huzur ve rehin sa¤lanaca¤›na ve de-
vaml› k›l›naca¤›na inanm›yoruz. Ülkemizin refah› ve saadeti bütün
bu kesimlerin el ele ve gönül birli¤iyle gerçeklefltirilecektir.

Bugün art›k sanayi ve ticareti tar›mdan ayr› düflünmek mümkün
de¤ildir. Bu bak›mdan, bir bütün teflkil eden tar›m, sanayi ve tica-
retin iç içe ve yan yana geliflmesi bir ülke ekonomisinin en sa¤l›k-
l› göstergesidir. Bu bak›mdan, halen nüfusumuzun büyük bir k›sm›-
n› oluflturan köylü ve çiftçimizi ihmal edemeyiz.

De¤erli Arkadafllar›m,
‹leri iktisadi hedeflere bozuk sosyal dengelerle var›lamaz. Hayatla-
r›n› ve ailelerinin geçimini emekleriyle kazanan kesimlerin geçim
seviyelerinin yeterli hale getirilebilmesi ve sosyal adaletin daima
takip edilmesi, TOBB camias›n›n di¤er kesimler gibi bütün men-
suplar›n›n vazgeçemeyece¤i hedeflerdir.

Biz Türk Milleti olarak bir ailenin fertleri gibiyiz, tabi kardefllik duy-
gu ve düflünceleriyle ba¤l› ve kenetlenmeliyiz. 

Bu arada devletin yan›nda ve milli bütünlü¤e hassasiyetle faali olan
iflçilerimiz ve sosyal bar›fl›n temininde vatanseverlik anlay›fl›yla ha-
reket eden mevcut isçi sendikalar›n› takdirle karfl›l›yoruz. Biz iflçi-
lerimizle ayn› kaderi paylaflan bir bütünüz, o yüzden onlar›n refah›
bizim refah›m›z demektir.

Odalar ve Borsalar Birli¤i olarak çal›flmalar›m›z› sürdürdü¤ümüz bu
dönemde baflta Hükümetimiz olmak üzere siyasi partilerimizle, kar-
defl kurulufllar›m›zla ve tüm kesimleri temsil eden kurulufllarla iyi bir
anlay›fl ortam›nda iyi bir diyalogla hizmetlerimizi sürdürmeye çal›flt›k. 

‹ktisadi kalk›nma mücadelemizin bütün ciddiyet ve ehemmiyetli
devam etti¤i ve her yeni gelen günle sosyal meselelerin flekil de-
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¤ifltirdi¤i, yurt d›fl›nda ilkemizle ilgili olarak geliflen ciddi meselele-
rin s›n›rlar›m›zda s›cak savafl›n ac›mas›zca devam etti¤i çok önem-
li bir dönemde gelecek nesillere özledi¤imiz mesut ve müreffeh bir
Türk b›rakmak için elele ve gönül gönüle çal›flmalar›m›z› sürdür-
müfl bulunuyoruz.

De¤erli Konuklar, Muhterem Delegeler,

‹ktisadi hayat›m›z›n oldu¤u kadar, hürriyetçi parlamenter rejimi-
mizin de temel tafllar›ndan, olan oda ve borsalar›m›z›n k›ymetli
ve gayretli yöneticileri sayesinde kendilerinden beklenen hizme-
ti ehliyet ve dirayetle her zaman oldu¤u gibi önümüzdeki bu dö-
nemde de yerine getirece¤inden ve davam›za sahip ç›kacaklar›n-
dan eminim.

Çal›flmalar›m›z› taktirle tasviplerinize sunarken TOBB olarak gele-
cekte ülkemizin kalk›nmas›, yüce milletimizin hakl› olan refah sevi-
yesine ulaflmas› yönünde her zamanki birlik ve beraberlik içinde
milli ve manevi de¤erlere ba¤l› kalarak bulundu¤umuz teknolojik
ça¤›n gereklerine uygun bir anlay›flla çal›flmalar›n› sürdürmesinin
önemini bir kere daha belirtirken, bizlere gösterdi¤iniz güven ve
esirgemedi¤iniz desteklerinize, ayr›ca tüm eme¤i geçenlere teflek-
kür ediyor, flahs›m ve Yönetim Kurulu ad›na hepinizi sayg›yla se-
laml›yorum. Yüce Allah'›n selam› ve bereketi üzerinize olsun arka-
dafllar›m. Sayg›lar›mla. 
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44. GENEL KURUL - 27 MAYIS 1989 

Say›n Baflkan, K›ymetli Misafirlerimiz, TRT ve Bas›n›m›z›n Seçkin

Temsilcileri, Hür Teflebbüs Camias›n›n Güzide Mensuplar›,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin 44. Genel Kurulu'na hofl gel-
diniz. Yüksek huzurlar›n›zla Genel Kurlumuza fleref verdi¤iniz için,
hepinizi flahs›m ve Yönetim Kurulumuz ile Birlik Menpuslar› ad›na
sevgi ve sayg›yla selamlarken, flükranlar›m› arz ediyorum.

De¤erli delgelerimizin itimat ve teveccühleriyle ifl bafl›na gelen Yöne-
tim Kurulumuz, emanet edilen görevin sorumlulu¤unun idraki içinde,
birinci faaliyet y›l›n› tamamlam›fl bulunmaktad›r. Bu süre zarf›nda
hür teflebbüs felsefesi ve milletimizin hizmetinde olman›n gayreti
içinde çal›flmalar›n› sürdüren yönetimimizin icraat›n› bütün teferru-
at›yla burada anlatarak de¤erli vakitlerinizi almak istemiyorum. Esa-
sen çal›flmalar›m›z›n özeti, mali raporumuzu da kapsayan faaliyet
raporumuzla tetkiklerinize sunulmufl bulunmaktad›r. Bununla bir-
likte, bu seçkin toplulu¤un Genel Kurulumuzu flereflendirmesini bir
f›rsat bilerek, müsaadelerinizle önce ülkemizin içinde bulundu¤u
ekonomik durumu de¤erlendirmek ve beklentilerimizi arz etmek,
sonra da vaktin müsaade etti¤i ölçüde Yönetim Kurulumuzun ça-
l›flmalar› hakk›nda sizlere k›sa bilgiler sunmak istiyorum. 

Türk ekonomisi, son y›llarda oldukça dinamik bir yap›ya kavuflmufl;
h›zla d›flar›ya aç›lmada önemli merhaleler katetmifltir. Bu yap›sal
de¤iflme içerisinde, her gün birçok sorun çözümlenirken, yeni ye-
ni darbo¤azlar meydana gelmekte ve farkl› sorunlarla karfl› karfl›ya
kalmaktay›z. Bu de¤iflime paralel olarak, ticaret hayat›nda da usul-
ler de¤iflmekte ve yeni dengeler oluflmakta; böylece tüm ifl haya-
t›m›z, kendini yenileme çal›flmalar›na yönelmifl bulunmaktad›r. 

Say›n Delegeler,

Türk ekonomisi h›zla d›flar›ya aç›l›rken, oldukça dinamik bir yap›ya
kavuflmufl; bu h›zl› geliflmeye paralel olarak, al›nm›fl olan tedbirle-
rin gelifltirilmesi ve yan tedbirlerle desteklenmesi ihtiyac› do¤mufl-
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tur. 1987 y›l› bafllar›na kadar süren bu olumlu geliflme, ayn› y›l
içinde yap›lan referandum ve genel seçimlerle t›rmanan siyasi
tansiyon dolay›s›yla bir karars›zl›k dönemine girmifl; siyasi tercih-
ler ekonomik tedbirlerin önüne geçmifltir. Seçimler sonras› bu si-
yasi tansiyonun düflmesi beklenirken, bütçe çal›flmalar›na ba¤l›
olarak ayn› havan›n devam etmesi ve siyasi gerginlikle dolay›s›yla
ortaya ç›kan belirsizlikler, sonuçta 1988 y›l›nda, önce 4 fiubat ka-
rarlar›n›n al›nmas›n› gerektirmifltir. K›sa süreli olmas› gereken bu
flok tedbirlerin olumlu sonuçlar›n›n al›naca¤› s›rada, tekrar genel
seçim atmosferini and›ran bir referandum yaflanmas›, ekonominin
disiplinini bozmufl ve dengesizlikleri art›rm›flt›r. Bu birikimler, flok
nitelikli 12-14 Ekim kararlar›n›n al›nmas›na zemin haz›rlam›flt›r.
Böylece ekonomimiz, etkileri bugüne kadar süregelen darbo¤az-
lara girmifltir.

Tabiidir ki seçimler demokrasilerin vazgeçilmez unsurlar›d›r. Se-
çimler yap›lacakt›r, ama ekonominin de istikrar içinde geliflmesi
gerekmektedir. Ekonomik istikrar›n sa¤lanabilmesi için, öncelikle
siyasi istikrara ihtiyaç oldu¤unu ve siyasi istikrarla birlikte sosyal
bar›fl›n da sa¤lanabilece¤ini defalarca belirtti¤imiz gibi, bir kez da-
ha vurgulamakta yarar görüyorum. Bugün karfl›m›za ç›kan siyasi is-
tikrars›zl›k, mutlak surette en k›sa zamanda giderilmek mecburiye-
tindedir. Çeflitli vesilelerle dile getirdi¤imiz gibi, hassas ekonomik
dengelerin güçlükle elde edilebildi¤i ülkemizde, baflta Hükümet ol-
mak üzere bütün siyasi partilerimize ve toplumun her kesimine bü-
yük sorumluluklar düflmektedir. Türk özel kesimini en üst düzeyde
temsil etmekte olan, 281 oda ve borsas›yla ve bunlara ba¤l› alt›-
yüzbini aflk›n s›nai ve ticari kuruluflun çal›flt›ranlar›, çal›flanlar› ve
aile fertleriyle milyonlar›n sorumlulu¤unu tafl›yan birli¤imiz, bu ça-
l›flma döneimnde de sadece yanl›fllar› s›ralayan ve tenkit eden de-
¤il, yap›c› bir tutum ve davran›fl içinde olmufl; ülkemiz ve milletimiz
yarar›na olan do¤rular› savunurken, yanl›fllarla mücadele edegel-
mifltir. Bu düflünce ile yönetimimiz, ekonomik sorunlar›m›z› sa¤lam
verilere dayanarak ortaya koyarken, çözümlerini de beraberinde
getirme gayreti içinde olmufltur.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

389393



Türk Hür Teflebbüs camias›n›n de¤er yarg›lar›n› ve beklentilerini
belirlemek amac›yla, oda ve borsalar›m›z›n iki seçim kademesin-
den sonra oluflan meclislerinin bütün üyelerini, 5277 mensubumu-
za 64 soruyu kapsayan bir anket uygulad›k. Henüz de¤erlendirme
safhas›nda olmakla birlikte, al›nan cevaplara göre, bugün için flu
kadar›n› söyleyebilirim ki, 1988 y›l›na ait ekonomik yorumlar ve
1989 beklentileri hiç de iç aç›c› de¤ildir.

1988 y›l›n›n en önemli iki sorununun yüksek enflasyon ve yüksek
faiz politikas› oldu¤unu, bunlar› temel mal ve hizmetlere yap›lan
zamlar ile kamu harcamalar›ndaki savurganl›¤›n izledi¤ini belirten-
ler büyük bir ço¤unluktad›r.

1988 y›l›nda: 
- Üretim ve sat›fllar›n azald›¤›,
- Kredili sat›fllar›n ve finansman ihtiyac›n›n artt›¤›,
- Kapasite kullan›m oran›n›n düfltü¤ü,
- Ülke ekonomisinin darbo¤azlarla karfl› karfl›ya oldu¤u, faaliyet
kollar› itibariyle iflletmelerin de bundan büykü ölçüde etkilendi¤i,
- ‹zlenen serbest piyasa modelinde kararlar›n s›k s›k de¤ifltirildi¤i
ve uygulamalar›n özel sektörü yeterince tatmin etmedi¤i,
- Vergi kanunlar›ndaki son de¤iflikliklerin tedirgin edici nitelikte ol-
du¤u,
- Yüksek faizin genel ekonomiyi, faaliyet kollar›n› ve iflletmeleri
olumsuz yönde etkiledi¤i,
1989 y›l›nda ise;
- Ekonominin 1988'den farkl› olmayaca¤› ve faaliyet kollar› itibariy-
le iflletmelerinde 1988 s›k›nt›lar›n› aynen yaflayaca¤›,
- Enflasyonun ayn› seviyede seyredece¤i ve hatta daha da artaca¤›,
- Bütçenin yeni darbo¤azlara sebep olabilece¤i,
- Yat›r›m yapman›n düflünülmedi¤i, bunda siyasi istikrars›zl›k ile öz-
kaynak yetersizli¤inin ve finansman maliyetindeki yüksekli¤in etki-
li oldu¤u,hususlar›n› belirtenler ço¤unluktad›r ve bu mensuplar›m›z
aram›zda bulunmaktad›r.
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Say›n Delegeler, 
1988 y›l›nda enflasyonu afla¤› çekmek ve döviz piyasas›nda orta-
ya ç›kan dalgalanmalar› gidermek için al›nan 4 fiubat ve 12-14
Ekim kararlar›, üretim art›fl›n› sa¤layacak politikalarla desteklen-
medi¤i için, imalat sanayiinde darbo¤azlar ortaya ç›km›fl, üretim ve
yat›r›m art›fl h›zlar›nda büyük gerilemeler olmufltur.

Bugün ekonomimizin önündeki en büyük engelin enflasyon oldu-
¤unu art›k ülkede kabul etmeyen kalmam›flt›r. Enflasyon, tüm eko-
nomik ve sosyal dengeleri bozmakta, adeta tahrip etmektedir. En
önemli sonucu da gelir ve kaynak da¤›l›m›n›n bozulmas› fleklinde
ortaya ç›kmaktad›r. Yat›r›mlar› da olumsuz yönde etkilemifl, iflsizli-
¤in artmas›na ve bugünkü s›k›nt›lar›n do¤mas›na sebep olmufltur. 
Enflasyon çok bilinmeyenli bir denklem olmakla birlikte, Türkiye'de
temelde kaynak yetersizli¤ine ve mevcut kaynaklar›n verimli bir bi-
çimde kullan›lmamas›na ba¤l› oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Kaynak yeter-
sizli¤i, uygulanan ekonomik modelde bütçe aç›klar›n›, aç›klar da
sonuçta enflasyonu meydana getirmifltir.

Hepimizi ürküten, ülke rejimini sarsma noktas›na getiren enflasyo-
nun önlenmesi için; öncelikle, Hükümetin uygulad›¤› politikalara
güvenin sa¤lanmas›n›n flart oldu¤una inan›yoruz. Böylece, psikolo-
jik enflasyon beklendisi ortadan kald›r›labilecektir. Bu konuda ev-
vela K‹T'lerin düzene sokulmas›, ölçüsüz ve maliyete dayanmayan
zamlardan vazgeçilmesi flartt›r. Enflasyonu önlemek için y›llarca
uygulanan para politikalar›n›, maliye politikalar› ile desteklenmesi,
üretim ve imalatla bütünlefltirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde
ne maliyet, ne de talep enflasyonu dizginlenemeyecek, üstelik son
alt› ayda endiflelerimizi art›ran ve bizi stagflasyonla yüz yüze geti-
ren ve b›çak s›rt›nda yürüme izlenimi veren ekonomimizin denge-
leri h›zl› bir biçimde bozulacak, yeni darbo¤azlar ortaya ç›kacakt›r.
Bu bak›mdan üretimin mutlak surette art›r›lmas›, para ve maliye
polikitalar› ile üretim politikalar›n›n uyumlu bir biçimde uygulana-
rak arz-talep dengesinin sa¤lanmas› ve enflasyonun makul bir sü-
rede afla¤›ya çekilmesi gerekmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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Enflasyonun bugün bir milli sorun haline geldi¤i herkesçe kabul
edilmifl bulunmaktad›r. Böyle milli bir sorunun çözümünde, önce-
likle ekonominin belkemi¤ini teflkil eden bizler, yani sanayiciler ve
tüccarlar, hepimiz geçmifl dönemlerde yapt›¤›m›z gibi, ciddi ve sa-
mimi bir beraberlik içinde olmal›y›z. F›rsatç›lar› aram›zda bar›nd›r-
mamal›y›z. Siyasi kadrolar, böyle milli bir sorunun çözümünü istis-
mar konusu yapmaktan vazgeçmelidirler. Kendilerinden polemik
yerine, çözüm önerileri bekliyoruz. Bu bizim hakk›m›zd›r. Türk mil-
letinin iste¤idir. Hükümet, flartlar ne olursa olsun, enflasyonu afla-
¤›ya çekme hususunda, do¤ru politikalardan taviz vermemelidir. 

Ço¤ulcu demokrasilerde de¤iflik görüfllerin olmas› tabiidir ve olma-
l›d›r da. Ancak ekonomik felsefeleri farkl› olmayan, ayn› milli ve ma-
nevi de¤erleri paylaflt›klar› programlar›ndan anlafl›lan siyasi güçle-
rin, farkl› kamplara bölünmüfl olarak, siyasi gelece¤imize böylesine
belirsiz bir görünüm kazand›rmalar›n› anlamak mümkün de¤ildir. 

Bugün için enflasyonun en önemli kayna¤› olarak kabul edilen bütçe
aç›klar› ve bu aç›klar›n finansman›nda yap›lan yanl›fll›klar, di¤er den-
gelerin de bozulmas›na sebep olmufltur. Bunlar›n bafl›nda para den-
geleri ve borçlanma gelmektedir. Önceleri büyük ölçüde Merkez
Bankas› kaynaklar›na baflvurulmas›, emisyon hacminin ekonomide-
ki reel geliflmelerin üzerinde seyretmesine ve para politikas›nda et-
kinli¤in azalmas›na yol açm›flt›r. Bunun yan›nda, daha sonra kamu-
nun sermaye piyasas›ndan borçlanmaya a¤›rl›k vermesiyle hem faiz
hadlerinin yüksek tutulmas›n›n sebebi olmufl, hem de özel sektörün
üretmek yat›r›mlarda kullanabilece¤i kaynaklar› daraltm›flt›r. 

Bir baflka husus, d›fl ve iç borçlar›n seviyesiyle ilgilidir. Bugün
transfer harcamalar›n›n konsolide bütçenin % 50'sine ulaflt›¤›,
transfer harcamalar› içinde de faiz ve borç ödemelirinin % 65 ora-
n›nda oldu¤u dikkate al›n›rsa, borçlanmada kritik s›n›rda oldu¤u-
muz ve daha fazla borçlanmaya tahammül edilemeyece¤i inanc›n-
day›z. Bu görünümüyle son y›llar›n bütçeleri "borç ödeme bütçele-
ri" olmufltur.
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Bütçelerin bu görünümü, e¤er sa¤lam gelir kaynaklar›na yönelin-
mezse ve bütçelerde tasarrufa azami riayet gösterilmezse, gelecek
y›llarda da devam edebilecektir. Toplumun tüm kesimlerinin ve
özellikle kamu kurum ve kurulufllar›n›n tasarrufa yönelmeleri ve is-
rafla mücadele etmeleri konusunadki bütün iyi niyetli genelgeler
ra¤men, olumlu ad›mlar›n at›ld›¤›n› söylemek mümkün de¤ildir. 

Bütçe aç›klar›n›n kapat›lmas›nda ve ülke ekonomisinin istikrara
kavuflmas›nda, bizce en önemli unsur, kamu maliyesinin güçlenme-
sidir, yani vergilerin adil ve dengeli bir yap›ya kavuflturulmas›d›r.

Ekonomik hayatta dürüstlük ve sosyal devlet ilkeleri esas al›nd›¤›-
na göre, bütün kazançlar›n vergilendirilmesi gerekmektedir. Bugün
vergi d›fl› kalan kazançlar, spekülatif etki meydana getirmekte, ka-
mu harcamalar›n›n yükünü, vergisini muntazam ödeyen dürüst
mükelleflerin omuzuna yüklemektedir. Bu aç›dan, vergi d›fl› ka-
zançlar›n vergilendirilmesinde mutlak zaruret görmekteyiz. Vergisi
yat›r›lan kazanc› kutsal görüyoruz. Ekonominin istikrara kavuflma-
s›nda ve enflasyonun düflürülmesinde en emin ve sa¤l›kl› yöntemin
kamu maliyesinin kuvvetlendirilmesi, yani mevcut potansiyele gö-
re vergi al›nmas›na ba¤l› oldu¤una inan›yoruz. 

Verginin daima adil, dengeli ve tabana yay›n olmas›ndan yanay›z.
Bu sebeple, bir taraftan y›llard›r vergi al›namayan sahalar durur-
ken, vergi ziyai ve kaçaklar devam ederken, di¤er taraftan vergi-
sini ödemekte olan tüccar ve sanayicinin bask› alt›nda tutulma-
s›yla, arzu edilen sonucun elde edilebilece¤ine inanam›yoruz. Zi-
ra bu insanlar, y›llard›r meydana getirdi¤i birikimleriyle topluma
ve Devlete yük olmadan ailesinin r›zk›n› kazanmaya çal›flmakta,
kendi çaplar›nda istihdam sa¤lamaktad›rlar. Tüccar ve sanayici-
nin tezgah›n›n bafl›na dikilen denetim memurlar›yla, beklenen
vergi tahsilat›n›n gerçekleflmesi mümkün de¤ildir. Bakanl›¤›n ni-
yeti ne kadar iyi olursa olsun, il ve ilçelerdeki vergi denetleme
memurlar›n›n bask›s› mutlak surette esnaf›n, tacirin ve sanayici-
nin üzerinden kald›r›lmal›d›r. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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Say›n Baflbakan›m, yüksek müsaadelerinizle Anadolu gezilerimiz
s›ras›nda girdi¤imiz bir ma¤azada bana söyleneni size arz etmek
istiyorum; bir manifaturac› ma¤azas›yd›, arkadafllar›mla içeriye gir-
dim, kendilerine ifllerin nas›l oldu¤unu sordum, önce flükrettiler,
yaln›z vergi denetim memurlar›n›n bask›lar›ndan flikayet ettiler ve
k›saca flunu söylediler; “Baflkan›m, art›k ticaret gelifltirmek için u¤-
raflm›yoruz. Bütün dikkatimizi vergi memurlar›na yönelttik. Raflar›-
m›z› görüyorsunuz, depomuza yanl›fll›klak bir sinek girse, sine¤i
önce kiflliyoruz sonra pullay›p soka¤a öyle sal›yoruz” dediler. 

Günümüzde, resmi rakamlara göre imalat sanayiinde yaklafl›k 190
milyon Türk Liras› yat›r›m yap›lacak bir kifliye ek istihdam sa¤lana-
bildi¤i gözönünde tutulacak olursa, bir esnaf veya tüccar›n kendi
imkanlar›yla devlete yük olmadan ailesinin geçimini temin etmesi
yan›nda kendi çap›nda istihdam do¤urarak birkaç kifliyi ve aileleri-
ni daha doyuruyorsa, bunu bunaltacak derecede denetlemek yeri-
ne, devlet olarak ödüllendirmeyiz. 

Hükümetimiz, KDV gibi reform nitelikli vergi düzenlemeleri yan›n-
da, geçici vergi ve müteselsil sorumluluklar gibi yanl›fll›klarla ifl ale-
mini zora sokmufltur. Bir taraftan spekülatif haram kazançlar ver-
gilendirilmezken, di¤er taraftan peflin vergi olarak adland›r›lan bu
tahsilat, hukuk düzeni ve vreginin oluflumu yönünden de hatalarla
doludur. Kazan›lmayan gelirden vergi al›nan ülke yoktur. Benzer
uygulamalar›n bulundu¤u ülkelerde ise, ekonomik istikrar bulun-
du¤u için olumlu sonuçlar al›nabilmektedir. Bir y›l iyi gitmifl olabi-
lir, takip eden y›l kazaman›yorsan›z, vergi ödeme mecburiyeti nas›l
do¤acak, bunu anlamak mümkün de¤ildir. Kald› ki bir y›l önce ver-
gi kaç›ran veya çeflitli muafiyetler dolay›s›yla vergi ödememifl olan-
lar, takip eden y›lda da ödüllendirilmifl olmaktad›r. Kanun henüz ta-
sar› halindeyken dile getirdi¤imiz gibi, bu haks›zl›¤›n en k›sa za-
manda çözüme kavuflturulmas›n› bekliyoruz. Uygulama bafllad›k-
tan sonraki giriflimlerimiz üzerine, sadece Gelir Vergisi mükellefi-
nin geçici vergi nispetlerinin % 50'den % 30'a indirilmesi sa¤lana-
bilmifltir. Bu olumlu ad›m›n kurumlaflman›n teflvik edilmesini bek-
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ledi¤imiz bu dönemde, Kurumlar Vergisi için de sa¤lanaca¤›na ina-
n›yoruz. Kald› ki tümüyle mevcut sistemin gözden geçirilmesini ta-
lep ediyoruz ve peflin vergi uygulamas›na son verilmesinin beklen-
tisi içindeyiz. 

En k›sa zamanda, bize göre, vergiler sadelefltirilmeli ve sadece bi-
linen dar gelirli mükelleflerle esnaf, tüccar ve sanayiciden tahsila-
t›n yap›lmas› yerine, Devlet verginin al›nmad›¤› sahalara da yönel-
meli ve kaçaklarla kesin mücadele etmelidir. Ek vergilerin veya
vergi oranlar›n›n yükseltilmesi yerine, vergi d›fl› kalan kesimlerin
kapsama al›nmas› yoluna gidilmelidir.

Bize göre ekonomimizi bugün darbo¤aza sokan bir önemli olay
da yüksek faiz politikas›d›r. Tasarruflar›n Devlet taraf›ndan emil-
mesi, bankalar›n da iktisadi mekanimzman›n iflleyiflinde önemli
fonksiyonlara sahip kurumlar olmaktan uzaklaflarak rantiye s›n›-
f› haline gelmelir, mevduatlar› büyük ölçüde Devlet tahvil ve ha-
zine bonolar›na ba¤lamalar› ve vergisiz net kazanç sa¤lamalar›
yüzünden; bankac›l›¤›m›z, son y›llarda tamamen beklenilenin d›-
fl›nda geliflmeler göstermifl ve ekonomimizi olumsuz yönde etki-
lemifltir. 

1988 sonlar›nda faizlerin serbest b›rak›lmas›yla, mevduat faizleri %
85'e, iflletmeler için kredi maliyeti de % 140'lara ç›km›flt›r. Bu faiz
ve bankac›l›k anlay›fl›yla, ekonominin sa¤l›¤›na kavuflmas› zaten
mümkün de¤ildir. Bütün itirazlar›m›za ra¤men, bugün bu tabloyla
karfl› karfl›ya kalm›fl bulunuyoruz. Al›nan tedbirler sonucu, son ay-
larda mevduat faizlerinin % 60'l› rakamlara düflmesine ra¤men;
kredi faizleri, üzülerek belirtelim ki, ayn› oranda düflürülmemifl, bir
ay önce bir gece % 12'lik ani bir düflme yap›lm›flt›r. Bu bile bir ra-
hats›zl›¤›n iflaretidir. Uygulanan yüksek faiz politikalar› yan›nda,
Devletin tasarruflar› emmesi sonucu, beklenen sermaye piyasas›
da oluflamam›flt›r. Tasarruflar yat›r›mlara ve üretime kanalize edi-
lemi¤i gibi, iflletmelerimiz ve özellikle sanayi sektörü, son y›llar›n
en s›k›nt›l› devrelerini yaflam›flt›r.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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Bize göre, Türk ekonomisinin ve bu ülkenin üzerindeki yüksek faiz
kara bulutlar›n›n bir an önce kald›r›lmas› gerekmektedir. Yüksek
faiz, sadece yat›r›mc›y›, üreticiyi ve iflletmeciyi darbo¤aza sokmak-
la kalmam›fl, birçok iflletmenin iflas etmesine ve ekonominin d›fl›-
na itilmesine, at›l halde kalmas›na yol açm›flt›r. Bu yüksek faizler,
maliyetleri de art›rarak fiyat art›fllar›n› tahrik etmifltir. Neticede
milletimiz, geçmifl seçimlerde kendine yöneltilen "hizmet mi, ek-
mek mi" suali karfl›s›nda, bütün yap›lan altyap› yat›r›mlar›na ve son
y›llardaki h›zl› kalk›nmaya ra¤men, tercihini "ekmek" olarak ortaya
koymufl bulunmaktad›r. Bunda herkes için al›nacak dersler vard›r. 
Yüksek faizin sebeplerinden biri de bankac›l›k kesimidir. Bankac›-
l›k sistemimiz, bugün ekonomimizin bir kamburu haline gelmifltir.
Ekonominin vazgeçilmez bir unsuru olan bankac›l›k sektörümüz,
son y›llarda ekonomideki de¤iflime ayak uyduramam›fl, mevcut ya-
p›s› ve uygulamalar› ile ifl hayat›na ilave yükler getirmifltir. Banka-
c›l›k sistemimizin mutlak surette disipline edilmesinden yana oldu-
¤umuzu, bankac›l›k anlay›fl›n›n geliflmelere uyum sa¤layacak flekil-
de düzenlenmesinin art›k flart oldu¤unu ve aciliyet kazand›¤›n› vur-
gulamak istiyoruz.

Say›n Delegeler, De¤erli Misafirler,
Biz, 1980 y›l›ndan sonra uygulamaya konulan ekonomik model fel-
sefesine sayg›l›y›z ve serbest piyasa ekonomisine tam anlam›yla bir
an önce geçilmesinden yanay›z. Bunun getirece¤i çalkant›lara ve s›-
k›nt›lara ra¤men, daha önce de belirtti¤imiz gibi, bafllang›çta Türk
Özel Kesimi'nin aleyhine bile olsa, orta ve uzun vadede, memleke-
tin gelece¤i bak›m›ndan, milletin lehine olacak her türlü fedakarl›¤›
göstermeye haz›r›z. Yeter ki bu fedekarl›k, bütün kesimlere dengeli
ve adil bir biçimde da¤›t›ls›n. Bize göre bugün karfl›lafl›lan darbo¤az-
lar›n sebebi, seçilen modelde de¤il, uygulamada ve özellikle ekono-
mik tercihlerin s›ralanmas›ndad›r. Yanl›fll›klar buralarda aranmal›d›r.

Gelinen bu noktada, yanl›fllarda ›srar edilmeyip, al›nacak ekono-
mik kararlardan önce, meslek kurulufllar›yla görüflmelerin yap›lma-
s›n›n zaruretine iflaret etmek isterim. Özellikle Avrupa Toplulu-
¤u'na tam üye olma hususunda siyasi tercihini ortaya koymufl olan
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Hükümetimize, Topluluk ülkelerinde ve Brüksel'de çal›flmalar›n›
sürdüren "Sosyal ve Ekonomik Komite"ye benzer bir komitenin
Türkiye'de de kurulmas›n› teklif ediyoruz. 

Bilindi¤i gibi, y›llard›r biz meslek kurulufllar› olarak, Esnaf ve Sanat-
karlar Birli¤i, Türkiye Ziraat Odalar›, Türk-‹fl, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birli¤i ve Türkiye ‹flverenler Sendikas› Konfederasyonu Bafl-
kanl›k Divanlar› olarak periyodik olarak toplanmakta ve Hükümeti-
mize tespit edilen politikalar arz edilmekte, Hükümetimizle zirve
toplant›lar› yap›lmaktad›r.

Uzun dönemdir ara verilen bu çal›flmalara bu dönemde Hükümetimi-
zin gösterece¤i anlay›fl içinde tekrar bafllat›lmas›n› talep ediyoruz.

Bir baflka önemli husus, ekonomik kararlar›n istikrarl›, fakat dina-
mik bir yap› içinde s›k s›k de¤ifltirilmeden uygulanmas›d›r. ‹fl ale-
mimiz, ekonomik kararlar›n gecikerek al›nmas›ndan ya da çok s›k
de¤ifltirilmesinden flikayetçidir ve bundan ço¤u zaman büyük za-
rarlar da görmektedir. Gelece¤e güven içinde bakmak ve planlar›-
n›¤› sa¤l›kl› yapabilmek için, sanayici ve tüccar›m›z, Hükümetin ka-
rarlar›nda istikrar aramakta ve tedbirlerin zaman›nda al›nmas›n›
beklemektedir.

Son y›llarda müteflebbisin yat›r›m heyecan› azalm›flt›r. Sanayici,
yat›r›m yapman›n piflmanl›¤› ve endifleleri içindedir. En k›sa za-
manda teflebbüs gücünün canlanmas› ve bu heyecan›n tekrar ka-
zand›r›lmas› elzemdir.

Türkiye sanayileflme davas›ndan vazgeçemez. Kalk›nmada itici gü-
cün sanayileflme oludu¤unu ve bunun vazgeçilmezli¤ini Hükümet
aç›k seçik ortaya koymal› ve her flart alt›nda desteklemelidir. Her
fleyin teflvik edildi¤i bir ortamda, hiç bir fley teflvik edilmemifl de-
mektir. Bu bak›mdan teflvikler anlafl›l›r flekilde sadelefltirilmeyi,
büyük ölçüde yat›r›m ve üretim esas›na dayand›r›lmal›, bölgelera-
ras› dengelerin kurulmas› yolunda yeniden düzenlenmelidir. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

397401



Ekonomimizi çok yak›ndan ilgilendiren bir baflka konu, özellefltir-
me ve yabanc› sermaye konusudur. Bizler, K‹T'lerin özellefltirilme-
sinden yanay›z. Türk ekonomisinin s›rt›ndan K‹T kamburunun da
kald›r›lmas› gerekmektedir. Geçen dönemde al›nan tedbirlerle
K‹T'lerin yap›s›nda k›smen bir iyilefltirme gerçeklefltirilmiflti. K‹T'le-
rin baz›lar›, art›k kendi ekonomik güçleri ile ayakta durabilecek se-
viyeye gelmifltir. Bu kurulufllarda istenmeyen durumlar yeniden or-
taya ç›kmadan, özellefltirmelere gecikmeksizin bafllanmal›d›r.

Ancak bu özellefltirme haz›r ve karl› iflleyen iflletmelerimizin yaban-
c›laflt›r›lmas› fleklinde görüntü verilmemelidir. 

Özellikle siyasi partilerden bu köklü ekonomik politikan›n devlet
politikas› olarak benimsenmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde ce-
saretler kurulmaktad›r, bir partimizin özellefltirece¤iz talebi, öbür
parti iktidara gelince, biz geri alaca¤›z fleklinde ekonomiyi bir yere 
götüremeyiz.

Kaynak yetersizli¤inin oldu¤u ülkemizde, ak›ll›ca seçilmifl yabanc›
sermaye, ekonomimizin canlanmas›nda ve istihdam sa¤lanmas›n-
da önemli bir unsurdur. Ama yabanc› sermayenin, gerek do¤rudan
yat›r›mlar ve gerekse özellefltirme yoluyla gelmesinde, özellikle
teknoloji, d›fl pazar ve döviz kazand›r›c› imkanlar›n geniflletilmesi
ve ek istihdam sa¤lanmas› konular› üzerinde hasasiyetle durulma-
s›n›n yarar›na inan›yoruz.

Bir baflka önemli konu, Avrupa Toplulu¤u'na yap›lan tam üyelik
müracaat›m›zla ilgili geliflmelerdir. Bilindi¤i gibi Avrupa Toplulu¤u,
yaln›z bir iktisadi birlik de¤il, bunun ötesinde bir siyasi bütünlefl-
medir. Türkiye, bu gerçekleri çok iyi görmeli ve buna göre bütün
tedbirlerini almal›d›r. 

Türkiye, y›llardan beri, tüm Bat› ittifaklar› içinde yer alm›fl ve en zor
günlerinde bile görevini fedakarl›kla yerine getirmifltir. fiimdi, veci-
belerini yerine getirmifl bir ülke olarak, tarihten gelen vakar›m›zla,
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flahsiyetli bir politika güderek, kazan›lm›fl haklar›m›zdan vazgeç-
meden ve taviz vermeden, Avrupa Toplulu¤u karfl›s›nda çal›flmala-
r›m›z› sürdürmeliyiz.

Bize göre, 1992 tek pazar olay› gerçeklefltirilmeden, Avrupa Top-
lulu¤u ülkelerinin Türkiye hakk›ndaki tav›rlar›n› aç›k ve seçik orta-
ya koymalar›n› Talep etmemiz tabii hakk›m›zd›r. Zira, son temas-
lardan da edindi¤imiz intiba odur ki, Avrupal› dostlar›m›z bizi bir
belirsizlik ve oyalama ortam›na sürüklemektedir. 1992 tek pazar›
olufltuktan sonra, bu oyalama süresi daha da uzayacakt›r. Dolay›-
s›yla Avrupa Toplulu¤u'na kabul edilelim ya da edilmeyelim, böyle
bir oyalama Türkiye'nin aleyhine olacakt›r. Çünkü Türkiye bir bek-
lenti içine itilecektir. 

Bir an önce, kabul edilip edilmeyece¤imize göre tavr›m›z› almak
mecburiyetindeyiz. Ama en önemlisi, Avrupa Toplulu¤u'na girelim
ya da girmeyelim, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel
yönden gelece¤ini çok yak›ndan ilgilendiren bu konunun bütün bo-
yutlar›yla çok ciddi bir biçimde ele al›nmas› ve tüm haz›rl›klar›n bu-
na göre yap›lmas›d›r. Bu çal›flmalar›n tam olarak yap›ld›¤›n› ve tüm
kesimlere yay›ld›¤›n› ve daha da önemlisi milletimize mal edildi¤i-
ni iddia etmek mümkün de¤ildir.

Di¤er taraftan, Türkiye, son y›llarda uygulad›¤› ve gelifltirdi¤i d›fl
politikalar›n› daha flahsiyetli bir biçimde götürmelidir. Bir taraftan
48 ‹slam ülkesiyle sürdürdü¤ü kardefllik ba¤lar›yla ekonomik iflbir-
li¤ini kuvvetlendirirken, di¤er taraftan Sovyet Sosyalist Cumhuri-
yetleri Birli¤i ve di¤er Do¤u Bloku ülkeleri yan›nda, Pasifik ve Afri-
ka ülkeleri ile olan iliflkilerini pekifltirmeli, Türkiye-‹ran-Pakistan
aras›nda oluflturulmakta olan ekonomik iflbirli¤i çal›flmalar›n› sür-
dürmeli ve OECD ülkeleriyle mevcut ba¤lar›n› fevkalade dengeli bir
biçimde güçlendirmelidir. Böylece bütün dünyadaki geliflmelere
ayak uydurabilecek ve ç›kacak zorluklar› yenecek dengeleri ara-
mal›d›r. Bu aray›fl, Türkiye'ye her gruba karfl› pazarl›k gücü de ka-
zand›racakt›r.
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1989 y›l›, al›nmas› gereken tedbirler bak›m›ndan, dengelerin fev-
kalade hassas kurulmas› gereken bir y›l olarak bilinmelidir. Asl›n-
da 1989 y›l›n›, sadece Devlet de¤il, fert olarak, aile olarak ve ifllet-
meler olarak, neticede toplumu oluflturan bütün kesimler için, bir
derlenme ve toparlanma y›l› olarak kabul etmek mecburiyetinde-
yiz. Bütçede belirlenen hedefler, bize göre, son geliflmelerin ›fl›¤›n-
da çok gerçekci olmaktan uzaklaflmaktad›r.

Bilindi¤i gibi, bütçede enflasyon hedefi yüzde 38, kalk›nma h›z›
yüzde 5, deflatör yüzde 49 ve dolar›n de¤flimesi ortalama 2170 li-
ra olarak belirlenmifltir. Dolar burada transfer harcamalar›n bütçe
içindeki a¤›rl›¤›ndan dolay› önem tafl›maktad›r.

Bu bak›mdan, bu geliflmeler karfl›s›nda e¤er enflasyonu y›l sonun-
da yüzde 55-60'larda tutabilirsek, bunu büyük bir baflar› olarak
özel kesim olarak de¤erlendirmek istiyoruz.

Tabiidir ki enflasyon tehlikesinden kurtulabilmek için Befl Y›ll›k
Planda Hedef al›nan her y›l yüzde 10'luk küçülmelerle befl y›l›n so-
nunda 10'lu rakamlara inmemiz, istikrar içinde kalk›nmam›z›n bir
garantisi olacakt›r.

K›saca Befl Y›ll›k Plana da de¤inmek istiyorum izninizle. Befl Y›ll›k
Plan, kendi içinde teknik bak›mdan çok tutarl› bir plan olarak ha-
z›rlanm›flt›r, ama hedefler biraz iyimser olarak haz›rland›¤› anlafl›l-
maktad›r. Gerçekci olmad›¤›m›z takdirde hedefleri de yakalamam›-
z›n mümkün olmad›¤›n› hat›rlamakla yetiniyoruz. 

E¤er bugün ulaflt›¤›m›z refah seviyesinin korunmas›n› ve daha da
gelifltirilmesini istiyorsak, ihracat›n art›r›lmas› gere¤ini, sadece hü-
kümetler de¤il, ifl hayat›n›n elemanlar› olarak bizler de akl›m›zdan
ç›karmamal›y›z. Döviz teminini güçleflti¤i ve döviz darbo¤az›n›n ya-
fland›¤› y›llarda, ne kadar büyük refah kay›plar›na u¤rad›¤›m›z› bir
düflünürsek; ihracata verilmesi gereken önemin de¤eri, daha aç›k-
ça ortaya ç›kacakt›r.
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Tar›m ve sanayi sektörlerini birbirinin tamamlay›c›s› olarak gör-
mekteyiz. Geliflme sürecinde tar›m ve sanayi aras›nda bir paralel-
lik sa¤lanamaz ise, bundan hem sanayi ve hem de ticaret sektörü
zarar görecektir. Tar›m, yap›s› gere¤i, belli bir himayeyi her zaman
her ülkede görmek durumundad›r. Liberal ekonominin en yayg›n
uyguland›¤› AT ülkelerinde bile, ortak bir politika izlenerek, çeflitli
araçlarla himaye edilirken; serbest piyasa modelinde tar›m sektö-
rünün, rekabetin çarklar› aras›na at›lmas›na gönlümüz raz› de¤ildir.

Alt›nc› Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›nda, kamu kaynaklar›n›n tahsisin-
de bölgelerin geliflme potansiyeli dikkate al›narak, Kalk›nmada Ön-
celikli Yöreler lehine bir uygulama yap›laca¤› ifade edilmektedir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin görüflünü de yans›tan bu po-
litikan›n, iktidar ve muhalefetiyle bütün partiler taraf›ndan benim-
senmesi ve uygulaman›n bir an evvel ve aksat›lmadan bafllat›lma-
s›, milli bir arzudur. 

Say›n Baflbakan, De¤erli Konuklar,
Burada da yine bölge toplant›lar› s›ras›nda karfl›laflt›¤›m›z ve yo-
¤un delege ziyaretlerinde bize intikal eden birkaç olay› anlatmak
istiyorum.

Bugün Do¤u Anadoluda, özellikle Erzurum'u örnek verebilirim. 22
bin müstahsilin veya besicinin kap›s›nda icra memuru takibata
geçmifltir.

Bir baflka konu, tasarruf tedbirleri içinde yat›r›mlar durdurulurken,
28 il ile tarif edilmifl olan kalk›nmada öncelikli yöreler, ki bunlar›n
zannediyorum yüzde 20'sinde organize sanayi bölgeleri inflaat› de-
vam etmektedir ve bunlar tespitlerimize göre yüzde 70'in üzerinde
tamamlanm›flt›r, özellikle do¤u ve Güneydo¤u Anadoludaki organi-
ze sanayi bölgelerinin yüzde 70'itamamlanm›fl inflaatlar›n durdu-
rulmamas›n› talep ediyoruz.

Bu yörelerdeki özel kesim yat›r›mlar›n›n art›r›lmas›n› sa¤lamak
amac›yla gecikilmeden bir özel fon oluflturulmal›d›r. 
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Önemle durulan ve bizim hemfikir oldu¤umuz bölge ve altbölge
planlar›n›n haz›rlanarak uygulamaya konulmas›n› sab›rs›zl›kla bek-
liyoruz.

Di¤er bölge müteflebbislerinin Kalk›nmada Öncelikli Yörelerde ya-
t›r›m yapmas› ve sermayenin bu yörelere çekilmesinin ola¤anüstü
teflviklerle gerçeklefltirilece¤i hususundaki kanaatimiz, çeflitli ül-
kelerdeki benzer uygulamalar ile teyid edildi¤inden; müteflebbisle-
ri Do¤u'ya yöneltecek yeni ve cezip teflviklerin getirilmesini en
kestirme çözüm olarak görüyoruz.

Türkiye'yi Ortado¤u'nun ve komflu ülkelerin tar›m ambar› haline
getirecek, enerji davam›zda çok önemli imkanlar sa¤layacak, eko-
nomimize yeni boyutlar kazand›rarak bölgeleraras› dengesizli¤in
giderilmesinde çok büyük fonksiyonlar üstlenecek olan Güneydo-
¤u Anadolu Projesi'nin, bütün s›k›nt›lara ra¤men ihmal edilmeme-
si gerekir. Bölgedeki yat›rmlara kaynak ak›fl›n›n aksat›lmadan de-
vam› ve projelerin planlanan zamanda devreye girmesi en büyük
arzumuzdur.

Ekonomik ve sosyal kalk›nman›n candamar› say›lan orta ve küçük
iflletmeler, kendi imkanlar›yla faaliyetlerini sürdürürken, baflta
hammade tedariki, finansman ve kalifiye personel temini olmak
üzere muhtelif darbo¤azlarla karfl›laflmaktad›rlar. Say›ca büyük ço-
¤unlu¤u oluflturan (%97.5), üretim gücü yüksek olan ve büyük sa-
nayiye girdi sa¤layan bu iflletmelerin her alandaki sorunlar›na çö-
züm yollar› aranmal›d›r. Her biri birer müteflebbis okulu olarak ni-
telendirilebilen ve oluflturduklar› sermaye birikimi ve di¤er olumlu
yönleriyle, büyük sanayiye geçiflte basamak olan orta ve küçük ifl-
letmelerin, üretim girdilerinden pazarlamaya kadar daha elveriflli
çal›flma flartlar›na kavuflturulmas›, iktisadi ve mali yönden rehabi-
lite edilmesi maksad›yla daima desteklenmesi gerekmektedir.

Ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel boyutlara sahip olan turizm,
döviz kazand›r›c› bir sektör olarak ekonomik aç›dan önemli oldu¤u
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kadar, milletleri birbirlerine yaklaflt›ran ve dostluk ba¤lar›n› güç-
lendiren befleri bir olgudur. Bu sektörden elde edilecek döviz ge-
lirlerini art›rabilmek için, turizm alan›nda faaliyette bulunan ifllet-
melerimizin karfl›laflt›¤› s›k›nt›lar giderilmelidir. Türk turizminin
bugünü ve yar›n› düflünülerek, turizm alan›nda e¤itilmifl vas›fl› ele-
manlar›n azl›¤›, tesislerdeki hizmetlerin eksikli¤i, ulaflt›rma, tan›t-
ma ve pazarlama t›kan›kl›klar› gibi sorunlara süratle çözümler ge-
tirilmelidir.

Sektörler bak›m›ndan en fazla üzerinde durulmas› gereken konu-
lardan da bahsetmek istiyorum. Denizcilik setörümüz h›zla d›fla
aç›lan ekonomimizin ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktan uzakt›r. Deniz ti-
caret filosunun yetersizli¤i ve yafll› gemilerden oluflmas›, gelecek-
te daha büyük problemlere yol açabilecektir. Bu yüzden deniz tica-
ret filomuzun yenilenmesi kaç›n›lmaz olmufltur. Ayr›ca d›fl ticaret-
te, özellikle ihracatta yabanc› band›ral› gemilerden yararlan›lmas›
hususu, kendi filomuzda bofl kapasitenin kalmamas› durumunda
düflünülmeli ve denizcilik setörü de her yönden desteklenmelidir. 
Madencilik setörümüz hem sanayimize hammade temini, hem de
ihraç imkanlar› çerçevesinde düflünüldü¤ünde, lay›k oldu¤u ilgiyi
toplayamamaktad›r. Liberal ekonomi uygulamas›nda bile madenci-
likle özel sektöre dönük bir politikan›n izlendi¤ini söyleyemiyoruz.
K‹T'lerin özellefltirildi¤i bu dönemde, önceki y›llarda devletlefltiri-
len madenlerin sahiplerine iadesi konusunda Hükümetimizin etkili
karar›n› beklemekteyiz. 

Önemli bir döviz kayna¤›m›z olan karayolu tafl›mac›l›¤›, 1988 y›l›n-
da bir gerileme göstermifltir. Yurt içi ekonomik faaliyetin geniflle-
mesi veya daralmas›, bu sektörümüzü do¤rudan etkilemektedir.
Daralma dönemlerinde d›fl tafl›mac›l›¤›n mevcut tafl›ma kapasite-
mizin kullan›m›na imkan vermemesi, sektörü zor durumlarda b›-
rakmamaktad›r. Avrupa ülkelerinin kendi tafl›ma filolar›na öncelik
tan›malar›, ayr›ca baz› ülkelerin de siyasi ve idari engeller ç›karma-
lar›, sektörümüzü zorlamaktad›r. Bu yüzden imkanlar›n geniflletil-
mesinde Hükümetimizin yard›m› gerekli görülmektedir.
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‹stihdam imkan›, döviz girdisi, ihracata katk›s›, bilgi ve tecrübe bi-
rikimi ve ülkeleraras› yak›nlaflma aç›s›ndan gittikçe önem kazanan
yurt d›fl› müteahhitlik hizmetleri, son y›llarda baz› s›k›nt›lar yafla-
maktad›r. D›fl müteahhitlik alan›nda karfl›lafl›lan bürokratik enge-
lelrin kald›r›lmas›, sektörün desteklenmesi aç›s›ndan gerekli görül-
mektedir. ‹ç müteahhitlik alan›nda karfl›lafl›lan en önemli sorunlar-
dan biri, istihkaklar›n büyük gecikmelerle ödenmesinden ileri ge-
len finansman darbo¤az›d›r.

Ziraat Bankas›'nca ikinci s›n›f defter tutar›n tacirler ile küçük sanayici-
ler için ihdas edilen krediler, hemen hemen hiç kullan›lamamaktad›r.
Bu kredilere ifllerlik kazand›r›lmas›, tavan›n›n yükseltilmesi ve bütün
kamu bankalar›na teflmil edilmesi, bu kesimin s›k›nt›lar›n› k›smen ha-
fifletecektir. Böylece y›llard›r talep etti¤imiz ve bu y›l uygulamaya al›-
nan tüketici kredileriyle bütünleflerek önemli bir sorun çözülecektir.

Bilindi¤i gibi konut sektörü imalat sanayiinin itici gücüdür. Bu ba-
k›mdan Hükümetçe yürütülen konut edindirme seferberli¤inde,
son aylarda toplu konut kredilerinin kullan›lmas›nda görülen du-
raklama ve darbo¤azlar›n bir an evvel giderilerek, sektöre canl›l›k
kazand›r›lmas› ve konut edinmek isteyenlerin kay›plar›n›n önlen-
mesi, acil bir mesele teflkil etmektedir. 

Enflasyonun iflletmeler üzerinde yapt›¤› olmusuz etkiler, Hüküme-
timizin ald›¤› kararlar sonucu, sabit varl›klar›n yeniden de¤erlendi-
rilmesi suretiyle k›smen giderilebilmifltir. Fiyat art›fllar› karfl›s›nda
h›zla erozyona u¤rayan iflletme sermayesinin de yeniden de¤erlen-
dirme kapsam›na al›nmas›n› acilen beklemekteyiz.

Uygulanan ekonomik model, iflletmelerin rekabet ortam›nda varl›-
¤›n› sürdürmesi esas›na dayanmaktad›r. Bunun için de sermaye
yap›s›n›n güçlendirilip, öz sermaye/borç oran›n›n yükseltilmesi ge-
rekir. Bu amaç do¤rultusunda harekete geçen bir iflletmenin ser-
maye piyasas›ndan yararlanmas› için bürokratik ifllemler sebebiy-
le yaklafl›k 10 ayl›k bir süre gerekmektedir. Bu sürenin k›salt›lma-
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s›na dönük tedbirlerin al›nmas›, iflletmelerimizin finansman s›k›nt›-
lar›n› büyük ölçüde hafifletecektir.

Say›n Baflbakan›m, De¤erli Bakanlar›m, De¤erli Konuklar,
Finansman bonolar›nda da ayn› süreç devam etmektedir. Bir taraf-
ta bürokrasiyle savafl verilip çok bürokratik engeller al›fl›l›rken, bu-
rada bürokrasinin uzamas› hakikaten oldukça piyasay› olumsuz et-
kilemektedir.

De¤erli konuklar, y›llar›n beklentisi haline gelen yeminli mali mü-
flavirlik tasar›n›n bir an önce kanunlaflmas›n› beklemekteyiz. D›fla
aç›lan sanayimizin haks›z d›fl rekabet karfl›s›nda korunmas› için
anti damping kanunu da daha fazla geciktirilmeden ç›kar›lmal› ve
uygulamaya konulmal›d›r.

Adil rekabet flartlar›n›n zedelenmesi sadece d›fl ekonomik çevre-
lerden de¤il, kanuni hükümlere uymayan baz› kamu personeli tü-
ketim kooperatiflerinin sat›fl ve pazarlama politikalar›ndan da ileri
gelmektedir. Bu uygulamalardan özellikle Anadoludaki küçük ve
orta çapta ifl yapan ticaret erbab› zarar görmektedir. Bu alanda
gerçek kooperatifçilik prensipleri uygulanarak kooperatif ortaklar›
d›fl›ndakilere sat›fl yap›lmamas› önlenmeli ve haks›z rekabet orta-
dan kald›r›lmal›d›r. Bunlar, devletin tahsis etti¤i yerlerde kiras›z
oturduklar› için, elektrik ve su gibi iflletme masraflar› ödemedikle-
ri iç in, çal›flt›rd›klar› personelin ücretlerini baflka kanallardan kar-
fl›lad›klar› için tabii ki ucuz maliyetlerle piyasadan yüzde 35-40 mal
satmaktad›rlar ve son zamanlarda otobüsleri mahallelerde dolaflt›-
r›yorlar, tüketim kooperatiflerine gidiyorlar. E¤er bunlar› liberal
ekonomi içinde geliflen Türkiye'de kooperatifler yapacaksa, benim
esnaf›m tacirim ne yapacak? 

Çok De¤erli Konuklar, 
‹ktisadi faaliyetlerin as›l hedefi insand›r. ‹nsan›n ise tek boyutlu ol-
mad›¤› bir gerçektir. Dolay›s›yla, toplumumuzdaki milli ve manevi
de¤erlere sahip ç›karak, onlar›n geliflmesini sa¤lamak mecburiye-
tindeyiz. Ekonomik baflar›lar iyi planlarla ve iyi e¤itilmifl, kendi kül-
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türüne sahip, yüksek ahlaki ve moral de¤erleri olan nesillerle sa¤-
lanabilir. Bu aç›dan, ekonominin yan›nda manevi ve kültürel de¤er-
lerimizin geliflmesine mutlak öncelik vermeliyiz. Ancak bu flekilde
dengeli bir toplum ve kendisini milletine adam›fl ça¤dafl bir genç-
lik ortaya ç›kabilir.

Muhterem Konuklar,
TOBB olarak ülkemizdeki kültür ve bilim hizmetlerine daima kendi
ölçümüzde katk›da bulunduk. Bugün karfl› karfl›ya bulundu¤umuz
sorunlar›n çözümü kadar gelece¤imizi de en do¤ru flekilde yönlen-
dirmek, ancak genifl bilimsel tart›flmalarla mümkündür. Bu cümle-
den olarak, 1981 y›l›nda düzenlenen ve Birli¤imizin de önemli kat-
k›lar›yla gerçekleflen 2. Türkiye ‹ktisat Kongresinde ülke sorunlar›
tart›fl›lm›fl ve bunlar›n çözümünde takip edilecek politikalar flekil-
lendirilmifltir. Bu defa da gene makro ve sektörel seviyelerde ülke
sorunlar›n› ele almak, her boyutta ve çok yönlü de¤erlendirmeler
yapmak, tutarl› çözüm yollar› bulabilmek, ortak politika ve strate-
jilerin tespitine zemin haz›rlamak amac›yla 3. Türkiye ‹ktisat Kong-
resinin 1990 y›l›nda yap›lmas›n› huzurlar›n›zda öneriyoruz. Kurulu-
flumuzun 40. y›l›n› da kutlama heyecan›yla bu flerefli hizmetin ger-
çeklefltirilmesinde görev almaya talibiz. Bu vesileyle, bütün milleti-
mizin ve Türk hür teflebbüs camias›n›n TOBB'nin 40. kurulufl y›ldö-
nümünü kutluyorum. 

Say›n Delegeler, K›ymetli Misafirler,
fiimdi de müsaadelerinizle faaliyetlerimize geçmek istiyordum; an-
cak, zaman›n k›tl›¤› dolay›s›yla ve ö¤leden sonra da çal›flmalar de-
vam edece¤ine göre, e¤er Yüce Divan müsaade ederlerse faaliyet-
leri burada okumak istemiyorum, zaten faaliyet raporumuz da¤›t›l-
m›flt›r, bundan sonraki konuflmalar s›ras›nda muhterem delegele-
rin sualleri olursa cevapland›r›r›m. ‹zin verir söz verirseniz baz›
aç›klamalarda bulunmak isterim. Sözlerimi burada sona erdirirken,
beni sab›rla dinledi¤iniz için flükranlar›m› sunuyorum.

fieref verdiniz, hepiniz sa¤olun, var olun. Yüce Allah'›n selam›, rah-
meti, bereketi üzerinize olsun. Sayg›lar›mla. 
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45. GENEL KURUL - 26 MAYIS 1990

Say›n Baflbakan,
Say›n Bakanlar,
Siyasi Partilerimizin Say›n Baflkanlar›,
Türk Hür Teflebbüsünün De¤erli Temsilcileri,
Aziz Misafirler,

TRT ve Bas›n›m›z›n Seçkin Mensuplar›,

Yüksek huzurlar›n›zla flereflendirdi¤iniz 45. Genel Kurulumuza hofl
geldiniz. Sizleri, flahs›m, Yönetim Kurulumuz ve çal›flanlar›m›z ad›-
na sayg› ile selaml›yor, flükranlar›m›z› arz ediyorum.

Ülkemizin kalk›nmas›, milletimizin refah seviyesinin yükselmesi,
ekonomimizin istikrar içinde geliflmesi bak›m›ndan, hür teflebbü-
sün önemini ve yerini y›llard›r dile getirmekteyiz. Bu inançla orta-
ya koydu¤umuz ilkeler ve savuna geldi¤imiz model, art›k bugün bü-
tün ç›plakl›¤›yla ortaya ç›km›fl; dünyada da ayn› yönde geliflmeler
olmufltur, aksi görüfller y›k›l›p gitmektedir.

Ekonominin özel sektör öncülü¤ünde ve ferdi teflebbüs katk›s›yla
geliflebilece¤i, insan›n hür inanç ve düflüncesiyle kabiliyetlerini or-
taya koyabilece¤i, vazgeçilmez rejimimiz olan demokrasinin bütün
müesseseleriyle çal›fl›r hale geldi¤i bir Türkiye'nin oluflmas›nda;
özel kesimin sorumlulu¤u, giderek artmaktad›r.

1980'li y›llarla birlikte, hür teflebbüs kurulufllar›n›n benimsedi¤i
flekilde, ekonomide serbest piyasa modeline geçilmek suretiyle
d›fla aç›l›rken; savundu¤umuz bu modelle ilgili uygulamalarda,
hür teflebbüsün temsilcileri olan Odalar›m›za ve Borsalar›m›za ve
onun en üst yasal kuruluflu olan Birli¤imize önemli görevler düfl-
müfltür. Bu anlay›flla, sorumlulu¤unu idrak eden Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli¤i Yönetimi; sizlerden ald›¤› destekle, ülkemizin
menfaatlerini her fleyin üzerinde tutarak, temsil etti¤i hür tefleb-
büs kurulufllar›n›n haklar›n›, her zaman ve her zeminde savuna
gelmifltir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

407411



Say›n Baflkan, Aziz Misafirler, Say›n Genel Kurul Üyeleri,
Göreve geldi¤imiz günlerde, ben ve arkadafllar›m, baz› temel pren-
sipler ortaya koyduk ve seçmifl oldu¤umuz amaçlar do¤rultusunda
çal›flmalar›m›z› sürdürdük.

Birinci temel prensip flu idi: 1980'den sonra, Türkiye'de h›zl› bir de-
¤iflim sürecine girilmiflti. Bu, hem ekonomik kavramlar›n ve idari
yap›n›n de¤iflmesi, hem de siyasi hayat›m›zda yeniden yap›laflma
döneminin bafllamas›yd›. ‹flte böyle kritik bir dönemde, Birli¤imiz
yönetimi, her an ekonomik politikalar›n içinde, fakat günlük siyasi
çekiflmelerin d›fl›nda kalacakt›. Böylece, ülke menfaatini grup
menfaatinin, grup menfaatini de kiflisel menfaatlerin üzerinde de-
¤erlendirebilecek ve camias›na hizmet edecekti.

‹kinci önemli prensip ise, kavram kargaflas› do¤uracak yaklafl›m-
lardan ar›nm›fl olarak, do¤ru verileri araflt›racak ve meseleleri ç›-
k›fl yollar›yla birlikte ortaya koyacak; ülke yarar›na do¤rular›n ya-
n›nda yer al›rken, yanl›fllarla da ne pahas›na olursa olsun müca-
dele edecekti. Bu iki prensibi baflar›yla uygulad›¤›m›z› belirtmek
isterim. 

Sizlerden ald›¤› güçle Yönetim Kurulu, öncelikle, 40 y›ld›r hizmet
verilmekte olan Birli¤imizde, yap›sal bir de¤iflikli¤i gerçeklefltir-
mifl ve yeniden teflkilâtlanm›flt›r. Amaca yönelik bir sevk idare
modeli getirilmifl, bölümlerin ifl tan›mlar› yap›larak, bilim ça¤›na
yaklaflt›¤›m›z bu dönemin gerektirdi¤i yönetime kavuflturulmufl-
tur. Burada amac›m›z, çal›flmalarda verimi art›rmak ve taban›m›-
z› oluflturan Odalar ve Borsalar›m›zla bütünleflmek, gelece¤e dö-
nük çal›flmalar› sa¤l›kl› bir biçimde sürdürebilmek olmufltur.

Bu yeni yap›laflma içinde, “D›fl ‹liflkiler” ve “Araflt›rma-Gelifltir-
me” bölümleri ile Türkiye'nin en kapsaml› “Bilgi Bankas›”n›n ku-
rulmas› yan›nda, özel ihtisas isteyen ve ekonominin geldi¤i nok-
tada ihtiyaç duyulan konularda ve sektör baz›nda oluflturulan ih-
tisas kurullar› say›labilir. Di¤er taraftan, hizmetlerin zaman›nda
ve tam yap›labilmesi için, Birli¤imiz mali bak›mdan da güçlendi-
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rilmifl; 413 kiflilik kadromuz 307'ye indirilmekle beraber, al›nan
tedbirlerle hizmet verimlili¤i birkaç kat art›r›labilmifltir.

Say›n Üyeler,
2000'li y›llar, bilim yüzy›l› olacakt›r. Bu bilgi ça¤›na girerken, Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin, meseleleri sadece tenkit eden ve
yoklan sayan bir görünümden kurtulup, baflta Hükümet olmak üze-
re ekonomiyi yöneten ve yönlendiren kurum ve kurulufllara tutarl›
görüfller bildirmesi, konulan ilmi esaslara dayal› olarak tart›flan bir
kurulufl olmas› gerekmekteydi. Bu anlay›flla, ilk defa Araflt›rma-Ge-
lifltirme bölümleri oluflturulmufl; iktisadi, sosyal ve kültürel alanlar-
da ciddi çal›flmalar yap›lm›fl ve seçilen 55 konuda araflt›rmaya bafl-
lanm›flt›r. Bunlardan 35'i tamamlanm›fl ve 28'i yay›mlanarak ilgili-
lerin bilgisine sunulmufltur.

Araflt›rma-Gelifltirme Bölümümüzün kendi uzmanlar›na ya da d›-
flar›dan seçilen uzmanlara yapt›rd›¤› bu araflt›rmalar, ilgili kurulufl-
larda ve kamuoyunda oldukça dikkat çekmeye bafllam›flt›r. Özel-
likle, y›lda bir defa yay›mlad›¤›m›z ‹ktisadi Raporumuzun Türkçe
ve ‹ngilizce nüshalar›, yurt içinde ve d›fl›nda kaynak kitap olarak
kullan›lmakta ve üç üniversitemizde de ders kitab› olarak izlen-
mektedir.

Bir baflka önemli geliflme, h›zl› de¤iflim içinde ortaya ç›kan sorun-
lar›n sa¤l›kl› bir biçimde çözülebilmesi için, Kalk›nmada Öncelikli
Yöreler, Orta ve Küçük ‹flletmeler, Müteahhitlik Hizmetleri, Ulafl-
t›rma Hizmetleri, D›fl Ticaret, Yabanc› Sermaye, Turizm ve Turizm
‹flletmeleri, Çevre Koruma gibi çok önemli konularda; resmi kuru-
lufl temsilcilerinin ve olaylar› bizzat yaflayan Oda ve Borsalar›m›z
temsilcilerinin do¤rudan kat›ld›¤› kurullar oluflturulmufltur. Oda ve
Borsalar›m›z›n ilgili meslek komitelerinden gelen görüfllerden de
yararlan›larak, bu kurullarda meseleler daha iyi bir biçimde yo¤u-
rulmufl, tart›fl›lm›fl ve çözüm yollan tespit edilmifltir. Böylece, ke-
simlerin s›k›nt›lar›na büyük ölçüde sahip ç›k›lm›flt›r. Bu yeni çal›fl-
ma flekli, inan›yorum ki önümüzdeki dönemlerde daha da önem
kazanacakt›r.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i olarak, fevkalade hassasiyet gös-
terdi¤imiz bir di¤er yaklafl›m›m›z flu alanda olmufltur: Dünyada ül-
keler aras›ndaki haberleflme ve iletiflim a¤›n›n genifllemesi yan›n-
da, Türkiye'nin çok h›zl› bir biçimde d›fla aç›lmas› neticesinde, dü-
ne nazaran bugün, Türkiye'nin tan›t›lmas› konusu, bir kez daha cid-
di boyutlar›yla gündeme gelmifltir. Bilindi¤i gibi, günümüzde eski
devlet anlay›fl› kalkm›fl, d›fl ticaret hacminin gelifltirilmesi ve iktisa-
di iflbirli¤inin kuvvetlendirilmesi için; devlet ve hükümet baflkanla-
r› ya da ilgili heyetlerce, ülkeler aras›nda dostluklar kurulmas›na
çal›fl›lmaktad›r. Bu dostluklar çerçevesinde geliflen ticari iliflkiler,
daha sa¤l›kl› bir siyasi tablonun oluflmas›nda, ülkeleri birbirlerine
ba¤lay›c› harç görevini yapmaktad›r.

Bu gerçe¤i yak›ndan yaflayan Birli¤imiz, Türkiye'nin turizm, yetifl-
mifl insangücü ve tar›m zenginlikleri ve potansiyeliyle tüm iktisadi,
sosyal ve kültürel yap›s›n› gerçek yüzüyle tan›tabilmek için, yo¤un
faaliyetlere girmifl; bir taraftan bunlar›, sesli ve görüntülü olarak,
ülkemize gelen heyetlere, yurt d›fl›nda düzenlenen konferans,
kongre, fuar ve sergilerde sunarken, di¤er taraftan ikili iliflkilere,
bölge ve uluslararas› alanda yeni boyutlar getirmifltir. Bunlar› üç
grupta özetlemek mümkündür.

Birincisi, uluslararas› veya bölgelerdeki müflterek ticaret odalar›-
n›n kuvvetlendirilmesi ve yenilerinin kurulmas›d›r. Eskiden beri
üyesi oldu¤umuz Milletleraras› Ticaret Odas› (ICC/MTO), Ekono-
mik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Teflkilât› (OECD), OECD ifl ve Sanayi Da-
n›flma Komitesi (BIAC) gibi kurulufllarla iliflkilerimiz kuvvetlendiril-
mifltir. Çeflitli komisyonlarda yo¤un görevler al›nm›fl, MTO Türk
Milli Komitesi yeni bir hüviyete kavuflturularak baflar›l› çal›flmalar
yap›lm›flt›r. Gerçekleflen bu yeni ortamda, bilindi¤i gibi bir iflada-
m›m›z, ilk defa dünyada “Örnek ifladam›” olarak seçilmifl; yine 8.
Dünya Konferans›, “Büyüme için Yat›r›m” ana slogan› ile Türki-
ye'de toplanm›fl, binlerce uzman ve yat›r›mc›n›n ülkemize gelme-
si sa¤lanm›flt›r.
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60'l› y›llar›n bafl›ndan beri ortak üyesi oldu¤umuz ve d›fl ticaret hac-
mimizde en önemli yeri iflgal eden Avrupa Toplulu¤u ile iliflkilerimi-
ze ciddi ve flahsiyetli yaklafl›mlarda bulunulmufl, bu konuda ihtisas
kuruluflumuz olan iktisadi Kalk›nma Vakf› (IKV) arac›l›¤›yla çal›flma-
lar›m›z sürdürülmüfltür. Eurochambers k›sa ad›yla bilinen ve üyesi
oldu¤umuz Avrupa Ticaret ve Sanayi Odalar› Birli¤i'nde de do¤ru-
dan kurulan iliflkiler çerçevesinde olumlu çal›flmalar›m›z olmufl, Ge-
nel Kurul toplant›lar›ndan birinin Türkiye'de yap›lmas› sa¤lanm›flt›r.

Dünya karayolu tafl›mac›l›¤›n›n üst kuruluflu olan IRU'nun 21. Dün-
ya Kongresi de Türkiye'de düzenlenmifltir.

Di¤er taraftan, 48 islam Ülkesinin oluflturdu¤u ve merkezi Kara-
çi'de bulunan islam Odalar Birli¤i'nde de önemli çal›flmalar yap›l-
m›fl ve 6. Genel Kurulu gene Türkiye'de düzenlenmifl, sonraki faali-
yetlerine de çeflitli ülkelerde aktif olarak kat›l›nm›flt›r. Böylece çok
önemli dört kuruluflun uluslararas› kongrelerinin ülkemizde ilk de-
fa yap›lmas›yla, yo¤un olarak dünya kamuoyunda Türk Ekonomisi
gündeme gelmifltir.

Türkiye-‹ran-Pakistan Ekonomik iflbirli¤i çerçevesinde Müflterek Ti-
caret Odas› (ECOChamber) kurulmufl, Balkan Ticaret Odas›'n› kur-
ma konusunda Birli¤imiz koordinatörlük görevini üstlenmifl ve bu
konuda önemli geliflmeler elde edilmifltir. Türk-Sovyet Müflterek
Ticaret Odas› kurulmas› için de Birli¤imizce Mutabakat Zapt› imza-
lanm›flt›r. Böylece iliflkilerimiz, Balkanlardan Asya ülkelerine do¤ru
yayg›nlaflt›r›lmak istenmifltir. Bu yayg›nlaflt›rma, tabiidir ki, Sovyet-
ler Birli¤i'ndeki yeni olufluma paralel olarak, Balkanlar'dan Çin'e
kadar uzanan Türk Cumhuriyetleri'nin, do¤rudan Türkiye ile ticaret
yapmas›na ve iliflkilerin gelifltirilmesine imkân verecek; s›n›r tica-
retiyle de artacak ekonomik canl›l›k, iliflkilerimize büyük katk›lar
sa¤layacakt›r. Sonuçta, baflka Cumhuriyetlerin de kat›lmalar›yla
geniflleyecek olan Müflterek Ticaret Odalar›m›z›n, bölgede güçlü
birer kurulufl haline gelece¤ini ümit etmekteyiz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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Bir baflka at›l›m olarak, Arap Ülkeleri aras›ndaki geliflme ve bütün-
leflmede, Türkiye'nin yerini oluflturma bak›m›ndan; Türk-Arap Tica-
ret Odas›'n›n merkezinin ‹stanbul'a al›nmas› ve yeniden teflkilât-
lanmas› konusunda önemli ad›mlar›n at›lmas›d›r. Ayr›ca, Körfez Ül-
keleri ve Ma¤rip Ülkeleri gibi bütünleflmelerde de yerimizi ve pay›-
m›z› almak için yo¤un çal›flmalarda bulunulmufltur.

D›fl ülkelere dönük ikinci grup çal›flmalar›m›za, ekonomik iliflkilerimi-
zin yeni bafllad›¤› ve gelifltirmek istedi¤imiz ülkelerle kurmakta oldu-
¤umuz Ekonomik ‹flbirli¤i Komitelerini örnek olarak gösterebiliriz.

Üçüncü grup çal›flmalar›m›z ise, d›fla aç›lmada, D›fl Ekonomik ‹liflki-
ler Kurulu (DE‹K) bünyesinde sürdürülen faaliyetlerimizdir. Bu konu-
da, ilgili özel kesim kurulufllar›ndan sa¤lanan aidat ve hizmet karfl›l›-
¤› al›nan ücretlerle müstakil ek bütçeler oluflturulmufl; Birli¤imiz büt-
çesinden büyük ölçüde yük kald›r›lm›fl, “kime hizmet, ona külfet” dü-
flüncesiyle bu çal›flmalar yönlendirilmifltir. Bu hususta Devlet katk›-
s›n›n da bulundu¤unu belirtmeyi önemli bir görev addetmekteyim.
Böylece, DE‹K flemsiyesi alt›nda, yasalar›n Birli¤imize verdi¤i yetkiler
çerçevesinde, 12 ülke ile ‹fl Konseyleri oluflturulmufltur.

D›fl ekonomik iliflkiler bak›m›ndan k›saca belirtti¤im bu üç grup ça-
l›flmalar›m›z neticesinde elde edilen geliflmeler, siyasi iliflkilere ze-
min haz›rlama yönünden önemli katk›da bulunmufl; ifladamlar›n›n
tan›flt›r›lmas›, resmi kurum ve kurulufllar nezdinde ifladamlar›na
yeni bir hüviyet kazand›r›lmas›, sorunlar›n ciddiyetle ele al›narak
çözüme kavuflturulmas›, ticaret hacminin art›fl› için engellerin kal-
d›r›lmas› yan›nda; müflterek yat›r›mlara yönelme, teknoloji transfe-
ri ve teknik iflbirli¤i fleklinde önemli geliflmelerin de elde edildi¤ini
belirtmek isterim. ‹hracat›n büyümesinde ve yabanc› sermayenin
ülkemize ak›fl›nda, hiç flüphesiz, Birli¤imizin bu çal›flmalar›n›n da
önemli bir katk›s› ve pay› vard›r.

Geldi¤imiz bu hakl› noktada, d›fl ülkelere yönelik çal›flmalar›m›z›n
sonuçlar›n› de¤erlendirme bak›m›ndan, iki önemli hususu daha

412

BAfiKANLARIN GENEL KURUL KONUfiMALARI

416



dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bunlardan biri, Hükümetimizin
gösterdi¤i anlay›fl içinde, ülkelerle yap›lan Karma Ekonomik Kurul
(KEK) toplant›lar›nda, Birli¤imiz üst yönetiminin resmi delege ola-
rak yer almas›d›r. Gerek ülkemizde, gerekse di¤er ülkelerde yap›-
lan toplant›lara Birli¤imiz ifltirak etmekte, Odalar›m›zdan ve Borsa-
lar›m›zdan gelen görüfllerin ›fl›¤›nda, ikili anlaflmalar›n camiam›z ih-
tiyaçlar›na uygun olarak gerçekleflmesine katk›da bulunmaktad›r.
‹kinci önemli nokta, gerek heyetlerimizin yurt d›fl›na yapt›¤› seya-
hatlerde ve temaslarda, gerekse ülkemize gelen üst düzey heyet-
lerin Birli¤imizle olan iliflkilerinde, daima olumlu geliflmeler kayde-
dilmifltir. Böylece Birli¤imizin Türk iktisadi hayat›ndaki a¤›rl›¤›, yurt
içinde oldu¤u kadar, yurt d›fl›nda da büyük ölçüde artmaktad›r.

Say›n Üyeler, De¤erli Konuklar,
Daha önce de belirtti¤im gibi, Yönetim Kurulumuz meseleleri ele
al›rken, özellikle yap›s›ndan gelen bir gerçekle çözüm yollar›n›n tes-
pit edilmesinde, ülke menfaatlerini her fleyin üzerinde tutmufltur.

Birli¤imize intikal eden sorunlar, sektörler baz›nda ve ülke çap›nda
ele al›nm›fl; Hükümete ve ilgili kurum ve kurulufllara daha sa¤l›kl›
çözüm yollan sunulmufltur. Bu süreç, zaman zaman, kararlar›n ve-
rilmesinde ve kamuoyuna duyurulmas›nda, belki de baz› gecikme-
lere sebep olmaktad›r. Ama, bize göre önemli olan, meselenin ül-
ke yarar›na çözüme kavuflturulmas›d›r. Yoksa, konunun iyice ince-
lenmeden, derhal aç›klanmas› ve bas›na intikali, her zaman çok
sa¤l›kl› çözümleri beraberinde getirmemektedir. Belki de flimdiye
kadar bize yöneltilen tenkitler buralarda odaklaflm›flt›r. Biz, sa¤l›k-
l› çözüm yolunu her fleyin önünde tutmaya çal›flt›k. 600 bini aflan
tüccar ve sanayi kuruluflumuz ile 286 Oda ve Borsam›z› temsilen
bu gerçe¤i daima göz önünde bulundurduk.

Çal›flmalar›m›zda, istiflari kurulufllar›m›z olan Konseylerin yapt›¤›
toplant›larda, kendi konular›nda ihtisas sahibi olarak dile getirilen
meseleleri de¤erlendirirken; düzenledi¤imiz Bölge Toplant›lar›,
Baflkanlar Toplant›lar›, Yüksek ‹stiflare Kurulu ve ‹htisas Komisyon-
lar› Toplant›lar›nda ülke ve camiam›z›n sorunlar› hakk›nda elde et-
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ti¤imiz bilgilerin ›fl›¤›nda, politikalar›m›z› oluflturma imkân›n› bul-
duk ve böylece meseleleri çözüme kavuflturmaya çal›flt›k.

Say›n Baflkan, Say›n Üyeler,
1988-90 Faaliyet Raporu'nu inceledi¤inizde görece¤iniz gibi, cami-
am›zla ilgili birçok konu kapsaml› olarak ele al›nm›fl ve büyük ölçü-
de çözüme kavuflturulmufltur. Hepimiz, adli mekanizman›n baz›
zorluklar›n› ticari hayat›m›zda yaflamaktay›z. Adalet ne kadar h›zl›
ifller ve tecelli ederse, adaletsizliklerin de o kadar azalaca¤›na
inanmaktay›z. Bu bak›mdan, ilgili bakanl›klar›m›zla mutabakat sa¤-
lanarak, Türkiye'de kendi üyelerimiz aras›nda, kendi üyelerimiz ile
yabanc›lar aras›nda, yabanc›lar ile yabanc›lar aras›nda ç›kabilecek
ihtilaflar›n h›zla çözüme kavuflturulmas› için, Türkiye'de ilk defa
“Tahkim Divan›”n›n kurulmas›n› gerçeklefltirdik. Tahkim Divan› ça-
l›flmalar›yla, siz üyelerimize ve Türk ticaret hayat›na önemli hizmet-
ler getirilece¤ine inanmaktay›z.

Bir baflka önemli konu, özellikle d›fla aç›lamam›fl orta ve küçük ifl-
letmelerimizin sorunlar›n›n ele al›nmas›d›r. Finansman s›k›nt›s›,
e¤itilmifl insan gücü ihtiyac›, pazar sorunlar›, teknik ve teknolojik
sorunlar, yat›r›m yerinin seçilmesi ve yat›r›mda kullan›lacak teknik-
lerin belirlenmesi gibi bir dizi sorunlar üzerinde durulmufl ve çok
olumlu rehber çal›flmalar yap›lm›flt›r. 

Bu çerçevede, Amerika Birleflik Devletleri Uluslararas› Kalk›nma
Teflkilât› (AID) ile imzalanan protokol uyar›nca, ortak yat›r›mlar› de-
¤erlendirme konusunda “Yat›r›m Projeleri Gelifltirme Dairesi” ku-
rulmufl; bu teflkilâttan sa¤lanan destek ve Birli¤imizce yap›lan kat-
k›larla, yabanc› uzmanlar›n da ifltirakiyle çal›flmalar bafllat›lm›flt›r.

Böylece, bir taraftan ekonominin d›fl›na itilmifl zor durumdaki flir-
ketlerin tahlilleri yap›larak yeniden ekonomiye kazand›r›lmas› ça-
l›flmalar› sürdürülürken; di¤er taraftan da bölgeler taranarak, ne
tür yat›r›mlar›n yap›lmas›n›n verimli olaca¤› ya da çeflitli sorunlar›
olan iflletmelerin ortak, sermayedar, pazar ve teknoloji aray›fllar›-
na çözümler getirilmektedir.
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De¤erli Arkadafllar›m,
Birli¤in sesinin yurt içinde ve yurt d›fl›nda daha kuvvetle ç›kmas›-
n›n ve kamuoyunda sayg›nl›k kazanmas›n›n araçlar›ndan biri de
yapt›¤› yay›nlard›r. Bu dönemde, bu alanda da çok önemli geliflme-
ler elde edilmifl, y›llard›r yay›mlamakta oldu¤umuz “Türkiye ‹ktisat
Gazetesi”, yeni bir anlay›flla ç›kart›l›rken; okunan, aranan ve bek-
lenen bir gazete haline getirilmifltir.

Di¤er taraftan, Birli¤imiz tarihinde ilk defa, flimdilik üç ayda bir
“Türkiye iktisat” ve alt› ayda bir “Turkey Economy” adl› Türkçe ve
‹ngilizce dergilerimizin yay›mlanmas›na bafllanm›fl, ülkemizi ve Bir-
li¤imiz faaliyetlerini tan›t›c› bu dergilerimiz, k›sa zamanda, yay›n
hayat›nda yerlerini alm›flt›r.

Türkiye'nin d›flar›da tan›t›lmas› ve temsil edilmesi konusunda, yine
bu dönemde önemli bir ad›m at›lm›fl, Brüksel'deki ve Federal Al-
manya'daki çal›flmalardan da elde edilen tecrübelerin ›fl›¤›nda; ya-
banc› ülkelerde “fahri temsilcilikler” aç›lmas›, böylece bir taraftan
Uzak Do¤u'ya uzan›rken, di¤er taraftan da Afrika Ülkelerine ve
Amerika'ya kadar bu temsilciliklerimizin yayg›nlaflt›r›lmas› kararlan
al›nm›flt›r. Önümüzdeki dönemlerde, bu kararlar›n sa¤l›kl› bir bi-
çimde uygulanmas›na geçilecektir.

Takdir edilir ki; bir kuruluflun basar› derecesi mali yap›s›na da ba¤-
l›d›r. Birli¤imizin mali bünyesinin kuvvetlendirilmesi bak›m›ndan,
geçmifl y›llara nazaran çok önemli geliflmeler kaydedilmifltir. Faali-
yet Raporu'nun incelenmesiyle görülece¤i gibi, bu hizmet yo¤unlu-
¤una karfl›l›k; gider bütçemiz, tasarruflu harcamalarla planlanan›n
alt›nda gerçeklefltirilirken, gelir bütçemiz de bulunan yeni kaynak-
larla ve imkânlarla giderek art›r›lm›fl ve bugünkü gücüne ulaflt›r›l-
m›flt›r. Böylece Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, son dört y›lda,
planlanan›n üzerinde hizmet gerçeklefltirirken, mali bak›mdan da
gücünü art›rm›fl ve son y›llar›n en kuvvetli dönemine kavuflmufltur.

De¤erli Konuklar, Say›n Üyeler,
Bütün çal›flmalar›m›z yap›l›rken, tabiidir ki, Oda ve Borsalar›m›zdan
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gelen sorunlar öncelikle ele al›nm›fl, Bilgi ‹fllem Merkezi'nde de¤er-
lendirilmifl, h›zla ilgili merciler nezdinde takip edilerek çok büyük
ölçüde çözüme kavuflturulmufltur. Özellikle tabandan gelen bu so-
runlar›n çözümünde, takdir edersiniz ki; muhataplar›m›z, üst düzey
bürokratlar ve bakanlar›m›zd›r.

‹flte bu sorumlulukla, hür teflebbüs camiam›z›n meselelerinin çözü-
münde ve haklar›n›n savunulmas›nda, çat›flma yerine, bütün ke-
simlerle uzlaflma yolu izleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, ça-
l›flmalar›nda, daha önce de belirtti¤im gibi ülke menfaatini her fle-
yin üzerinde tutmufltur. Üretim kapasiteleri de büyük rol oynam›fl-
t›r. Ayr›ca d›fl talebin güçlü olmas›, bilhassa ‹slâm ülkeleri talebinin
Türkiye'ye yönelmesi de d›fl ticaretin geliflmesine büyük katk›lar
sa¤lam›flt›r. D›fl ticarette ortaya ç›kan sevindirici durum, 1988 y›l-
ma kadar sürmüfltür. ‹hracat teflviklerinin daralt›lmas› ve yenileri-
nin yeterli olmamas›, ithalat›n yerli üreticiyi büyük güçlüklerle kar-
fl› karfl›ya b›rakacak derecede serbestlefltirilmesi ve en önemlisi
Türk liras›n›n afl›r› de¤erlendirilmesi; ihracat›n 1989 y›l›nda gerile-
mesine yol açm›flt›r. Bu politika 1990 y›l›nda da sürdürülmektedir.
Enflasyonun ilk üç ayda %14.2 artmas›na karfl›n, Dolar ve Mark
yaklafl›k %7 civar›nda de¤iflmifltir. Geçen y›l›n ayn› ay›na göre, ih-
racat %15.5 artarken, ithalat %43 oran›nda büyümüfltür.

1988 y›l›nda aç›lmaya bafllayan ithalât-ihracat aras›ndaki makas,
daha da büyümektedir. Artan d›fl ticaret aç›¤›na ra¤men, turizm,
iflçi dövizleri ve di¤er gelirlerle, geçen y›l cari ifllemler 1 milyar do-
lar civar›nda fazlal›k vermiflse de bugün için elimizde yeterli mik-
tarda döviz rezervinin bulunmas›, ekonomiyi yöneten ve yönlendi-
renleri rehavete sevketmemelidir.

Say›n Üyeler,
Türk ekonomisi son iki y›ld›r bir daralma döneminden geçmekte-
dir. 1988 ve 89 y›llar›nda büyüme h›z› düflmüfl yat›r›mlar azalm›fl
ve ekonomide sürükleyici sektör durumundaki ihracat yavaflla-
m›flt›r. Bu olumsuzluklar yan›nda enflasyon ve iflsizlik önemini ko-
rumufltur.

416

BAfiKANLARIN GENEL KURUL KONUfiMALARI

420



Bu s›k›nt›lar›n temeli, d›fl kayna¤a dayal› geniflletici politikalar›n
uygulanmas›yla yüksek büyüme h›zlar›na ulafl›ld›¤› y›llarda at›lm›fl-
t›r. Ayr›ca ülkenin ihtiyaç duydu¤u altyap› yat›r›mlar›n›n çok k›sa
süreye s›¤d›r›lmas› baz› s›k›nt›lar› beraberinde getirmifltir. Di¤er ta-
raftan takip edilen iç ve d›fl borçlanma politikas› sonunda, ekono-
minin üretken alanlar›nda kullan›lacak kaynaklan, borç ana para
ve faiz ödemeleri ile d›flar›ya transfer edilmekte; bu da kaynak k›t-
l›¤›n›n fliddetini art›rmaktad›r.

Enflasyon için takip edilen mücadeler de k›smen, enflasyonun de-
vam›na yol açm›flt›r. Talebi k›sarak enflasyonu kontrol alt›na almak
için uygulanan para ve yüksek faiz politikalar› sonucu; kaynak kul-
lan›m› maliyetlerinde art›fllar, maliyet enflasyonuna da sebep ol-
mufltur.

Türk ekonomisinin en önemli ç›kmazlar›ndan biri olarak gözüken
kamu maliyesinin zay›fl›¤› da etkisini sürdürmektedir. Kamu gelir-
leri, h›zl› geliflme yolundaki ekonomimizin ihtiyaç duydu¤u seviye-
de art›r›lamamakta; buna karfl›l›k kamu giderleri devaml› olarak
yükselmektedir. Bu yüzden bütçe ve vergi politikalar› ekonomik is-
tikrar›n sa¤lanmas›nda etkin bir araç olarak kullan›lamamaktad›r.
Esasen vergi gayretinin zay›f oldu¤u her ekonomide karfl›lafl›lan bu
sorunun, devletin sa¤lam gelir kaynaklar›na kavuflturulmas›yla çö-
zülebilece¤i muhakkakt›r. Bunun için de verginin verenden al›nma-
s› de¤il, vermesi gerekenden al›nmas› yoluna gidilmelidir.

Bir baflka önemli husus da verginin toplanmas› kadar, sarf edilme-
si konusunda, yetkililerin israftan uzak ve yerinde bir tutum içinde,
millete ve vergisini ödeyenlere güvence vermesidir.

D›fl dünyada meydana gelen çok h›zl› de¤iflmelere uyum sa¤lamak
ve bundan daha önemlisi sosyal ve siyasi huzurumuzu. bozacak
geliflmelere dur diyebilmek aç›s›ndan; ekonomik istikrar›n sa¤lan-
mas› ve düzenli bir büyüme ve geliflme seviyesinin sürdürülmesi,
çözmek zorunda oldu¤umuz en acil meselemizdir. Bu do¤rultuda
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ekonomimize yön veren ilgililere bir kere daha seslenmek istiyo-
rum: ‹ç ve d›fl dengeleri birlikte gözeten tar›m ve hizmetleri de ih-
mal etmeyen ve sanayileflme hedefini daima ön planda tutan mak-
ro ekonomik politikalar›n uygulanmas› kaç›n›lmaz olmufltur.

Bugün geliflmifl ülkelerin hepsinin de sanayileflmifl ülke haline gel-
di¤i gerçe¤i dikkate al›nd›¤›nda, kalk›nmada öncü sektörün sanayi
oldu¤unu herkes kabul etmektedir. Bu itibarla, kalk›nma strateji-
sinde sanayileflmeye özel bir önem verilmeli, yeterli teflviklerle sa-
nayi sektörünün dünya ile rekabet edebilir seviyeye ç›kar›lmas›na
çal›fl›lmal›d›r. Sanayileflme olgusundan vazgeçildi¤i anda, Türki-
ye'nin gelece¤i zor günlerle dolu olacakt›r. Ekonomik yap›y› de¤ifl-
tirerek, istihdam›n artmas›na, arz talep dengesinin kurulmas›na ve
toplum refah›n›n yükselmesine hizmet eden sanayinin geliflmesi;
ayn› zamanda sosyal huzursuzluklar› da azaltacakt›r.

Sanayileflme politikas›n›n baflar›ya ulaflmas› için, bunun di¤er poli-
tikalarla desteklenmesi flartt›r. Fakat ne yaz›k ki, ithalât rejiminde
yap›lan son de¤iflikliklerle, gümrük vergi oranlan ve fonlar› önemli
ve kapsaml› ölçüde azalt›lm›fl; böylelikle sanayideki koruma oran-
lar› fevkalade düflürülmüfltür.

Türk sanayiinde uzun vadede korumac›l›¤›n yarar getirmeyece¤i
aç›kt›r. Koruma oranlar›ndaki de¤iflikli¤in, uzun vadeli bir program
çerçevesinde de¤il, ani bir flekilde yap›lmas›; Türk sanayiini kaderi
ile bafl bafla b›rakm›fl, birçok tesis el de¤ifltirmifl ve bir k›sm› da ka-
panma durumuna gelmifltir. ‹thalât›n cazip hale getirilmesi, yerli
sanayi üretiminin azalt›lmas›na yol açacak, bu da büyümeyi olum-
suz yönde etkileyecektir. Türk insan›n›n binbir zorluk ve fedakâr-
l›kla kurdu¤u tesislere en baflta devletin sahip ç›kmas› ve sanayi-
nin makûl bir süre daha korunarak yeterli teflviklerle desteklenme-
si flartt›r. Yat›r›mc› ve sanayicinin sürpriz kararlarla karfl›laflmas›
yerine, belirli bir zaman perspektifi içinde belirlenmifl politikalar
çerçevesinde korumac›l›k kald›r›lmal›d›r. Yat›r›mc› için verilecek
en büyük güvence budur.
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‹thalat›n serbestlefltirilmesinin di¤er bir yönü de kalitesiz, standart
d›fl› ve sat›fl sonras› servis ihtiyac› karfl›lanmayan mallar tüketici-
nin zarara u¤rat›lmas›d›r. Ayr›ca ço¤u ülkeler, stoklar›n› eritmek
amac›yla, damping fiyat› uygulama ve pazar kim olma stratejisini
s›kça kullanmaktad›r. Bu, sanayimiz çok zararl› bir haks›z rekabet
ortam› do¤urmaktad›r. Anti damping yasas› ve di¤er tedbirler, bek-
lenen sonucu ya vermez ya da mekanizma a¤›r iflledi¤inden, do¤an
zararlar›n telcisi mümkün olmamaktad›r.

Takip edilen kur politikas› ve yüksek maliyetler dolay›s›yla d›fl pa-
zarlarda rekabet gücümüzün eridi¤i flu günlerde, sanayimizin mut-
laka maliyet azalt›c› tedbirlere ihtiyac› vard›r. Aksi takdirde y›llarca
h›zla gelifltirilmesinden gururland›¤›m›z ekonomi t›kan›p kalacak-
t›r. Faiz hadlerindeki düflmeye ra¤men, maliyetlerinin yüksekli¤i, ifl
âlemimizi zora koflmaktad›r. Mal girdilerimizi teflkil eden K‹T ürün-
lerine gerekçesiz zam furyas› devam etmektedir. Bu, hem sanayi-
nin maliyetlerini yükseltmekte ve hem de piyasada yüksek fiyat
bask›s› tad›r. Bütün bunlara dünya standartlar›na oranla hayli olan
elektrik enerjisi fiyatlar› da eklenince, ürünlerimizin içerde ve hem
de d›flarda rekabet gücünü nas›l koruyaca¤›n› anlamak mümkün
de¤ildir.

Sanayicimiz bu durumda, özkayna¤› ile veya d›fl kaynakla yo¤un bir
yap›ya kavuflmas› için nas›l yat›r›m yapacakt›r? Bugün için, tefleb-
büs gücünün ve yat›r›m hevesinin baya¤› alt›nda olmas› dolay›s›y-
la, yat›r›mlar›n art›r›lmas› imkânlar› görünmektedir. Çünkü, yeni
yat›r›m›n getirdi¤i maliyet art›fllar›,, rekabet gücüne ulafl›lmas›n›
engellemektedir. Di¤er taraftan, düne kadar teflvik etti¤imiz emek-
yo¤un teknolojilerle bu rekabet sürdürülememekte, her iki taraf-
tan ç›kmaza girilmifl bulunulmaktad›r.

Sanayi politikam›z ve teflvikler mutlaka bir bütün olarak yeniden
ele al›nmal› ve yönlendirilmelidir. Aksi takdirde dünün kahraman
sanayicileri, yar›n›n ithalatç›s› durumuna girecek; bundan da ülke
büyük zarar görecektir. Nitekim bu tablo, komflumuz Yunanis-
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tan'da Avrupa Toplulu¤u'na giriflle bafllam›fl ve çok ac› gerçekler
yaflanm›flt›r. Henüz Avrupa Toplulu¤u'na girmeden, pazarl›k masa-
s›na oturmadan, bu geliflmelerle karfl› karfl›ya kalmam›z; bizce ol-
dukça erken at›lm›fl bir. ad›md›r. Mutlak surette bu politikan›n göz-
den geçirilmesi gerekmektedir.

Aziz Misafirler, Say›n Üyeler,
Ekonominin geliflmesinde önemli yeri olan tafl›mac›l›k, bütünüyle,
tar›m ve sanayi ile d›fl ticaretin büyüme h›zlar›nda ortaya ç›kan
azalmalardan etkilenerek, durgun bir dönem yaflam›flt›r. Ekono-
minin seyrinden ve konjonktürel de¤iflmelerden çok çabuk etkile-
nen tafl›mac›l›kta meseleler büyümektedir. Karayolu tafl›mac›l›-
¤›nda, transit yükte meydana gelen azalma ve alternatif güzergah-
lar›n ço¤almas› sebebiyle, ât›l kapasiteler meydana gelmektedir.
Ayr›ca kullan›lmakta olan araçlar yafllanm›flt›r. Sektörün giderek
durgunlaflmas› sebebiyle araçlar›n yenilenmesi oldukça güçlefl-
mifltir. Türkiye'nin di¤er ülkelerle rekabet flans›n›n devam edebil-
mesi için, sektörün mutlaka ek teflviklerle desteklenmesine ihti-
yaç vard›r.

Di¤er taraftan denizcili¤imizde de benzer sorunlar yaflanmaktad›r.
1988 y›l›na kadar dünya deniz tafl›mac›l›¤›nda etkinli¤ini bütün
a¤›rl›¤› ile sürdüren navlun krizi gerilerde kalm›fl ve deniz ticaret pi-
yasalar›nda nispeten rahatlama olmufltur. Ancak, ülkemiz deniz ti-
caret kesimi navlun krizinin etkin oldu¤u dönemlerde bir hayli
ucuzlayan gemi fiyatlar›ndan, o günkü flartlar sebebiyle yararlana-
mam›fl ve gemi al›m› yoluna gidememifltir. 1980'li y›llar›n bafl›nda
gözlemlenen sektördeki h›zl› büyüme; zamanla duraklam›fl ve filo-
dan ç›kan gemilerle gerileme dönemine girmifl ve tonaj azalm›flt›r.

Duruma çözüm getirilmesi amac›yla Hükümetin, son zamanlarda
müflahade edilen olumlu yaklafl›mlar› memnunlukla karfl›lanm›fl-
t›r. Ancak, gemi yap›m sanayimizde durum tatmin edici düzeyden
uzakt›r. Yafll› olan filomuzun gençlefltirilmesi için yeni gemilerle
desteklenmesi ve bu amaçla gemi yap›m sanayimize de ifllerlik
kazand›r›lmas›, bunun için de finansman ihtiyac›n› karfl›layacak
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kaynaklar›n sa¤lanmas› gerekmektedir. Hükümetimizin bu konu-
yu bakanl›k düzeyinde ele almas›n› ve olumlu yaklafl›mlar›n› bek-
lemekteyiz.

Madencili¤imizin kendine has meseleleri devam etmektedir. Y›llar-
d›r çözüm bekleyen bu sorunlar üzerinde hassasiyetle durulmal›-
d›r. Yeralt› zenginliklerimizin ekonomiye daha büyük katk›da bulu-
nabilmesi için, madencili¤imiz günün flartlar›na uygun olarak des-
teklenmeli, yat›r›m flevkini k›rmayacak kal›c› politikalar uygulan-
mal›d›r.

Yat›r›m yapmadan istihdam imkân›, bilgi ve tecrübe birikimi, döviz
girdisi, ihracata katk›s› ve ekonomiyi bütünüyle canland›r›c› etkisi
olan yurt içi ve yurt d›fl› müteahhitlik hizmetlerinin desteklenmesi
ihtiyac› devam etmektedir. 

Türk müteahhitleri, Orta ve Kuzey Afrika ülkeleri d›fl›nda, yeni pa-
zarlara aç›lmaya çal›flmaktad›rlar. Bu pazarlardan daha büyük pay-
lar alabilmek için, siyasi ve ekonomik destekler sa¤lanmal›d›r. Mü-
teahhitlerimizin, rekabet edebilmesi için, uluslararas› finans kuru-
lufllar›yla iflbirli¤i imkânlar›na zemin haz›rlanmal›d›r.

‹ç müteahhitlik hizmetlerinin durumuna gelince; ekonomik s›k›nt›-
lar›n ve bürokratik engellerin sonucu zaten geç ödenen müteahhit
istihkaklar›, finansman s›k›nt›s› içindeki bu sektörü zor duruma dü-
flürmektedir. Buna ilaveten, istihkaklara uygulanan %5 oran›ndaki
stopaj, mali sorunlar› daha da art›rmaktad›r. Bu sebeple stopaj ke-
sintisi makul bir seviyeye indirilmelidir.

Turizm, mevcut imkânlar›m›z de¤erlendirildi¤inde, hem milli gelire
ve istihdama yapaca¤› katk›, hem de büyük bir döviz kayna¤› olma-
s› dolay›s›yle gerçekten önem verilmesi gereken sektörlerimizden-
dir. Ancak, turizmi cayd›r›c› altyap›n›n tamamlanmas›, öncelikle tu-
ristik bölgelerdeki halk›n e¤itilmesi ve turizmin olumsuz etkilerinin
giderilmesi gerekmektedir.
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Tar›m›n, her ne kadar milli gelir içindeki pay› giderek azalmakta ise
de; vazgeçilmez bir ekonomik faaliyet dal›d›r. ‹malât sanayii alt dal-
lar›n›n tar›ma olan ba¤›ml›l›¤› ve tar›m ürünlerindeki genifl ihracat
potansiyeli ile çiftçi ve köylünün refah seviyesinin art›r›lmas› bir
bütün olarak de¤erlendirilmelidir. Bu bak›mdan tar›m sektörü eko-
nominin geliflme seyrini yak›ndan etkileme gücüne sahiptir. Tar›m-
la ilgili politikalar›n tesbitinde bu durum gözönüne al›narak, makro
seviyede bir tar›m politikas› oluflturulmal›d›r. 

Sadece verim art›fl›n› hedefleyen politikalar, tek bafl›na yeterli po-
litikalar olmaktan uzakt›r. GAP'›n da devreye girmesiyle ortaya ç›-
kacak üretim durumu, d›fl pazar imkânlar› ve ekonominin tar›msal
ürün ihtiyac›n› da dikkate alacak politikalar›n izlenmesi gerekmek-
tedir. Bu politikalar modernizasyon, tar›m›n desteklenmesi ve ko-
runmas› alternatiflerini de kapsamal›d›r.

Hayvanc›l›¤›m›z›n meflelerinin çözümü için, düflük faizli ve yeterli
kredilerle desteklenmesi, hayvansal üretimin en önemli girdisi
olan yem fiyatlar›ndaki art›fl h›z›n›n önüne geçilmesi gibi köklü ön-
lemler al›nmas› gerekmektedir.

Tar›msal ürünlerde fiyat istikrar›n›n korunmas› herfleyden önce dü-
zenli bir üretim politikas› yan›nda, pazarlama aflamas›nda da belli
bir sistem gerektirir. Ticaret Borsalar›m›z›n bu konuda yapaca¤›
hizmet büyüktür. Bu bak›mdan Ticaret Borsalar›m›z›n ça¤›n flartla-
r›na ayak uydurmas› için giriflilen faaliyetler yan›nda, etkinliklerini
art›r›c› di¤er tedbirler üzerinde de durulmal›d›r. Borsalar›m›za bina
ve hizmet tesisi için arsa temini, kredi ve devlet deste¤i de sa¤lan-
mal›d›r. Borsalar›n il baz›nda yayg›nlaflt›r›larak etkinliklerinin art›r›l-
mas›, hayvan park ve pazar yerlerinin Ticaret Borsalar›na devredil-
mesi ve rand›manl› çal›flt›r›lmas› flartt›r. Borsalarda tescil kaçakla-
r›n›n önlenmesi ve tescil istisnalar›n›n kald›r›lmas› için gerekli dü-
zenlemeler yap›lmal›d›r. Müstahsil makbuzlar› Borsalar taraf›ndan
da¤›t›lmal›, tescil belgeleri de ibraz› gerekli belgeler gibi mütalaa
edilmeli ve tescil ücretinin tavan› art›r›lmal›d›r.
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151 say›l› ve müteakip Gelir Vergisi Genel Tebli¤leri ile getirilen,
sat›n al›nan tar›m ürünlerinin al›fl bedelleri üzerinden yap›lan Gelir
Vergisi tevkifat› ç›kar›l›fl gayesine ulaflamam›fl aksine, namuslu
mükellefi çal›flamaz hale getirirken, türedi firmalar›n artmas›na ve
buna ba¤l› olarak vergi kayb›na sebebiyet vermifltir. Faydas› görül-
meyen bu uygulama geniflletilerek tar›m ihracatç›s›na da stopaj
zorunlulu¤u getirilmiflti.

Borsalar›m›z› kapanma tehlikesi ile karfl› karfl›ya getiren bu uygu-
lamalar›n kald›r›lmas› için derhal Maliye ve Gümrük Bakan› nezdin-
de teflebbüse geçilerek 163 no.lu tebli¤in yay›nlanmas› sa¤lanm›fl-
t›r. Ancak bu yeterli de¤ildir.

151 say›l› ve müteakip tebli¤lerin mahzurlar›n› ortadan kald›rmak
ve kesin olarak çözüm getirmek maksad›yla Maliye ve Gümrük Ba-
kanl›¤› ile Birli¤imizden oluflan komitenin kararlar›n›n biran önce
yürürlü¤e konulmas› gerekmektedir.

Böylece borsa d›fl› sat›fllar önlenecek ve borsalar›m›z›n fonksiyon-
lar›n› art›rma çal›flmalar›m›z semeresini tam olarak verecektir. So-
nuçta borsalar›m›z›n sa¤l›kl› yap›ya kavuflmas›yla, vergi kay›p ve
kaçaklar› da önlenmifl olacakt›r.

Tüketiciye ve ekonominin bütün sektörlerine hizmet sunan ticaret
sektörü, modern ekonomik hayat›n gerektirdi¤i düzenlemelere ih-
tiyaç duymaktad›r. Ço¤u zaman tüketici ile tüccar›m›z› karfl› karfl›-
ya getiren ve Türk sanayiinin de d›flar›ya karfl› rekabetinde çok
önemli bir yeri olan standartlara uygunluk ve kalite güvencesini
ürünlerimize yayg›n bir flekilde kazand›rmal›y›z. Ayr›ca özellikle sa-
nayide küçük üreticilerin büyük iflletmeler karfl›s›nda rekabet gü-
cünü sürdürmeleri ve tüketicinin de fiyat yönünden ma¤duriyetini
önleyecek ve haks›z rekabeti ortadan kald›racak olan ve Birli¤imi-
zin de katk›da bulundu¤u “Rekabeti S›n›rlay›c› Anlaflmalar ve Uy-
gulamalar” hakk›nda yap›lan çal›flmalar›n h›zla kanunlaflt›r›lmas›
gerekmektedir.
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Üzerinde durmak istedi¤im bir konu da fludur: Türk özel kesimi ola-
rak, özellefltirmenin karfl›s›nda de¤iliz. Türkiye'nin gündemine
1980'li y›llarda giren özellefltirme kapsam›na bugüne kadar 76 K‹T
ve kamu ifltiraki al›nm›flt›r.

Ancak özellefltirmenin baflar›s› için birtak›m hususlara dikkat edil-
mesi gerekir. Bunlardan biri zamanlamad›r. Sermaye piyasas›n›n
geliflmiflli¤i, al›c›lar›n isteklili¤i ve mali durumu, enflasyon ve faiz
oranlar› gibi genel ekonomik flartlar, özellefltirme zaman›n›n tayi-
ninde oldukça önemli unsurlard›r. Kamu iflletmelerinde hangileri-
nin daha önce özellefltirilece¤i de üzerinde durulmas› gereken bir
konudur.

Özellefltirmede belli bir model oluflturulmal›d›r. Bu konudaki tekli-
fimiz fludur: Özellefltirilecek kurulufllar›n rehabilitasyona tabi tutul-
duktan sonra, hisse senedine dönüfltürülebilen gelir ortakl›¤› se-
netleriyle halka tan›t›lmal›, hisse senetlerinin önce çal›flanlara, yö-
re halk›na, özel kesime ve istihdam ve üretimi art›na, teknoloji ge-
tiren ve yeni pazarlar sa¤layan yabanc› sermayeye sat›fl› yoluna gi-
dilmelidir. Böylelikle, sermayenin tabana yay›larak, gelir da¤›l›m›n-
daki eflitsizli¤in k›smen giderilebilmesi, rekabet flans›n›n art›r›lma-
s› imkân› da do¤acakt›r. Ayr›ca özellefltirmenin, henüz emekleme
aflamas›nda bulunan sermaye piyasas› ve menkul k›ymetler borsa-
s›n›n geliflmesine yapaca¤› katk›y› da unutmamak gerekir.

Say›n Misafirlerimiz, Aziz Arkadafllar,
Makro seviyedeki bir de¤erlendirme ve beklentilerimiz d›fl›nda, ca-
miam›z› yak›ndan ilgilendiren baz› meselelerimizi de dile getirmek
istiyorum.

Bugün, sosyal güvenliklerini sa¤lamak amac›yla Ba¤-Kur'a ümit
ba¤lam›fl onbinlerce üyemiz, y›llardan beri sosyal güvenliklerini
tam olarak garanti alt›na alamaman›n üzüntüsünü yaflamaktad›r.
Ba¤-Kur'un emekli, dul ve yetimlerine ödedi¤i ayl›klar› ve sa¤lad›¤›
sosyal imkânlar›, SSK ve Emekli Sand›¤›'na göre çok düflük seviye-
de bulunmaktad›r. Ba¤-Kur'a ümidini ba¤layanlar, muhtaç duruma
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düflme noktas›na gelmifltir. Farkl›l›klar›n acilen giderilmesini bekli-
yoruz. Art›k Ba¤-Kur uygulamas›, yasak savma görünümünden kur-
tar›lmal›d›r.

Di¤er taraftan, Birli¤imiz ile Oda ve Borsalar›m›z personelini kapsa-
yan “Sigorta ve Emekli Sand›¤›”n›n, her ne kadar bugün için mali
durumu yeterli ise de, bir yandan üyelerin uzun vadede sosyal gü-
venliklerinin teminat alt›na al›nabilmesi, öte yandan da özellikle
küçük oda ve borsalar›m›z üzerindeki sa¤l›k yard›mlar› yükünün
kald›r›lmas› bak›m›ndan, Sand›¤›n SSK veya Emekli Sand›¤›'na
ba¤lanmas› konusundaki teklifimizin bir an önce uygulamaya geçi-
rilmesini bekliyoruz.

Sadece üyelerine hizmet götürmek amac›yla kurulan ve genellikle
kamu kurulufllar›n›n imkânlar›ndan yararlanan “tüketim koopera-
tifleri”nin herkese sat›fl yapmas›, piyasada haks›z rekabete yol aç-
maktad›r. Amaç d›fl› faaliyette bulunan bu tür kooperatifler yan›n-
da; art›k ma¤aza önlerinde bile tezgah açan, belediye ve vergi da-
irelerinin denetiminden uzak kalan seyyar sat›c›lar›n faaliyetleri de
acilen önlenmelidir.

Birçok defalar tekrar etmemize ra¤men, hâlâ, tüccar ve sanayici için
önem tafl›yan acil ihtiyaç kredisine köklü bir çözüm getirilememifltir.
15 milyon liral›k limite ç›kar›lmas› ve normal ticari faiz haddinden 10
puan düflük uygulanmas› karar›na ra¤men, faizlerin çok yüksek ol-
mas› sebebiyle, Ziraat Bankas›'n›n bu imkân›ndan yayg›n bir flekilde
istifade edilememektedir. Bu sisteme ifllerlik kazand›r›lmas› ve di¤er
kamu bankalar›na da yayg›nlaflt›r›lmas›n› beklemekteyiz.

Burada bir noktaya daha de¤inmek istiyorum. Esasen kamu kesi-
minde yolsuzluklarla mücadele etmek amac›na dönük olarak uygu-
lanmas› gereken mal beyan›n›n kapsam› geniflletilerek birçok özel
kesim kuruluflunu da içine almas›, fayda yerine karmafla getirecek-
tir. Kamu nitelikli kurulufllarda görev alm›fl ve seçilerek gelmifl ki-
fliler olarak, esasta mal beyan›na karfl› de¤iliz. Bize göre daha çok
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seçimle gelmifl ve icra organ›nda görev alm›fl Yönetim Kurullar›n›n
buna muhatap olmas›, Oda ve Borsa Meclis Üyelerinin kapsam d›-
fl› tutulmas› gerekti¤i kanaatinde oldu¤umuzu belirtiyor ve Sanayi
ve Ticaret Bakanl›¤›'nca konuya bir aç›kl›k getirilmesini temenni
ediyoruz.

Son günlerde kamuoyunda tüketicilerin baz› mallardaki fiyat art›fl-
lar›na ve özellikle et fiyatlar›na gösterdi¤i tepkiyi, demokratik top-
lum olman›n ve liberal ekonominin bir gere¤i olarak görmekteyiz.
Ancak baz› resmi kurum ve kurulufllar›n boykotlar› destekleyici
aç›klamalarda bulunmas› yerine; kal›c› tedbirler almas›n› uygun
görmekteyiz.

Bu vesileyle belirtmek isterim ki, et üreticisini desteklemek üzere,
verilmesi kararlaflt›r›lan ve 1 May›s 1990'dan geçerli olan prim sis-
temi için haz›rlanan kararlar biran önce uygulamaya konulmal›d›r.
Günümüzde çevre sorunlar›, ciddi boyutlarda a¤›rl›¤›n› hissettir-
mektedir. fiehir planlamas›, çevre düzenlemesi ve tabii dengenin
korunmas› hususunda karfl›lafl›lan sorunlar›n çözümünde, Organi-
ze Sanayi Bölgeleri'nin önemini dikkate almak durumunday›z. Ül-
kemizde ekonomik kalk›nman›n tüm bölgelere dengeli da¤›l›m›n›n
sa¤lanmas› ve bölgeler aras›ndaki sosyal ve ekonomik dengesizlik-
leri dikkate alarak sanayileflmenin sürdürülmesi gerekmektedir.
Bu bak›mdan, son y›llarda sa¤lanan desteklerle Organize Sanayi
Bölgelerinin yayg›nlaflt›r›lmas› devam ederken, karfl›lafl›lan kredi
ve finansman gibi kaynak sorunlar›n›n çözümünde beklenilen des-
tek verilmelidir.

Say›n Baflkan, Say›n Misafirlerimiz, De¤erli Üyeler,
fiimdi, biraz da d›fl dünya ile ilgili meseleler üzerinde durmak isti-
yorum. Son y›llarda meydana gelen de¤iflmeler, Dünya ekonomisi
ve siyaseti üzerinde derin etkiler yapmakta, yeni ekonomik ve si-
yasi güç odaklan oluflmaktad›r. Bunlar›n ülkemiz ve ekonomimiz
üzerindeki muhtemel etkilerini iyi de¤erlendirmek durumunday›z.
Mevcut kuvvet dengelerinin yeniden flekillendi¤i bir dönemde Tür-
kiye çok rahat de¤ildir. Türk ekonomisine yön verilirken, d›fl dün-
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yada olup bitenle daha yak›ndan ilgilenmesi bir mecburiyettir. ‹de-
olojik a¤›rl›kl› dengelerin yerini, ekonomik ve teknolojik dengelerin
ald›¤› bugünkü ortamda, Türkiye'nin iktisaden güçlenmesinin öne-
mi bir kat daha artmaktad›r. Çünkü dünya dengeleri yeniden kuru-
lurken, kendimize daha iyi bir yer bulabilmemiz, ekonomik ve sos-
yal yap›m›zla do¤rudan ilgilidir.

Uluslararas› iliflkilerde itibar›n korunmas› ve Türkiye'nin cayd›r›c›-
l›k gücünü hem siyasi, hem de askeri bak›mdan art›rmas›; ekono-
mik istikrar› ve h›zl› geliflmeyi en k›sa zamanda gerçeklefltirebilme-
sine ba¤l›d›r. Bunun için ülkemize ve milletimize hiç bir fley kazan-
d›rmayan k›s›r çekiflmeleri bir tarafa b›rak›p, dikkatlerimizi, esas il-
gilenmesi gereken alanlarda yo¤unlaflt›rmam›z gerekmektedir.

Geçmifl dönemlerdeki siyasi bloklaflmalar yerini, ekonomik birlefl-
melere terketmektedir. ABD ile Kanada, Japonya ile uzak do¤unun
yeni sanayileflen ülkeleri aras›ndaki iflbirli¤i ve Avrupa Toplulu-
¤u'nun Tek Pazara dönüflme hedefleri en çarp›c› örnekleri olufltur-
maktad›r. Do¤u Avrupa'n›n demokratikleflen sosyalist ülkelerinin
Avrupa Toplulu¤u'na girme tart›flmalar›, bu yöndeki geliflmeleri da-
ha da güçlendirmektedir. Buna karfl›l›k Türkiye'nin AT'ye girme te-
flebbüsü flimdilik sonuçsuz kalm›flt›r. ‹leride AT'nin bu konuya kar-
fl› nas›l bir tav›r tak›naca¤› da belli de¤ildir.

Asl›nda Türkiye, Avrupa Toplulu¤u'na girsin veya girmesin, Toplu-
lu¤un seviyesine ulaflmak için; ekonomik, sosyal ve kültürel den-
gelerini kurmas›, özet olarak milletin refah seviyesini yükseltmesi
ve kalk›nmas› flartt›r. Bu, dünya milletleri aras›nda kendimize hay-
siyetli bir yer edinebilmemiz için de gereklidir. Türkiye, kendine ye-
ni ufuklar ararken, milli menfaatleri her fleyin üstünde tutarak flah-
siyetli politikalar takip etmek zorundad›r.

Nitekim, 1990 Nisan ay›nda AT konusunda 5385 Meclis Üyemiz
için haz›rlanan ankete, bugüne kadar verilen cevaplar›n ilk de¤er-
lendirmesinde; üyelerimizin ço¤unlu¤u da bu görüflümüzü paylafl-
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maktad›r. Toplulu¤un y›llard›r bizi oyalad›¤› ve baflka ülkelere göste-
rilmeyen zorluklar›n Türkiye'ye uyguland›¤›n› belirten üyelerimiz, tam
üyeli¤imizin geciktirilmesinde en önemli unsurlar›n ekonomik güç,
sosyal ve kültürel yap› ile din unsuru oldu¤unu ifade etmifllerdir.

AT karfl›s›nda genelde yeterli rekabet gücünden yoksun oldu¤umu-
zu belirten mensuplar›m›z, üyeli¤in gecikmesi veya gerçekleflme-
mesi durumunda, baflka alternatifler aranmas› gerekti¤ini, s›ras›y-
la islâm Ülkeleri, Sosyalist Ülkeler ve Uzakdo¤u Ülkeleri'yle iliflki-
lerimizin art›r›lmas›n› istemektedirler.

Aziz Misafirler,
Do¤u Blokundaki geliflmeler, bir yandan sermayede ve teknolojide
ileri ülkelere genifl yat›r›m alanlar› açarken, di¤er yandan bütün
dünyay› ürünleri ile besleyen ihracatç› ülkelere de yeni pazar im-
kânlar› sa¤lam›fl bulunmaktad›r. Türkiye de ihracat› art›rma duru-
munda olan bir ülke olarak, bu yeni pazarlardan azami istifadeyi
sa¤layacak politikalar› oluflturmak ve tedbirleri almak zorundad›r.
Çünkü birçok ülkenin hesab›, yeni do¤an bu imkânlardan nas›l ve
ne ölçüde pay alaca¤› ve bu pay› nas›l azamilefltirece¤i üzerine ku-
rulmufl bulunmaktad›r.

Sözkonusu geliflmelerin Türkiye'yi ilgilendiren ikinci yönü fludur:
Bat› Avrupa ülkeleri, yeni demokratikleflen ve h›zla kalk›nma ihtiya-
c›nda olan bu ülkelere bütün imkânlar›n› seferber ederek yard›m
edecektir. Sonuçta bu hareket, Türkiye'nin bugüne kadar elde etti-
¤i d›fl kredi ve finansman kaynaklar›n›n daralmas›na yol açabilecek-
tir. Bu bak›mdan Türkiye'nin, stratejilerini tespit edip kaynaklar›n›
uzun dönemli hedeflere flimdiden yönlendirmesi gerekmektedir.

SSCB'deki de¤iflimin Türkiye'yi ve gelecek yüzy›l›m›z› ilgilendiren
en önemli yönü Türk Cumhuriyetleri meselesidir. SSCB'deki yeni-
den yap›lanma hareketi sonucu ortaya ç›kan ba¤›ms›zl›k hareket-
lerini en yak›ndan takip etmesi gereken ülke Türkiye'dir. Çünkü
Sovyet hakimiyeti alt›nda 100 milyon civar›nda Türk yaflamaktad›r.
Buralarda oluflmaya bafllayan ba¤›ms›zl›k fikrinin çok yak›n bir za-
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manda harekete dönüflmesi büyük bir ihtimaldir. Türkiye bu gelifl-
melere haz›rl›kl› olmal›d›r.

Ancak hemen flunu belirtmek gerekir ki; bu ihtimali gören ve Türki-
ye'nin büyüyüp serpilmesini istemeyenler, var güçleriyle ülkemizi
zaafa u¤ratacak her türlü harekete destek vermekte ve Türkiye'yi
yaln›zl›¤a itecek politikalar takip etmekten geri kalmamaktad›rlar.
Bu politikalar›n içinde, Türkiye ile SSCB'deki Türk Cumhuriyetleri
aras›na set çekme gibi bir strateji dahi sözkonusudur. Bu yüzden ül-
kesini seven her Türk, bu geliflmeleri yak›ndan izleyerek gerekli de-
¤erlendirmeleri yapmal›, Türkiye ve Türkler üzerinde oynanmak is-
tenen oyunlara f›rsat vermemelidir. Dost görünenlerin insaf›na s›-
¤›nmaktansa, mutlak surette çok ciddi boyutlarda tutarl› politikalar-
la gelece¤imize flimdiden yön vermemiz gerekmektedir.

Aziz Misafirler, Say›n Üyeler,
Toplum kalk›nmas›n› etkileyen unsurlardan biri de kültürel de¤er-
lerdir. Fertler ve toplumlar, kendi kültür de¤erleriyle kimlik kazan-
makta, bu de¤erlerden uzaklaflt›kça kimlik bunal›m›na düflmekte-
dirler. Bir milleti ayakta tutan kendi kültür yap›s›d›r. Bu yap›y› koru-
mak, milleti ve devleti korumakla eflde¤erdir. Bundan dolay› yaban-
c› ideolojiler, milli kültüre, kültürel de¤erlere karfl›d›r. Kültür de¤er-
leri içinde “dil”, “din” ve “milliyet” afla¤›lan›yor, yabanc› unsurlar
karfl›s›nda savunmas›z b›rak›l›yor; fakat yabanc› kültüre angaje
olanlar övülüyor, sayg› görüyor ve ödüllendiriliyorsa; o toplumda,
fanatik ve ideolojik bir tarafgirlik cereyan› var demektir. Bu da geri-
li¤in, bir baflka deyiflle ça¤d›fl› kalman›n aç›k bir göstergesidir.

Gençlerimizi, kültür zenginliklerimiz içinde, milli ve manevi de¤er-
lerle mücehhez olarak, teknolojik geliflmelere aç›k ve gelece¤e dö-
nük yetifltirebilirsek, Büyük ve Ça¤dafl Türkiye idealinin gerçeklefl-
tirilmesi kolaylaflacakt›r.

Bugün, ekonomik ve teknolojik geliflmelerin a¤›r bast›¤› bölgeler
ve ülkeleraras› geliflmelerde, esas motivasyonun milliyetçilik ve
kültür zenginli¤inden kaynakland›¤›n› görüyoruz. Japonya'n›n ge-
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liflmesinde ve Sovyetler Birli¤i'ndeki çatlama ve kabuk de¤ifltir-
mede, esas öz kültürün korunmufl oldu¤unu görmek hiç de zor ol-
mayacakt›r.

De¤erli Misafirler, Say›n Arkadafllar›m,
‹ktisadi faaliyetlerin as›l hedefi insand›r. ‹nsan›n tek boyutlu olma-
d›¤› bir gerçektir. Dolay›s›yla toplumumuzda milli ve manevi de¤er-
lere sahip ç›karak, onlar›n geliflmesini sa¤lamak mecburiyetinde-
yiz. Ekonomik baflar›lar, iyi e¤itilmifl, yüksek ahlâki de¤erleri olan
nesillerle sa¤lanabilir. Bu aç›dan ekonomik dengeleri kurarken,
sosyal ve kültürel de¤erlerimize de önem vermeliyiz.

Sosyal bar›fl için, her fleyden önce emek-sermaye-teflebbüs den-
gesinin korunmas› gerekir. 1989 y›l› iflçi iflveren iliflkileri aç›s›ndan
olumsuz bir y›l olmufl, taraflar aras›ndaki uyuflmazl›klar ve özellik-
le kamu iflletmelerinde endüstriyel ihtilaflar, ekonomimizde 2.9
milyon iflgünü kayb›na sebep olmufltur. Biz, eme¤in kutsall›¤›n› ka-
bul ediyor, vefal› ve basiretli Türk iflçisine sayg› duyuyoruz, iflçi - ifl-
veren kesimleri aras›nda çeflitli sürtüflmelere yol açacak tahrikçi
unsurlara f›rsat verilmemesinden yanay›z. Bu konuda, baflta hükü-
met olmak üzere, siyasi partilerimize ve di¤er ilgili kesimlere bü-
yük görevler düflmektedir. Birlik ve beraberlik içinde, ülke yarar›na
âdil ölçülerde fedakârl›kta bulunmak zorunday›z.

Sadece maddeyi hedef alarak ifl yapan, fakat manevi hiç bir so-
rumluluk tafl›mayan ve bu yüzden de yapt›klar› ifl ile vicdanlar›n›n
ba¤lant›s› bulunmayan insanlar ço¤ald›kça, toplumun nereye vara-
ca¤›n› da gözden uzak tutmamak gerekir. Bu anlamda Türk tücca-
r› ve sanayicisi, en az kendisi kadar ülkesinin zenginli¤ini ve kalk›n-
mas›n› düflünen kiflilerdir. Çal›flma hayat›nda, çal›flkanl›k, disiplin
ve dürüstlük esast›r. Biz, milli ekonomiyi zaafa u¤ratan gayri mefl-
ru hareketleri asla tasvip edemeyiz, dürüst tüccardan ve dürüst sa-
nayiciden yanay›z.

Geçmiflimiz, dürüst çal›flman›n örnekleriyle doludur. ‹nançlar›m›z-
da kul hakk›na verilen önem dolay›s›yla; dürüst çal›flanlar›n, flehit-
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lerle birlikte olaca¤› bildirilmifltir. Cumhuriyetimizin Kurucusu Aziz
Atatürk de tüccar›, “milletin eme¤i ve üretiminin k›ymetlendirilme-
si için, eline ve zekâs›na emniyet edilen ve bu emniyete liyakat
göstermesi gereken” kifli olarak tarif etmifltir. Hile yapan ve haks›z
kazançta bulunanlar›n hiç bir toplumda yerleri yoktur.

De¤erli Misafirler,
Ekonomik Hayat›m›z›n Mücahitleri Aziz Arkadafllar›m,
‹flte bu inançla, el ele, gönül gönüle, daha geliflmifl, daha verimli,
daha huzurlu bir Türkiye için hep beraber hizmet edece¤iz. Bu
azimle bütün güçlükleri yenecek durumday›z.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Yönetim Kurulu olarak, ülkemiz-
de bilim ve teknolojide yeni hamlelerin gerçeklefltirilebilmesi, mil-
letimizin lay›k oldu¤u refah seviyesine ulaflabilmesi, ekonomide ve
sanayide istikrarl› ve dengeli büyümenin sa¤lanabilmesi yönünde;
birlik ve beraberlik içinde, milli ve manevi de¤erlerimize ba¤l› kala-
rak, daha çok çal›flmam›z›n ve ülke meselelerine sahip ç›kmam›z›n
gere¤ini bir kere daha belirtirken; Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
¤imizin 40’›nc› y›l›n› idrak etti¤imiz bugünlerde, Türk hür teflebbü-
sünden ebediyete intikal etmifl olanlar› rahmetle an›yor, bugüne
kadar esirgemedi¤iniz güven ve deste¤iniz için sizlere flükranlar›m›
sunuyor, Birli¤imiz çal›flanlar›na da teflekkür ediyoruz. Sizleri flah-
s›m ve Yönetim Kurulu ad›na sayg›yla selaml›yorum. 
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Pek çok yanl›fl uygulamalara ve engellemelere ra¤men 
Türk ‹fladam›n›n sa¤duyulu, vatansever, ak›lc› davran›fllar› ve 

ola¤anüstü problem çözme yetene¤i sayesinde sorunlar afl›labilmekte
ve dünyaya örnek olabilecek mucizeler yarat›lmaktad›r.“
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46. GENEL KURUL - 25 MAYIS 1991 

Do¤ru Yol Partisinin Say›n Genel Baflkan›, Say›n Bakan›m,
SHP’nin Say›n Genel Sekreteri, De¤erli Milletvekilleri, De¤erli Ko-
nuklar, Hür Teflebbüs Camias›n›n Seçkin Temsilcileri,
TOBB’un 46. Genel Kuruluna hofl geldiniz. 

Hepinizi flahs›m, Yönetim Kurulum ve Birlik mensuplar›m ad›na
sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.

Sözlerime bafllamadan önce geride b›rakt›¤›m›z 41 y›l boyunca Bir-
li¤imiz bünyesinde hizmet vermifl olan tüm arkadafllar›ma huzurla-
r›n›zda en içten teflekkürlerimi sunuyor, aram›zdan ebediyen ayr›l-
m›fl olanlar› da rahmet ve minnetle an›yorum.

De¤erli Delegeler, 
Türkiye Odalar Borsalar Birli¤i’nin her genel kurulu, Türkiye’nin
gündemindeki meseleleri ciddi bir biçimde ele al›n›p, hür teflebbüs
camias›n›n nazb›n›n att›¤› bir toplant› haline gelmifltir.

Bu nedenle, ülkemizin kritik günler yaflad›¤› flu dönemde toplan-
t›m›z›n gelece¤e ›fl›k tutacak ciddi mesajlar ve öneriler getirme-
sini, hem Birli¤imiz, hem de ülkemiz aç›s›ndan hay›rl› olmas›n› di-
liyorum.

Konuflmama önce Yönetim Kurulumuzun bugüne kadar nas›l bir
görev anlay›fl›yla hareket etti¤ini aç›klamaya çal›flaca¤›m. Bundan
sonra, hür teflebbüs camias› olarak hepinizin savundu¤una inand›-
¤›m temel ilke ve hedeflere k›saca de¤inece¤im. Daha sonra da,
ekonomimizin mevcut durumu hakk›nda görüfllerimi bilgilerinize
arz edece¤im. 

Birli¤imizin rutin faaliyetleri ile ilgili konulara burada girmek istemi-
yorum. Bu konu Faaliyet Raporumuzda tetkiklerinize sunulmufl bu-
lunmaktad›r. Ancak bu konuda tüm soru ve önerilere aç›k oldu¤u-
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muzu ve bunlar› ö¤renmekten büyük memnuniyet duyaca¤›m›z› da
ifade etmek isterim.

De¤erli Konuklar,
TOBB yönetimi olarak görev anlay›fl›m›z› belirleyen faktör TOBB’un
zor koflullarda yaflama ve geliflme mücadelesi veren küçük ve or-
ta iflletmelerin a¤›rl›kta bulundu¤u Türk özel sektörünün en üst dü-
zeydeki ve en güçlü yasal temsilcisi olmas›d›r. Bu ayr›cal›kl› duru-
mumuzun gereklerini yerine getirmeyi sorumluluklar›m›zdan birisi
olarak telakki ediyoruz.

Türk Ekonomisinin, Türk Demokrasisinin ve sosyal hayat›n›n, sa¤-
l›kl› bir geliflme gösterebilmesi için bu kesimin sesinin duyurulma-
s› önemli sorunlardan birisidir.

TOBB olarak görev anlay›fl›m›z› belirleyen ikinçi önemli husus Oda-
lar›m›zla, Hükümet ve Bürokrasi ile, d›fl dünya ile, bas›n ve kamu-
oyunu oluflturan çeflitli kurum ve kurulufllar ile çok yönlü, çok bo-
yutlu bir diyalo¤u sürekli olarak temin etmeye birinci derecede
önem vermektir. TOBB’nin bu dörtlü iliflki alan›ndan herhangi biri-
siyle iliflkilerini aksatmas›n›n önemli olumsuz sonuçlar yarataca¤›-
n›n bilincindeyiz. TOBB olarak, bu iliflkilerin modern yaflam›n ge-
rektirdi¤i ve imkan verdi¤i flekilde yürütülmesinin gere¤ine de ina-
n›yoruz.

Görev anlay›fl›m›z›n üçüncü önemli unsuru, zaman içinde de¤iflen
flartlara uyum sa¤lamak, öncelikleri iyi tespit etmektir.

Çal›flmalar›m›z› sadece ekonomiyle s›n›rl› tutmay›p sosyal, kültürel
ve politik alanlarda da görüfl ve önerilerimizi ortaya koymaya özen
göstermemizdir. Ekonomik hayat›n sosyal, kültürel ve politik olay-
lardan soyutlanmas› mümkün olmad›¤› gibi bunlar aras›nda s›k› bir
ba¤lant› da mevcuttur. Di¤er bir ifade ile iktisadi alanda karar alan-
lar›n bu kararlar›n› yönlendirirken göz önünde tuttuklar› tüm fak-
törler bizim ilgili alan›m›z içerisinde olmak durumundad›r. Takip et-
ti¤imiz önemli bir husus da ülke ç›karlar›n› gözeten bir tarafs›zl›k,
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objektiflik ve yap›c›l›k ilkesine önemle riayet etmektir.

Belki hiçbir demokratik temsil kuruluflu TOBB kadar farkl› beklenti
ve de¤erlendirmelere sahip bir tabana dayanmamaktad›r. Hüküme-
tin ald›¤› her karar baz› üyelerimizi olmulu yönde etkilerken baz›la-
r›n› çok olumsuz bir yönde etkileyebilmektedir. Belli koflullar alt›n-
da baz› üyelerimiz alt›n bir y›l yaflarken, baz›lar› çökme noktas›na
gelebilmektedir. TOBB Yönetimi olarak bize yans›yan bu çeliflkili
de¤erlendirem ve beklentilere karfl› izledi¤imiz yol ülke ç›karlar›n›
ön planda tutarak, konular› objektif bir biçimde de¤erlendirmektir.
Bu durumda baz› üyelerimizin aleyhine bile olsa baz› do¤rular› des-
teklemek, ülke ç›karlar›na ve genel menfaate ayk›r› geliflmeleri de
baz› tepkiler çekmek pahas›na elefltirmek yoluna gidiyoruz. 

TOBB olarak en fazla a¤›rl›k verdi¤imiz konulardan birisi her türlü
soruna çözüm üretme ve sorunlar›n çözümüne katk›da bulunan bir
tutum izlemektir. TOBB yüzlerce kanun teklifinin haz›rlanmas›na
katk›da bulunmufl, idari kararlar›n al›nmas›nda yol gösterici olmufl
her elefltirisine bir çözüm önerisi eklemifltir. Ayr›ca, TOBB do¤ru
kararlara da daima destek vermifltir.

Dürüst, aç›k, kat›l›mc› ve rasyonel bir yönetim anlay›fl› oluflturma-
ya da birinci derecede özen gösterdi¤imizi bilhassa belirtmek isti-
yorum.

Ana hatlar›yla tan›mlamaya çal›flt›¤›m›z bu görev anlay›fl›yla hare-
ket etmek, çeflitli zorluklar arzetmektedir.

Her fleyden önce bu anlay›fl içerisinde hareket etmemiz nedeniyle
zaman zaman baz› çevrelerce politika yapmak itham›yla karfl›lafl-
maktay›z. Burada hemen flunu ifade edeyim ki TOBB gibi bir kitle
örgütünün böyle bir görev anlay›fl› içinde hareket etti¤i takdirde,
ülkenin gelece¤i konusunda al›nacak kararlardan kendisini soyut-
lamas› mümkün de¤iltir. Biz gelir da¤›l›m›ndaki bozukluklara, sa¤-
l›k ve e¤itim sistemimizdeki yetersizliklere bigane kalamay›z. Ana-

436

BAfiKANLARIN GENEL KURUL KONUfiMALARI

440



yasa’da yap›lacak de¤ifliklikler konusunda suskun duramay›z.
TOBB’un tüm bu ekonomi ötesi konularda da fikir oluflturmas›, gö-
rüfl ve önerilerini ortaya koymas› kaç›n›lmazd›r. Asl›nda bu durum
Hür Demokratik Rejimin de  temel gereklerinden birisidir.

Yönetim olarak karfl›laflt›¤›m›z bir di¤er önemli sorun da TOBB’un
Türk Özel Sektörünün en üst yasal kuruluflu oldu¤u hususunun ay-
n› çevrelerce gözard› edilmeye çal›flmas›dar. Bu husus her türlü di-
yalo¤un oluflmas›nda TOBB’un ikinci plana etilmek istenmesi flek-
linde kendisini göstermektedir. Bu gibi davran›fllar›n bizi y›ld›rma-
yaca¤›n› huzurlar›n›zda aç›kl›kla ifade ediyorum.

De¤erli Delegeler,
Yönetim olarak Camiam›z›n baz› temel ilkeler ve hedefler etraf›n-
da tam bir görüfl birli¤i içerisinde oldu¤unun kamuoyunca da bilin-
mesinin gerekti¤ine inan›yoruz.

Türk iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel hayat›n›n yönlendirilmesi ile
ilgili olarak tüm camiam›zca benimsenen temel ilkeler ve hedefler
flunlard›r:

Biz tüm müesseseleriyle ifllerlik kazanm›fl bir Hür Demokratik Re-
jime yürekten inan›yoruz. Böylece bir sistemin anayasal ve yasal
düzenlemelerden çok demokrasi bilincinin geliflmesi ve tüm ke-
simlerin demokratik de¤erlere sahip ç›kmas› ile mümkün olabile-
ce¤ini biliyoruz.

Temel özgürlüklerin geliflmesi, insan haklar›nda en ileri noktaya
ulafl›lmas›n› önemli hedeflerden birisi olarak görüyoruz. Bireyin ön
plana çkamad›¤›, kendisini tam anlam›flla özgür hissedemedi¤i bir
toplumun Yirmibirinci yüzy›l›n flartlar›na uyum göstermesi müm-
kün de¤ildir. Bireyin kenisini hür hissedebilmesi için çok partili bir
düzen içinde tuvvetler ayr›l›¤› prensibine en üst düzeyde uyulmas›-
n›n gere¤inin bilincindeyiz ve takipçisiyiz. Laiklik prensibinin de uç
görüfllerin etkisinden ba¤›ms›z olarak uyguland›¤›nda insan hakla-
r›n›n geliflmesinin temel flartlar›ndan birisi oldu¤una inan›yoruz. Bu
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konuda at›lacak her samimi ad›m›n en büyük destekçisi olaca¤›m›-
z› herkesin bilmesini istiyoruz.

Hür Teflebbüs Camias› olarak ülke bütünlü¤ünün savunucusu ve
takipçisiyiz. Ülke bütünlü¤ünü sa¤layan en önemli faktör insan
haklar›na en üst düzeyde sayg›l› olunmas› ve refah›n yayg›nlaflt›r›l-
mas›d›r. Bu amaçlar›n gerçeklefltirildi¤i bir ülkede, ülke bütünlü¤ü-
nü tehdit eden unsurlar daima yok olmaya mahkumdur. Bu anlay›fl
içinde ülke bütünlü¤ünü sa¤lama hedefine ulafl›lmas› için insan
haklar›na sayg›l› olunmas› ve refah›n yayg›nlaflt›r›lmas› konusunda
tüm engellerin afl›lmas›n›n öncelikli bir hedef oldu¤una inan›yoruz.

Ülkeleraras› bar›fl›n korunmas› ve bar›fl› tehdit eden pürüzlerin gi-
derilmesinin gere¤ine inan›youz. Türkiye’nin öncelikle tüm komflu-
lar›yla en ileri düzeyde bir dostluk ve iflbirli¤i kurmas›n›n gelecek-
teki refah ve mutlulu¤umuzun en temel koflullar›ndan birisi oldu-
¤unun bilincindeyiz. Yak›n zamanda yaflad›¤›m›z tecrübeler sava-
fl›n çözüm olmad›¤›n›, aksine çözdü¤ünden daha büyük sorunlar
yaratt›¤›n› göstermifltir. Bu nedenle Türkiye’nin ekonomik, sosyal,
kültürel iflbirli¤inin en üst düzeyde savunucusu ve öncüsü olarak
bar›fla ve iflbirli¤ine katk›da bulunmak için yapaca¤› giriflimlerin en
büyük destekleyicisi olaca¤›m›z› belirtmek istiyorum.

Say›n Delegeler,
Ülkemizdeki k›t kaynaklar›n tam ve etkin kullan›m› ve halk›m›z›n
refah›n›n h›zla art›r›labilmesi için, teflebbüs özgürlü¤ünün ve reka-
betin egemen oldu¤u serbest piyasa ekonomisinin en uygun tercih
oldu¤una inan›yoruz. Serbest piyasa ekonomisinin iflleyebilmesi
için devletin, kendisinden baflka kimsenin gerçeklefltiremeyece¤i
faaliyetleri tam olarak yapmas› (güvenlik, adalet, temel e¤itim, te-
mel sa¤l›k, altyap› gibi) büyük önem ve öncelik tafl›maktad›r. Dev-
letin Hür Teflebbüsün apabilece¤i görevleri yapmas› (sanayicilik,
bankac›l›k, ticaret vs.) büyük kaynak israf›na neden olmas› yan›n-
da, esas görevlerini yapmas›n› da engellemektedir. Devletin kendi
temel ve asli görevlerinin d›fl›ndaki ifllerle Türkiye’de Hür Teflebbü-
sün refah›n artmas›na yapabilece¤i katk›y› ve serbest piyasa eko-
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nomisinin yarataca¤› dinamizmi engelleyen temel faktörlerden bi-
risi olud¤una inan›yoruz. Bu flekilde Hür Teflebbüsün de Devletten
beklentilerinin de¤iflece¤ine inan›yoruz. Hür Teflebbüsün Devlet-
ten teflvik beklentisine girmesinin en önemli nedenin Devletin alt-
yap› e¤itim, sa¤l›k, hatta güvenlik ve adalet konusundaki görevle-
rini tam anlam›yla yerine getirememifl olmas›ndan kaynakland›¤›-
n›n herkes taraf›ndan görülmesini ve anlafl›lmas›n› istiyoruz.

Deletten beklentimiz istikrar içine büyüme ortam›n›n yarat›lmas›-
d›r. Bunun temel koflulu enflasyonun serbest piyasa mekanizmas›-
n›n ifllemesine imkan verecek düzeyde olmas›d›r. Türkiye’de son
on y›lda yaflad›¤›m›z sorunlar›n serbest piyasa ekonomisinden de-
¤il, enflasyondan kaynakland›¤›n›n bilinmesini istiyoruz.

Ülkemizde enflasyondan özel kesimin sorumlu tutulamayaca¤›n›,
enflasyonunun tek sorumlusunun kendi finansal dengesini kura-
mayan kamu kesiminin olud¤unu herkesin bilmesini istiyoruz. 

‹nand›¤›m›z temel ilke ve hedeflerden birisi de d›fla aç›lmad›r. D›fla
kapal›, rekabetçi olmayan bir anlay›fl içerisinde ülkelerinnereye gele-
bileceklerinin çarp›c› bir örne¤i Do¤u Bloku ülkelerinde görülmüfltür.

Do¤u Almanya’da bugün mevcut sanayinin %80’inin adeta çöp te-
nekesine at›lmas›, d›fl rekabete aç›k olmayan bir stratejinin ne ka-
dar büyük çaba gösterilirse gösterilsin, ne kadar büyük eserler ya-
rat›l›rsa yarat›ls›n büyük bir hüsranla sonuçland›¤›n› aç›k bir flekil-
de ortaya koymufltur. Bu nedenle Türk Hür Teflebbüsü olarak, ma-
liyetleri ne kadar a¤›r olursa olsun d›fla aç›lman›n gere¤ine inan›-
yoruz ve bu hedefin öneminin bilincindeyiz. Ancak enflasyonda ol-
du¤u gibi d›fla aç›lmada da kumanda dü¤meleri hür teflebbüsün
elinin alt›nda de¤ildir.

Bu alanda Devletin izledi¤i politikalar Hür Teflebbüsün baflar›s›n›
tayin eden temel faktörlerden birisini oluflturmaktad›r. Devletten
beklentimiz istikrarl›, bilinçli, kademeli ve belli bir program içinde
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d›fla aç›lmad›r. Hür Teflebbüs Camias› olarak d›fla aç›lman›n gerek-
lerini yerine getirmeye haz›r oldu¤umuzu her vesile ile ifade ettik.
Ancak devletin kendi program›n› bir türlü ortaya koyamam›fl olma-
s› bugünkü s›k›nt›lar›n temel kayna¤›d›r.

Say›n Delegeler,
Y›llardan beri Avrupa Toplulu¤u’na tam üyelik konusunda isteklili-
¤imizi ve kararl›l›¤›m›z› ortaya koymufl bulunuyoruz. AT’a tam üye-
lik konusunda at›lacak olumlu ad›mlar›n destekçisi ve takipçisi ol-
du¤umuzu kamuoyunun bir defa daha duymas›n› istiyorum.

AT’na tam üyelik çabam›z, sonucu ne olursa olsun Türkiye’nin d›-
fla aç›lmas› amac›na hizmet eden olumlu bir ad›md›r. AT’na tam
üyelik iste¤ini Türkiye’nin Hür Demokratik rejim, insan haklar›,
serbest piyasa mekanizmas› ve hür teflebbüse dayal›, etkin, reka-
betçi, mücadeleci, yarat›c›, kendine güvenli, uygar, müreffeh ve
bar›flç› bir toplum olma tercihinin samimi bir ifadesi olarak de¤er-
lendiriyoruz. Burada önemli olan bizim bu tercihi yapm›fl olmam›z
ve bu tercihimizde samimi olmam›zd›r. Ancak, AT ülkelerinin, ül-
kemiz aleyhine öteden eri yürüttürkleri çifte standard› da fliddet-
le k›n›yoruz.

De¤erli Arkadafllar,
‹nand›¤›m›z temel ilke ve amaçlardan birisi de refah›n tabana ya-
y›lmas› ve orta s›n›f›n güçlendirilmesidir. Küçük ve orta boy ifllet-
melerin ekonominin bel kemi¤i oldu¤unun idraki içindeyiz.

Bu kesime verilecek önem nispetinde serbest rekabet ortam›nda
dengeli kalk›nman›n gerçekleflece¤ine inan›yoruz.

Orta s›n›f›n güçlenebilmesi ve refah›n dengeli da¤›l›m› teflebbüs
özgürlü¤ünün tam olarak ifllerlik kazand›¤› ve f›rsat eflitli¤inin sa¤-
land›¤› bir ortamda, küçük ve orta iflletmelerin teflviki ile ekonomi-
deki a¤›rl›¤›n art›r›lmas› suretiyle mümkün olacakt›r. Bunun ger-
çekleflmesi herfleyden önce Devletin temel ve asli görevlerini tam
ve mükemmel olarak yerine getirmesine ba¤l›d›r.
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Ayr›ca enflasyon hastal›¤›n›n kesin olarak tedavi edilmesi gerek-
mektedir. Dünyada hiçbir despotun gelir da¤›l›m›nda enflasyonun
yapt›¤› tahribat› yapabilmesi mümkün de¤ildir.

Türkiye’de gelir da¤›l›m›n› bozan en önemli faktör, nüfusun yar›ya
yak›n bölümünü oluflturan k›rsal kesimin milli gelirden ald›¤› pay›n
giderek azalmas›d›r. Türikiye’nin öncelikle ve bilinçli olarak ele al-
mas› gereken temel ve ulusal bir hedeftir. Bu hedef ayn› zamanda
ülkemizin modernleflmesi, nüfusun ifade etti¤i pazar büyüklü¤üne
ulaflmas›, istihdam›n geliflmesi, gelir da¤›l›m›n›n düzelmesi, orta s›-
n›f›n güçlenmesi, her boyutta insan haklar› ve demokrasi konusun-
da mesafe al›nmas› aç›s›ndan önem kazanmaktad›r. Bu nedenle
hür teflebbüs camias› olarak Türkiye’de sa¤l›kl› bir flehirleflmenin
gerçeklefltirilebilmesi için gerekli tüm tedbirlerin al›nmas›n›n ta-
kipçisi ve taraflar› oldu¤umuzu belirtmek istiyorum.

De¤erli Misafirler,
Bölgeler aras› dengesizlikler ve gelir da¤›l›m›ndaki bozukluklar cami-
am›z› rahats›z etmektedir. Devletin bu konudaki görevleri tam olarak
yerine getirmemifl oldu¤u kanaatindeyiz. Devletin bölgeleraras› den-
gesizlik ve gelir da¤›l›m›n› düzeltmek için yapaca¤› hiçbir müdahale,
altyap›, e¤itim, sa¤l›k, sosyal güvenlik gibi temel hizmetleri yurt ça-
p›nda tam olarak yerine getirmesinden daha etkili olamayacakt›r.

Bu vesileyle, Ba¤-Kur üyelerine yap›lan adeta ikinci s›n›f vatandafl
muamelesinin de camiam›z› üzdü¤ünü kesinlikle ifade ediyor ve k›-
n›yorum. Büyük bölümü esnaf, küçük tüccar ve imalatç› olan Ba¤-
Kur sigortal›lar›na tan›nan hak ve imkanlar›n, di¤er sosyal güvenlik
kurulufllar›n›n düzeyine yükseltilmesi, üzerinde önemli durdu¤u-
muz sorunlardan biri olmaya devam edecektir. Önerimiz tüm sos-
yal güvenlik kurumlar›n›n tek çat› alt›nda toplanmas›d›r.

Say›n Delegeler,
Temel sorunlardan birisi de flühesiz sosyal bar›fl›n korunmas›d›r.
Hür demokratik rejime ve serbest piyasa mekanizmas›na inanc›m›z
nedeniyle toplu pazarl›k sisteminin, dolay›s›yla hür sendikac›l›k an-
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lay›fl›n›n ve grev hakk›n›n en samimi savunucusu ve takipçisiyiz.

Bu haklar›n sadece sosyal aç›dan de¤il, iktisadi  aç›dan da yarar›na
inan›yoruz. Çünkü, çal›flma koflullar›n›n iyilefltirilmesi, ücretlerin
yükseltilmesi yönündeki taleplerin ve bask›lar›n verimlili¤in artma-
s›, üretimde etkinli¤in art›r›lmas› ve rasyonalizasyon çabalar›n›n yo-
¤unlaflt›r›lmas› için itici bir güç oluflturdu¤unu ve nihayet artan üc-
retin bir maliyet unsuru olmas› yan›nda bir talep unsuru olarak iç
pazar›n canlanmas›na katk›da bulundu¤unu biliyoruz. Bu nedenle
iflçi ve iflveren iliflkilerinde taraflar›n anlay›fl ve sorumluluk içinde
hareket etmemeleri halinde ekonomi ötesi amaçlarla kolayca bir ç›-
kar çat›flmas›na dönüfltürülebilece¤i de ibretle müflahade ediyoruz.
Türk iflçisinin bu tür amaçlaraalet olmayaca¤›na inanc›m›z tamd›r.

Verimlilik art›fllar›n› gözeten, rekabet gücünü olumsuz etkileme-
yen, istihdam kapasitesini olumsuz etkilemeyen sendikal talepler
için samimi olarak destek verece¤imizi burada aç›kça belirtmek is-
tiyorum. Ülkemizde yaflanan enflastyonist ortam›n iflçi-iflveren ilifl-
kilerini ne ölçüde tehdit etti¤inin de bilincindeyiz. Ancak ne enflas-
yon ne de verimlilik art›fl› ile aç›klanmas› mümkün olmayan, tüm
ekonomiyi tahrip eden, pek çok kiflinin iflini kaybetmesine yol
açan % 500-1000’lik art›fl talepleriyle yap›lan grev uygulamalar›n›
da bu temel hakk›n istismar›na yönelik art niyetli talihsiz giriflimler
olarak de¤erlendiriyoruz. Bu tür ak›l almaz isteklerle taviz verilme-
den sonuna kadar mücadele edilmelidir.

Say›n Delegeler, K›ymetli misafirler,
Yönetim Kurulumuz k›saca aç›klamaya çal›flt›¤›m›z bu ana, ilke ve
amaçlar do¤rultusunda bugüne kadar at›lan tüm olumlu ve samimi
ad›mlar› desteklemifl bu amaç ve prensiplerden, sapma niteli¤i
gösteren her türlü icraata da karfl› ç›km›flt›r. K›saca tekrarlamak
gerekirse TOBB Yönetim Kurulu olarak;

- Hür demokratik rejimin ve insan haklar›n›n gelifltirilmesi,
- Ülkenin bütünlü¤ünün korunmas›,
- Bar›fl›n korunmas› ve uluslararas› iflbirli¤inin gelifltirilmesi,
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- Serbest piyasa ekonomisine ifllerlik kazand›r›lmas›,
- ‹stikrar içinde büyüme ortam›n›n gelifltirilmesi,
- ‹stikrarl› ve programl› bir d›fla aç›lma,
- Refah›n yayg›nlaflt›r›lmas› ve orta s›n›f›n gelifltirilmesi,
- Bölgesel dengesizliklerin ve sektörel dengesizliklerin giderilmesi,
- AT’na tam üyelik gibi temel konularda at›lacak olumlu ad›mlar›
desteklerken tüm hür teflebbüs camias›n›n görüfl ve dileklerini ye-
rine getirdi¤imiz inanc›n› tafl›yoruz.

Yukar›da belirtilen tüm konularda son 5-10 y›ld›r baz› önemli ad›mlar
at›lm›fl oldu¤unu da memnuniyetle müflahade etmekteyiz. Ancak yine
son 5-10 y›l içinde çeflitli nedenlerle bu amaç ve ilkelere tamamen ay-
k›r› olan uygulamalar›n süreklilik kazand›¤›n› hatta temel stratejinin bir
parças› haline geldi¤ini, bu presiplerin uygulanmas›nda büyük hatalar
yap›ld›¤›n› ve hatalar› düzeltmek yerine bunlar› adeta yüceltme çaba-
lar›n›n ön plana ç›kt›¤›n›, tüm bu uygulamalar nedeniyle bugün ülkenin
kritik bir noktaya geldi¤ini de maalesef teslim etmek zorunday›z.

Ancak burada tüm bu olumsuz faktörleri tek tek s›ralamak için za-
man›n müsait olmad›¤›n› takdir edece¤inizi umuyorum

Say›n Delegeler, K›ymetli Misafirler,
Son ekonomik geliflmelere de¤inerek görüfllerime aç›kl›k kazand›r-
mak istiyorum.

Türk ekonomisinin son befl y›ldaki geliflme trendine bak›ld›¤›nda,
çeflitli temel ekonomik göstergeler, plan ve program hedeflerinin
tamamen d›fl›nda ve oldukça istikrars›z bir görünüm arz etmekte-
dir. Bu istikrars›z geliflme trendi içinde herhangi bir y›lda önceki y›-
la göre yap›lan karfl›laflt›rmalar anlam›n› yitirdi¤i gibi, bazen çok
yan›lt›c› sonuçlar da verebilmektedir.

Nitekim 1990 y›l›nda Türk ekonomisinde bir önceki y›la göre olum-
lu geliflme gösteren gösterge say›s› olumsuz geliflme gösterenler-
den daha fazlad›r. Özellikle büyüme h›z›n›n %10’un üzerine ç›km›fl
olmas› dikkat çekici bir husustur. Ancak bu durum 1990 y›l›nda
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Türk ekonomisinin yüksek bir performans göstermesinden çok
1988 ve özellikle 1989 da üstüste oldukça kötü ekonomik sonuç-
lar al›nmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Örne¤in 1990 da tar›m
%11’lik bir geliflme gösterdi¤i halde ancak 1988 deki üretim düze-
yine ulaflabilmifltir.

Türk ekonomisinin özellikle 1980’lerin ikinci yar›s›ndan bu yana
adeta hiç kimsenin önceden kestirmesi mümkün olmayan bir se-
rüven izlemekte, gerek Hükümetin gerekse di¤er kifli ve kuruluflla-
r›n yapt›klar› tahminlerin tamamen d›fl›nda oluflan bu geliflmelerin
bilimsel aç›klamas› do ancak, dönem sonlar›nda belli bir ölçüde
mümkün olabilmektedir.

Bugüne kadar Türk ekonomisindeki istikrars›zl›k sorununa genellik-
le enflasyonla mücadele anlay›fl› içinde bak›lm›fl ve bu anlay›fl içinde
reçeteler aranm›flt›r. Oysa son befl-alt› y›ld›r ortaya ç›kan geliflmeler
konuya milli gelirdeki dalgalanmalar aç›s›ndan da yaklafl›lmas›n› ge-
rekli k›lmaktad›r. Milli gelirdeki dalgalanmalar enflasyonla çeflitli aç›-
lardan iliflkili olmakla birlikte enflasyondan ba¤›ms›z olarak ele al›n-
mas› gereken boyutlar› olan bir konudur. 1980’lerden sonra müz-
minleflen enflasyonla mücadele, h›zl› ve programs›z liberallefltirme
programlar› çerçevesinde ekonomideki otomatik istikrar araçlar› gi-
derek etkinli¤ini kaybetmifl, buna karfl›l›k milli gelirde dalgalanma
yaratabilecek faktörler giderek önem kazanm›flt›r.

K‹T fiyatlar›nda, teflvik politikalar›nda, koruma oranlar›nda, fonlar-
da, devlet borçlar›nda gözlenen, öngörülemez nitelikteki ani ve bü-
yük boyutlu de¤iflmeler, yönüne göre, toplam arz ve toplam talebi
önemli ölçülerde etkilemektedir.

Nitekim 1990 y›l›nda gerçek çapraz kurlardaki dolar aleyhine de-
¤iflmeler, gerekse k›sa vadeli d›fl kaynak teminindeki kolayl›klar
nedeniyle, döviz kurlar› enflasyonun oldukça alt›nda bir seyir takip
etmifl, bunun sonucu olarak milli geliri etkileyen önemli kalemler-
den biri olan ithalatta büyük bir patlama görülmüfltür.
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Böylece sadece döviz kurlar›ndaki de¤iflmeler bile ekonomideki
arz ve talep miktar›n› ve yap›s›n› önemli ölçüde etkileyebilmifltir. 

Zaman zaman faiz oranlar›n›n enflasyonla ba¤lant›s›n›n k›r›lmas›,
faizin bazen pozitif bazen negatif de¤er kazanmas›, döviz kurlar›n›n
da geliflimine ba¤l› olarak baz› dönemlerde TL’yi, baz› dönemlerde
yabanc› paralar› cazip bir kredi ve tasarruf arac› haline getirebil-
mektedir.

Nitekim 1990 y›l›nda reel faiz oranlar›n›n negatif de¤er almas› so-
nucunda reel mevduat nispeten azalm›fl, kredi talepleri artm›fl ve
özellikle tüketici kredisi uygulamas›n›n yayg›nlaflmas› ile dayan›kl›
tüketim mallar› talebi önemli ölçüde art›fl göstermifltir. Ancak, fa-
izlerin kurlar›n üzerinde seyretmesi nedeniyle d›fl kredi kullan›m› iç
kredi kullan›m›ndan daha cazip hale gelmifltir. 

Halen izlenen politikalar çerçevesinde devletin teflvik politikalar›
(yat›r›m ve ihracat) da ekonomide milli gelirin teflekkülünde ve
makro dengelerin oluflumunda istikrar arac› rolü oynamaktan çok,
dalgalanmalar› adeta teflvik eden politikalar olarak etki göster-
mektedir.

Türkiye’de gümrükler ve fonlar da hiçbir ülkede görülmeyen bir h›z-
la, öngörülmesi mümkün olmayan bir biçimde, küçük veya büyük
oranlarda geriye dönüfllü veya dönüflsüz olarak de¤iflebilmektedir.

Türkiye’deki fon uygulamas› devaml› geniflleyen kapsam› ve sürek-
li de¤iflen tahsis alanlar› ile bir destabilizasyon unsuru olmaktad›r.
Çünkü Türkiye’de fonlar, kullan›m›nda hiçbir ciddi programlaman›n
yap›lmad›¤› yedek ve serbest kaynak statüsünde yönetilmektedir.

Özet olarak denebilir ki; Türk ekonomisinde gerek toplam arz, ge-
rekse toplam talebin çeflitli unsurlar› öngörülmesi mümkün olma-
yan ve sürekli de¤iflen karmafl›k ve çok yönlü etkilerle karfl› karfl›-
yad›r. Bu sürekli de¤iflen etkilere ve güçlere karfl›l›k ekonomide
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dengeyi sa¤layabilecek otomatik istikrar unsurlar› çok c›l›z kal-
maktad›r. Bu durum geçmifl y›llarda oldu¤u gibi gelecekte de Türk
ekonomisini tehdit etmektedir.

1980’den bu yana Türkiye’de uygulanmakta olan istikrar politika-
lar› k›sa vadede sadece enflasyonu önlemeye yönelik politikalar-
d›r. Ancak bu politikalar ayn› anda milli gelirde dalgalanma yarata-
bilecek özelliklere sahiptir. Bu nedenle, bu politikalar ancak büyü-
me hedefinin ikinci, hatta üçüncü plana itildi¤i k›sa dönemer için-
de anlaml› sonuçlar verebilecek niteliktedir. 

1984’den sonra büüme hedefi ile enflasyonla mücadele hedefnin
birlikte sa¤lanmaya çal›fl›lmas› ve bu adada d›fla aç›lma hedefinin
de h›zl› bir biçimde devreye sokulmas› istikrars›zl›¤›n›n 1980 önce-
sini aratan boyutlara ulaflmas›na, dada da önemlisi ekonominin ay-
r›lmaz bir parças› haline gelmesine yol açm›flt›r.

De¤erli Arkadafllar,
Yirminci yüzy›l›n ikinci yar›s›nda baflar›l› iktisat politikalar› istikrar
içinde büyümeyi ve refah›n yayg›nlaflt›r›lmas›n› sa¤layan politikalar-
d›r. ‹stikrars›zl›k içinde büyümenin, baflar› olarak nitelendirilmesi
mümkün de¤ildir. Çünkü istikrars›zl›k ortam›nda büyümenin bir ve-
ya iki ad›m ilerisinde içinden ç›k›lmas› zor bir çukura düflülmesi ka-
ç›n›lmazd›r. Bu nedenle büyümenin sürekli k›l›nmas›, enflasyonu
kontrol atlt›nda tutan ve ödemeler dengesini düzeltici yönde olma-
s›n› sa¤layan istikrarl› politikalar›n uygulanmas› ile mümkün ola-
cakt›r.

Say›n Delegeler,
Türk ekonomisi 1991 y›l›na bir önceki y›la girerken sahip oldu¤u
avantajlardan mahrum olarak girmifltir. Buna ilaveten 1991 y›l›,
Körfez Savafl›’n›n etkisiyle flans›z bir bafllag›ç yapm›flt›r.

Türkiye 1991  y›l›nda döviz kurlar›n› enflasyonun çok alt›nda tuta-
rak enflasyonu afla¤› çekme ve arz t›k›n›klar›n› giderme flans›n›
kullanamayacakt›r. Ayn› flekilde 1991 y›l›nda uluslararas› piyasa-
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lardan k›sa vadeli kaynak çekme flans› fevkalade  s›n›rlanm›flt›r.

1991 y›l›nda dünya ekonomisinde durgunluk sinyallerinin artmas›
nedeniyle d›fl pazarlarda 1990 düzeyinde bir hareketlilik flans› da
bulunmamaktad›r.

1991 y›l›nda bütçe aç›klar›n›n da, hedeflenenden çok yüksek ol-
mas› sözkonusudur.

1991 y›l›nda devletin iç borçlanma ihtiyac› 1990’dakinden daha
fazla olacak, bu nedenle bankalar kredi veme konusunda daha se-
çici davranacaklard›r.

1991 y›l›n›n iflçi-iflveren iliflkileri aç›s›ndan daha zor bir y›l olmas›
sanayinin d›fl rekabet gücünün azalmas› sözkonusudur.

1991 y›l›nda para program›n›n aç›klanmas› gecikti¤i gibi, uygula-
mas› da 1990 y›l›na nazaran daha zor olacakt›r.

Artan döviz kuru bask›s›, faiz bask›s› ve iflgücü maliyeti bask›s›, d›fl
kaynak daralmas› sonucunda 1991’de çok  daha h›zl› ve daha yük-
sek oranlarda K‹T zamlar› kaç›n›lmaz görünmektedir.

1991 y›l›nda hava flartlar› ne olursa olsun tar›msal mallar›n fiyat
endeks art›fllar›nda 1990’da görülen nispi yavafllaman›n ortaya
ç›kma ihtimali zay›ft›r.

1991 y›l› tüketici kredisiyle yarat›lan talebin reel olarak nispeten
daha düflük bir art›fl kaydedece¤i ve tüketicilerin borç ödemeye
a¤›rl›k vererek taleplerini k›sacaklar› bir y›l olacakt›r.

Görünen bu dezavantajlara karfl›l›k 1991 y›l› baz› hususlarda 1990
y›l›ndan farkl› ivmelere sahip olacakt›r.

Döviz kurlar›ndaki nispi yükselme sonucunda ihracat›n 1991 y›l›n-
da canlanma flans›, 1990 y›l›na göre daha fazla görülmektedir.
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1991 y›l›nda sanayinin artan döviz kurlar› nedeniyle d›fl rekabete
karfl› daha etkin bir korunmayla üretimi art›rma flans› bir miktar
yükselmifl olacakt›r.

1991’in ikinci yar›s›ndan itibaren Körfez Krizi nedeniyle ertelenmifl
olan baz› yat›r›mlar›n ve projelerin devreye sokulmas› ile bir canl›-
l›k olmas› olas›l›¤› vard›r. Nihayet 1991’de özellikle y›l›n ikinci ya-
r›s›ndan sonra muhtemelen seçim ekonomisine geçilmesi nede-
niyle kamu harcamalar›nda, özellikle maafl ve ücretlerde, taban fi-
yatlar› uygulamalar›nda yap›lacak art›fllar›n talep yarat›c› etkileri
kendisini gösterebilecektir.

Tüm bu muhtemel geliflmelerin ›fl›¤›nda 1991 y›l›nda özellikle ilk
yar›da büyüme h›z›n›n düflmesi enflasyon h›z›n›n artmas› temayül-
leri kendisini gösterirken, y›l›n ikinci yar›s›nda durgunlu¤u giderici
geliflmelerin a¤›rl›k kazanmas›yl› büyümenin h›zlanma temayülleri-
nin ortaya ç›kmas›, ancak enflasyonist e¤ilimlerin artarak varl›¤›n›
sürdürmesi beklenebilir.

Say›n  Delegeler,
Bugün görünen odur ki, en iyimser tahminlerle bile 1991 y›l›nda
düflük bir büyüme h›z› ve yüksek bir enflasyon kaç›n›lmaz görün-
mektedir. Tablonun çok daha kötü ç›kmas› olas›l›¤› ise küçük de-
¤ildir. Burada esas önemli olan husus bu gidifl sürerse 1990’l› y›l-
lar›n 1980’li y›llar› da aratacak bir geliflme göstermesi olas›l›¤›n›n
kuvvet kazanmas›d›r.

Say›n Delegeler,
Yukar›da çizdi¤im tablo çerçevesinde konuflmama Türk Hür Tefleb-
büs Camias›n›n üzerinde hemfikir oldu¤unu sand›¤›m baz› temel
beklentiler ve somut önerileri ana bafll›klar›yla vererek devam et-
mek ve sözlerimi ba¤lamak istiyorum. 

‹ktisadi alanda en temel beklentimizin enflasyonun önlenmesi ve
istikrars›zl›¤›n giderilmesi oldu¤u herkesin malumudur. Bunu ger-
çeklefltirmenin yolu da her fleyden önce istenmeyen kamu aç›kla-
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r›n›n ortadan kald›r›lmas›d›r. Kamu aç›klar›n›n h›zl› bir flekilde bü-
yümesinde ve Milli Gelirin %10’unu aflmas›nda uygulanan politika-
lar›n büyük etkisi olmufltur.

Bütçe denkli¤inin sa¤lanmas› yolunda öncelikle ele al›nacak konu
bütçeler üzerinde iç ve d›fl borç yükünün hafifletilmesidir.

Bütçe denkli¤i, normal vergi gelirleri ile sa¤lanarak, Hazinenin,
ekonomide teflekkül eden fonlara el koymas› önlenemedi¤i süre-
ce, özel teflebbüsün yat›r›mlar› için kaynak bulmas›, üretimi ve is-
tihdam› art›rmas› mümkün olmayacakt›r.

Türk ekonomisinde vergi kayb›n›n, vergi kaça¤›n›n çok üzerinde ol-
du¤u inanc›nday›z. Vergi kayb›, ço¤u zaman vergi kayb› olarak gö-
rüldü¤ünden, ekonominin yeterli bir vergi performans› göstermedi-
¤i fleklinde yorumlanmaktad›r.

Bütün bütçe aç›klar›n›n ulaflt›¤› boyutlar karfl›s›nda vergi veren mü-
kellefi bezdirici vergi denetimleri ile soruna çare araman›n çözüm
olmad›¤›n› bilhassa belirtmek istiyorum. Bütçe aç›¤›n› azaltacak ve
vergi gelirlerini art›racak as›l önlemler baflka alanlarda aranmal›d›r.

Türk vergi sisteminin adil, daha düflük oranl› ve yayg›n olmas› ve
enflasyonun iflletmelerin sermayeleri üzerindeki y›k›c› etkilerini gi-
derici bir yap›ya sahip bulunmas› gerekmektedir.

Vergi, kendi kayna¤›n› kurutmamal›d›r. Bu amaçla önerdi¤imiz enf-
lasyon muhasebesi, biran evvel vergi mevzuat›m›zda yer almal›d›r.

K‹T finansman aç›klar›na K‹T’lerin özellefltirilmesi, sat›lmas›, hiçbir
fley yap›lamaz ise kapat›lmas› suretiyle çare bulunmas› istenmekte-
dir. K‹T’lerin bölge ekonomisi ve istihdam aç›s›ndan tafl›d›¤› önem
karfl›s›nda k›sa sürede kapat›lmalar›n›n birçok ekonomik, sosyal ve
hatta politik sorunlar ç›karaca¤› unutulmamal›d›r. K‹T’ler bugünkü
yap›s›yla hazineye de¤il, as›l tüketiciye daha do¤rusu Millete yüktür.
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K‹T’ler inhisarc› yap›lar› ile Hazineye, Devlete de¤il, as›l tüketiciye,
millete yüktür. Ancak, K‹T’lerin verimli çal›flmas›n› sa¤layacak ted-
birleri almadan K‹T’lerden flikayet etmenin de bir anlam› yoktur.

K‹T’lerin rasyonel çal›flmalar›, Hazineye yük olmadan ihtiyaç duy-
duklar› kaynaklar› yaratabilmeleri için bunlar›n özellefltirilmesi en
kestirme ve etkili çaredir. Bu alanda son senelerde sarfedilen bü-
tün çabalara ra¤men, baflar›l› sonuçlar al›nd›¤› söylenemez. Özel-
lefltirme politikas›n›n baz› hallerde belirli hedefleri olmamas›, Hazi-
neye gelir sa¤lamak maksad›yla alelacele uygulanmas› ve nihayet
Sermaye Piyasas› ve Menkul K›ymetler Borsas›’n›n henüz geliflme
sürecinin bafl›nda bulunmas›, özellefltirme operasyonlar›ndan bek-
lenen verimlili¤in elde edilmesini engelleyen belli bafll› etkenleri
teflkil etmektedir. Devletin ekonomideki a¤›rl›¤›n› azaltmak ve te-
kelleri k›rarak piyasa ve rekabet ekonomisini gelifltirmeyi amaçla-
yan özellefltirmede, blok sat›fllardan kaç›nmak laz›md›r. Zira, blok
sat›fllarda Devlet küçülse bile tekeller k›r›lmamakta, Devlet tekeli
yerine baflka çeflit tekeller ortaya ç›kmaktad›r.

Genel ekonomi politikas›yla ilgili olarak bir di¤er önemli beklenti-
miz, üç temel fiyat niteli¤inde olan ve ekonominin gidiflini çok yön-
lü bir biçimde ve hem k›sa hem de uzun vadeli olarak etkileyen fa-
iz, temel mal ve faktör fiyatlar›n›n istikrar›n›n temini ve bu fiyatlar
aras›nda optimal dengenin kurulmas›d›r.

Genel ekonomi politikalar›yla ilgili olarak de¤inmek istedi¤im
önemli bir konu da d›fla aç›lmayla ilgili istikrars›zl›k unsurlar›n›n ve
t›kan›klar›n giderilmesidir.

De¤erli Arkadafllar,
Türkiye’nin son y›llarda ihracat›n gelifltirilmesi hedefini adeta unut-
tu¤u gözlenmektedir. ‹hracat›m›z›n 11-12 milyar s›n›r›nda durakla-
mas› kabul edilmez bir olgudur.

Bu nedenle Türkiye’nin ihracat›n› art›rma ve gelifltirme hamlesine
sürekli olarak devam etmesi ve ihracat›n büyümeye öncülük ede-

450

BAfiKANLARIN GENEL KURUL KONUfiMALARI

454



cek bir faktör haline gelmesi sa¤lanmal›d›r. ‹hracat›n teflviki, sana-
yin ve üretimin teflviki ile birlikte yürütülmelidir. ‹hracat art›fl› üre-
timi, üretim art›fl› ihracat› kamç›layacakt›r.

Son iki y›ld›r d›fla aç›lma ve serbestlefltirme politikas› sonucu, sa-
nayi gerekli teflvikten mahrum kal›rken, yüksek enflasyon ve yük-
sek faiz sonucu da ortaya ç›kan belirsizlikten afl›r› ölçüde etkilen-
mektedir. Geliflmeler ülkeler dahi, sanayin korunmas› ve teflvikini,
reaksiyon çekmemek için ço¤u zaman gizli ve dolambaçl› yollar-
dan sa¤lamakta, bu mümkün olmad›¤› takdirde, aç›k destek ve
sübvansiyonlara baflvurmaktan dahi çekinmemektedir.

Durum böyleyken, Türkiye’nin prensipler u¤runa tek tarafl› taviz
vermesi ve sanayini ve sanayicisini, korumas›z, teflviksiz b›rakma-
s›, ifladamlar› için anlafl›lmaz bir davran›flt›r.

Say›n Delegeler,
Üzerinde durdu¤umuz temel hususlardan birisi sanayileflmenin de-
vam›d›r. D›fla aç›k rekabetçi ekonomi ancak d›fla yönelik sanayiler
kurulmas› ile mümkündür. Son on y›ld›r Türkiye’nin bu alanda cid-
di hamleler yapabildi¤ini söylemek maalesef mümkün de¤ildir. Bu-
gün ihracat›m›z›n önemli bir bölümü ithal ikamesi döneminde ku-
rulmufl sanayiler arac›l›¤›yla yürütülmektedir.

D›fl ekonomik iliflkiler konusunda önemli bir husus da AT baflta ol-
mak üzere uluslar aras› iflbirli¤i ve entegrasyon politikalar›d›r. Bu
politikalar›n baflar›s›n› tayin eden temel faktör pazarl›k gücüdür.
Türkiye’nin pazarl›k gücünü artt›rabilmesi için iki hususa dikkat
edilmesi önem tafl›maktad›r. 

Bunlardan birincisi kendisini sürekli olarak AT’na tam üyelik konu-
sunda haz›rlamak, ikincisi de sürekli olarak yeni iflbirli¤i imkanlar›
gelifltirmeye çal›flmakt›r. Bu nedenle Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i
Projesi, ‹ran ve Pakistan ile ‹flbirli¤ini Gelifltirme Projesi nihayet
ABD ve Kanada ile ‹flbirli¤i Projesi konular›nda yap›lan çabalar sür-
dürülmelidir.
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Say›n Delegeler,
Nüfusun yar›s›na yak›n k›sm›n›n tar›m ve hayvanc›l›kla geçindi¤i ül-
kemizde bu kesimin kaderine terk edilmesi do¤ru de¤ildir. Bir an
önce verimlilik art›fllar› yan›nda, d›fl Pazar talebini göz önüne alan
ve tar›msal gelir dengesizli¤ini gidermeyi hedefleyen yeni bir tar›m
ve hayvanc›l›k politikas›n›n uygulanmaya konulmas›n›n gerekti¤ine
bir kere daha dikkatleri çekmek istiyorum. Bunun için AT ortak ta-
r›m politikalar›na paralellik sa¤lanmas› amac›yla harekete geçilme-
si yararl› olacakt›r. 

Bu arada genifl bir kesimi ve camiam›z› yak›ndan ilgilendiren bu¤-
day borsas› düzenlemelerinin 5590 say›l› Kanun çerçevesinde Tica-
ret Borsalar›n›n çal›flma alan› içine dahil edilmesi gerekmektedir. 

Madencilik sektörü, son on y›ld›r uygulamada oldu¤u söylenen li-
beral ekonomik kararlardan hiç istifade edememifl ve bu alanda
halen koyu bir devletçilik anlay›fl›n›n hüküm sürmesi sonucu sek-
törün Gayri Safi Yurt ‹çi Has›la içindeki pay› y›llard›r %2 seviyelerin-
de kalm›flt›r.

1978 y›l›nda getirilen demir, bor ve kömür madenlerinin devlet
eliyle iflletilmesine yönelik kanunla bir devlet sektörüne dönüfltü-
rülmüfl ve bilahare yürürlü¤e konulan 3213 say›l› Maden Kanunu
ile de bu devletçi politika aynen muhafaza edilmifltir. Genelde sür-
dürüldü¤ü söylenen liberal ekonomik politikalar›n bu sektöre yan-
s›t›lmas›nda sektörün geliflimi aç›s›ndan zaruret vard›r. Bu de¤iflik-
li¤in ilk ad›m› ise devletletlefltirilen madenlerin eski hak sahipleri-
ne iadesi fleklinde olmal›d›r.

Ayr›ca Madencilik Fonu Yönetim Kurulu’nda özel sektörü temsilen
TOBB’dan bir üyenin bulundurulmas›nda yarar gördü¤ümüzü be-
lirtmek isteriz.

Say›n Delegeler,
Bankac›l›k sektörü ile ilgili görüfl ve önerilerimizi de iletmek istiyo-
rum. Çünkü bu sektördeki sorunlar tüm ticari ve s›nai hayat›m›za
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yans›maktad›r. Tüm bankac›l›k sisteminde kamu bankalar›n›n ve
kamu müdahalelerinin büyük bir a¤›rl›k tafl›mas› sektörün rekabet-
çi bir yap› kazanmas›n› ve kaynaklar›n en etkin bir biçimde kulla-
n›lmas›n› engellemektedir. Bu nedenle; kamu bankalar›n›n tabi ol-
duklar› özel statü kald›r›larak tüm bankalar›n ayn› mevzuat hüküm-
lerine (Bankalar Kanunu) ba¤l› hale getirilmesi sa¤lanmal›d›r.

Hükümetin ve ba¤l› kurulufllar›n bankalar üzerinde sahip olduklar›
müdahale yetkileri en aza indirilmelidir. Bugünkü mevduat faizle-
riyle kredi faizleri aras›ndaki fark makul bir düzeye acilen indirilme-
lidir. Türk ekonomisinin, Türk yat›r›mc›s›n›n ve tüccar›n›n bu kredi
faizleriyle yat›r›m yapmas› bir yana ayakta durmas› dahi mümkün
de¤ildir. 

Bugünkü banka kredi faizleriyle tefeci faizleri ayn› seviyeye gelmifl-
tir. Arada iki tane fark vard›r; bankadan kredi ald›¤›m›z zaman faizi
masrafa yazabilmektesiniz, tefeciden ald›¤›n›z zaman faizi masraf
yazamamaktas›n›z. Ancak kolayl›k vard›r, bankalardan kredi almak
için anan›z a¤lamaktad›r, tefeciden daha kolay para almaktas›n›z.
Tabii burada bankalar› suçlamak istemiyorum. Burada suç, devletin
bankalara yükledi¤i külfetten kaynaklanmaktad›r. Bu külfetler bir
an evvel asgariye indirilmesi ve kredi faizleri düflürülmelidir.

De¤erli arkadafllar›m, bildi¤iniz gibi, birkaç gün önce verilen bir ka-
rarla faizlerde birkaç puanl›k düflme yap›ld›. Onun üzerine gazete-
ciler benden beyanat istediler. "Ne diyorsunuz" dediler, ben de be-
yanat verdim. Hemen ikinci günü, Say›n Cumhurbaflkan›, benim bu
beyanat›ma karfl›l›k Bursa’da karfl›l›k verdi. Tabii asl›nda bu sevin-
dirici bir olayd›r, Say›n Cumhurbaflkan›n›n, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birli¤inin çal›flmas›n› bu kadar dikkatle ve günü gününe takip
etmesi memnuniyet vericidir. Bu da Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
li¤inin nas›l bir güç oldu¤unu ortaya koymufltur. 

De¤erli arkadafllar, biz faizlerin indirilmesi karfl›s›nda de¤iliz, aç›k-
l›kla ifade ediyorum. Biz, keyfi kararlar›n ve keyfi uygulamalar›n
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karfl›s›nday›z. Hiçbir nedene dayanmadan faiz indirenlerin yar›n fa-
izleri indirmeyece¤inden emin misiniz? Sizlere soruyorum.

Say›n konuklar, say›n delegeler; bence, bu ülkenin ekonomik so-
runlar› kadar çok daha önemli bir sorunu vard›r; maddi de¤erlerin
yan›nda, toplumlar› ayakta tutan manevi de¤erler de vard›r. Maddi
de¤erlerden meydana gelen tahribatlar k›sa sürede düzeltilebildi¤i
halde manevi de¤erlerdeki tahribatlar›n düzeltilmesi çok uzun za-
man al›r.

Son y›llarda manevi de¤erlerde meydana gelen bozulmalar toplum
vicdan›nda derin yaralar açm›flt›r. Bu çerçevede artan yolsuzlukve
suiistimal söylentilerinin mutlaka ciddiye al›narak tahkik edilmesi
ve konunun ciddiye al›nd›¤› hususunda kamuoyuna güven verilme-
si gerekmektedir. Namuslu insanlar› namuslu olduklar›na piflman
etmememiz laz›md›r.

Say›n Baflbakan›m, Say›n Muhalefet Lideri ve SHP'nin Say›n Genel
Sekreteri buradad›rlar, iflte hiç de¤ilse bu konuda milli mutabakat
sa¤las›nlar. Bu devleti kimseye soydurmas›nlar.

Biz vergimizi kurufluna kadar ödemekten çekinmeyece¤iz, çekinme-
dik de, ama bundan sonra harcanan her kuruflun hesab›n› soraca¤›z.

Say›n Delegeler,
Burada hür teflebbüs dünyas›n›n karfl› karfl›ya oldu¤u tüm sorunla-
ra de¤inerek bunlara karfl› önerilerimizi tatmin edici bir biçimde or-
taya koyman›n güçlü¤ünü takdir edersiniz. Bu nedenle, sözlerimi
bitirirken yine diyalog ihtiyac›n› vurgulamak istiyorum.

Giderek büyümek, geliflmek isteyen ve kab›na s›¤mayan bir Türki-
ye'nin sorunlar› herhalde bir veya birkaç kiflinin görüfl ve önerile-
riyle çözümlenemeyecek kadar kapsaml› ve karmafl›kt›r. Devlet
yönetiminde görev alanlar ne kadar bilgili ve tecrübeli olurlarsa ol-
sunlar yine de pek çok meselenin baz› önemli yönlerini mutlaka
gözden kaç›racaklard›r.
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Sorunlar›n içinde yaflayanlarla diyalog mutlaka gereklidir. Bu diya-
log sadece Hükümetin bizi anlamas› aç›s›ndan de¤il, bizim de Hü-
kümeti anlamam›z aç›s›ndan gerekli ve yararl› olacakt›r.

De¤erli Konuklar,
Konuflmam›n çeflitli noktalar›nda iflaret etti¤im temel prensipler ve
hedefler çerçevesinde Türk ifladamlar›n›n üzerlerine düflen görevi
lay›k›yla yapt›klar›n› belirtmekten gurur duyuyorum.

TOBB olarak yapt›¤›m›z çeflitli anketler ifladamlar›m›z›n ülke sorun-
lar›n› fevkalade yak›ndan takip etti¤ini göstermektedir.

- Yine yapt›¤›m›z anketler ifladamlar›m›z›n do¤ru ve rasyonel politi-
kalar›n kendilerine yükledi¤i külfetlere katlanmaktan çekinmedi¤i-
ni ortaya koymaktad›r.

- Nihayet ifladamlar›m›z›n iktisat politikalar›na çok h›zl› uyum gös-
terdi¤ini ve en rasyonel kararlar› süratle uygulamaya koyabildi¤ini
memnuniyetle müflahade ediyoruz.

Pek çok yanl›fl uygulamalara ve engellemelere ra¤men Türk iflada-
m›n›n sa¤duyulu, vatansever, ak›lc› davran›fllar› ve ola¤anüstü
problem çözme yetene¤i sayesinde pek çok sorun afl›labilmekte
ve tüm dünyaya örnek olabilecek mucizeler yarat›lmaktad›r.

Türk ekonomisi bu isimsiz kahramanlar›n ola¤anüstü çabalar› sa-
yesinde ayakta durmaktad›r. En büyük arzumuz ve temennimiz
Türk ifladam›n›n flu anda içinde bulundu¤u belirsizlik ortam›ndan
bir an önce kurtulmas›d›r. Bu ayd›nl›k günlere ulaflman›n tek çare-
si ise, ekonomiyi istikrara kavuflturacak, ciddi, kapsaml›, tutarl› ve
uzun süreli bir istikrar program›n›n uygulamaya konulmas›d›r.

Ekonomik istikrar›n ön flart› ise siyasi istikrard›r.

Ekonomi, k›sa bir süre sonra genel bir seçime gidecek hiçbir siya-
si kadronun, uygulamaya cesaret edemeyece¤i, sert, yerine göre
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ac›mas›z tedbirlerin al›nmas›n› gerektiren kritik bir noktaya ulafl-
m›flt›r.

Ekonomiyi istikrara kavuflturacak tedbirlerin al›nmas›nda daha faz-
la gecikildi¤i takdirde, mevcut sorunlar daha da a¤›rlaflacak, çö-
züm çok daha a¤›r fedakarl›klar pahas›na elde edilebilecektir.

Sayg›de¤er Arkadafllar,
Siyasi istikrar›n sa¤lanmas›, önünde bir seçim endiflesi bulunma-
yan, uzun süreli bir ekonomik istikrar program›n› ciddiyetle, cesa-
retle ve sab›rla uygulayabilecek siyasi kadrolar› gerektirmektedir.

Bu konudaki görüflümüzü bütün aç›kl›¤› ile bir defa daha huzurlar›-
n›zda ifade etmekte yarar görüyorum.

TOBB ve ifladamlar› olarak yegane iste¤imiz ekonomik istikrar›n
sa¤lanmas›d›r. Ekonomik istikrar›n ön flart›n›n siyasi istikrar olma-
s› nedeniyle erken bir seçimi öneriyoruz.

De¤erli ‹fladamlar›m›z,
Erken bir seçim, baz› sorunlar yaratsa bile ayn› zamanda birçok so-
runu da çözecek ve sorunlar›n çözümlerini de kendi dinami¤i için-
de üretecektir.

Bir kere daha tekrar ediyorum: Biz ekonomik istikrar›n bir an evvel
sa¤lanmas›n› istiyoruz. Bunun çaresini ve yollar›n› bulmak politika-
c›lar›n ve siyasi partilerin görevidir.

Say›n Delegeler,
Bugüne kadar bize devretti¤iniz  yetkileri TOBB'nin Türk Özel Sek-
törü'nün en üst düzey kuruluflu olmas›n›n verdi¤i vakar, sorumlu-
luk ve diyalog kurma amac›na a¤›rl›k vererek, dürüst, samimi ve
objektif bir anlay›flla kullanmaya çal›flt›k.

Bu hizmetleri yaparken flüphesiz baz› eksiklerimiz olmufltur. Bun-
lar› gidererek, daha iyiyi, daha güzeli bulmak ve en önemlisi Türk
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Hür Teflebbüs Camias›n›n sesini Türkiye'de ve Dünya'da çok daha
iyi duyurmak için bundan böyle de elimizden gelen gayreti göster-
meye kararl› oldu¤umuzu bilmenizi istiyorum. Bu alanda bir baflar›
elde ettiysek ve edeceksek flüphesiz bu baflar› tüm Camiam›z›n
olacakt›r.

Say›n Delegeler,
K›ymetli Misafirler,
Sözlerime son verirken gelecek Genel Kurulumuzda, çok daha el-
veriflli flartlar alt›nda, istikrar içinde h›zla büyüyen, sorunlar› azal-
m›fl bir Türkiye'yi konuflmay› temenni ediyor, hepinizi sayg› ve sev-
giyle selaml›yorum.
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29.08.1991 - 29.05.1992

Bugün dünyan›n en k›t kayna¤› teflebbüs gücü eksikli¤idir. 
Müteflebbis okul kurularak yetifltirilecek, teflvikle has›l edilebilecek
bir faktör de¤ildir. Müteflebbis, bir yenilikçidir. Müteflebbis, ileriyi

görebilen kiflidir. Müteflebbis,  risk yüklenebilen kiflidir. Müteflebbis,
iyi bir organizatör, rekabet için savafl veren bir stratejisttir.

“
”
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47. GENEL KURUL - 30 MAYIS 1992 

Say›n Baflkan,
K›ymetli Baflbakan›m,
Siyasi Partilerimizin Sayg›de¤er Baflkanlar›,
Say›n Bakanlar›m ve De¤erli Milletvekillerimiz,
K›ymetli Konsey , Oda ve Borsa Baflkanlar›m›z,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤inin Seçkin Temsilcileri
K›ymetli Delegeler,
Say›n Bürokratlar,
K›ymetli Misafirlerimiz,
Televizyon ve Bas›n›m›z›n Seçkin Temsilcileri,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin 47. Genel Kurulu'na hofl geldi-
niz. Hepinizi flahs›m, Yönetim Kurulu'muz ve Birlik Mensuplar›m›z ad›-
na sayg› ve sevgiyle selaml›yorum. Genel Kurulumuzu onurland›ran
Baflbakan›m›z Say›n Süleyman Demirel'e, Siyasi Partilerimizin Say›n
Baflkanlar›na, Say›n Bakan, Milletvekili ve Yüksek Bürokratlar›m›za,
De¤erli Misafirlerimize Camiam›za gösterdikleri ilgiden dolay› en sa-
mimi teflekkürlerimizi arz ediyorum. Bu büyük Camiaya hizmet verip,
flu anda aram›zda bulunmayan tüm arkadafllar›m›z› minnet, kaybet-
tiklerimizi de rahmetle an›yorum.

Mart Ay›nda yap›lan oda ve borsa seçimleriyle Hür Teflebbüs Camias›
yeni temsilcilerini ortaya ç›karm›fl ve flimdi hizmet yans›n›n ön plan-
da olaca¤› yeni bir dönem bafllam›flt›r. Bu Genel Kurul'da Camiam›z
kendi gelece¤ini. ve ülkemizin kaderini çok yak›ndan etkileyecek
önemli tercihler yapacakt›r. Bu tercihler sadece Birli¤imizi yönetecek
ve camiam›z› temsil edecek kiflilerin seçimiyle ilgili de¤ildir. Bu Genel
Kurul, Hür Teflebbüs Camias›n›n nabz›n›n nas›l att›¤›n›, beklentilerin
neler oldu¤unu onaya ç›karacak, gelece¤e ›fl›k tutacak mesajlar ve
önerilerin ortaya konulmas›na imkan verecektir.

Geçen Genel Kurulumuzdan bu yana ülkemizde çok büyük de¤ifliklik-
ler olmufltur. Ülkemiz Hür Demokratik rejim içinde en zorlu s›navlar-
dan geçerek kritik ve zor günleri geride b›rakm›flt›r. Demokrasi s›na-
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v›nda elde etti¤imiz baflar› milletçe gelece¤e daha büyük ümitlerle ve
daha emin bir biçimde bakmam›za imkan vermifltir. Bizim ümidimiz
ve inanc›m›z odur ki bu kadar zorlu s›navlar› veren bir ulusun çözeme-
yece¤i hiçbir sorun, aflamayaca¤› hiçbir güçlük yoktur. Türk Milleti
olarak en büyük dayana¤›m›z, güç kayna¤›m›z, demokraside ulaflt›¤›-
m›z yüksek aflaman›n daima iyiyi, do¤ruyu ve en hay›rl› yolu bulma-
m›za imkan verece¤ine olan inanc›m›zd›r.

Seçkin Konuklar›m, Delege Arkadafllar›m, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin varl›k nedeni Hür Demokratik
Rejimdir. Birli¤imizin üzerine düflen görevleri  yapabilmesi de bu Re-
jimin ne ölçüde iflleyebildi¤ine ba¤l›d›r. Birli¤imiz, zor koflullarda ya-
flama ve geliflme mücadelesi veren küçük ve orta iflletmelerin olufltu-
rdu¤u orta s›n›f a¤›rl›kl› bir kesimi temsil etmektedir.

Birli¤imiz Türkiye'de orta dire¤in sesidir. 700 bin üyenin oluflturdu¤u
305 oda ve borsan›n sesi, tar›mda, sanayide, hizmetlerde faaliyet
gösteren 6 milyon Türk müteflebbisinin de sesidir. Bu nedenle bu se-
se kulak vermek, burada atan nabz› dikkatle dinlemek laz›md›r.

Demokrasi diyalog demektir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin en
temel görevlerinden birisi her düzeyde aç›k, samimi ve verimli bir di-
yalog sa¤lamakt›r. Diyaloga kapal› Hükümetlerin Camiam›za ve ülke-
mize ne büyük s›k›nt›lar getirdi¤i yaflanarak görülmüfltür. 

Bu nedenle: Bizim aç›m›zdan demokrat Hükümet, diyaloga aç›k Hü-
kümettir. Demokrat idare, diyaloga aç›k idaredir.

Demokrasi aç›kl›k, fleffafl›k demektir. Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
li¤i'nin dayand›¤› Hür Teflebbüs Camias›n›n en önemli ihtiyaçlar›ndan
birisi aç›k ve fleffaf bir idaredir. Türk Hür Teflebbüsü, kapal› kap›lar ar-
d›nda gizli sakl› al›nan kararlar›n Camiam›za ve ülkemize ne büyük s›-
k›nt›lar getirdi¤ini yaflayarak görmüfltür. Bu nedenle bizim aç›m›zdan
demokrat Hükümet aç›kl›k ve fleffafl›k ilkelerine samimiyetle uyan
Hükümet demektir.
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Demokrasi ço¤ulculu¤a samimiyetle inanmak, her türlü partizan tu-
tumdan titizlikle kaç›nmak demektir. Türk Hür Teflebbüsü partizan
idarelerin kendi düflüncesinden baflka hiçbir düflünceye hak tan›ma-
d›¤›n› iyi bilmektedir. Bu nedenle, bizim aç›m›zdan demokrat idare,
çok seslili¤e inanan idaredir.

Demokrasi uzlaflma demektir. Demokraside diyalog, fleffafl›k ve ço-
¤ulculuk uzlaflman›n temel ön koflullar›d›r. Uzlaflman›n yerini çat›fl-
man›n ve kavgan›n ald›¤› ac› dönemler milletçe yaflanm›flt›r. Bu ne-
denle Birli¤imiz her zaman uzlaflma yolunu aram›fl, Hükümetlerden
ve tüm kesimlerden uzlaflmac› bir tutum sergilemesini beklemifltir.

Demokrasi dürüst idarenin en büyük teminat›d›r. Yolsuzlu¤un, suisti-
malin ve kay›rman›n Hür Demokratik Sistem içinde yeri olamaz. Türk
Hür Teflebbüsünün en büyük beklentilerinden birisi dürüst yar›flma
ortam›n›n yarat›lmas›d›r. Demokrasi, dürüstlükten saparak karanl›k
yöntemlerle sonuca ulaflmak isteyenlerin teflhir edilebilece¤i ve gere-
¤i gibi cezaland›rabilece¤i bir rejimdir.

Demokrasi kat›l›mc›l›k demektir. Türk Hür Teflebbüsü hem kendi
bünyesini hem de Devlet idaresini ilgilendiren tüm kararlara kat›l-
man›n art›k tercih de¤il zorunluluk oldu¤una inanmaktad›r. Kat›-
l›mc›l›¤› üst düzeye ç›karmadan, Dünyadaki h›zl› geliflmelere ayak
uydurulmas› imkans›zd›r. Daha demokrat Türkiye, daha kat›l›mc›
Türkiye demektir.

Nihayet Demokrasi ak›lc›l›k demektir. Ak›lc›l›k ça¤dafll›k demektir.
Ak›lc›l›k bilim ve teknolojinin çizdi¤i yol demektir. Ak›lc› çözümler an-
cak ve ancak diyalogun, fleffafl›¤›n, ço¤ulculu¤un, uzlaflman›n, kat›-
l›mc›l›¤›n ve dürüstlü¤ün egemen oldu¤u bir ortamda ortaya ç›kabilir.

Bu prensipler, d›fla aç›k serbest piyasa ekonomisinin kurulabilmesi ve
tam olarak iflletilebilmesinin ön kofluludur. ‹yi iflleyen demokratik re-
jim içerisinde Devlet temel ve asli görevlerini yapmaya yönelecektir.
Demokratik bir düzende devletin temel görevi istikrar ve güven orta-
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m›n› yaratmak, vatandafllar›n teflebbüs güçlerini artt›racak koflullar›
oluflturmakt›r.

Hür Demokratik Düzen, toplumda huzurun, güvenin ve ülkemizin
bütünlü¤ünün teminat›d›r. Bu düzen terörist ve bölücü faaliyetlerin
oksijensiz kalarak yok olaca¤› bir düzendir. Onlar›n çabalar›, Hür
Demokratik Düzeni tahrip etmeye ve ona olan inanc› sarsmaya yö-
neliktir.

Hür Demokratik Düzen, uluslararas› düzeyde bar›fls›n korunmas› ve
iflbirli¤inin güçlenmesi için de önemlidir. Savafl, demokrasiye dayan-
mayan rejimlerin g›das›d›r. Demokrasi mücadelesi bar›fl ve kardefllik
için yap›lan mücadeledir.

Hür Demokratik Düzen, adalet, refah ve sosyal bar›fl›n ön kofluludur.

‹flte bu nedenlerle Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i önderli¤inde Hür
Teflebbüs Camias› demokrasinin tüm kurum ve kurallar›yla geliflmesi
için mücadele etmeyi en önemli görevleri aras›nda saymaktad›r. De-
mokrasi için mücadele, dar anlamda siyaset yapmak de¤ildir. De-
mokrasi için mücadele, vatandafll›k sorumlulu¤u tafl›yan tüm insanla-
r›n temel hakk› ve asli görevidir. Bu nedenle bizim tercihlerimiz daima
demokrat idarelerden yana olmufltur ve olacakt›r.

K›ymetli Delege Arkadafllar›m,
Türk Özel Sektörü, ülkemizin ekonomik, sosyal ve siyasi hayat›n›n en
önemli istikrar unsurudur. Bu nedenle Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
li¤i'nin temel çizgisi hiçbir zaman de¤iflmemifltir. Birli¤imiz daima;
Hür Demokratik Rejimin ve insan haklar›n›n geliflmesi, 
Ülke bütünlü¤ünün bar›fl ve huzurun korunmas›, 
Uluslararas› iflbirli¤inin geliflmesi, 
Serbest piyasa düzeninin ifllerlik kazanmas›, istikrar içinde büyüme-
nin sa¤lanmas›, 
Programl› bir d›fla aç›lman›n gerçekleflmesi, 
Refah›n yayg›nlaflmas› ve orta s›n›f›n geliflmesi, 
Bölgesel ve sektörel dengesizliklerin giderilmesi, 
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Çal›flma bar›fl›n›n korunmas›, 
Ortak temel de¤erleri paylaflt›¤›m›z Avrupa Toplulu¤u ile tam bütün-
leflme do¤rultusunda çaba sarfetmifltir.

Birli¤imiz, bu konularda at›lan olumlu ad›mlar› desteklemifltir ve des-
teklemeye de devam edecektir.

Bugün ülkemizde diyalog ve fleffafl›¤›, uzlaflmac›l›¤›, kat›l›mc›l›¤›, çok
seslili¤i, dürüstlü¤ü ve ak›lc›l›¤› ön plana ç›karan bir Hükümetin mev-
cudiyeti gelece¤e yönelik ümidimizdir. Bu prensipler çerçevesinde
Türkiye'nin öncelikleri de¤iflmifl ve en önemli hedef, her alanda hu-
zur, güven ve istikrar›n temini, bozulan dengelerin yeniden kurulmas›
olmufltur. Türk Özel Teflebbüsü bu temel hedefler çerçevesinde Hü-
kümetimize ileri düzeyde destek vermifltir. Demokrasinin temel pren-
sipleri çerçevesinde belirlenecek önceliklere a¤›rl›k verildi¤i sürece
bu destek devam edecektir.

Hiç kimse bu sözü dar anlamda bir siyasi angajman olarak de¤erlen-
dirmemelidir. Bizim deste¤imiz demokrasiyedir. Bizim deste¤imiz de-
mokratik prensiplere sayg›l› bir idare anlay›fl›nad›r.

K›ymetli Misafirlerimiz,
Türkiye'nin geçmiflten alaca¤› çok önemli dersler vard›r. Demokrasi
ve d›fla aç›k serbest piyasa ekonomisi dünyan›n hiçbir ülkesinde tan-
r›n›n bir hediyesi olarak yerleflmemifltir. Demokrasi ve serbest piyasa
düzeni pahal› tecrübeler ve büyük mücadeleler sonunda ad›m ad›m
olgunlaflm›fl ve yerleflmifltir. Geçmiflten gerekli dersler al›nmad›¤›
takdirde demokrasi ve serbest piyasa düzeninin faturas› çok a¤›r ol-
maktad›r. Geçen y›l yaflad›¤›m›z 20 Ekim Erken Seçimleri Türkiye'nin
tüm kurumlan ve halk›yla gerekli dersleri alabildi¤ini göstermifltir.

- Milletçe ald›¤›m›z önemli ders en zor günlerde bile demokrasiyi ter-
ketmemek, tüm sorunlar›m›za hür demokratik rejim içinde çözüm
aramakt›r. Türkiye art›k 27 May›s'lar, 12 Eylüller yaflamamal›d›r ve
yaflamayacakt›r.
- Geçmiflten ald›¤›m›z önemli bir ders de milletin tercihlerine ve eflsiz
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sa¤duyusuna inanmakt›r. Milletimiz gerekti¤inde bir tek siyasi parti-
ye iktidar verebildi¤i gibi koalisyonlara da görev vermektedir. Seçim-
lerden sonra siyasi yelpazenin iki taraf›nda yer alan iki siyasi partimi-
zin koalisyon ortakl›¤› kurabilmesi, demokrasimizin tek parti iktidar›
olmadan da iflleyebilecek olgunlu¤a ulaflt›¤›n› kan›tlam›flt›r. Milletin
yapt›¤› tercihlerin siyasi iktidara yans›mas›ndan korkulmamal›d›r. Mil-
let iradesini en iyi yans›tan Meclis mutlaka çal›flt›r›lmal›d›r. Hukuk dü-
zeni içinde yasama, yürütme ve yarg› aras›ndaki kuvvetler ayr›l›¤› il-
kesine tam olarak uyulmal›d›r.

- Hür Demokratik Rejim ve serbest piyasa düzeni içinde hiçbir iktidar
enflasyonu bir politika ve hayat tarz› haline sokmamak. Savafl hali bi-
le bu ülkede enflasyonu bir kader haline getirmemelidir.

- fiartlar ne olursa olsun Devlet mutlaka eli silahl› teröre haddini bil-
dirmelidir. ‹nan›yoruz ki, Türkiye her sorununu Hür Demokratik  Re-
jim kurallar› içinde konuflarak, uzlaflarak çözecek hiçbir zaman terö-
re prim verilmeyecektir.

Geçmiflten bu dersleri ç›karamayanlar, Türkiye'nin gelece¤i üzerinde
söz sahibi olmay› hayal etmemelidir, edememelidir.

KÜRESELLEfiME

Say›n Baflkan,

‹çinde bulundu¤umuz flartlar bu kürsüde ekonomi d›fl› konulara bel-
ki de al›fl›lm›fl›n ötesinde yer vermemize neden olmufltur. Ancak ya-
flad›¤›m›z tecrübeler Hür Demokratik Rejim'in tüm kurallar›yla iflle-
tilmedi¤i, istikrar, huzur ve güvenin sa¤lanamad›¤› bir ortamda ser-
best piyasa düzenin de iflleyemedi¤ini, Hür Teflebbüs'ün üstün ya-
rat›c› ve at›l›mc› gücünü tam olarak kullanamad›¤›n› göstermekle-
dir. Özgürlük, istikrar ve güven ortam› Hür Teflebbüs'ün yaflam kay-
na¤›d›r. Bu koflullar›n yerine getirilmedi¤i ortamda Hür Teflebbüs
için ayakta kalmak mümkün de¤ildir. Hiç kimse Hür Teflebbüs'ü bu-
lan›k suda bal›k avlamaya, merakl› kiflilerle kar›flt›rmamal›d›r.
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De¤erli Arkadafllar›m,

2000'li y›llara yaklafl›rken genel ekonomik politikalar›n belirlenmesin-
de dünyadaki geliflmelere ayak uydurulmas› büyük önem tafl›makta-
d›r. Dünyadaki geliflmelerin kavranabilmesi için globalleflme veya kü-
reselleflme denilen olguyu çok iyi anlamam›z gerekmektedir.Küresel-
leflme olgusu ekonomik alanda Milli S›n›rlar'›n giderek anlam›n› yitir-
mesini ifade etmektedir. Küreselleflme ile kaynak tahsisi, tüm dünya-
daki geliflmeler göz önüne al›narak yap›lmaktad›r.

Küreselleflme giderek uluslararas› düzeyde üstünlük kazanm›fl tekno-
lojilerin seçimini, küreselleflme, firmalar›n uluslararas› düzeyde faali-
yet göstermesini, Küreselleflme, sermaye piyasalar›n›n uluslararas›
düzeyde organize edilmesini gerektirmektedir.

Küreselleflme hadisesi biz istesek de istemesek de, vard›r ve yoluna
devam etmektedir. Asl›nda bu, Türkiye aç›s›ndan milli imkanlar›n afl›l-
mas›, her alanda yepyeni ufuklar›n aç›lmas› demektir. Bu geliflme Tür-
kiye gibi h›zla geliflmek isteyen ülkeler için büyük f›rsatlar ve imkan-
lar vaat etmektedir. O halde küreselleflmenin gereklerini süratle yeri-
ne getirmek zorunday›z.

Türkiye 1980'lere kadar milli ekonomi çerçevesinde yapt›¤› biriki-
mlerle küreselleflme olgusunu de¤erlendirebilecek bir aflamaya
gelmifltir. 24 Ocak 1980'de yap›lan d›fla aç›lma tercihiyle bu alan-
da en önemli ad›mlar at›lm›flt›r. Ancak yap›lan baz› hatalar Türki-
ye'nin globalleflmede daha büyük ad›mlar atmas›n› maalesef ge-
ciktirmifltir.

Milli Ekonomi anlay›fl›ndan küreselleflmeye geçiflte önemli koflullar-
dan birisi fiyat sisteminin yol gösterici özelli¤inin art›r›lmas›d›r. Bunun
yolu ise fiyat istikrar›n›n sa¤lanmas›d›r. Türkiye bu konuda 24
Ocak'ta bafllat›lan kararl› tutumu sürdürememifl, 1980'li y›llar ortala-
ma %50 enflasyon yaflanarak geçmifltir. Böyle yüksek enflasyonun
yafland›¤› bir ortamda fiyat sisteminin yol gösterici rol oynamas›
mümkün olmam›flt›r.
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Bu nedenle Türk Ekonomisi küreselleflme olgusunun gerektirdi¤i kay-
nak tahsisi de¤iflikli¤ini tam olarak yapamam›fl, yap›lan de¤ifliklikler
de büyük bir sosyal ve ekonomik maliyetle gerçeklefltirilmifltir.

Enflasyon sorunu Türkiye'nin küreselleflme hadisesini takip etmesin-
de temel engel olarak karfl›m›zda durmaktad›r. Dünya'ya ayak uydur-
mak istiyorsak bu sorunun k›sa zamanda ve gereken her türlü bedel
ödenerek afl›lmas› sa¤lanmal›d›r. Aksi halde Türkiye önündeki f›rsat-
lar› de¤erlendiremeyece¤i için büyük kay›plara u¤rayacakt›r. Bu ne-
denle TOBB olarak biz Hükümetimizin enflasyonla mücadeledeki ka-
rarl›l›¤›n› destekliyoruz. Bu kararl›l›¤›n hiç bir flüpheye yer b›rakmaya-
cak flekilde tüm kesimler taraf›ndan da anlafl›lmas› için gerekeni yap-
mas›n› Hükümetimizden önemle talep ediyoruz.

Milli Ekonomi anlay›fl›ndan küreselleflmeye geçiflte ikinci önemli ko-
flul K‹T'lerin uluslararas› rekabete ayak uydurabilen ve kaynak yara-
tan kurulufllar haline getirilmesidir. K‹T'lerin mevcut yap›lar›yla küre-
selleflmenin  gereklerini yerine getirmesi mümkün de¤ildir.

Türkiye küreselleflmenin yaratt›¤› büyük f›rsatlardan yararlanmak is-
tiyorsa K‹T sorununa da mutlaka cesaretli ve acil bir çözüm getirmek
zorundad›r. Bu sorunun nihai çözümü bize göre özellefltirmede yat-
maktad›r. Ancak özerklefltirme de Hükümet Program›'nda belirtilen
amaçlara uygun olarak yap›ld›¤›nda özellefltirme sürecine esneklik
kazand›rabilecek bir ara çözüm olarak görünmektedir.

TOBB olarak bizim Hükümetimizden beklentimiz bu konuda program-
da öngörülen sistemin kararl› bir biçimde uygulanmas›d›r. Burada he-
men flunu ifade edeyim ki, küreselleflme hareketine ayak uydurabil-
mek için K‹T'lerin özellefltirilmesinde yabanc› sermayenin katk›s›ndan
faydalanmak gerekir. Ancak küreselleflmeye ayak uydurmak yerli ser-
mayeyi ön plana ç›karan bilinçli bir strateji oluflturulmas›na engel de-
¤ildir. Buna karfl›l›k özellefltirmede yerli sermayeye üvey evlat muame-
lesi yap›lmas› kabul edilebilecek bir yaklafl›m de¤ildir. Hükümetimizin
bu konuda gereken hassasiyeti gösterece¤inden de kesinlikle eminiz.
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Küreselleflmeye ayak uydurman›n di¤er bir koflulu vergi sistemimizin

her bak›mdan adil, modern ve etkin hale getirilmesidir. Türk Vergi

Sistemi bugünkü yap›s›yla milli ekonomi anlay›fl› içinde varidat temin

etmeye ve yat›r›mlar› yönlendiremeye yönelik gayri adil ve ayn› za-

manda etkin olmayan bir sistemdir. Bu sistemin uluslararas› rekabet

gücünü engellemeyecek ve d›fl sermaye ak›m›ndan gerekli ölçüde ya-

rarlanmam›z› teflvik edecek bir yap›ya kavuflturulmas› gerekmekte-

dir. Bu nedenle vergi oranlar›n›n yeniden düzenlenmesi bir zarurettir.

Ayr›ca belge sisteminin tam olarak oturtulmas›, vergi dairelerin de

modern bir anlay›flla etkin çal›fl›r hale gelmesi büyük önem tafl›mak-

tad›r. Vergi sistemimiz, firmalar›n birleflmesini, araflt›rma, gelifltirme

faaliyetlerine yönelmesini, e¤itim hizmetlerine a¤›rl›k vermesini, ulus-

lararas› piyasalardaki faaliyetlerini gerçekten teflvik eden tedbirlerle

donat›lmal›d›r. Hükümet Program›nda öngörülen vergi reformu mo-

dern bir vergi sistemi vaat etmektedir. Bu sistemin bir an önce kamu-

oyunun tart›flmas›na aç›lmas› ve bütünlük içinde gerçeklefltirilmesi

en samimi temennimizdir.

Küreselleflme gelir yönünden oldu¤u kadar gider yönünden de

Devletin s›k› bir mali disiplin kurmas›n› gerektirmektedir. Türki-

ye'de kamu maliyesini ilgilendiren tüm politikalar flimdiye kadar

milli ekonomi anlay›fl› çerçevesinde yürütülmüfltür. Bu anlay›fl için-

de artan bütçe aç›klar›n›n Merkez Bankas› imkanlar›yla finansma-

n› hem mümkün hem de gerekli olabilmektedir. Buna karfl›l›k kü-

reselleflen ekonomik iliflkilerde milli paran›n konvertibl hale gel-

mesi ve çok istikrarl› bir seyir takip etmesi büyük önem tafl›mak-

tad›r. Bunun gere¤i olarak da Hazinenin mali dengeleri kurmada ti-

tizlik göstermesi bir zarurettir. Bu amaçla giderek mali disiplinin

bozulmas›na yol açan fonlar›n bütçeye dahil edilmesi ve kamu gi-

derlerinin bir bütün olarak çok ciddi bir biçimde disiplin alt›na al›n-

mas› hayati önem kazanmaktad›r. Küreselleflme bir anlamda Dev-

letin para politikalar›n› serbestçe kullanma al›flkanl›¤›ndan vazgeç-

mesini gerektirmektedir. Nitekim Avrupa Para Birli¤i ile kurulacak

Ortak Merkez Bankas› milli para politikalar›n› ortadan kald›racak-
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t›r. Dolay›s›yla Türkiye'nin bir an önce Merkez Bankas›n› tam özerk

hale getirerek bu yolda ciddi bir ad›m atmas›  gerekmektedir. Bu

flekilde mali disiplin sa¤lanmas› kaç›n›lmaz hale gelmifl olacakt›r.

Muhterem Misafirlerimiz,

Ça¤a ayak uydurman›n temel koflullar›ndan birisi de korumac›l›¤›n
kademeli olarak kald›r›lmas› ve d›fl ekonomik iliflkilerde kararl› bir se-
rbestli¤e gidilmesidir. Bu alanda 1980'lerden sonra önemli ad›mlar
at›lm›flt›r. Ancak bu, keyfi, ani ve sürpriz kararlarla yap›lm›fl Türk sa-
nayisinin yabanc› mallar›n haks›z rekabetine karfl› korunmas›na gere-
ken önem verilmemifltir. Bu nedenle serbetleflmenin yap›c› etkileri
yan›nda y›k›c› etkileri de görülmüfltür. Türk Özel Sektörü kendisini s›-
k›nt›ya soksa da gerçekçi ve kararl› bir d›fla aç›lmaya karfl› olmam›fl-
t›r. Ancak Türk Özel Sektöründen 24 saat içinde on y›llar›n birikimini
ve al›flkanl›klar›n› de¤ifltirmesi de istenmemelidir. Ayr›ca sanayicimiz
d›flar›da anti damping soruflturmalar›yla bunal›rken içeride de dam-
pingli mallarla rekabet etmek mecburiyetinde b›rak›lmamal›d›r. Dola-
y›s›yla bizim Hükümetimizden beklentimiz programl› ve kademeli bir
biçimde d›fl ticaret libere edilirken sanayimizin de haks›z rekabete
karfl› etkin bir biçimde korunmas›d›r. 

Geçmiflteki tecrübeler d›fl piyasalarda afl›n teflviklerle sa¤lanan reka-
bet üstünlü¤ünün de sürekli olamad›¤›n› göstermektedir. Ayr›ca pa-
rasal teflvikler hayali ihracat söylentileri ile ciddi ihracatç›lar›m›z›n da
tahrip olmas›na neden olmufltur. Bu yüzden bizim beklentimiz Türk
ihracatç›s›na her fleyden önce uluslararas› kurallara uygun yöntem-
lerle rekabet imkan›n›n sa¤lanmas›d›r. Bunun için de Hükümetimizin
uluslararas› fiyatlarla girdi teminine ve EX‹MBANK kredileriyle kaynak
teminine öncelik veren politikalar›n› destekliyoruz. Ancak ihracat›n fi-
nansman› için daha fazla kaynak ayr›lmas›n›, KDV iadelerinin zama-
n›nda yap›lmas›n›, limanlardaki darbo¤azlar›n acilen giderilmesini
bekliyoruz. ‹hracatta önemli bir husus da döviz kurunun gerçekçi ve
istikrarl› biçimde de¤erlendirilmesidir. Bu koflullar yerine getirildi¤i
zaman Türk ‹hracatç›s› dünya piyasalar›nda lay›k oldu¤u yeri mutlaka
bulabilecektir.
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‹fiÇ‹ - ‹fiVEREN ‹L‹fiK‹LER‹ 

K›ymetli Misafirler, De¤erli Delegeler, 

De¤iflen dünya koflullar› iflçi-iflveren münasebetlerini de önemli ölçü-
de etkilemektedir. ‹flçi-iflveren münasebetlerinde XIX. Yüzy›lda hakim
olan ç›kar çat›flmas› yerine, giderek ç›kar birli¤i anlay›fl› ön plana ç›k-
m›flt›r. Sanayide rekabet gücünün korunmas› ve gelifltirilmesi ça¤›m›-
z›n en önemli ve hayati gereklerinden birisidir. Rekabet gücünün ge-
lifltirilmesi, iflçi ve iflveren aras›ndaki münasebetlerin yepyeni bir an-
lay›flla düzenlenmesini gerektirmektedir. Bu yeni anlay›fl, sorumlu bi-
linçli, yap›c› ve esnek bir sendikac›l›k anlay›fl›n›n ortaya ç›kmas›na yol
açm›flt›r. Aksi halde d›fl pazarlar›n kaybedilmesi, sanayinin dünyan›n
baflka yerlerine kaymas› ve iflsizli¤in artmas› kaç›n›lmazd›r. Buna kar-
fl›l›k sorumlu ve bilinçli sendikac›l›k kadame kademe verimlili¤in art-
mas›na, sermaye birikiminin h›zlanmas›na dolay›s›yla istihdam im-
kanlar›n›n ve ücretlerin de sa¤l›kl› bir biçimde artt›r›lmas›na imkan
vermektedir.

Biz Türk Sendikac›l›¤›m›n yeni geliflmeleri çok iyi de¤erlendirebilecek
bir bilinç düzeyine ulaflt›¤›na inan›yoruz. Bu nedenle önümüzdeki dö-
nemlerde sendikalarla iflveren kurulufllar› aras›ndaki diyalogun mut-
laka verimli bir biçimde artmas›n› hedefliyoruz. Bu flekilde iflçi-iflveren
aras›nda suni ç›kar çat›flmas› yaratmaktan medet umanlara da iyi bir
ders verilebilece¤ini düflünüyoruz.

TARIM

Tar›m politikas›nda da baz› de¤iflikliklerin yap›lmas› gerekti¤ini bura-
da vurgulamakta yarar görüyorum. Topra¤a ve do¤al koflullara ba-
¤›ml› olan tar›m ve hayvanc›l›¤›n milli gelir içindeki pay› h›zla küçül-
mektedir. Ancak ülkemizde tar›mdan geçimini sa¤layan nüfus ayn›
h›zla azalmamaktad›r. Bu nedenle tar›mdan geçimini sa¤layan nüfu-
sun da tar›m›n milli gelir içindeki pay›na paralel olarak azalt›lmas›
önem tafl›maktad›r. Bu çerçevede tar›ma yap›lacak deste¤in yap›sal
de¤iflmeleri de teflvik edecek nitelikte olmas› gerekmektedir. Bunun
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için de tar›ma dayal› sanayi komplekslerinin teflvik edilmesi, tar›mda
hayvanc›l›¤›n a¤›rl›¤›n›n artt›r›lmas› önem kazanmaktad›r. Bu aç›lar-
dan bak›ld›¤›nda 1980'li y›llar maalesef kaybedilmifl y›llar olmufltur.
Dünyada tar›m› modernleflmeden ve kapitalistleflmeden sanayilefl-
mede ileri bir düzeye ulaflm›fl bir tek ülke yoktur. Bu nedenle tar›m›n
geleneksel üretim yap›s›ndan kurtar›lmas› Türkiye'nin en hayati so-
runlar› aras›nda yer almaktad›r. Tar›mda modernleflmenin sa¤lanabil-
mesi için öncelikle Devletin tapu ve kadastro ifllemlerinin tamamlan-
mas› ve da¤›n›k mülkiyetin birlefltirilmesi konusunda üzerine düflen
görevi mutlaka yapmas› gerekmektedir. Türkiye'nin bu alanda adeta
bir seferberlik ilan etmesinde büyük bir gereklilik görüyoruz.

Modern tar›msal altyap›n›n oluflmas›nda flüphesiz borsalar›m›za da
çok büyük görevler düflmektedir. Biz, borsalar›m›z›n dünyaya aç›lma-
s› ve gelifltirilmesi ile tar›msal destekleme al›mlar›n›n Devletin yükü-
nü azaltarak çiftçiyi ve tüketiciyi koruyacak, bir biçimde yap›labilece-
¤ine inan›yoruz. Böylece dünya fiyatlar›ndan girdi sa¤lamak isteyen
sanayicimiz de ma¤dur edilmeyecektir. Böyle bir uygulaman›n de¤i-
flen ve bütünleflen dünya ekonomisi koflullar›na da en uygun yakla-
fl›m olaca¤›n› vurgulamak istiyorum.

Bu aç›dan Hükümetimizin tar›m› yeniden kapsaml› bir biçimde ele al-
ma yaklafl›m›n› destekliyoruz. Bu yaklafl›m içinde borsalar›m›za gere-
ken önemin verilece¤ini umuyoruz. Bu arada çiftçimize, tüketicimize
ve sanayicimize ne ölçüde faydal› oldu¤u belli olmayan, ancak ekono-
mimize büyük yük getiren tar›m kooperatif ve birliklerinin borsalar›-
m›zla entegre bir biçimde çal›flmas› zaman›n›n geldi¤ine önemle ifla-
ret etmek istiyorum. Nihayet Toprak Mahsulleri Ofisi'nin faaliyetleri-
nin de borsaya entegre edilmesi çok yararl› sonuçlar verecektir. Bu
nedenle Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yeni al›m ve sat›m merkezleri ku-
rarak hububat piyasas›na hakim olmas› yolundaki çal›flmalar›n fayda-
dan çok zarar getirece¤ini düflünüyoruz.

Sayg›de¤er Konuklar›m›z,
Dünyada haks›z rekabet olgusu çok büyük bir önem kazanm›flt›r. Ge-
liflmekte olan ülkeler ve özellikle eski Do¤u Bloku Ülkeleri henüz ser-
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best ticaret ve serbest rekabet anlay›fl›yla hareket etmemektedir. Av-
rupa Toplulu¤u baflta olmak üzere geliflmifl ülkeler tar›m ve tar›ma
dayal› sanayilere çok önemli sübvansiyonlar vermektedir. Bu durum-
da korumac› yaklafl›mdan uzaklaflan ülkelerin haks›z rekabet olay›na
karfl› ciddi ve etkin önlemler almas› gerekmektedir. 1980'li y›llarda
gerek Türk Sanayisi gerekse Türk Tar›m› bu haks›z rekabet olay›ndan
dolay› çok büyük darbeler alm›flt›r. Bugün de bu duruma henüz kök-
lü bir çözüm getirilebilmifl de¤ildir.

Türkiye'de uygulanan Anti-Damping soruflturmas› etkin bir biçimde
çal›flmamaktad›r. Gümrük duvarlar› ve fonlar›n yükseltilmesi bu soru-
na bir çözüm getirmedi¤i gibi büyük sak›ncalar arz etmektedir. Bu ne-
denle Türkiye'nin geliflmifl ülkelerde oldu¤u gibi haks›z rekabete kar-
fl› etkin bir uyar›l› koruma sistemi mutlaka oluflturulmal›d›r.

Çeflitli tüketim mallar›nda ve özellikle dayan›kl› tüketim mallar›nda
d›fl haks›z rekabetin önlenebilmesi için Tüketiciyi Koruma Mevzu-
at›'n›n etkin bir rol oynayabildi¤i görülmektedir. Bu nedenle ülke-
mizde de tüketiciyi koruma mevzuat› oluflturulurken bu hususa
a¤›rl›k verilmesinin büyük yararlar sa¤layabilece¤i gözden uzak tu-
tulmamal›d›r.

Bu arada ülke içinde de haks›z rekabetin engellenmesi giderek önem
kazanmaktad›r. Seyyar sat›c›lar›n haks›z rekabeti tüm ticaret sektö-
rümüzü rahats›z edecek boyutlara ulaflm›flt›r. Seyyar sat›c›l›k istisnai
bir faaliyet olmaktan ç›k›p adeta normal faaliyet halini alm›fl, ticaret
erbab›m›z mallar›n› soka¤a dökmeye zorlanm›flt›r. Modern flehircilik
aç›s›ndan da büyük sak›ncalar› olan bu konuya her türlü imkan kulla-
n›larak kesin bir çözüm yolu getirilmesini ›srarla talep ediyoruz.

Nihayet kamu sektöründen kaynaklanan haks›z rekabetin önlenme-
sinin de acil bir sorun haline geldi¤ini görüyoruz. K‹T'ler baflta olmak
üzere kamu kurulufllar›n›n bünyesinde oluflturulan çeflitli ticari faali-
yetler ayr›ca belediyelerin gelifltirdi¤i ticari ve s›nai faaliyetler, önem-
li haks›z rekabet odaklar› haline gelmifltir. Kamu imkanlar›n› bedelsiz
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kullanarak yap›lan bu faaliyetlerin tüketicimize bir yarar sa¤lamad›¤›
muhakkakt›r. Çünkü sonuç itibariyle kullan›lan kaynak bu milletin
kayna¤›d›r. Ka¤›t üzerinde sa¤lanan avantajlar gerçek toplumsal ma-
liyetin hesaba kat›lmamas›ndan kaynaklanan bir aldatmacad›r.

TEfiEBBÜS GÜCÜ VE HÜR TEfiEBBÜS SAYGINLI⁄I 

K›ymetli Misafirlerimiz, 

Giderek de¤iflen dünyam›zda milletlerin yerini ve baflar›s›n› tayin
eden en önemli unsur teflebbüs gücüdür. Günümüz flartlar›nda evren-
sel boyutta sermaye yetersizli¤i diye bir fley yoktur. As›l sorun tefleb-
büs gücü eksikli¤idir. Günümüz flartlar›nda, modern dünyada tekno-
loji darbo¤az› diye birfley kalmam›flt›r. As›l sorun teflebbüs gücü ek-
sikli¤idir. Günümüz flartlar›nda, geliflen dünyada kalifiye insan gücü
yetersizli¤i diye bir sorun yoktur. As›l sorun teflebbüs gücü eksikli¤i-
dir. Nihayet günümüzde pazar yetersizli¤i diye bir sorun yoktur. As›l
sorun teflebbüs gücü eksikli¤idir. Bugün dünyan›n en k›t kayna¤› te-
flebbüs gücüdür. Müteflebbis okul kurularak yetifltirilebilecek, teflvik-
le has›l edilebilecek bir faktör de¤ildir. Müteflebbis bir yenilikçidir.
Müteflebbis ileriyi görebilen kiflidir. Müteflebbis risk yüklenebilen ki-
flidir. Müteflebbis belirsizlikleri afl›p karar verebilen kiflidir. Mütefleb-
bis iyi bir organizatör, rekabet için savafl veren bir stratejisttir.

Türk Milleti, k›ymetli askerler yetifltirebildi¤i gibi k›ymetli müteflebbis-
ler de yetifltirebildi¤ini tüm dünyaya kan›tlam›flt›r. Büyük Atatürk'ün
bu konudaki özlemi ve koydu¤u hedef gerçek olmufltur. Türk Mille-
ti'nin teflebbüs potansiyeli henüz tam olarak de¤erlendirilmifl de¤il-
dir. Ortaya ç›kan ve görünen bu potansiyelin çok küçük bir parças›-
d›r. XXI. yüzy›la haz›rlanan Türkiye'nin en büyük önceli¤i bu potansi-
yelin tümüyle kullanmas›n› ve su yüzüne ç›kmas›n› sa¤lamakt›r.

Bunun için önce müteflebbisin toplumda lay›k oldu¤u sayg›nl›¤› tam
olarak kazanmas› gerekmektedir. Müteflebbis imaj› toplumsal önyar-
g›larla tahrip edilmekten kurtar›lmal›d›r. Müteflebbisimiz bürokrasi ile
iliflkilerinde horlanan, protokolde yeri belli olmayan, tüm toplumsal
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sorunlarda günah keçisi olan bir insan olmaktan kurtar›lmal›d›r. Ka-
muoyu Türk Müteflebbisi'nin ne büyük güçlüklerle savaflarak varolma
ve ülke refah›na katk›da bulunmak mücadelesi verdi¤ini mutlaka an-
lamal›d›r. Türk Kamuoyu yarat›lan her istihdamda, verilen her kurufl
vergide, at›lan her olumlu ad›mda Hür Teflebbüsün yapt›¤› büyük kat-
k›lar› görebilmelidir.

Ak›l almaz yasal ve idari düzenlemelerin ve icraatlar›n yaratt›¤› çarp›k-
l›klar›n ve sorumsuzluklar›n faturas› ifl dünyas›na ç›kar›lmamal›d›r.
Enflasyon'u yaratan Türk Müteflebbisi de¤ildir. Bu nedenle enflasyo-
nun Türk ‹fl Hayat›'nda yaratt›¤› binlerce çarp›kl›k ve aksakl›¤›n so-
rumlulu¤u Türk Müteflebbisi'ne fatura edilmemelidir. Türkiye'de yasal
ve idari alandaki boflluklar›n ve aksakl›klar› yaratan da Türk Özel Sek-
törü de¤ildir. Bunlardan kaynaklanan çarp›kl›k ve bozukluklar›n so-
rumlulu¤u da müteflebbise yüklenmemelidir. Türk Hür Teflebbüsü d›-
fla aç›k serbest rekabet düzeninin tüm kurumlar›yla ve en ileri düzey-
de gelifltirilmesinden yanad›r. Türk Hür Teflebbüsü Devletin küçülme-
sinden, müdahaleci rolünün azalt›l›p tanzim edici ve denetleyici rolü-
nün kuvvetlendirilmesinden yanad›r. Türk Hür Teflebbüsü ileri ülkeler-
de özel sektör nas›l bir statü içinde çal›fl›yorsa ayn› koflullarda çal›fl-
may› istemektedir. K›saca Türk Özel Sektörü k›sa vadede kendi zara-
r›na bile olsa ülke ve milletin menfaati ne ise o do¤rultuda hareket et-
meye ve gerekli fedakarl›klar› da seve seve yapmaya raz›d›r. Bugüne
kadar yaflanan tecrübeler de bunu aç›kça kan›tlamaktad›r.

TUR‹ZM

K›ymetli Misafirlerimiz,

Ülkemiz stratejik konumuyla, do¤al kaynaklar› ve güzellikleriyle, ikli-
miyle, zeki, çal›flkan, iflbilir, kadirbilen halk›yla dünyan›n geliflmeye en
müsait yörelerinden birisidir. Tek bafl›na turizm potansiyelimizin tam
olarak kullan›lmas› bile zengin petrol yataklar›ndan elde edilebilecek
gelirlere denk bir d›fl gelir sa¤lama flans›n› vermektedir. Turizm bafll›
bafl›na ülkenin kaderini de¤ifltirebilecek bir potansiyeldir. Türkiye ta-
n›t›ma yeterli kaynak ay›rabilir pazarlarma faaliyetlerini güçlendirebi-
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lir, altyap›daki eksikliklerini giderebilir, personel yetersizli¤ini gidere-
bilir, çevreyi tahrip etmeden koruyabilir ve yat›r›mlar›na gerekli kay-
na¤› ay›rabilirse turizmimizin çok büyük hamleler yapmas› kaç›n›l-
mazd›r. Buna ilaveten turizmin dört mevsime yay›lmas›, yaz turizmi
yan›nda k›fl turizminin güçlendirilmesi, da¤, spor, ma¤ara, kongre, ne-
hir turizmi, termal turizm, k›fl turizmi yoluyla hizmetlerin çeflitlendiril-
mesi, nihayet özel yazl›klar›n iç ve d›fl ticari turizme aç›lmas› ile turiz-
mimiz büyük hamleler yapabilecektir. Turizm önemli bir döviz kayna-
¤› olmas› yan›nda geri kalm›fl yörelerimizin h›zla kalk›nmas› için de
büyük bir umuttur. Karadeniz ve Do¤u Anadolu Bölgemizin ve di¤er
bölgelerimizdeki pek çok yörenin kalk›nmas›nda turizm,  motor rolü
oynayabilecek bir sektördür.

Hükümet Program›m›zda turizmimizin sorunlar›na sa¤l›kl› teflhisler
getirilmesi ve çözüm yollar›  önerilmesi gelece¤e ümitle bakmam›z›
sa¤lamaktad›r. Bu tedbirlerin bir an önce uygulamaya konulmas› en
büyük temennimizdir. TOBB olarak bizler de bu konuda üzerimize dü-
flen görevleri yapmaya kararl›y›z.

ÇEVRE

Sayg›de¤er Konuklar›m›z,

Ça¤›m›zda çevre konusu hem turizm, hem de çocuklar›m›za yaflana-
bilir bir dünya b›rakmam›z aç›s›ndan büyük önem kazanm›flt›r. Türki-
ye çevre konusunda geç kalm›fl bir ülke de¤ildir. Ancak h›zla artan
nüfusumuz ve özellikle de h›zla büyüyen flehirlerimiz, geliflen s›nai ve
turistik faaliyetlerimiz büyük tehdit oluflturmaktad›r. Ayr›ca denizleri-
miz de d›flar›dan gönderilen at›klar›n tehdidi alt›ndad›r. Dünyan›n en
güzel beldesi ‹stanbul ise bafll› bafl›na ele al›nmas› gereken bir konu-
dur. Türkiye'nin çevre konusunda baflar›l› olabilmesi yasakç›l›k gibi
kolay yollara sapmamakla mümkündür. Çevre konusunda baflar› cid-
di bir altyap› master plan›n›n yap›lmas›n› flehir planc›l›¤›n›n yap›lafl-
mas›n›n, önüne geçmesini, organize sanayi bölgelerinin ve küçük sa-
nayi sitelerinin h›zla gelifltirilmesini, çevre gözetleme hizmetlerinin et-
kin ve yeterli bir düzeye ç›kar›lmas›n›, flehir yap›lar›n›n yeterli hale ge-
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tirilmesini, çevre koruyucu yat›r›mlar›n bat›l› ölçülerde teflvik edilme-
sini nihayet çevre bilincinin h›zla gelifltirilmesini gerektirmektedir.

Çevre konusu hepimizin sorumlulu¤undad›r. Ancak çevre koruman›n
geliflmeyi durdurmamas› için Devletin üzerine düflen görevleri önce-
likle yapmas› gerekmektedir.

A‹LE PLANLAMASI 

K›ymetli  Delegeler,

Altm›fl milyona ulaflm›fl Türkiye hepimize gelecek aç›s›ndan büyük
ümitler vaat etmektedir. Türkiye 100 Milyonluk bir nüfusu da ba-
r›nd›rabilecek ve refaha ulaflt›rabilecek bir ülkedir. Ancak Türki-
ye'de nüfus art›fl›n›n geri kalm›fl yörelerimizde ve maddi aç›dan ye-
terli gelire sahip olamayan kesimlerde h›zl› bir biçimde devam et-
mesi aile planlamas› konusuna önem vermemizi gerektirmektedir.
Aile planlamas› her ailenin istedi¤i kadar çocuk yapmas›n› temin
etmeyi amaçlar. Bu aç›dan Türkiye'de istenmeyen hamileliklerin
önlenmesi gerekmektedir. ‹stenmeyen hamilelikler ülkemizde ço-
cuk ve ana ölümlerinin dünya standartlar›n›n çok üzerinde olmas›-
na neden olmaktad›r. Aile planlamas› hizmetlerinin gelifltirilmesi
afl›r› nüfus art›fl›n›n engellenmesi, ana ve çocuk ölüm oranlar›n›n
düflürülmesi, gelir da¤›l›m›n›n düzeltilmesi, temel kamu hizmetleri-
nin h›zla iyilefltirilmesi ve geri kalm›fl yörelerimizin daha h›zl› kalk›-
nabilmesinin sa¤lanmas› aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r. Ge-
lece¤in Türkiye'sinin mimarlar› olarak Türk Özel Sektörü bu konu-
da hassasiyetini ortaya koymak mecburiyetindedir.

E⁄‹T‹M 

Say›n Baflkan,

Türkiye Dünyadaki yeni geliflmeler nedeni ile büyük sorumluluklar yüklen-
mifl bir ülke durumundad›r. Türkiye'nin tarihin ve co¤rafyan›n kendisine
yükledi¤i sorumluluklar› yeterince üstlenebilmesi için mutlaka temel sos-
yal sorunlar›n› çözmüfl olarak 2000'li y›llara haz›rlanmas› gerekmektedir.
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Türkiye e¤itim sorununu maalesef çözebilmifl de¤ildir. Yap›lan büyük
çabalara ra¤men hem okullaflma oranlar›nda hem de e¤itim kalitesin-
de büyük sorunlar vard›r. E¤itimde f›rsat eflitli¤i sa¤lanamam›flt›r. Or-
ta ö¤retimde okullaflma oranlar› %42 gibi yetersiz bir düzeydedir. Ya-
banc› dille e¤itim sorunu halk›m›z›n yüksek talebine ra¤men çözüle-
memifltir. Yüksek ö¤retimde okullaflma oran› halk›m›z›n beklentileri-
ne cevap verecek düzeyde de¤ildir. Daha da önemlisi yüksekö¤retim
gençli¤imiz istedi¤i ve ülkenin ihtiyaç duydu¤u alanlarda e¤itim göre-
memektedir. Yüksekö¤retim ça¤›ndaki gençlerimizin ancak %2'si is-
tedi¤i ve tercih etti¤i bir alanda e¤itim görebilmektedir.

Yüksek ö¤retim sorununun köklü bir biçimde çözülebilmesi için mut-
laka paral› e¤itime geçilmelidir. Bu flekilde gerekli kaynak sa¤lanabi-
lecektir. Ayr›ca yüksekö¤retim arz›n›n talebe ve ihtiyaçlara daha uy-
gun hale getirilmesi kolaylaflm›fl olacakt›r. Paral› e¤itim, meslek lise-
lerimizde yetiflen gençlerin de hayata k›sa yoldan at›lma tercihi yap-
mas›n› kolaylaflt›racakt›r. Maddi durumu yetersiz olan gençlerimize
ise kredi, burs yolu ile destek sa¤lanabilecektir. Türk Özel Sektörü bu
konuda da üzerine düflen görevi yapmaya haz›rd›r.

Hükümetimizin e¤itim alan›nda yapmak istedi¤i hamleler bizlere ümit
vermektedir. Ancak e¤itimde özel sektöre ve özel katk›lara daha faz-
la a¤›rl›k verilmesi flüphesiz tüm ulusumuz aç›s›ndan hedefe ulaflma-
y› kolaylaflt›r›c› bir faktör olacakt›r.

SA⁄LIK

Ülkemizde sa¤l›k sorunu da maalesef bugüne kadar çözülebilmifl de-
¤ildir. Sa¤l›k hizmetleri seviyesi insan haysiyeti ile ba¤daflmayan bir
düzeydedir. Türkiye art›k sa¤l›k hizmetlerinde genel sa¤l›k sigortas›n›
uygulama aflamas›na geçmelidir. Hükümetimizin bu konudaki yakla-
fl›m›n› olumlu buluyoruz. Ayr›ca sa¤l›k hizmetlerinin vatandafl›n
aya¤›na götürülmesi ve tüm sa¤l›k sorunlar›n›n her bölge içinde
çözümlenebilir hale gelmesi önem tafl›maktad›r. Her bölgede tam
teflkilatl› ve geliflmifl sa¤l›k merkezleri oluflturulmas› yaklafl›m›n›
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da hararetle destekliyoruz. Esasen genel sa¤l›k sigortas› uygula-
mas›n›n anlaml› olabilmesi için temel ön koflullardan birisi sa¤l›k
hizmetlerinin yurt çap›na tam olarak yayg›nlaflt›r›lmas›d›r. Genel
sa¤l›k sigortas› özel sektörden de tam anlam›yla yararlanmaya im-
kan verecek bir biçimde düzenlenmelidir. Bir yanda onbinlerce
özel sa¤l›k kabinesi at›l beklerken vatandafllar›m›z›n poliklinik kuy-
ruklar›nda sefil olmas› kabul edilebilir bir durum de¤ildir.

SOSYAL GÜVENL‹K

Türkiye'de sosyal güvenlik kurulufllar›n›n da tek çat› alt›nda toplan-
mas› art›k zorunlu hale gelmifltir. Bugün sosyal güvenlik sistemimi-
zin da¤›n›kl›¤›ndan en fazla zarar gören Ba¤-Kurlulard›r. Ba¤-Kurlu-
lar gerçekten bir sosyal güvenlik dram› yaflamaktad›rlar. Ba¤-
Kur’un yüzeysel tedbirlerle iyilefltirilmesi kesinlikle mümkün de¤il-
dir. Sistemin tümüyle yenilenmesi ve tüm sosyal güvenlik kurulufl-
lar›n bir çat› alt›nda birleflmesi gerekmektedir. Bu konuda bürokra-
side büyük bir direnç vard›r. Bu nedenle Hükümetimizin insiyatifi
ele alarak bu yaray› kal›c› bir biçimde tedavi etmesi gerekmektedir.

Sosyal güvenlik sistemimizde uzun y›llard›r gündemde olan bir ek-
sikli¤in de giderilmesi gerekmektedir. Bu eksiklik iflsizlik sigortas›-
d›r. ‹flsizlik sigortas›n› sadece sosyal bir tedbir olarak görmek bu ku-
rumun yanl›fl bir biçimde yap›lanmas›na neden olmaktad›r. Nitekim
bu yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren bat›l› ülkelerde kurulmufl olan iflsiz-
lik sigortas›n›n ülkemizde de kurulmas›n› geciktiren en temel faktör
konuya sadece sosyal devlet anlay›fl› içinde yaklafl›lm›fl olmas›d›r.

‹flsizlik sigortas› asl›nda piyasa ekonomisinin sa¤l›kl› iflleyiflini ko-
laylaflt›ran ekonomik yönü a¤›rl›kl› bir kurumdur. Bu aç›dan iflsizlik
sigortas›n›n iflini kaybedene öncelikle fon aktaran de¤il ifl bulmaya
çal›flan bir kurulufl olarak de¤erlendirilmesi gerekir. Bu durumda
iflsizlik sigortas›n›n iflgücü piyasas›nda berrakl›¤› ve ak›c›l›¤› kolay-
laflt›ran fonksiyonu a¤›rl›k kazanmaktad›r. ‹flsizlik sigortas› iflgücü
arz› ile iflgücü talebi aras›ndaki uyumsuzlu¤u da e¤itim hizmetleriy-
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le giderme amac›na a¤›rl›k verecek flekilde uyguland›¤›nda befleri
sermayeyi gelifltirme aç›s›ndan büyük hizmetler verebilmektedir.
Ayr›ca iflsizlik sigortas› ekonomideki konjonktürel dalgalanmalar›n
giderilmesini sa¤layan bir otomatik stabilizatör görevi görmekte-
dir. Nihayet iflsizlik sigortas› ekonomide fazla istihdamdan kaynak-
lanan dengesizliklerin afl›lmas› için gerekli yeniden yap›lanmay› ko-
laylaflt›ran bir kurumdur. Bu aç›dan K‹T'lerde afl›n istihdam›n sos-
yal sorun yaratmadan çözülebilmesi için iflsizlik sigortas› uygula-
mas› büyük önem tafl›maktad›r.

K›saca iflsizlik sigortas› istihdam piyasas›na büyük bir esneklik ve
uyum kabiliyeti kazand›ran bir müessese olarak yap›land›r›ld›¤›nda
ekonomimize büyük yararlar sa¤layabilir. Gerçekten flu anda Türk
Sanayinin karfl› karfl›ya oldu¤u en önemli sorunlardan birisi kamu
ve özel sektörde istihdam koflullar›ndaki kat›l›kt›r. Bu kat›l›¤›n te-
mel nedeni de k›dem tazminat› uygulamas›d›r.

Hal böyleyken ve Türkiye'de öncelikle emek piyasas›na esneklik
getirecek at›l›mlara ihtiyaç duyulurken Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›'n›n ‹fl Güvencesi Yasa Tasla¤›'n› öncelikli bir konu gibi
kamuoyuna takdim etmesi ülkemiz için büyük talihsizlik olmufltur.
Tamamen yanl›fl varsay›mlardan yola ç›karak ve iflveren hakk›nda
haks›z peflin yarg›lardan hareket edilerek haz›rlanan ve ifl aleminin
görüflleri dikkate al›nmadan Baflbakanl›¤a sunulan bu taslak, Türk
Ekonomisi ve çal›flma hayat›n›  adeta sabote edecek hükümler ge-
tirmektedir.

Tüm çabalar›m›za ra¤men konunun vahameti kamuoyuna gerekti-
¤i ölçüde yans›t›lamam›flt›r. 6 milyon Türk giriflimcisini temsil eden
Hür Teflebbüs Konseyini alt› y›l aradan sonra toplayarak yapt›¤›m›z
uyar›n›n etkili olaca¤›na inan›yoruz.

Burada k›saca flunu ifade edeyim ki bu yasa tasla¤› kanunlaflt›¤› tak-
dirde iflsizli¤i artt›racak, sanayileflmemizi engelleyecek, çal›flma bar›-
fl›n› bozacak, özel teflebbüsün dinamizmini ve uyum gücünü yok ede-

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

479483



cek, yani özel sektörü de K‹T’lefltirecektir. Ayn› zamanda Türk Adalet
Sistemi'ni y›pratacak, k›saca ekonomik ve sosyal hayat›m›zda derin
yaralar açacak bir potansiyel tehlikedir. Hükümetimizin, Meclisimizin
ve kamuoyunun bu sesimize kulak vererek herkesin zarar›na olacak
bu giriflimi sonuçsuz b›rakmas›n› ve mahkum etmesini ›srarla ve
önemle bekliyoruz.

YER‹NDEN YÖNET‹M

Hür Teflebbüs Camias›'n›n Seçkin Temsilcileri,

Gelece¤in büyük demokrat ve müreffeh Türkiye'sinin kurulmas›n-
da merkezi yönetimin yerinden yönetimle takviye edilmesi de bü-
yük önem tafl›maktad›r. Baflbakan›m›z Say›n Süleyman Demirel'in
y›llar önce söyledi¤i gibi “Türkiye Ankara'dan yönetilemeyecek ka-
dar büyümüfltür.”

Y›llar önce yap›lan bu teflhis bugün için çok daha fazla geçerlidir. An-
kara'da oluflturulan merkezi idare ne kadar güçlendirilirse güçlendiril-
sin yerel konularda üstlendi¤i yetki ve sorumluluklar› zaman›nda ve
isabetli bir biçimde sonuçland›ramamaktad›r. Bugüne kadar geçerli
olan merkeziyetçi idare anlay›fl› sistemi Türkiye'nin geliflmesini engel-
liyen ve zorlaflt›ran temel faktörlerden birisidir.

Bu nedenle mahalli idarelerin güçlendirilmesi, yeni yetki ve sorumlu-
luklarla donat›lmas› acil bir sorun haline gelmifltir. Hükümetimizin ilk
icraatlar›ndan birisi olarak mahalli düzeyde sorunlar›n tart›fl›lmas›na
imkan verecek bir genelge yay›nlamas› bu konuda gerekli hassasiye-
ti gösterdi¤inin bir delilidir. Bizim beklentimiz bu alanda daha da ileri
gidilerek gerçek bir Ademi-i Merkeziyetçi anlay›fl›n ve sistemin yerlefl-
tirilmesi için cesaretli ad›mlar›n at›lmas›d›r.

Türkiye'de Prens Sebahattin'den beri gündemde olan Ademi-i Merke-
ziyetçi anlay›fl›n yerlefltirilmesi hem demokrasimize hem de ekono-
mik ve sosyal hayat›m›za çok büyük bir dinamizm ve yeni boyutlar ka-
zand›racakt›r. Hür Teflebbüs Camias› da bu flekilde kendi yaflad›¤›
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bölge ve çevreye her aç›dan daha büyük katk›lar yapma f›rsat›n› bu-
lacakt›r. Ayn› zamanda müteflebbisimiz en basit sorunlar için bile
günlerce merkezi idarenin a¤›r bürokratik çarklar› ile mücadele et-
mekten kurtulacak, teflebbüs gücünü daha verimli ve daha etkin bir
biçimde kullanma f›rsat›n› bulacakt›r.

GENÇL‹K 

De¤erli Arkadafllar,

Türkiye'de y›llard›r üzerine yeterince e¤ilemedi¤imiz bir konu da
gençlik konusudur. Dünyan›n en genifl genç nüfusuna sahip olan
ülkemizde gelece¤imizi  ellerine teslim edece¤imiz gençlerimizin
büyük bir bölümü kahve köflelerinde vakit öldürmeye mahkum bir
aylaklar kitlesi durumundad›r. Bu eflsiz gücü gelece¤in büyük, mü-
reffeh ve demokrat Türkiyesi için seferber etmemiz en büyük he-
deflerimizden birisi olmal›d›r. Tüm gençlerimize istedi¤i e¤itimi
vermek, tüm gençlerimize spor yapma imkan›n› getirerek yar›flma-
c› ve mücadeleci ruhu gelifltirmek, isteyen gençlerimize giriflim
yapma f›rsat›n› yaratmak, öncelikli sorunlar›m›z›n en bafl›nda yer
almal›d›r. Bu nedenle risk sermayesi kurumu bir an önce düzenlen-
meli, özel sektöre de bu alanda katk› yapma imkan› getirilmelidir.
Özel sektör olarak bizlerin de bu alanda daha aktif bir sorumluluk
almam›z gerekmektedir. Her giriflimci kabiliyetli bir veya birkaç ge-
ncimizi çevresinde toplayarak bir giriflimci fidanl›¤› oluflturmal› ve
onlara her aç›dan yol göstererek baflar› flanslar›n› artt›rmaya çal›fl-
mal›d›r. Ayr›ca özel sektörümüz baflar›l› gençleri teflvik edecek çe-
flitli faaliyetlerde öncülük yapmal›d›r.

D‹N VE LA‹KL‹K 

K›ymetli Misafirlerimiz, De¤erli Delegeler,

Türkiye Cumhuriyeti, nüfusunun büyük ço¤unlu¤u Müslüman olan
laik bir Cumhuriyettir. Türkiye'nin ‹slam Alemi'nin tek laik ve de-
mokratik ülkesi olmas› bir tesadüf de¤ildir. Türkiye çok çeflitli din
ve ›rklar›n yüzy›llarca birarada kardeflçe yaflad›¤› bir dini hoflgörü
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ve özgürlük gelene¤ine sahiptir. Laiklik, dinin ihmal edilmesi veya
inkar edilmesi de¤ildir. Laik ülkelerde dinin toplumsal yaflam›n bi-
çimlenmesinde çok büyük bir rolü oldu¤unu kimse görmezlikten
gelemez. Din birli¤i bizim uluslararas› iliflkilerimizi de yönlendiren
fevkalade önemli bir faktördür. 

Bugün Türkiye ‹slam Dünyas› içinde ayr›cal›kl› bir yere sahip olan
örnek ülke konumundad›r. Bu konum gelecekte Türkiye'nin Dünya
üzerinde oynayaca¤› rolü belirleyen önemli faktörlerden birisi ola-
cakt›r. Orta Asya'daki yeni geliflmeler Türkiye'nin laik ‹slam kimli-
¤ini ön plana ç›karm›flt›r. Türkiye ‹slami kimli¤ini istese de isteme-
se de çok boyutlu olarak de¤erlendirmek zorundad›r.

Türkiye y›llarca hilafet yoluyla ‹slam Dünyas›'n›n liderli¤ini yürüt-
müfltür. Bugün ise laik ve demokratik kimli¤iyle ‹slam Dünyas›'nda
liderlik rolü oynayabilecek bir ülkedir. Ancak Türkiye'nin bu rolü
oynayabilmesi laik ve demokratik esaslar› tart›fl›lmaz bir biçimde
benimsemesiyle mümkündür. 

Bu nedenle Türkiye'nin ‹slam Dünyas›'nda söz sahibi olmas› ne
‹ran ne de Suudi Arabistan'dan ithal edilen fundamantalist yakla-
fl›mlarla mümkün olamaz. Biz, ifl dünyas› olarak bu konuda tutu-
mumuzu net bir biçimde ortaya koymak mecburiyetindeyiz.

Türkiye laik ve demokratik bir anlay›fl içinde olmas›na ra¤men ‹s-
lamiyette hiçbir ülkenin gerisinde de¤ildir. Aksine Türkiye'nin olufl-
turdu¤u yaklafl›m tüm dünyada ‹slamiyetin insanl›k varoldukça ya-
flayabilece¤i ve geliflebilece¤i en do¤ru yoldur. 

Türkiye bu yaklafl›m› ile Bat› Dünyas›'nda zaman zaman ön plana
ç›kan haçl› seferi ruhuna da en büyük darbeyi vurmaktad›r. Türki-
ye Avrupa Toplulu¤u'na tam üye olarak tüm insanl›k tarihi için ör-
nek olacak bir yak›nlaflmay› da sa¤lam›fl olacakt›r. ‹slam kimli¤inin
laik ve demokratik çerçevede sahip oldu¤u kendine güveni tüm
dünyaya kan›tlayacakt›r.
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P‹S ‹L‹fiK‹LER 

Say›n Divan,

Dini, kültürel ve tarihsel ba¤lar› nedeniyle d›fl dünyadaki baz› geliflme-
ler bugün Türkiye'yi iç olaylar kadar yak›ndan ilgilendirmekte ve etki-
lemektedir. Tuna'dan Çin Seddi'ne kadar yeni bir Müslüman-Türk
Dünyas› do¤mufltur. Sovyetler Birli¤i ve Yugoslavya'n›n da¤›lmas›yla
ortaya ç›kan Müslüman-Türk Devletleri'nden baz›lar› bugün bir varol-
ma mücadelesi vermekte ve en hunhar katliamlara maruz kalmakta-
d›r. ‹nsan Haklar› flampiyonlu¤unu yapan Avrupa'n›n gözleri önünde
Bosna-Hersek'te Türk ve Müslüman halk en temel hak olan yaflama
hakk›n› kullanamamaktad›r.

Azerbaycan'da yaflanan katliam ve silahl› iflgal karfl›s›nda yine tüm
bat›n›n sessizli¤i ibret vericidir. Türkiye flimdi de s›n›rlar›n› garanti et-
ti¤i komflu ve kardefl ülke Nahc›van'dan gelen feryatlar›n ac›s›n› duy-
maktad›r.

Tüm bu katliamlar, insanl›k ve hukuk d›fl› sald›r›lar karfl›s›nda hepimi-
zin hassasiyeti ayn›d›r. Hepimizin yüre¤i, bu insanlar›n feryad›na ce-
vap vermeyi ve k›sa yoldan bu insanl›k d›fl› katliamlar› ne pahas›na
olursa olsun durdurmay› emretmektedir. Ancak Türk ve ‹slam Dünya-
s›n›n lideri konumunda olan Türkiye hisleri ile de¤il, ak›l ve sa¤duyu-
su ile hareket etmek mecburiyetindedir. Türkiye'nin geçmiflte yaflad›-
¤› tecrübeler ve Dünya gerçekleri çok daha zor bir yol olan diploma-
tik kanallarla mücadeleyi sonuna kadar sab›rla sürdürmesini gerektir-
mektedir. Türkiye bu flekilde hareket etti¤i zaman hem kendi ç›karla-
r›n› hem ye yard›ma ihtiyaç duyan kardefllerimizin ç›karlar›n› çok da-
ha iyi koruyabilecektir. Nitekim Türkiye'nin sab›rl›, aktif ve olgun d›fl
politikas› meyvelerini vermeye bafllam›flt›r. Ancak Türkiye bu ülkele-
re manevi deste¤ini ihmal etmemelidir.

Tüm olumsuzluklara ra¤men XX. Yüzy›l›n sonlar›nda hiçbir ülkenin
fliddet kullanarak s›n›rlar›n› de¤ifltirmesi, yüzbinlerce, milyonlarca in-
san› yerinden, yurdundan etmesi mümkün de¤ildir. Mümkün olama-
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yacakt›r. Diplomatik yollarla sonuca ulaflmaya çal›flmak, güçsüzlü¤ün
de¤il aksine hakl›l›¤›n ve güçlülü¤ün iflaretidir. Türk Devleti güçlüdür.
Türk Milleti sab›rl› ve bar›flç›d›r. Tüm tarih bu sabr› ve bar›flç›l›¤› zay›f-
l›k olarak yorumlayanlar›n hüsrana u¤rad›¤›n›n örnekleriyle doludur.

De¤erli Arkadafllar,
Türkiye, tüm dünyaya refah ve mutluluk getirecek tek yolun her alan-
da iflbirli¤ini gelifltirmeye katk›da bulunma oldu¤unun bilincindedir.
Bu anlay›fl içinde Türkiye eski Sovyetler Birli¤i'ni oluflturan bölge ül-
keleriyle Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i Projesi'ni ortaya atm›flt›r. Bu
Proje Karadeniz Havzas›'nda bar›fl ve iflbirli¤ini kuvvetlendirmeyi y›l-
larca birbirine düflman gözüyle bakan ülkeleri ç›kar birli¤i içine sok-
may› amaçlamaktad›r. Bugün Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Gür-
cistan ve Rusya Federasyonu ile geliflen iyi münasebetler Türk Ulu-
su'nun Dünya Bar›fl›'na çok somut bir katk›s›d›r. Türkiye kendisini can
düflman› gören Ermenistan'›n bile bu projeye kat›lmas›n› teflvik et-
mifltir. Gelecekte bu projeye Makedonya, Bosna-Hersek ve Yunanis-
tan'›n da kat›lmas›yla bölgede bar›fl ve istikrar›n yayg›nlaflt›r›lmas› im-
kan› do¤abilecektir.

Bizim aç›m›zdan önemli olan, Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i'ne ifl dün-
yas› olarak kendimizi haz›rlamakt›r. Bu ülkeleri ziyaret etmemiz çeflit-
li ba¤lant›lar kurmam›z ve art›k kendimizi sadece Türkiye için de¤il
yüzmilyonlarca insan›n yaflad›¤› genifl pazarlar için haz›rlamam›z ve
teçhiz etmemiz gerekmektedir.

Türkiye Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri ile iliflkilerini en üst dü-
zeyde gelifltirmek durumundad›r. Bugüne kadar bu konuda gerek-
li ilk ad›mlar at›lm›flt›r. Hükümetimiz'in bu ülkelerle iliflkilerin gelifl-
tirilebilmesi için gerekli herfleyi yapmaya kararl› tutumu bizleri zi-
yadesiyle memnun etmektedir. Türk Özel Sektörü de Orta Asya
Türk Cumhuriyetleri ile iliflkilerin gelifltirilmesi konusunda büyük
bir sorumlulukla hareket etmektedir. TOBB olarak yapt›¤›m›z arafl-
t›rma ve inceleme gezisi baflar› ile sonuçlanm›fl, bu ülkelerde özel
sektörün k›sa, orta ve uzun vadede nas›l bir rol oynayabilece¤ini
anlamam›za f›rsat vermifltir.
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Burada k›saca flunu belirtmek isterim ki Türkiye'nin Türk Cumhuri-
yetleri'nde oynayabilece¤i en önemli rol bu ülkelerde henüz do¤ufl
aflamas›nda olan özel sektörün sa¤l›kl› bir biçimde geliflmesine ve
güç kazanmas›na yard›mc› olmakt›r. Türkiye'nin bu ülkelerde sahip
oldu¤u en önemli mukayeseli üstünlük bu noktada kendisini gös-
termektedir.

Gerçekten Türkiye bu ülkelerin en çok ihtiyaç duydu¤u Orta ve Kü-
çük ‹flletmeler konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. Bu neden-
le bu ülkelerde teflebbüs ruhuna sahip genç giriflimcilerle temas ku-
rarak onlar› her aç›dan e¤itmek ve desteklemek bizim stratejimizin
temel unsuru olmal›d›r. Bu amaçla Türkiye'nin bu ülkelerde bir Risk
Sermayesi Kurumu oluflturmas› da baflar›l› sonuçlar verebilecektir.

Ayr›ca Türkiye'nin bu ülkelere yabanc› yat›r›mc›lar› çekmesi ve bü-
yük firmalar›m›z›n çeflitli yat›r›m f›rsatlar›n› de¤erlendirmeleri im-
kanlar› da mevcuttur. Nihayet kamu sektörü düzeyinde de iliflkile-
rin gelifltirilmesi için önemli bir potansiyel mevcuttur.

Türkiye bu çabalar yan›nda flüphesiz ‹ran ve Pakistan ile oluflturu-
lan ECO çerçevesinde de iflbirli¤i imkanlar›n› gelifltirmeyi ihmal et-
memek zorundad›r. Orta Asya Cumhuriyetleri yan›nda zamanla Af-
ganistan'›n da ECO'ya dahil edilmesi gündeme gelecektir.

Türkiye'nin Ortado¤u ülkeleri ile iliflkilerini gelifltirme konusunda
da dinamik ve aktif bir yaklafl›m içinde olmas› gerekmektedir. Kör-
fez Krizi pek çok ülke için sona erdi¤i halde Türkiye bu krizin olum-
suz sonuçlar›n› çok yönlü olarak hissetmeye devam etmektedir.
Irak Petrol Boru Hatt› hala aç›lmam›flt›r. Bu ülkeye karfl› ambargo-
nun devam etmesi en fazla Türkiye'yi olumsuz yönde etkilemekte-
dir. Bunun ötesinde Irak'ta yeni durum bölücü terörün önemli öl-
çüde güç ve hareket kabiliyeti kazanmas›na yol açm›flt›r. Bu ne-
denle Türkiye, ya Irak ile iliflkilerin normale dönmesi konusunda,
ya da u¤rad›¤› kay›plar›n telafisi bak›m›ndan sonuç elde etmeye
çal›flmal›d›r.
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Ortado¤u'da meydana ç›kan önemli bir de¤ifliklik de Lübnan ‹ç Sava-
fl›'n›n sona ermesi ve Suriye'nin bölgedeki durumunun kuvvetlenme-
sidir. Türkiye bu iki ülke ile de iliflkilerini daha kapsaml› bir biçimde
gelifltirmeye özel önem vermelidir. Bu arada Hükümetimizin Suriye ile
temasa geçerek PKK'n›n Bekaa Vadisi'nden uzaklaflt›r›lmas›n› sa¤la-
mas› çok önemli bir ad›md›r.

Ortado¤u'da ‹srail ile Arap Ülkeleri aras›nda bir görüflme zeminin
oluflmas› da bölgesel iflbirli¤inin gelifltirilmesinde yeni f›rsatlar yarat-
maktad›r. Bu konuda Hükümetimizin özel sektörle ortak hareket im-
kanlar› de¤erlendirilmelidir.

Nihayet Türkiye Ortado¤u'nun zengin petrol ülkeleri ile Orta Asya
Türk Cumhuriyetleri aras›nda bir köprü olma görevini de mutlaka üst-
lenmek durumundad›r.

CAM‹AMIZ

Konuflmam›n bu bölümünde de Camiam›z›n sorunlar›na yaklafl›mlar›-
m›z› ortaya koymak istiyorum.

Yönetim Kurulumuzun Camiam›z›n sorunlar› karfl›s›ndaki temel yak-
lafl›m›, tüm faaliyetlerimizi tabandan gelen istek ve beklentiler do¤rul-
tusunda yönlendirmektir. Bu yaklafl›m hem demokrasi hem de hiz-
met anlay›fl›m›z›n bir gere¤idir. Camiam›z›n isteklerini mümkün oldu-
¤unca iyi takip edebilmek için çeflitli yöntemlere baflvuruyoruz.

Çal›flmalar›m›zda bize yol gösteren ve taban ile temas›m›z› artt›r-
ma imkan›n› veren en önemli araçlardan birisi Sanayi, Ticaret, Ti-
caret ve Sanayi ve Borsa Konseylerimizdir. Bu Konseylerle yapt›¤›-
m›z toplant›lar gerçekten Camiam›z›n çeflitli kesimlerinin sorunla-
r›n› en yetkili a¤›zlardan ö¤renme, çözüm yollar›n› kararlaflt›rma ve
yap›lan icraat› gözden geçirme aç›s›ndan büyük önem tafl›makta-
d›r. Bu nedenle geçmifl dönemde yönetimimize birinci derecede
destek olan ve yol gösteren tüm Konsey Baflkan ve Üyelerimize
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huzurlar›n›zda en içten teflekkürlerimizi flahs›m ve Yönetim Kuru-
lumuz ad›na sunmak istiyorum.

Bir di¤er yöntem üç ayda bir gerçeklefltirdi¤imiz ‹fl Dünyas›'n›n nabz›
anketleridir. Bu anketler Camiam›z›n çeflitli konulardaki görüfllerini,
e¤ilimlerini ve s›k›nt›lar›n› sistematik bir biçimde takip etme imkan›n›
vermektedir.

Üzerinde hassasiyetle durdu¤umuz bir konu da flimdiye kadar TOBB
taraf›ndan ziyaret edilmemifl il ve ilçe, oda ve borsalar›na öncelik ve-
rerek yapt›¤›m›z yerinde tetkik ve araflt›rma gezileridir. Bu geziler
Birli¤imizin, Hükümetimizin ve bas›n›m›z›n yerel sorunlar› daha somut
bir biçimde tespit etmesini ve ele almas›na imkan vermektedir.

Camiam›z›n sorunlar›n› takip etmede kulland›¤›m›z di¤er bir yöntem oda-
lar›m›zla yaz›flma ve ikili görüflmelerle elde etti¤imiz bilgilerdir. Bu yöntem
de pek çok sorunun resmi kanallara intikalinde önemli rol oynamaktad›r.

Nihayet çeflitli konularda düzenledi¤imiz toplant›lar, Özel ‹htisas Ko-
misyonlar› ve yapt›rd›¤›m›z bilimsel çal›flmalar da Yönetim Kurulu ola-
rak çal›flmalar›m›zda bizlere ›fl›k tutmufltur.

Bizim Yönetim Kurulu olarak tüm bu kanallardan yapt›¤›m›z tespitle-
re göre Camiam›z› en fazla endiflelendiren konulardan birisi anarfli ve
terördür. Burada flunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki üyeleri-
mizin tamam›na yak›n bir bölümü Hükümetimizin anarfli ve terörle
mücadele konusundaki yaklafl›m ve icraat›n› desteklemektedir. Hü-
kümetimizin bu alandaki baflar›s›n›n en önemli unsuru flüphesiz anar-
fli ve teröre karfl› halk›m›z›n deste¤ini arkas›na alm›fl olmas›d›r. Bu ba-
sanda güvenlik güçlerimizin cansiperane mücadelesinin rolünün çok
büyük oldu¤u muhakkakt›r. Bu vesileyle bu mücadelede hayat›n› yiti-
ren güvenlik görevlilerimize Allahtan rahmet niyaz eder, geride kalan-
lara sab›r dilerim. ‹fl Dünyas› olarak bu mücadelede hayatlar›n› koyan-
lara her türlü deste¤i vermeye haz›r oldu¤umuzu beyan ederken tüm
Camiam›z›n hislerine tercüman oldu¤uma eminim.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

487491



Üyelerimizi rahats›z eden ikinci önemli konu enflasyondur. Burada
yine memnuniyetle ifade etmek isterim ki Camiam›z Hükümetimi-
zin enflasyonla mücadelede kararl› oldu¤u düflüncesini muhafaza
etmektedir. Gerçekten enflasyon konusunda beklentileri afla¤› çe-
kecek bir istikamate girilmifltir. Ancak ifl dünyas› bu konuda afl›r›
bir iyimserlik içinde de¤ildir. Enflasyon beklentilerinin ciddi bir bi-
çimde afla¤› çekilebilmesi için al›nan rahatlat›c› önlemlerin arka-
s›ndan fazla vakit geçirmeden fedakarl›k gerektiren önlemlerin
al›nmas› gerekmektedir.

Çünkü enflasyonun gerçek nedeni Devlet ve Millet olarak imkânla-
r›m›z›n üzerinde yaflamam›zd›r. Yap›lmas› gereken fedakarl›k her-
kesin aya¤›n› yorgan›na göre uzatmas›n› sa¤lamaktan ibarettir. Bu
konudaki en büyük görev de Devlete düflmektedir. Çünkü imkan-
lar›n›n üzerinde harcama yapma e¤ilimi en fazla kamu kesiminde
kendisi göstermektedir.

Bu nedenle K‹T'lerin özellefltirilmesi mutlaka ve en etkin yöntem-
lerle h›zland›r›lmal›d›r. Hükümetimizin dört K‹T'in daha özellefltiril-
mesi için ald›¤› karar›n di¤er K‹T'leri de kapsayacak flekilde deva-
m›n› temenni ediyoruz. Türkiye bu konuda eski komünist ülkelerin
bile gerisinde kalma gibi bir duruma düflmemelidir. Bu nedenle Ca-
miam›z Hükümet Program›'nda öngörülen biçimde kararl› ve cesa-
retli bir flekilde konunun üzerine gidilmesinin beklentisi içindedir.
Ayn› flekilde fonlar›n bütçeye dahil edilmesi konusunda da Cami-
am›z Hükümet Program›'nda sergilenen kararl› tutumun uygulama-
ya konulmas›n› beklemektedir.

Camiam›z Hükümet Program ve Koalisyon Protokolü'nde enflasyo-
nu düflürme konusunda sergilenen kararl› tutumun 18 Ocak'ta
aç›klanan ‹stikrar Paketi'ne tam olarak yans›mad›¤› görüflündedir.
Bu husus özellikle vergi ile ilgili düzenlemelerde kendisini göster-
mektedir. Hükümetimizin bugüne kadar yapt›¤› vergi düzenlemele-
ri flüphesiz baz› Önemli pratik sorunlar›n çözümüne yönelik tedbir-
ler getirmifltir. Ancak daha önce ifade etti¤im gibi ülkemizde belge
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düzeninin yerlefltirilmesi, vergi adaletinin sa¤lanmas› ve vergi ka-
y›plar›n›n önlenmesi konusunda çok ciddi ad›mlar›n at›lmas› ge-
rekmektedir. Türkiye'de art›k, Devletin yorgan›n›n boyu belli olma-
l›d›r. Camiam›z vergi konusunda at›lacak ak›lc› ve gerçekçi tüm
ad›mlar›n gerektirdi¤i fedakarl›klara katlanmaya haz›rd›r.

Enflasyonun durdurulabilmesi için sendikalar›m›z›n da Türkiye'nin
imkânlar›n›n ötesinde ücret art›fl› talepleriyle ortaya ç›karak mali-
yet enflasyonunu körükleyici, özel sektörü küçültmeye mecbur
edici davran›fllardan kesinlikle kaç›nmalar› gerekmektedir. Niha-
yet taban fiyatlar› politikas› da imkânlar›n›n ötesinde yaflamaya
teflvik edecek nitelikte olmamal›d›r.

Camiam›z› endiflelendiren ve olumsuz yönde etkileyen di¤er önem-
li bir konu da durgunlu¤un devam etmesidir. Bu konuda oldukça
karamsar görüfllerin hakim oldu¤unu söylemek hatal› olmayacak-
t›r. Yapt›¤›m›z anketin sonuçlar›na göre çok büyük bir kesim
1992'de büyüme h›z›n›n %3'ün alt›nda olaca¤›n› tahmin etmekte-
dir. ‹lk üç aydaki izlenimleri yans›tan bu beklentilerin önümüzdeki
dönemlerde de¤iflmesi en büyük temennimizdir. Türkiye'de büyü-
meyi en fazla olumsuz yönde etkileyen faktörün belirsizlik oldu¤u
görülmektedir. Bu nedenle Hükümetimizin ifl aleminin kafas›nda
belirsizlik ve kötümserlik yaratan unsurlar› gidermeye daha fazla
önem ve a¤›rl›k vermesi gerekti¤i ortaya ç›kmaktad›r.

Bizi endiflelendiren di¤er bir konu da ihracattaki t›kanmad›r.Türki-
ye'nin ihracat› son üç y›ld›r reel olarak artmamakta ve 12 milyon ECU
düzeyinde seyretmektedir. Döviz kurlar›nda istikrars›zl›k ihracat t›-
kanmas›n› aflmam›z› engellemektedir. Döviz kurlar›nda k›sa dönem-
de ortaya ç›kan ani art›fllar spekülatif kazanca yönelme e¤ilimini kuv-
vetlendirmektedir. Merkez Bankas›'n›n serbest döviz piyasas›na yap-
t›¤› müdahalelerin spekülatif kazançlar› kolaylaflt›rmaktan ötede bir
etki yaratmad›¤› görülmektedir. Ne ihracatç› ne ithalatç› ne de sana-
yici dövizin nas›l bir geliflme gösterece¤ini tahmin edememekte,
çok k›sa vadeli bak›fl aç›s› içinde hareket etme mecburiyetinde
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kalmaktad›r. Bu nedenlerle en k›sa zamanda istikrarl› bir döviz ku-
ru oluflturulabilmesi için gerekli tedbirler al›nmal›, Hükümetin koy-
du¤u hedeflere inananlar zarar görmekten kurtar›lmal›d›r. Bunun
için daha önce de belirtti¤imiz gibi Merkez Bankas› tam özerk ha-
le getirilmelidir.

Menkul K›ymetler Borsas›'ndaki geliflmelerin ekonomideki perfor-
mans düzeyini yans›tamad›¤› ve borsan›n modern ekonomilerde
üstlendi¤i rolü Türkiye'de oynayamad›¤› görülmektedir.

Ülkemizde sermayenin tabana yay›lmas› maalesef gerçeklefleme-
mifl ve borsam›zda istenen derinleflme sa¤lanamam›flt›r. Hüküme-
timizin finans kesiminde yapaca¤› reform bu bak›mdan büyük
önem tafl›maktad›r. Bugüne kadar sermaye piyasas› daima Devle-
tin kontrolünde geliflmifltir. Yeni Sermaye Piyasas› Kanunu'nda arz
yönünü temsil aç›s›ndan Odalar Birli¤i'ne yer verilmemesi bizleri
hayal k›r›kl›¤›na u¤ratm›flt›r. Bu eksikli¤in ilk f›rsatta giderilmesini
bekliyoruz.

Camiam›z›n önemli isteklerinden birisi de güçlü bir Denizcilik Ba-
kanl›¤›'n›n kurulmas›d›r. Hükümetimizin bu konuda yapt›¤› çal›fl-
malar› bir an önce tamamlayarak üç taraf› denizle çevrili olan ülke-
mizin dünya denizcili¤inde lay›k oldu¤u yeri almas›n› bekliyoruz.

TOBB üyelerini hayal k›r›kl›¤›na u¤ratan di¤er bir konu da kredi fa-
izlerinde bir düflüfl beklerken yükselme ile kafl›lafl›lmas›d›r. Hükü-
metimizin iç borçlanmay› azaltma çabalar›n› bu aç›dan takdirle
karfl›l›yoruz. Ancak kamu sektörü özellefltirme ile ciddi ölçüde kü-
çülmeden kamu bankalar› özellefltirilmeden ve bankalar›m›z reka-
betçi ortama çekilmeden kredi faizlerinde beklenilen düflüflün sa¤-
lanabilece¤ine de maalesef inanam›yoruz. fiunu aç›kça söylemek
istiyorum ki bizler art›k bankalar için çal›flmaktan, kazand›¤›m›z› ve
kazanaca¤›m›z› onlara vermekten yorulduk.

Say›n Baflkan, De¤erli Arkadafllar,
Üyelerimiz Türkiye'nin siyasi ve sosyal alanda demokratiklefltiril-
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mesine de büyük bir önem atfetmektedir. Çünkü demokratik re-
jimden uzaklaflman›n bedelini en a¤›r ödeyen kitlelerden birisi ifl
alemi olmufltur. Bu nedenle ifl dünyas›n›n büyük bir kesimi Hükü-
metimizin siyasal ve sosyal yap›n›n demokratikleflmesi konusun-
daki yaklafl›m ve icraat›m olumlu bulmakta ve desteklemektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin Türkiye'de siyasi, sosyal ve
ekonomik alanda demokratikleflmeden büyük beklentileri vard›r.
Demokratik bir Türkiye anlay›fl› çerçevesinde TOBB her konuda fik-
rinin al›nmas›n› talep etmektedir. Demokratik bir Türkiye anlay›fl›
çerçevesinde TOBB her düzeyde karar alma süreçlerine daha ge-
nifl bir biçimde kat›lmay› beklemektedir. Bugün TRT Yönetim Kuru-
lu'nda, TOBB'un bir temsilcisinin olmamas› büyük bir eksikliktir.
SSK'da Ba¤-Kur'da hatta Milli Güvenlik Kurulu içinde ifl dünyas›n›n
temsil edilmesi demokrasimiz ve tüm bu kurulufllar›n daha iyi iflle-
mesi aç›s›ndan büyük bir kazanç olacakt›r. TOBB'un Özellefltirme
konusunda da önemli bir rol oynamas› mümkündür. Bu nedenle
SPK ve TÖYÖK bünyesinde ifl dünyas›n›n en üst kuruluflu olan
TOBB'ne mutlaka yer verilmelidir.

Demokratikleflme sorunu Türkiye'nin d›fl dünya ile iliflkilerinin ge-
liflmesinde de büyük sorun teflkil etmektedir.Bizler, ifl dünyas› ola-
rak demokratikleflmeyi d›fl dünya istedi¤i için de¤il kendi öz terci-
himiz do¤rultusunda istiyoruz. Ancak bu alanda d›fl dünyaya önyar-
g›l› davranma f›rsat›n›n verilmemesinin de önemine inan›yoruz. Ge-
leneksel dostumuz Birleflik Almanya'n›n Türkiye'nin demokratik re-
jim konusundaki mevcut zaaflar›n› nas›l istismar etti¤i henüz bel-
leklerimizden silinmemifltir. ‹fl dünyas› bu tutuma gereken cevab›
vermifl, bu durumdan gereken dersleri de ç›karm›flt›r.

Türkiye'de art›k reaksiyoncu esaslara dayanmayan tam demokra-
tik ve kal›c› bir Anayasa düzenlenmesi zaman› gelmifltir. Bu Anaya-
sa Türkiye'yi her aç›dan XXI. Yüzy›la tafl›yabilecek bir Anayasa ol-
mal›d›r. Bu Anayasa “ancak”lar› mümkün oldu¤u kadar az kulla-
nan, halk›n sa¤duyusuna ve Demokrasi inanc›na dayanan bir Ana-
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yasa olmal›d›r. Bu Anayasa halk›n iradesine ve dolay›s›yla mec-
lisin iradesine güvenen bir Anayasa olmal›d›r. Bu Anayasa iflçi
iflveren aras›nda ç›kar birli¤i yaratmaya yönelen bir Anayasa ol-
mal›d›r. Bu Anayasa örgütlü demokrasinin bir tehlike de¤il bir di-
namizm oldu¤u gerçe¤inden hareket etmelidir. Bu Anayasa, si-
yaset yapma yasa¤›na de¤il, genifl kitlelerin siyaset yapma öz-
gürlü¤üne dayanan bir Anayasa olmal›d›r. Bu Anayasa Hükümet-
lerin elini kolunu ba¤layan de¤il, kuvvetler ayr›l›¤› prensibi çer-
çevesinde Hükümetlere halk›n isteklerine cevap verebilme im-
kan›n› veren bir Anayasa olmal›d›r. Bu anlay›fl içinde biz siyaset
yapma yasa¤› ile eli kolu ba¤lanmam›fl bir ifl dünyas›n›n sorum-
luluk anlay›fl› içinde Türkiye'ye çok daha büyük katk›lar yapabi-
lece¤ine inan›yoruz.

Anayasam›zda yap›lacak de¤iflmeler Türkiye'nin sadece demokra-
tik aç›dan de¤il sosyal ve ekonomik aç›dan da önünü açacakt›r.
Gelece¤in büyük demokrat ve müreffeh Türkiye'sinin yasal temel-
leri ancak bu de¤ifliklikten sonra at›lmaya bafllanacakt›r. Bu ne-
denle önümüzde oldukça uzun bir yol vard›r.

Türkiye'de yasal demokratik örgütlenmeye siyaset yasa¤›n›n getiril-
mesi, türedi derneklerin ön plana ç›kmas›na neden olmufl, bundan da
Camiam›z yarardan çok zarar görmüfltür. Siyaset yasa¤›n›n getirdi¤i
s›n›rlamalar yasal demokratik örgütlenmeyi adeta ikinci plana itmifltir.

Say›n Baflkan, K›ymetli Delegeler,
Oda ve Borsalar›m›z›n ve Birli¤imiz'in faaliyetlerini düzenleyen
5590 Say›l› Kanun ve di¤er baz› düzenlemeler Camiam›z› adeta
felç edecek hükümlere yer vermektedir. Birli¤imiz bu yasan›n ihti-
yaçlar do¤rultusunda de¤ifltirilmesi için bir taslak haz›rlayarak Ti-
caret ve Sanayi Bakanl›¤›m›z›n görüfllerine sunmufltur. Ancak tas-
lak genel seçim, hükümet kurulmas› ile oda ve borsa seçimlerin-
den dolay› bugüne kadar Bakanlar Kurulu ve Meclis gündemine gi-
rememifltir. Mevzuat Komisyonu Raporu'muzda detayl› olarak
aç›klanan bu tasla¤›n bir an önce ele al›nmas› Camiam›z› büyük s›-
k›nt›lardan kurtaracakt›r.

492

BAfiKANLARIN GENEL KURUL KONUfiMALARI

496



Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

493

Oda ve Borsalar›m›z›n gelirlerinden yap›lan çeflitli  kesintilerin kal-
d›r›lmas›, siyaset ve 10 y›l› aflk›n görev yapamama engelinin afl›l-
mas›, servet beyan›, tek  dereceli seçim yap›lmas› gibi de¤ifliklik-
ler, çeflitli hükümlerin de¤ifltirilmesi  Oda ve Borsalar›m›z›n hizmet
flevki ve kapasitesini önemli ölçüde artt›racakt›r.

Say›n Baflkan, De¤erli Arkadafllar›m,
Uzun y›llar Camiam›z için Birli¤imiz bünyesinde hizmet veren ve k›-
sa bir dönem için de Birli¤imizin Baflkanl›¤›n› üstlenme flerefine
nail olan bir arkadafl›n›z olarak Yönetim Kurulu'muzla yapt›¤›m›z
olumlu hizmetleri burada sergilemek istemiyorum. Bu hizmetleri-
miz faaliyet raporunda yer alm›flt›r. Dolay›s›yla ben, gelece¤e yö-
nelik baz› düflünce ve önerilerimi burada bilgilerinize arzetmek is-
tiyorum.

Hepimizin ortak düflüncesi ve hedefi Türk ‹fl Dünyas›'n›n en üst dü-
zey yasal, demokratik örgütü olan Birli¤imizin her konuda a¤›rl›¤›-
n› ortaya koyabilen, sesini duyurabilen ve Türkiye'nin önünü açabi-
len bir kurulufl haline getirilmesidir.

Bu nedenle h›zla de¤iflen Dünya ve Türkiye koflullar›na Birli¤imizin
de uyum sa¤lamas› büyük önem tafl›maktad›r.

Odalar›m›z›n ve Birli¤imizin istedi¤imiz düzeyde bir rol oynayabil-
mesi için herfleyden önce mevcut K‹T'leflmifl yap›dan kurtulmas›
gerekmektedir. Gerçekten zaman zaman baz› Odalar›m›z, Borsala-
r›m›z ve Birli¤imiz adeta bir istihdam deposu haline gelmifl, her ye-
ni idarenin yapt›¤› farkl› tasarruflarla yap›sal ve ifllevsel etkinli¤i ze-
delenmifltir. Mevcut yap› Birli¤imiz'in ifllevlerini tam olarak yapma-
s›na yeterli olamamaktad›r. Dolay›s›yla Birli¤imizin bütünlük ve et-
kinli¤i mutlaka art›r›lmal›d›r.

Birli¤imiz geçmifl dönemlerde h›zla geliflen d›fl faaliyetlerinin bir
bölümünü ‹KV ve DE‹K gibi yan kurulufllara devretmifltir. Ancak za-
manla bu kurulufllarla iliflkilerde bir kopukluk olmufltur. Gelecekte
bu kurulufllarla iliflkilerin güçlendirilmesi, ayr›ca Birli¤imiz bünye-
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sinde d›fl ekonomik iliflki kapasitesini artt›r›c› baz› düzenlemeler
yap›lmas› gerekmektedir. Çünkü Birli¤imiz d›fl dünyada yeniden
önemli sorumluluklar yüklenme durumuna gelmifltir. Orta Asya
Türk Cumhuriyetleri Odalar Birlikleri ile kurulmas› kararlaflt›r›lan
Konfederasyonun ifller hale gelmesi için çok ciddi çaba gösteril-
mesi gerekmektedir. Birli¤imiz, Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i, Or-
tado¤u ve AT konusunda da daha aktif bir görev alma durumun-
dad›r.

Di¤er taraftan Birli¤imizin daha kat›l›mc› bir demokratik ortamda
varl›k gösterebilmesi için tecrübeli ve yetenekli personel ile takvi-
ye edilmesine ihtiyaç vard›r. Bunun yan›nda üniversitelerimizdeki
mevcut araflt›rma enstitüleri ile daha s›k› bir iflbirli¤i içinde çal›fl-
mak gerekirse odalar›m›zla ortak enstitüler oluflturmak yararl› ola-
cakt›r.

Odalar›m›z›n ve Birli¤imizin mesleki e¤itim konusunda daha aktif
bir rol oynamas› gerekti¤i de giderek belirgin bir biçimde ortaya
ç›kmaktad›r.

Odalar›m›z›n bizden çeflitli beklentileri vard›r. Bir banka kurulmas›,
Ankara'da Oda mensuplar›m›z›n kalabilecekleri bir misafirhane
oluflturmas› gibi talepler giderek ço¤almaktad›r.

Bizim görüflümüz, Birli¤imizin ve Odalar›m›z›n öncelikle asli fonksi-
yonlar›n› tam olarak yerine getirmelerini sa¤lamakt›r. Ancak Cami-
am›z›n büyük bir bölümünün ihtiyac›na cevap verecek flekilde özel-
likle teminat sorununu çözmeye yönelik bir finansal garanti kuru-
luflunun oluflturulmas› üzerinde çal›flma yap›lmal›d›r.

Ayr›ca Birli¤imizin faaliyetlerini kucaklayabilecek yeni bir yerleflim
alan›na ihtiyaç oldu¤u muhakkakt›r. Bu konuda daha önce bafllat›-
lan giriflimler son safhaya getirilmifl, 100 dönümlük bir arazi Birli-
¤imiz için ayr›lm›flt›r. Böylece yeni yönetimin sonuca ulaflabilmesi
için gerekli zemin haz›rlanm›flt›r.
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Çok K›ymetli Delege Arkadafllar›m,
Geride b›rakt›¤›m›z 8 ayl›k hizmet dönemi içerisinde devrald›¤›m
TOBB Baflkanl›¤› görevini Yönetim Kurulu arkadafllar›m ve tüm Ca-
miam›z›n katk› ve destekleriyle dürüstlük, ciddiyet, kararl›l›k ve
inançla yürütmeye çal›flt›m. Bu k›sa dönemde mevcut imkanlar ve
k›s›tlamalar çerçevesinde sizlere mümkün olabilen en iyi hizmeti
vermeye gayret ettim. Seçilerek bu görevi almam halinde daha iyi
bir hizmet verebilece¤ime inand›¤›m için TOBB Baflkanl›¤›'na aday-
l›¤›m› koymufl bulunuyorum. Bu hizmet yar›fl›n›n demokratik kural-
lar içinde geçmesini Birli¤imiz ve Camiam›z aç›s›ndan sonuçlar›n
hay›rl› olmas›n› yüce Allah'tan dilerim.

Bana ve Yönetim Kurulu'muza teveccüh gösteren tüm arkadaflla-
r›ma teflekkür ediyorum. Ayr›ca bu toplant›ya kat›larak bizlere fle-
ref veren Baflbakan›m›z Say›n Süleyman Demirel'e, Say›n Parti
Baflkanlar›m›za, Say›n Bakanlar›m›za, Milletvekillerimize, Yüksek
Bürokratlar›m›za, tüm de¤erli konuklar›m›za, Televizyon ve Bas›n›-
m›za ve siz de¤erli Baflkan ve delege arkadafllar›ma ayr› ayr› te-
flekkür ediyor, hepinizi sayg› ve sevgilerimle selâml›yorum. Al-
lah'tan Devletimizi, Yüce Milletimizi, Camiam›z› korumas›n› niyaz
ediyorum.
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30.05.1990 - 29.08.1991

Pek çok yanl›fl uygulamalara ve engellemelere ra¤men 
Türk ‹fladam›n›n sa¤duyulu, vatansever, ak›lc› davran›fllar› ve 

ola¤anüstü problem çözme yetene¤i sayesinde sorunlar afl›labilmekte
ve dünyaya örnek olabilecek mucizeler yarat›lmaktad›r.“

”
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48. GENEL KURUL - MAYIS 1993

Say›n Baflkan,
Say›n Konuklar,
De¤erli Delege Arkadafllar›m,
Yaz›l› ve Görsel Bas›n›n De¤erli Temsilcileri,

TOBB'un 48. Genel Kurulu'na hoflgeldiniz. Hepinizi flahs›m, Yöne-
tim Kurulum ve Birli¤imiz mensuplar› ad›na sayg›yla selaml›yorum.

Birli¤imizin bütün Genel Kurullar›, Türkiye'nin önemli siyasi, ekono-
mik ve sosyal meselelerinin ele al›n›p tart›fl›ld›¤›, Hür Teflebbüs Ca-
mias›n›n bu meselelerin çözümü ile ilgili görüfllerinin dile getirildi-
¤i ve ekonomimizin nabz›n›n tutuldu¤u toplant›lar haline gelmifltir. 
Dünya'da ve Türkiye'de h›zl› de¤iflimlerin yafland›¤› bir siyasi ve
ekonomik ortam içinde bulunmam›z, Bu Genel Kurulumuzun öne-
mini daha da artt›rmaktad›r. Bu nedenle ülkemizde önemli günle-
rin yafland›¤› bir dönemde yap›lan Genel Kurulumuzun gelece¤e
›fl›k tutacak ciddi mesajlar ve öneriler getirece¤ine inan›yorum. 

Say›n Konuklar, De¤erli Arkadafllar›m, 

Sovyetler Birli¤i ve Do¤u Bloku ülkelerinde meydana gelen önemli
de¤ifliklikler sonucunda, Dünyam›z 1990'l› y›llara büyük umutlar
ve bar›fl rüzgarlar›yla girmiflti.1993 y›l›n›n flu günlerinde gördü¤ü-
müz manzara maalesef ilerisi için fazla iyimserlik yaratmamakta-
d›r. 1990 y›l›nda Irak'›n Kuveyt'i iflgali, Daha sonra Kafkasya Orta
Asya ve Balkanlarda görülen çat›flmalar sonucu, Bar›fl rüzgârlar›
yerini bu bölgelerde atefl ve gözyafl›na terketmifltir. Baflta geliflmifl
ülkeler olmak üzere dünyan›n bu olaylar karfl›s›nda tak›nd›¤› farkl›
tav›r ve izledikleri politikalar gelece¤e iyimser bakmam›z›n temel
nedenini oluflturmaktad›r.

Huzurlar›n›zda Bosna ve Azerbeycan'da ifllenen cinayetlerle insan-
l›k d›fl› hareketleri ve geliflmifl ülkelerin bu olaylar karfl›s›nda tak›n-
d›¤› tavr› fliddetle k›n›yor flehit düflen kardefllerimize Tanr›dan rah-
met diliyorum.
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Bu siyasi geliflmelerin yan›nda Dünya ekonomisindeki geliflmele-
re bakt›¤›m›zda, Amerika'n›n öncülü¤ü ile 1980-1990 aras› süren
refah döneminin yerini 1990 ortalar›nda bafllayarak bütün sanayi-
leflmifl ülkelere yay›lan bir ekonomik durgunlu¤a terk etti¤i görül-
mektedir.

Bugün Amerikan ekonomisi yeni Baflkan›n iflbafl›na gelmesine ra¤-
men ciddi bir canlanma dönemine girememifltir. Japon ekonomi-
sinde geçen y›l bafllayan yavafllama halen devam etmektedir. Al-
manya h›zla resesyona sürüklenmektedir.

‹talya ve Fransa'da büyüme h›z› bu y›l muhtemelen s›f›ra düflecek-
tir. ‹ngiltere, Kanada ve di¤er sanayileflmifl ülkeler içinde bulun-
duklar› ekonomik durgunluktan bir türlü ç›kamamaktad›rlar. Dün-
yan›n bugün çözüm arad›¤› temel ekonomik sorun, durgunlu¤un gi-
derilerek ekonomilerin yeniden h›zl› bir büyüme sürecine sokulma-
s› ve iflsizli¤in azalt›lmas›d›r.

Dünya ülkeleri aras›nda yeterli iflbirli¤i ve dayan›flmada ortadan
kalkt›¤› için ekonomilerdeki resesyonu önleyecek tedbirlerde bir
koordinasyon ve iflbirli¤i çeflitli ekonomik zirvelere ra¤men müm-
kün olamamaktad›r.

Rekabet flartlar›n› bozan sübvansiyon ve desteklerin kald›r›lmas›
amac› ile sürdürülen müzakereler baflta tar›m sektörü olmak üze-
re bir çok konuda t›kanm›fl 1980'li y›llar›n serbest ticaret ilkesi ye-
rini dengeli ticarete terketmifltir.

Say›n Konuklar, De¤erli Delegeler,
Dünyada bu siyasi ve ekonomik geliflmeler sürerken Komünizmin
çökmesi ile bafllayan evrensel demokratikleflme hareketi bizde de
olumlu etkilerini göstermifl siyasi ve ekonomik bir doktrine daya-
nan sa¤-sol z›tl›¤› genifl ölçüde törpülenmifl, siyasi partilerimiz ara-
s›ndaki doktriner farkl›l›klar uzlaflma sa¤layacak ölçüde azalm›flt›r.
Farkl› görüfllere sahip siyasi partilerimizin bir uzlaflma zemininde
ortak Hükümet kurmas› ve Cumhurbaflkan›n› seçmesi her fleyden
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önce bu güne kadar yaflanmayan ve siyaseti bir çekiflme sanat› sa-
yanlara memleket ç›karlar› söz konusu oldu¤unda politikac›lar›n
bir araya gelebilmesi ve uzlaflabilmesinin mümkün oldu¤unu ispat-
lamas› bak›m›ndan önem tafl›maktad›r.

Bilindi¤i gibi ülkemizde demokratik haklar›n ve müesseselerin kö-
tüye kullan›lmas› geçmiflte demokrasinin kusuru olarak gösteril-
mifl, Demokrasi üç kez bu gerekçelerle kesintiye u¤ram›flt›r.

Ancak günümüzde var›lan uzlaflma ortam›nda, ülkemizde büyük
sorun haline gelen terörün demokrasi ask›ya al›nmadan tam aksi-
ne demokratik haklar›n artt›¤› ve demokrasinin ifllerlik kazand›¤›
bir ortamda önlenebildi¤i görülmüfltür.

Bu tür terör olaylar›n›n demokraside kesintiye yol açmadan çözül-
mesinde kararl› bir politika izleyen Hükümetimize, Hükümete her
türlü deste¤i veren tüm siyasi partilerimize ve kahraman silahl›
kuvvetlerimizle, güvenlik güçlerimize Türk ifl alemi ad›na flükranla-
r›m› sunuyor ve aziz flehitlerimizi rahmetle an›yorum.

De¤erli Arkadafllar›m,
Ülkemizdeki siyasi geliflmeler yan›nda ekonomimizdeki geliflmele-
re bakt›¤›m›zda Türk ekonomisinin çeflitli sorunlar ve darbo¤azlar-
la karfl› karfl›ya oldu¤u görülmektedir.

Bugün karfl›laflt›¤›m›z en temel sorun giderek büyüyen kamu kesi-
mi aç›klar›d›r. 1993 y›l›n›n ilk üç ay›nda bütçe aç›klar›n›n 32 trilyon
liraya ulaflm›fl olmas› endifle vericidir.

Türk ekonomisinde kronik hale gelen enflasyonun ve yüksek faizin
temel nedeni olan kamu kesimi aç›klar›n›n önlenebilmesi için eko-
nomide mali disiplinin sa¤lanmas› art›k kaç›n›lmaz bir zorunluluk
haline gelmifltir.

Bu konuda Hükümetlerden kararl› bir tutum ve etkin politikalar
beklemekteyiz.
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Mali disiplinin sa¤lanmas›n›n en temel arac› vergi reformudur. Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Vergi Tasar›s›n›n kamuoyu-
nun bu konudaki beklentisini karfl›lamaktan çok uzak oldu¤unu
aç›kça belirtiyorum.

Bu nedenle, vergi sistemini basitlefltiren, vergi oranlar›m azaltarak
vergi taban›n› yayg›nlaflt›ran, vergide adaleti sa¤layarak vergi vere-
ni verdi¤ine piflman etmeyen yeni bir tasar›n›n haz›rlanmas›n› ge-
rekli görmekteyiz.

Bir di¤er ekonomik sorun ise, kamu iktisadi teflebbüsleri yani K‹T
aç›klar›n›n giderek büyümesi ve bu kurulufllar›n kaynak yaratan
de¤il, kaynak yutan kurulufllar haline gelmesidir. K‹T sorununun te-
melden çözümü siyasi iradenin cesaretine ve kararl›l›¤›na ba¤l›
olarak h›zl› bir özellefltirme ile rasyonel çal›flmayan K‹T'lerin reha-
bilitesi veya bir program çerçevesinde kapat›lmas› ile mümkündür.

Enflasyon, y›llard›r ekonomimizin bir numaral› hastal›¤› haline gel-
mifltir. Bu nedenle ekonomide birinci öncelik enflasyonla mücade-
leye verilmelidir. Enflasyon bu ülkenin ve milletin kaderi olmamal›-
d›r. Enflasyon istenen seviyeye gelmeden faizlerin faizler düflme-
den de kalk›nman›n h›zlanmas› ve iflsizli¤in azalt›lmas› mümkün ol-
mayacakt›r.

Kald› ki devam edegelen bu enflasyon oranlar› ile 2000'li y›llarda
arzu etti¤imiz geliflmifl ülkeler seviyesine ulaflmak mümkün de¤il-
dir. Enflasyonun önlenmesi ile ilgili al›nacak her türlü ciddi tedbiri
Türk ifl alemi ad›na destekleyece¤imizi önemle belirtirim.

Bu vesile ile alt›n› çizerek belirtmeliyim ki kronik enflasyon büyük
gruplar d›fl›nda kalanlar›n yat›r›m yapmas›na imkan vermemektedir.

Oysa, istihdam sorununun çözülmesi ve halk›m›z›n refah seviyesi-
nin yükseltilmesi sürekli bir ekonomik büyümenin sa¤lanmas›na
ba¤l›d›r. Bu anlamda istihdam› art›rman›n ve büyümenin sa¤lan-
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mas›n›n en önemli arac›, Küçük ve Orta Boy ‹flletmelerdir. Küçük
ve Orta Boy ‹flletmeler, ekonomik ifllevlerinin yan› s›ra , adil gelir
da¤›l›m›n›n sa¤lanmas›nda ve sosyal dengesizliklerin giderilmesin-
de toplumsal yaflam›n temel ö¤eleridir.

Ülkemizde iflletmelerin %98'ini oluflturan, imalat sanayi çal›flanla-
r›n›n %53'üne ifl olana¤› sa¤layan Orta ve Küçük ‹flletmeler ülkemiz
ihracat›n›n %40'›n› gerçeklefltirmektedir.

Ancak ne yaz›k ki Orta ve Küçük ve Boy ‹flletmelerin toplam kredi-
lerden ald›¤› pay ancak ve ancak %4 civar›ndad›r.

Özetledi¤im bu çarp›kl›k, ülkemizde kaynak transferinin yanl›fl ya-
p›ld›¤›n›n aç›k bir örne¤idir.

Ülke ekonomisinin temelini oluflturan, istihdam› art›ran ve ekono-
mik istikrar›n garantisi olan bu iflletmelerin sorunlar›n›n çözümüne
gereken önem ve öncelik mutlaka verilmelidir.

Kald› ki, ekonomideki en ufak bir durgunlukta ya da de¤iflimde, ül-
ke kaynaklar› üzerinde bask› yaratmadan öz kaynak yaratarak ge-
rekli uyumu sa¤layan iflletmeler de Orta ve Küçük Boy iflletmeler-
dir. Bu uyumu gösteremeyen baz› büyük flirketlerin ise ekonominin
bafl›na dert oldu¤u hepimizce malumdur.

Ancak y›llardan beri alt›n› çizerek söyledi¤imiz bu gerçeklere ra¤-
men, sistemin Orta ve Küçük Boy iflletmeler aleyhine geliflmesini
hayretle karfl›l›yorum.

Say›n Konuklar, 
Nüfusunun %60'› genç olan ülkemizde iflsizlik sorunu ancak Orta
Küçük Boy ‹flletmelerin ekonomide hak etti¤i pay› ve yeri almas› ile
çözümlenebilir.

Say›n Konuklar, De¤erli Arkadafllar›m,
Ülkemizin sorunlar›ndan biri de son y›llarda sanayinin ihmal edil-
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mesi ve sanayileflmenin durmas›d›r. Oysa 1993 bafl›nda dünyada
sanayileflme ve sanayi yat›r›mlar› yeniden ön plana ç›km›fl, ekono-
mik büyümede itici güç olarak özel sektör ve özel sektörün s›nai
yat›r›mlar› yeniden önem kazanm›flt›r.

Bu yeni ak›ma uygun olarak Türkiye ihmal edilen sanayi yat›r›mla-
r›na yeni bir ivme kazand›rmal› ve yeni bir sanayi at›l›m›na haz›r-
lanmal›d›r.

Globalleflen ve bir bütün haline gelen dünya ekonomisinde rekabet
gücüne sahip sanayii kurarken yeni politikalara ve yeni teflviklere
ihtiyac›m›z olacakt›r.

Yeni teflvik politikas›nda üç temel hususun göz önüne al›nmas› ge-
rekti¤ini özellikle vurgulamak istiyorum.

Teflvik politikas›n›n birinci amac› iflletmelerimizin kulland›¤› kredi
ve temel girdilerin fiyatlar›n›n dünya fiyatlar›na uygun seviyeye ge-
tirilmesi olmal›d›r. 

Teflvik politikas›n›n ikinci amac› iflletmelerimizi ileri teknoloji kul-
lanmaya ve verimlili¤i artt›rmaya yönlendirmek olmal›d›r.

Ve nihayet yeni teflvik politikas› haks›z rekabetle tekelleflmeyi ön-
leyecek ve bölgeler aras› dengesizli¤i giderecek flekilde düzenlen-
melidir.

Bölgeler aras› dengesizli¤in azalt›lmas› için imalat sanayi ve alt yap›
yat›r›mlar› ülkemizin geri kalm›fl yörelerinde yo¤unlaflt›r›lmak. Bura-
lardaki organize sanayi bölgelerine özel bir önem verilerek ülkemizin
geri kalm›fl yörelerinin ekonomimize tam olarak entegre edilmesi
için kapsaml› bir bölgesel geliflme plan› yürürlü¤e konulmal›d›r.

Tar›m politikas›ndaki yanl›fll›klar ve destekleme al›mlar› ekonomi-
mizin bir di¤er önemli sorunudur. Bugün dünyan›n bütün ülkelerin-
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de tar›m bir flekilde destek görmektedir. Ülkemizde de tar›mda ça-
l›flanlar›n istihdam›n %45 gibi yüksek düzeyde olmas› tar›msal des-
teklemeleri hem siyasi hem de gelir da¤›l›m› aç›s›ndan gerekli k›l-
maktad›r.

Ancak tar›msal desteklemeler bugünkü flekliyle üreticiyi kalk›nd›r-
mad›¤› gibi, makro ekonomik dengelerin bozulmas›na ve yanl›fl
üretimin teflvik edilmesine yol açmaktad›r. Türk sanayicisine dün-
ya fiyatlar›ndan girdi sa¤layacak, uluslararas› rekabet sürecini art-
t›racak ve fiyatlarda istikrar› sa¤layarak, çiftçimizin gelir seviyesini
yükseltecek tar›msal yap›n›n iyilefltirilmesine yönelik bir tar›m po-
litikas› oluflturmak zorunday›z.

Tar›m ürünlerinin devlete yük olmadan gerçek de¤erini bulmas› sa-
nayi ve ihracat için gerekli girdilerin uygun Fiyatlarla temini ve bel-
ge düzeninin yayg›nlaflmas› için Ticaret Borsalar›n›n geliflmesi sa¤-
lanmal›d›r.

Türk ekonomisinde d›fla aç›lma sürecinin devam etmesi ve Türki-
ye'nin dünya ekonomisine entegrasyonu ihracat›n h›zla geliflmesi-
ne ba¤l›d›r. Oysa ihracat giderek statik bir hal almaya bafllam›flt›r.
Yeni bir ihracat modeline duyulan ihtiyaç büyüktür. ‹hracat›n gelifl-
tirilmesi için EX‹MBANK kredileri artt›r›lmal› ve özellikle ihracat ya-
pan küçük orta boy iflletmeler daha uygun flart ve miktarda kredi-
lendirilmelidir.

‹hracat›n geliflmesini sa¤layacak araçlardan bir tanesi de gerçekçi
kur politikas›d›r. Ancak son aylarda kurlar›n bask› alt›nda tutuldu-
¤u ve mevcut kur politikas›n›n ihracatç›y› cezaland›r›c›, ithalat› tefl-
vik edici hale geldi¤i gözlenmektedir. 

Say›n Konuklar, De¤erli Delegeler, 
Asl›nda geliflen ve büyüyen ekonomilerin zaman, zaman dar bo¤az-
larla karfl›laflmas› kaç›n›lmazd›r. Türkiye'mizde ekonomik kalk›nma
sürecinde ayn› s›k›nt›y› yaflamaktad›r.
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Önemli olan sorunlar›n ciddi, rasyonel ve gerekti¤inde radikal ön-
lemlerle çözülmesi ve ç›kacak yeni sorunlara karfl› mücadeleyi gö-
ze alabilmektir.

Ülkemiz, Sovyet Blokunun da¤›lmas› ve oluflan yeni cumhuriyetle-
rin do¤mas› ile yepyeni bir stratejik öneme kavuflmufltur.

Bu tarihi f›rsat ülkemizin önüne yeni imkanlar getirmifl olup, önem-
li olan bu f›rsat›n ciddi ve istikrarl› politikalar uygulanarak kaç›r›l-
mamas›d›r.

Bu oluflumda tüm bat› dünyas›n›n dikkatim çeken husus bu bölge
içinde insan haklar›na dayal›, serbest piyasa ekonomisi kurallar›-
n›n ve dolay›s›yla demokrasinin uyguland›¤› tek ülkenin Türkiye ol-
mas›d›r. Bu durum ülkemizi bir cazibe merkezi haline getirmifltir.

De¤erli Konuklar,
7 y›l sonra dünyam›z 2000 y›l›na girecektir. Ülkemizin 21. yüzy›l›n
bafllad›¤› 2001'li y›llarda hedefi dünyan›n geliflmifl ilk 15 ülkesi
aras›na girerek modem, ça¤dafl, demokrat bir Türkiye olmas›d›r.

Türkiye'nin 21. yüzy›l›n bafllayaca¤› 2000'li y›llarda bu hedefi yaka-
layabilmesi için uzun vadeli, siyasi iktidarlara göre de¤iflmeyecek
gerçekçi ve tutarl› plânlara ve politikalara ihtiyac› vard›r. Bu anlam-
da; “Uzun vadeli tedbirler için geçmifli iyi de¤erlendirmek, bugüne
bakmak ve gelecek için büyük düflünmek zorunday›z.”

21. yüzy›l›n özledi¤imiz güçlü büyük Türkiye'sine ulaflmak için: Ana-
yasa, Toplumun istek ve ihtiyaçlar› do¤rultusunda de¤ifltirilmelidir.

Demokrasinin tüm kurum ve kurallar›n›n ifllerlik kazand›¤› özgür-
lükçü ve parlamenter rejim içinde siyasi istikrar›n devam› sa¤lan-
mal›d›r.

Ülke bütünlü¤ü hiç bir koflul ve flartla tart›flma konusu yap›lmamal›d›r.
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Asli görevi güvenlik, adalet ve savunma olan Devletin ekonomide-
ki rolü giderek h›zla küçültülmelidir. Ekonominin tüm dengelerinin
bozulmas›n›n temel nedeni olan yüksek enflasyonla mücadele ilk
planda ele al›nmal›d›r.

Fiyat istikrar› ile ekonomik büyümede devaml›l›k sa¤lanmal›d›r.
Serbest piyasa ekonomisi sistemi kurumsallaflt›r›lmal›d›r. Devletin
gelir-gider dengesizli¤i sa¤lam kaynaklarla giderilmeli ve K‹T'lerin
özellefltirilmesi politikas›na programl›, kararl› ve bilimsel bir flekil-
de h›z kazand›r›lmal›d›r.

Nüfus art›fl›n› yavafllatmak amac›yla nüfus plânlamas› çal›flmalar›
bir programa ba¤lanmal›. Sa¤l›kl› bir nesil yetifltirilmesi için gerek-
li önlemler al›nmal›d›r.

‹flsizli¤in azalt›lmas› ve gelir da¤›l›m›ndaki dengesizli¤in giderilme-
si yönünde ciddi önlemler al›nmal›.

Refah seviyesinin yükselmesi ve artan refah›n adil da¤›l›m›, sana-
yileflme ve sanayileflmenin dengeli bir flekilde yurt sath›na yay›l-
mas› ile mümkündür.

Bu nedenle sanayileflmeye gereken önem verilmeli çevre sorunla-
r› sanayileflme paralelinde özenle ele al›nmal›d›r. Devlet Personeli
Rejimi mutlaka de¤ifltirilmeli ve sosyal güvenlik kurumlar› tek bir
çat› alt›nda toplanmal›d›r.

Merkezi yönetimin yükünü hafifletmek ve kat›l›m› artt›rmak aç›s›n-
dan yerel yönetimler güçlendirilmelidir. 

Bütün bunlar›n gerçekleflmesi ise, e¤itilmifl, de¤iflimi kavrayan, gi-
riflimci, sa¤l›kl› ve ça¤dafl düflünen Türk insan›n›n yetiflmesine
ba¤l›d›r. Bu nedenle e¤itim sistemimiz küreselleflme sürecini kav-
rayacak insan› yetifltirecek flekilde yeniden düzenlenmeli, yarat›c›
Türk insan›n› yetifltirecek bir e¤itim sistemi benimsenmelidir.
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De¤erli Konuklar,
Böylece ülkemizin içinde bulundu¤u ekonomik ve sosyal sorunlar-
la ilgili görüfllerimizi ifade etmifl bulunuyorum.

Toplumlar var oldukça, problemler de var olacakt›r. Önemli olan bu
sorunlar› do¤ru teflhis etmek, zaman›nda ve do¤ru politikalar ile
çözümlerini üretmektir. Demokrasi bir kurumlar rejimidir. Demok-
ratik kurumlar›n düflüncelerinin parlamentoya ve Hükümete intika-
linin sa¤l›kl› bir flekilde çal›flmas›, dolay›s›yla parlamentonun de-
mokrasinin temeli kurumlardan halktan kopmamas› demokrasinin
sa¤l›kl› iflleyiflinin temel flart›d›r.

Bu nedenle ülke sath›nda 300'ü aflk›n odas› 700.000 aflk›n üyesi
ile Türk Özel Sektörünün temsilcisi TOBB'nin belirtti¤im bu görüfl-
lerine siyasi iktidar ve siyasi partiler dikkatle e¤ilmek zorundad›r.
Zira, TOBB, kendi üyelerinin ç›karlar›ndan çok ülke ç›karlar›n› gö-
zeten bir kurulufltur.

700.000'i aflk›n üye ad›na sesleniyor ve diyorum ki: Türkiye'nin ar-
t›k kaybedecek zamana tahammülü yok tur, Siyaset hiç bir flekilde
ekonominin önüne geçmemeli, ekonomik kararlar siyasi tercihlere
göre al›nmamal›d›r, Türkiye her türlü kayna¤a sahip bir ülkedir. Ge-
lecek yüzy›l Türkiye'nin olabilir. Gelece¤in temelleri ise bugünden
at›lacakt›r. Bu nedenle, yeni oluflumlar içinde de¤iflimi kavrayan,
yorumlayan ve de¤iflimin gereklerini yerine getirerek ülkemizi bu
yar›fl içinde istedi¤imiz hedefe ulaflt›rabiliriz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i ve üyeleri ad›na sesleniyorum. Bu
yar›flta hepimiz üstümüze düflen görevi yerine getirmeye haz›r›z.
Ülkemizin mutlu yar›nlara ulaflmas› dile¤i ile, hepinizi sayg› ve sev-
gilerimle selaml›yorum. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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49. GENEL KURUL - 28 MAYIS 1994

Say›n Baflkan, Say›n Konuklar, Say›n Bakanlar›m, 
De¤erli Delege Arkadafllar›m, 

Bas›n ve Televizyonun Seçkin Temsilcileri,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin 49’ncu Genel Kurulu’na hofl
geldiniz. Hepinizi flahs›m, Yönetim Kurulum ve Birli¤imiz mensup-
lar› ad›na sayg›yla selaml›yorum.

Birli¤imiz Genel Kurullar› Türkiye’nin önemli ekonomik, siyasi ve
sosyal meselelerinin ele al›n›p tart›fl›ld›¤› ve bu sorunlara çözüm
önerilerinin öne sürüldü¤ü formlar haline gelmifltir.

Bu nedenle, ülkemizin darbo¤azlardan geçmeye çal›flt›¤› flu zor dö-
nemde firik ve önerilerimiz, yap›c› elefltirilerimiz, muhakkak ki ge-
reken ilgi ve önemle izlenecektir kan›s›nday›m.

De¤erli arkadafllar›m,

Ülkemiz, kuruluflundan bu yana her türlü s›k›nt›lar› aflarak bugün-
lere gelmifltir. ‹nanc›m›z bugün içinde yaflan›lan sorunlar› da afla-
ca¤›m›z yolundad›r. Bu perspektif içerisinde de¤iflen dünya koflul-
lar› 2000’li y›llara 6 y›l kala Türkiye’nin seçeneklerini ve tercihleri-
ni hata yapmadan uygulanmas› gere¤ini ortaya koymaktad›r.

21. yüzy›l sanayi sonras› veya bilgi toplumu dedi¤imiz yeni bir top-
lum tipine gebedir. Teknoloji ve bilgi üretiminde önemli de¤ifliklik-
ler yaflanacakt›r. Bu de¤iflikliklere uyum sa¤lamayan ekonomilerin
bir at›l›m yapmalar› mümkün de¤ildir.

Bu anlamda, ülkemiz teknolojik yenikleri yakalam›fl, dünya pazarlar›n-
da mal satabilen bir sanayi toplumu bir üretim toplumu olma yolun-
da önemli mesafeler katetmifltir. Ancak, y›llar›n çözümü ertelenen so-
runlar›n›n günümüzde adeta bir kabus gibi sanayicimizin, ifladam›m›-
z›n baflka bir deyiflle üreticimizin, s›rt›na yüklenmesi yakalad›¤›m›z
teknoloji ve bilgi toplumu olma flans›n› yok etme durumundad›r.
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Bugün ortaya ç›kan bu durumun nedeni, flimdiye kadar Türk eko-
nomisinde sürekli olarak kamu ve özel sektörün k›sa vadeli çözüm-
lerle u¤raflabilmesi, temel sorunlar ve çözümlerin ise sürekli olarak
ertelenmesidir.

fiimdi hep birlikte bu k›s›r döngüyü k›rmak için ulus olarak yapma-
m›z gerekenleri beraberce irdeleyelim.

Arkadafllar,

Mevcut kurumsal yap› ve bir yumurtay› on kiflinin tafl›d›¤› dev ama
verimsiz bürokrasi ile ça¤dafl uygarl›k düzeyine ulaflmak mümkün
de¤ildir. Bugünkü flekli ile bürokrasi, verimlili¤e ve idari alanda de-
mokratikleflmeye bütün gücü ile direnmektedir. Türk insan› bürok-
rasi ile bo¤uflurken, hayat› belge tanzim ve ibraz› ile geçmektedir.
‹nsan›m›z sürekli devlete daval›d›r. Yarg› sistemi artan dava hacmi
nedeniyle kilitlenmifltir.

fiu halde Türkiye’ye yap›lacak ifllerin en önemlilerinden biri ve bel-
ki de birincisi, bürokrasi reformudur. Bu reform siyasi ve ekono-
mik, reformun ön kofluludur. Her ne pahas›na olursa olsun bürok-
raside etkinlik sa¤lanmal›, bürokratik formaliteler azalt›lmal›d›r. Gi-
riflimciyi yat›r›m yapmaktan ihracata mal satmaktan cayd›ran en-
geller kald›r›lmal›, insanlar›m›z› devlet dairelerinde dolaflt›ran usul-
ler en basite indirgenmelidir. Ancak en iyi kurallar dahi iyi ellerde
sonuç verebilir, bu bak›mdan devlet mekanizmas›n›n emin, yete-
nekli ve ehliyetli ellere teslim edilebilmesi için yepyeni önlemler
al›nmal›d›r. Birinin yak›n› veya bir grubun yandafl› oldu¤u için ifle
yerlefltirme dönemi bir daha geri dönmemecesine kapanmal›d›r.

Evet! Aksayan, toplumun artan ihtiyaçlar›n›, modern dünyan›n ta-
leplerini karfl›lamakta yetersiz kalan pek çok uygulamam›z, kuru-
mumuz ve görevlimiz vard›r. 2000’li y›llar› bu flekilde karfl›lamam›z
mümkün de¤ildir. Bu yap›da ›srar ederek, gerekli düzenlemeleri
yapmazsak; aç›kça belirteyim ki; ‹stikrar›m›z›, Bütünlü¤ümüzü, Böl-
gemizde hat›r› say›l›r bir güç olma iddiam›z› sürdüremeyiz. Bu ve-
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sile ile flunu da belirtmekte fayda vard›r. Bugün devleti ve bürokra-
siyi elefltirmenin yan› s›ra, özel sektör olarak kendimizi de elefltir-
memiz gerekti¤i kanaatindeyim.

Bu anlamda, kurumlaflma sürecini hala baflaramad›¤›m›z› görmek
ve flirketlerin aile flirketi yap›s›ndan kurtulamamas› evrensel bir
eksikliktir. Kurumlaflt›rmay› geciktiren en önemli olgu, yönetenle-
rin ilke ve kurallar› hiçe saymalar› ve keyfiliktir. Böyle bir ortamda
kararlar› hep "belli kifliler" almakta ve verilemeyen, ya da geç veri-
len kararlar›n bedelini toplum ödemektedir.

De¤erli Arkadafllar›m,
Yeniden yap›lanman›n bir di¤er vazgeçilmez flart› da, devleti asli
görevine çekmek ve ekonomideki pay›n› küçültmektir. Bu hem si-
yasi, hem de ekonomik bir zorunluluktur. Tüm beyanlara ra¤men
bu konuda fazla bir ilerleme sa¤lanamam›flt›r. Devleti, her yerde
koflan ve sonuçta hiçbir yere varamayan konumdan kurtarmak ge-
rekmektedir.

Bize göre devleti küçültmek, devleti küçük düflürmemek için ge-
reklidir. Zira, devletin aciz, müsrif ve beceriksiz bir konuda tutul-
mas›, onun küçük düflürülmesi demektir. Devletin kaynak ve im-
kanlar›n›n önemli bir k›sm› lüks hizmet binalar›, makam arabas›,
sosyal tesis, yazl›k, dinlenme yeri fleklinde tüketilmifltir.

Temel alt yap› hizmetleri sunmak için kaynak bulunamazken, ya-
banc› ülkelerde gereksiz yere yüzlerce ifllevsiz kadro ihdas edilmifl-
tir. Devletin üst kademelerindeki israf, bürokrasinin tümüne yay›l-
m›flt›r. fiu halde devletten bafllayarak bir "milli tasarrufu teflvik po-
litikas›" oluflturulmal›d›r. Hükümetimizin son olarak alm›fl oldu¤u
tasarruf tedbirlerini bu yolda at›lm›fl önemli bir ad›m olarak görü-
yoruz. Daha kapsaml›, kal›c› ve ak›lc› olmas›n› diliyoruz.

Yeri gelmiflken belirtmeliyim ki, Türkiye çok s›k seçim havas›na gir-
mektedir. Bu durumda getirisi çok düflük amaçl› harcamalar yap›l-
makta, seçim ekonomisi uygulanarak ekonomi için hayati kaynak-
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lar israf edilmektedir. Bu durum, ekonomide istikrar›n bozmakta
ve gelecek için belirsizlikler yaratmaktad›r. Yerel ve genel seçimle-
rin belirli periodlarda ve bir defada yap›lmas› gerekir.

Türkiye ekonomisi a¤›r bir nüfus art›fl›n›n bask›s› alt›ndad›r. Her 25
y›lda nüfusumuz ikiye katlanmaktad›r. Ülkemiz genç bir nüfus ya-
p›s›na sahiptir. 0-14 yafl grubunun toplam nüfustaki pay› yaklafl›k
%40’d›r. Bu nüfus yap›s› Türkiye’nin gelecekteki en önemli potan-
siyel gücünü oluflturmakta; ancak konut, sa¤l›k, e¤itim, altyap› ve
istihdam› artt›racak yat›r›mlara olan ihtiyac› artt›rmaktad›r.

Türkiye 1983 y›l›nda enflasyonu düflürmeyi birinci hedef olarak
ilan etmifltir. Ancak, bu tercih maalesef zamanla önemini kaybet-
mifl, genel makro hedefler aras›nda enflasyon geri plana itilmifltir. Ka-
naatimizce bu do¤ru bir yaklafl›m de¤ildir. Bugün Türkiye yüksek bir
enflasyon süreci içinde bulunmaktad›r. Hedeflenen enflasyon oranla-
r›, genellikle ikiye katlanarak gerçekleflmifltir. Oysa enflasyon tüm
ekonomik hastal›klar›n kararlarda tereddütler ve belirsizlikler devam
edecektir. Ekonomide istikrar›n sa¤lanmas› ve buna ba¤l› olarak Tür-
kiye ekonomisinin sa¤l›kl› bir yap›ya kavuflmas›, tümü ile enflasyonun
kontrol alt›na al›nmas›na ba¤l›d›r. Bu nedenle enflasyonla mücadele-
ye makro hedefler aras›nda birinci öncelik verilmelidir.

Ülkemizin ekonomik sistemi, piyasa ekonomisinin temel kurumla-
r›na dayanmaktad›r. Ne var ki, bu kurumlara ra¤men sisteme tam
olarak ifllerlik kazand›r›ld›¤›n› söylemek mümkün de¤ildir. Bu ne-
denle Türkiye’de piyasa ve fiyat mekanizmas›na etkinlik ve ifllerlik
kazand›rmak, toplumun en temel ve stratejik sorunlar›ndan biridir.
Türkiye’de piyasa mekanizmas›na ifllerlik kazand›rmak amac› ile,
Devletin ekonomi içinde pay› azalt›lmal› ve özellefltirme h›zl› ve et-
kin bir flekilde uygulanmal›d›r.

Bugün ülkemizde fiyat serbest piyasa kurallar›na göre oluflmamak-
tad›r. Devlet ve özel sektör tekelleri fiyat anlaflmalar› ile piyasay›
bozmakta ve haks›z kazançlar elde etmektedirler.
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30 y›ld›r meclis raflar›nda tozlanan Kartel-Tröst Yasas›’n›n Kanun-
laflmas› zaman› gelmifl ve geçmifltir.

Alt›n› çizerek bir hususu belirtmekte fayda görmekteyim. 5 Nisan
1994 Kararlar›n›n ard›ndan dolar›n 40.000 TL’s›na ç›kmas›n› f›rsat
bilen bu monopol ve oligopol çevreler, fiyat anlaflmalar› ile mamulle-
rine %150-200’e varan zamlar yapm›fllard›r. Bugün dolar 32.000 –
33.000 TL’s› civar›ndad›r. O halde flimdi soruyorum:

Dolar› bahane edip, koruma duvarlar› arkas›nda fiyatlar›n› artt›ranlar,
flimdi neden fiyatlar› en az %30 oran›nda afla¤›ya çekmiyorsunuz.

Bu konu aç›lm›flken ülkedeki bayilik sistemi üzerinde de durmak
istiyorum. Bugün maalesef bayiler üretici firmalar karfl›s›nda gide-
rek ezilmekte bu flirketlerin yönetim hatalar›n›n bedellerini öde-
mektedir.

Üretimden-tüketime giden yolda en önemli unsur olan bayilik sis-
teminin yasal yap›ya kavuflmas› gerekmektedir.

De¤erli Delegeler,
Ülkemizde kaynak yarat›lmas› ve kaynaklar›n en etkin bir biçimde
kullan›lmas› konusunda fazla titiz davran›ld›¤› söylenemez. Oysa,
ekonomilerinde mucizeler arad›¤›m›z ülkelerin, kalk›nmalar›nda ta-
sarruf ve verimlilik art›fl›na verilen önemin birinci derecede rol oy-
nad›¤›n› görüyoruz.

Hiç flüphesiz, Türkiye ekonomisi h›zl› büyümek zorundad›r. Ancak,
büyüme hedefi tespit edilirken kaynak harcama dengesinin özel-
likle dikkate al›nmas› gerekmektedir. Buna dikkat edilmemesinin
ülkede nas›l bunal›mlar yaratt›¤›n›, geçmifl deneyimler bize gös-
termifltir.

Türkiye imkanlar›n›n üstünde yaflayan bir ülke görünümündedir.
Hiç kimse sürekli imkanlar›n›n üstünde yaflayamaz. ‹ster devlet, is-
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ter firma ve isterse tüketici olsun, herkes bütçesinde gelir-harca-
ma dengesini mutlaka sa¤lamak zorundad›r.

Di¤er taraftan finansal maliyetin büyük boyutlara ulaflmas›na ra¤-
men, firmalar›m›z›n, beklenenin aksine hala öz kaynaklara yeterin-
ce a¤›rl›k vermemeleri ve bankac›l›k sistemine ba¤›ml›l›klar›n› sür-
dürmeleri de dikkati çeken önemli bir husustur. Türk ifl alemi art›k
bankac›lar›n istismar›na ve bankac›lar›n esiri olmas›na müsaade
edilmemelidir. 

Türkiye’nin ça¤dafl bir sanayi toplumu olmas›, büyük ölçüde yete-
nekli ve iyi donan›ml› beyinlerin yetifltirilmesine ba¤l›d›r. Madem ki
Avrupa Birli¤ine tam üye olmaya karar verdik, o halde önce birlik
insanlar› ile rekabet edebilecek insanlar yetifltirmek zorunday›z.
Ne var ki e¤itim sistemimizin "ça¤dafll›¤›" kuflkuludur ve h›zla ge-
liflmek durumundaki toplumumuzun ihtiyaçlar›na cevap vermek-
ten uzakt›r. Her kademesinde ciddi bir kalite afl›nmas› görünen
Milli E¤itim Sistemimizin yeniden Atatürkçü ve laik bir görüflle dü-
zenlenmesi gerekmektedir. Yat›r›m sektörleri içinde insan faktörü-
nün önemi, sermayenin de önüne geçmifltir. Bu do¤rultuda ger-
çeklefltirilecek iyilefltirmelerin de¤iflikliklerinin yerine getirilmesini
konusunda siyasi kadrolar›m›za ve üniversitelerimize büyük görev-
ler düflmektedir. Unutmamak gerekir ki, en verimli yat›r›m insana
yap›land›r. En önemli üretim girdisi de bilgidir. Teknoloji, üretim
bilgisidir. Bilgili adam yetifltiremezsek, teknoloji üretemeyiz. Tek-
noloji üretemezsek, geliflmifl ülkeler katar›na kat›lamay›z. Ça¤dafl-
l›k yolunda, deyim yerinde ise dekovil ile ilerlemeye çal›fl›r›z. Yani
hep geri kal›r›z.

De¤erli Arkadafllar›m, Sayg›de¤er Konuklar,
fiimdi son bir y›lda Türk ekonomisinde ortaya ç›kan geliflmelere ve
Hükümetimizin 5 Nisan 1994 tarihinde uygulamaya koydu¤u eko-
nomik önlemlere de¤inmek istiyorum.

Türk ekonomisinde 1993 y›l›nda olumlu ve olumsuz geliflmeler bir
arada yaflanm›flt›r. 1993 y›l›nda Türkiye kamu yat›r›mlar›n›n bir ön-
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ceki y›la göre azalmas›na karfl›n özel sektör yat›r›mlar›n›n %30 ora-
n›nda yüksek bir büyüme gerçeklefltirmifltir. Özel sektör yat›r›mla-
r›ndaki geniflleme, Türkiye’de büyümenin itici gücünün Türk özel
sektörü oldu¤unu aç›kça göstermektedir. Ancak, h›zl› büyüme, be-
raberinde baz› sorunlar› da getirmifltir. H›zl› bir flekilde artan iç tü-
ketim talebi ve büyük ölçüde genifllemeyen yat›r›mlar, ithalat›m›z›n
1993 y›l›nda patlamas›na yol açm›flt›r.

Di¤er taraftan, 1989’dan beri gerçekçi bir kur politikas›n›n uygu-
lanmamas› ve ihracat teflviklerine yeterli a¤›rl›¤›n verilmemesi so-
nucunda, ihracat›m›zda 1993 y›l›nda s›n›rl› bir art›fl olmufltur: do-
lay›s›yla, d›fl ticaret aç›¤› 14,2 milyar dolara ve cari ifllemler aç›¤›
6,4 milyar dolara ulaflm›flt›r. Bu aç›k, büyük ölçüde k›sa vadeli d›fl
borçlarla finanse edilmifl ve Türkiye’nin d›fl borçlar›nda önemli bir
art›fl meydana gelmifltir. Bu geliflmeler, Türkiye’nin d›fl kredi notu-
nun düflürülmesine yol açm›flt›r.

Türk ekonomisinde 1993 y›l›nda ortaya ç›kan en olumsuz geliflme,
kamu kesiminde meydana gelmifltir.kamu kesimi harcamalar›n›n
h›zla artmas› ve vergilerin genifl tabana yay›lmamas› sonucu, kamu
kesimi aç›¤›, gayri safi milli has›lan›n %16,4 gibi çok yüksek bir ora-
na ulaflm›flt›r. Kamu kesimi aç›klar›n›n kapat›lmas› için, bir yandan
büyük ölçüde emisyona baflvurulmufl di¤er yandan yo¤un biçimde
borçlanmaya gidilmifltir. Bunun sonucunda, ekonomideki enflasyo-
nist bask›lar ve beklentiler yükselmifltir. Buna karfl›n, hazine çok
hatal› bir uygulama yaparak, faiz hadlerini yapay olarak düflürmek
istemifltir. Oysa bütün dünyada nominal faiz hadleri, enflasyon
beklentisine göre belirlenmektedir. Enflasyon beklentilerini k›rma-
dan nominal faiz hadlerini afla¤› çekmek mümkün de¤ildir. Türkiye
Cumhuriyeti yöneticileri bu gerçe¤i ac› biçimde ö¤renmifllerdir.
Ama as›l ac›y› tüm ulus ve müteflebbisler çekmifltir. 

Bu hatal› uygulamalar, kredi notumuzun düflürülmesine neden ol-
mufltur. Di¤er yandan faiz hadlerinin yapay olarak afla¤›ya çekil-
mesi dövize olan talebi büyük ölçüde artt›rarak Ocak ay› ortas›n-
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dan itibaren döviz krizinin patlak vermesine yol açm›flt›r. Döviz ku-
rundaki büyük art›fllar beraberinde faiz hadlerinde afl›r› yükselme-
yi getirmifltir. Bunun sonucunda, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsa-
s›’nda büyük düflüfller yaflanm›fl ve mali piyasalar bütünü ile buna-
l›ma girmifltir.

Makro iktisat politikalar›n›n yap›lan hatalardan ve ekonomi bürok-
rasinin yetersizli¤inden kaynaklanan mali piyasalardaki bunal›m,
giderek ekonominin di¤er alanlar›na yay›lmakta ve özel sektör ku-
rulufllar›m›z ciddi s›k›nt›lar içine düflmektedir. Faiz oranlar›n›n art-
mas› ve astronomik seviyelere ç›kmas› bu gün ifl aleminin en bü-
yük sorunu olarak ortada durmaktad›r.

Bugünkü faiz oranlar› ne Türk Ekonomisi ne de siz sanayici ve ifl
adam› arkadafllar›m kald›rabilir.

Halen uygulanan faiz oranlar›n›n ekonomik gerçeklerle hiçbir ilgisi
bulunmamaktad›r. Bu nedenle, hükümetimizin bundan sonra uygu-
lamaya koyaca¤› tedbirler yönünden çok dikkatli olmas› gerekti¤i-
ni özellikle belirtmek istiyorum. Ekonomimizde istikrar sa¤lanmal›,
ancak ekonomimiz hiçbir flekilde durgunlu¤a düflürülmemelidir. Bu
yönden hükümeti özellikle ikaz etmek istiyorum.

De¤erli Arkadafllar›m,
Hükümetimizin 5 Nisan 1994 tarihinde uygulamaya koydu¤u Ekono-
mik Önlemler Uygulama Plan’›n›n iki temel unsuru vard›r. Bunlardan
birincisi, para ve maliye politikas› alan›nda al›nan tedbirlerle, Türki-
ye ekonomisinde istikrar›n sa¤lanmas›d›r. Türkiye ekonomisindeki
sorunlar›n temel kayna¤›, kamu kesimi aç›klar› oldu¤u göz önüne al›-
n›rsa; bu do¤ru bir yaklafl›md›r. Hükümetimizden kamu kesimindeki
israf ve afl›r› harcamalar›n önlenmesini, beklemekteyiz.

Merkez Bankas› Kanunun de¤ifltirilerek, bu bankaya özerklik tan›n-
mas›n› ve Merkez Bankas›n›n Hazineye ve kamu müesseselerine
verece¤i avans ve reeskont kredilerinin s›n›rlanmas›n› ekonomimi-
zin sa¤l›kl› bir yap›ya kavuflturulmas› aç›s›ndan do¤ru bulmaktay›z.
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Di¤er yandan, hükümetimiz, mali piyasalarda güven ortam›n› yeni-
den yaratmak ve tasarruf sahibinin dövize yöneliflini önlemek için
tüm Türk liras› ve döviz mevduatlar›n› sigorta kapsam›na alm›flt›r.
Normal olarak serbest piyasa ekonomilerinde sigorta sistemi ile ve
makul bir tasarruf haddi için sa¤lanan bu güvencenin bugünkü ko-
flullarda devletçe sa¤lanmas› uygun olmakla birlikte, bunun hazine
ve Merkez Bankas›n›n bankalar› denetlemesi ve izlemesi konusun-
da yeni sorumluluklar yükledi¤ini belirtmek isterim. Bu konuda ge-
rekli ad›mlar›n zaman geçirilmeden at›lmas› eksik olan yasa ve ku-
rumsal düzenlemelerin yap›lmas› esas olmal›d›r. Böylece, flimdi ol-
du¤u gibi "piyasa d›fl›" müdahalelere gerek kalmayacakt›r.

Ekonomik önlemlerin temel unsuru yap›sal düzenleme tedbirleri-
dir. Burada en önemli husus, Türkiye’nin 1989 y›l›ndan itibaren uy-
gulamaya koydu¤u ithalat›n ve tüketimin sürükledi¤i içe dönük bir
sanayileflme ve büyüme modelinden d›fla aç›k ve ihracata dönük
bir sanayileflme ve büyüme modeline geçmesidir. Bu modelin orta
dönemde etkili bir biçimde uygulanabilmesi için, gerçekçi kur po-
litikas›n›n esas al›nmas› yan›nda, kamu aç›klar›n›n daralt›larak enf-
lasyonun kontrol alt›na al›nmas› gere¤i aflikard›r.

Türkiye’nin sanayileflmesini tamamlamas› ve Avrupa Birli¤i ile bü-
tünleflmesini gerçeklefltirebilmesi için d›fla aç›k ve ihracata dönük
sanayileflme politikas›n› ›srarl› bir biçimde uygulanmas› zaruridir.
Çünkü, gerek ithalatç›lar›n, gerekse içe dönük üretim yapan baz›
büyük sanayicilerin kur ve faiz makas›ndan yararlanan baz› banka-
lar›n yönlendirmesi ile Türkiye’nin gerçekçi kur uygulamas›ndan
uzaklaflarak söz konusu gruplar›n etkisiyle ucuz döviz politikas› iz-
lemeye bafllamas› bugün Türkiye ekonomisinde karfl›laflt›¤›m›z ik-
tisadi bunal›m›n temel nedenlerinden biridir.

De¤erli Arkadafllar,
Türkiye’de uygulanacak yap›sal düzenlemelerin di¤er önemli unsu-
ru, özellefltirmedir. Ülkemizde bu konunun önemini anlamayan ve-
ya anlamak istemeyen kifliler ve gruplar vard›r. Hemen belirteyim
ki, piyasa ekonomilerinde rekabetin temeli olan kar ve büyüme, ya
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da zarar ve iflas etme güdülerinden veya olgular›ndan soyutlanm›fl
olan K‹T’lerin devletin arkas›na s›¤›nak yaratmad›klar› kaynaklar›
oburca tüketmelerini engellemek için tek çözüm, bu kamu iflletme-
lerini özellefltirmektir. Bu bak›mdan, K‹T’lerin özellefltirmesi ile yal-
n›zca bu kurulufllar›n kamu finansman aç›¤› üzerinde rekabetçe pi-
yasa ekonomisinin geliflmesi için çok önemli bir ad›m at›lm›fl ola-
cakt›r.

Alt›n› çizerek belirtmek istiyorum ki, özellefltirmede ilk ad›m kamu
bankalar›nda bafllamal›d›r. 

Bize göre özellefltirme, rekabetçi bir piyasa ekonomisi tesis etme-
nin temel flartlar›ndand›r. ‹nsan›n yarat›c›l›¤›na ve giriflimcili¤ine
dayal›, kurum ve kurallar› belirginlik kazanm›fl bir piyasa ekonomi-
si, s›n›rl› kaynaklar›n en verimli ve ak›lc› kullan›m›nda en etkin eko-
nomik mekanizmad›r.

Bu nedenle, kamu a¤›rl›kl› olan ekonomimizi yeniden yap›land›r-
mak ve rekabetçi bir nitelik kazand›rmak için K‹T’lerin özellefltir-
mesini gerçeklefltirmek zorunday›z. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i konunun kamuoyu gündeminde
öncelikle konumuna yerleflmesini ve tart›fl›lmas›n› sa¤lamak için,
özellefltirme konusundaki raporlar›n› ve önerilerini yay›nlamak su-
retiyle yönlendirici görevini yapm›flt›r ve yapmaya devam edecektir.

De¤erli Arkadafllar, Sayg›de¤er Konuklar,
Ekonomimizin içinde bulundu¤u durum, kamu maliyesi alan›nda da
kapsaml› ve çok boyutlu önlemlerin al›nmas›n› gerektirmektedir. 

Bu önlemlerin bafl›nda vergi reformu gelmektedir. Ekonomik Ön-
lemler Uygulama Plan›’ndaki vergi önlemleri, k›sa vadede gelir ge-
tirmeyi amaçlayan önlemlerdir. Türk Vergi sisteminin, kendisinden
beklenen kapsaml› ve dengeli mali, ekonomik ve sosyal ifllevleri
yerine getirebilmesi için vergilendirme usullerinde köklü ve uzun
vadeli iyilefltirmelere gitmesi gerekmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

517521



Her fleyden önce vergiler yayg›nlaflt›r›larak, vergi oranlar› düflürül-
melidir. Milli gelirin önemli boyutuna ulaflan kay›t d›fl› ekonominin
disiplin alt›na al›nmas› için vergiye konu ifllemlerin yo¤un biçimde
cereyan etti¤i bankac›l›k, borsa, gümrük gibi alanlarda kapsaml›
önlemler al›nmal›d›r. Vergi yönetim ve denetiminde bilgisayar kul-
lan›m ifllemlerinin h›z›, kay›tlar›n muhafazas› denetimin süreklili¤i
ve etkinli¤i aç›s›ndan zaruridir.

Götürü vergilendirmenin s›n›rlar› olabildi¤ince daralt›lmal›, Büyük-
flehir belediyesi içinde kald›r›lmal› ve uygulamada geri ad›m at›l-
mamal›d›r.

Tapu harc› düflürülerek ifllemlerin kay›t d›fl›na kaymas› ve dolay›-
s›yla vergi kayb› önlenmelidir.

Mali yönetim ve denetiminin yeniden yap›lmas› sa¤lanmal› ve böy-
lece, belge düzeninin yayg›nlaflmas›n›n önündeki engeller kald›r›l-
mal›d›r. KDV oranlar› toplumun her kesiminde kabul görecek ve
tart›fl›lmayacak tarzda düflürülmelidir.

Vergileme olgusu, kamu harcamalar›n›n finansman›nda en sa¤l›kl›
araç olmakla birlikte, inan›lmaz boyutlara ulaflan kamu aç›klar›n›n
sadece vergi gelirleri ile kapat›lmas›n› beklemek gerçekçi görül-
memektedir. Vergi konusunda mükellefe afl›r› yüklemenin çok
yönlü maliyetleri oldu¤u da unutulmamal›d›r.

Vergi reformunun kamu harcamalar›nda tasarruf, etkinlik ve verimli-
lik sa¤lay›c› önemlerle desteklenmesi gerekmektedir. Di¤er bir ifa-
deyle vergi reformuna harcama ve tasarruf reformu efllik etmelidir.

Devlet ihale sistemi, uzun ve b›kt›r›c› formaliteleriyle yolsuzluklar›
engelleyemedi¤i gibi, mal ve hizmet sa¤lanmas› aç›s›ndan israfa
yol açmaktad›r. Bu sistem, köklü bir biçimde gözden geçirilmelidir.
Devletin; müteahhitlere, sanayiciye, ihracatç›ya, yat›r›mc›ya ve ifl
adamlar›na olan borçlar› en k›sa zaman ödenmelidir.
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Borçlanma konusunda da maliyeti düflürücü, uzun vadeli borçlan-
maya a¤›rl›k veren bir politika izlenmelidir.

Bütçe sistemimiz, ça¤dafl bir devletin ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktan
uzakt›r. Daha çok bir mirasyedinin harcama listesine benzemekte-
dir. Bu nedenle gerçek bir program bütçe sisteminin uygulanmas›-
na yönelik önlemlerin al›nmas›n› zaruri görüyoruz.

De¤erli Arkadafllar, Sayg›de¤er Konuklar,
Ülkelerin, ulusal pazarlar›n s›n›rlar›n› aflarak, uluslararas› para, ser-
maye ve mal piyasalar› ile bütünleflmesi olarak ortaya ç›kan 21.
yüzy›l›n en önemli özelli¤i olan küreselleflme sürecinde ulusal eko-
nomimizin d›fl pazarlarda rekabet edebilmesi ve ayakta kalabilme-
si için dünya ekonomisi ile entegrasyonu zorunludur. Bu aç›dan ba-
k›ld›¤›nda, 1963 y›l›nda Ankara Anlaflmas›’n›n imzalanmas› ile bafl-
layan Türkiye Avrupa Birli¤i’nin kurulmas› ile iliflkilerde yeni bir dö-
nem bafllayacak ve Türkiye kendisinden beklenen ekonomik dü-
zenlemeleri ve uyumu gerçeklefltirebilirse, birçok yararlar sa¤laya-
cakt›r. Laik ve demokratik cumhuriyet yönetimi ve piyasa ekono-
misi ilkelerini benimseyen Türkiye’nin Avrupa Birli¤i ile olan fikri ve
iktisadi iliflkilerinin yerine koyabilece¤i baflka modeller mevcut de-
¤ildir. Avrupa Birli¤i ile bütünleflmeyi yüzy›ld›r benimseye geldi¤i-
miz demokrasi ve rekabetçi ekonomi alanlar›nda eksikliklerimizi
gidermek aç›s›ndan olumlu görüyoruz. 

Avrupa Birli¤i ile olan giderek tam üyeli¤e dönüflmesini bekledi¤i-
miz bu iliflkimizin yan›nda, Türkiye’mizin bir bütün olarak dünya ile
ekonomik iliflkilerini gelifltirmek, ülkemizi daha fazla d›fla açmak
zorunday›z. Bu ba¤lamda, ekonomimizin yap›s›ndan ve ülkemizin
co¤rafi konumundan kaynaklanan pek çok f›rsata sahibiz. Bunlar›n
yan›nda, Türkiye’nin bugün sahip oldu¤u ifl adam› ve müteflebbis
potansiyeli pek çok ülkeyi k›skand›racak düzeydedir. Bu potansi-
yel ve f›rsatlar hem üretim hem de ihracat alan›nda en büyük zen-
ginli¤imizdir. Yeter ki biz onlardan tutarl› ve ak›lc› biçimde yarar-
lanmas›n› bilelim. AB ülkeleri d›fl›nda, tüm Do¤u Ülkeleri Türki-
ye’nin do¤al ihraç pazarlar› görünümündedir. Bu ülkelere iflgücü
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mal ve hizmet ihtiyac› çabalar›m›z› yo¤unlaflt›rmal›y›z. Bu ba¤lam-
da ECO, KE‹B gibi bölgesel iflbirli¤i modellerinden ve bunlara ekle-
yebilece¤imiz yenilerinden yararlanmay› bilmeliyiz. Bu ülkeler d›-
fl›nda ABD, Japonya, Rusya ve Çin gibi çok büyük ülke pazarlar› k›-
sa vadede çarp›c› sonuç alabilece¤imiz yerlerdir. Özellikle ABD pa-
zar›, çok büyük tüketici say›s› ve çok yüksek sat›n alma gücü ile bi-
zim aç›m›zdan önem tafl›maktad›r. Amerikan pazar› sayesinde zen-
ginleflti¤i unutulmamal›d›r. Biz de rekabet edebilece¤imiz alanlar-
da ayn› yolu izlemeliyiz.

‹hracat›m›z› art›rmada döviz kuru politikas›n›n çok önemli bir rol
oynad›¤›n› son 6 y›ld›r yaflad›¤›m›z geliflmeler bize ö¤retmifl olma-
l›d›r. TL’nin bir daha afl›r› de¤erlenmesinin önüne kesinlikle geçil-
melidir. Bu, yurtd›fl› piyasalar›, Türkiye piyasas›ndan sürekli daha
cazip tutabilmenin tek yoludur.

Türkiye, ucuz d›fl kredilerle finanse edilen tüketime dayal› büyüme-
den süratle yat›r›m ve ihracata dayal› bir büyüme e¤ilimine geçiril-
melidir. Gelece¤imiz buradad›r. Dünya üzerinde 60 milyon nüfusu-
na karfl›l›k sadece 15 milyar dolar ihracat yapan ülke hemen he-
men kalmam›flt›r. ‹hracat›m›z› 2000 y›l›na kadar 45 milyar dolara
ç›karmay› hedef almal›y›z. Hem Avrupa Birli¤i ile kuraca¤›m›z Güm-
rük Birli¤i, hem de GATT Uruguay Round’u anlaflmalar› çerçevesin-
de giderek liberalleflecek dünya ticaretinde meydana gelecek ge-
nifllemenin bize bu konuda yard›mc› olaca¤›na inan›yoruz.

Türkiye büyük devlettir. Türkiye e¤er büyük devlet ise 60 milyon-
luk nüfusu ile de¤il, sanayi üretim, sanayi gücü ile büyük devlet-
tir. Devletlere ekonomik ve siyasi güç kazand›ran sanayi ve sana-
yi gücüdür.

Son y›llarda sanayinin ikinci hatta üçüncü plana itilmesi bir taraf-
tan ekonomik büyümeyi olumsuz etkilerken di¤er yandan serma-
yenin spekülatif kar amac›na yönelmesi baflka bir deyiflle para ve
para kazanman›n ön plana ç›kmas›, sanayi ve sanayicili¤i bir tutku
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olarak sürdürenleri ümitsizli¤e sevk etmekte sanayici sanayiden
uzaklaflarak k›sa yoldan kazanç sa¤lamay› tercih etmektedir.

Bu konu, Türkiye’nin en güncel konusudur. Bir ç›lg›nl›k haline gelen bu
üretmeden para kazanmak h›rs›, ekonomimizin en büyük hastal›¤›d›r.

Üreten istihdam yaratan ekonomik, büyümeyi h›zland›ran halk›n
refah ve tüketim seviyesini yükselten yat›r›mlar yerine mevcut kay-
naklar mali yat›r›mlara yöneltilmektedir.

Baz› sermaye sahipleri uzun vadeli karl›¤› az zahmetli meflakkati sa-
b›r ve özveri isteyen sanayi yat›r›mlar› yerine mali yat›r›mlarla riziko-
lu fakat yüksek kazanç sa¤lamay› tercih eder hale gelmifllerdir.

Bu durum, borsa repo, faiz gibi para yat›r›mlar›n›n sanayiden daha
karl›, daha zahmetsiz olmas›n›n sonucudur. Türkiye bu döngüyü
k›rmak zorundad›r.

De¤erli Arkadafllar, Sayg›de¤er Konuklar,

Dünya ekonomisi ile bütünleflme çerçevesinde ekonomimizi yeni-
den yap›land›r›rken, küçük ve orta boy iflletmelerimize iliflkin eko-
nomi politikalar›m›z› gözden geçirip dünya ekonomisindeki gelifl-
melere uydurmak zorunday›z.

Çünkü, küreselleflme süresince evrenselleflen piyasa ekonomisi-
nin temelli olan rekabetin yerleflmesi ve sürdürülmesi, küçük ve
orta ölçekli iflletmelerin varl›¤›na ba¤l›d›r. Öte yandan, ekonomiye
canl›l›k kazand›ran, ekonomik de¤iflime ve yeniliklere çabuk uyum
sa¤layan, genifl kitleler için istihdam›n motoru olan ve tüm giriflim-
cilerimizin %99’unu oluflturan küçük ve orta ölçekli iflletmelerimi-
zin, orta s›n›f özellikleri ile toplumsal düzenimizin temeli ve sosyal
istikrar›n teminat›d›rlar.

Bu nedenle, küçük ve orta ölçekli iflletmelerimizin ekonomideki et-

kin ifllevlerini yerine getirebilmeleri için bu iflletmelerimize yönelik
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yeni ekonomi politikalar› devreye sokmak zorunday›z. Bu konuda
yetkili icra organlar›n› uyarma ve yönlendirme görevinin bilincinde
olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, yetkili kamu kurumlar›n›n
kat›l›m›n› sa¤layarak düzenledi¤i konferans ve panellerle, yay›nla-
d›¤› raporlarla görüfllerini resmi makamlara ve kamuoyuna duyur-
mufltur. Görüfllerimiz do¤rultusunda, çal›flmalar›m›z h›zland›r›lma-
s› için a¤›rl›¤›m›z› ortaya koyaca¤›z.

Küreselleflen ve bir bütün haline gelen dünya ekonomisi içinde
Türkiye ekonomisinin rekabet gücüne sahip olmas› için büyükler
yan›nda küçük ve orta boy iflletmelerimizin gelifltirilmesi amac›yla
yeni bir teflvik sistemine ihtiyac›m›z vard›r. Teflvikler s›n›rl› iyi he-
deflenmifl ve etken olmal›d›r. Hiçbir flekilde kayna¤› olmayan ve
ka¤›t üzerinde kalacak teflvikler verilmemelidir. 1995 y›l› sonunda
Avrupa Birli¤i ile girece¤imiz Gümrük Birli¤i, uygulanacak teflvik
sistemimizin birlik ve uyumlu hale getirilmesi zorunlulu¤unu getir-
mektedir. Bu husustaki tedbirler vakit geçirilmeden al›n›p uygula-
maya konulmal›d›r.

Teflvik politikam›z›n temel amac›, Avrupa Birli¤i’nde oldu¤u gibi,
teknolojiyi gelifltirmeye ve verimlili¤i, sanayi yat›r›mlar› ve ihracat›
art›rmaya yönelik olmal›d›r. Di¤er taraftan, az geliflmifl yörelerimiz-
de cazibe merkezleri belirlenerek teflvik politikam›z bölgeleraras›
dengesizli¤i giderecek flekilde düzenlenmelidir. Özellikle, bu yöre-
lerde organize sanayi bölgelerinin kurularak üretim ve istihdam ya-
rat›lmas› ve bu yörelerin ekonomimize entegre edilmesi ulusal bü-
tünlü¤ümüz aç›s›ndan büyük bir önem arz etmektedir. GAP gibi da-
ha birkaç bölgesel, hatta sektörsel kalk›nma projelerine olan ihti-
yac› vurgulamay› bir görev say›yorum. Bu nedenle Do¤u ve Güney-
do¤u ile kalk›nmada öncelikli yörelerde yap›lmakta olan devlet ya-
t›r›mlar›n› hükümetimizin alm›fl oldu¤u tasarruf tedbirleri d›fl›nda
tutularak yat›r›mlar›n devam etmesi gerekmektedir.

De¤erli Arkadafllar, Sayg›de¤er Konuklar, 
Bunal›ml› bir dönemden geçiyoruz. ‹nsanlar hata yaparlar, toplum-
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lar bunal›ma girerler. Önemli olan hatalar ve bunal›mlar karfl›s›nda
pani¤e kap›lmamakt›r. Onlardan ders almak ak›lc›l›¤›n› göstermek,
hatalar›, itici güç haline getirebilir. ‹flte biz flimdi bu kritik noktada-
y›z. fiimdiye kadar yap›lan hatalar› sürüncemede b›rak›lan çözüm-
leri telafi edecek hodern bir kurumlaflman›n mimarlar› olmak so-
rumlulu¤unu üstlenmeliyiz. Bunu kendimize, ulusumuza ve çocuk-
lar›m›za borçluyuz.

Türkiye’nin sa¤lam ilkelere, gerekçi ve nesnel kurallara dayanan
bir ifl idaresine ihtiyaç vard›r. ‹fl idaresi derken kastetti¤im, sade-
ce iktisadi ifller de¤ildir. Toplumun yaflam›n› ilgilendiren tüm iflleri
ya da faaliyet alanlar›n› kastediyorum. Baflka deyiflle, ülkemizi gü-
nün badirelerinden ve ça¤›n darbo¤azlar›ndan afl›rarak sistemden
söz ediyorum. Nedir Türkiye’nin gelece¤ini üzerine bina etti¤i eko-
nomik ve siyasal ayr›nt›l› tan›m›. Bu soruya hangi birimiz net ve
kuflku götürmeyecek bir cevap verebiliriz ki? Dünyada endüstriyel
bilgi toplumu aflmas›na geçifl süreci bafllam›flken biz bir tar›m top-
lumu olmaktan kurtuluflun projelerini üretmek konusunda hala na-
s›l tereddüt edebiliriz?

Sistemi t›kayan nedenlerden biri adamsendecilik ise, di¤eri, "ada-
m›m sensin"ciliktir. Topluma karfl› sorumlu mevkilere yap›lan ata-
malarda uzmanl›k ve liyakatten çok, atamay› yapanlar›n yak›n› ve
yandafl› olmak niteli¤i daha a¤›r basm›flt›r. Her dönemde maalesef
K‹T Yönetim Kurulu Üyelikleri arpal›k haline getirilmifltir. Bu neden-
le, görevliler, toplumdan, ve devletten çok kendilerini atayanlara
veya hükümete hizmet etmifllerdir. Kamu hizmeti anlay›fl› ve top-
lumsal sorumluluk, ikinci planda kalm›flt›r. Verimlilik, görev ve so-
rumluluk, menfaat birli¤ine feda edilmifltir. Kurumlar ektisizleflmifl,
ilkeler yozlaflm›fl, hizmet aksam›flt›r. Yöneten ile yönetilenin aras›
aç›lm›flt›r. Toplumda, yönetim biçimine, yani genel olarak sisteme
güvensizlik do¤mufltur.

Gelir gruplar› aras›ndaki denge çarp›c› bir biçimde aç›lm›flt›r. Top-
lumsal tabakalar, mesleki zümreler ve bölgeleraras› eflitsizliklerin
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makul boyutlara indirilmesi için ciddi önlemler al›nm›flt›r. Üstelik,
vergi vermekte ve sigorta primi ödemekte çok isteksiz davranan
ama afl›r› ve gösteriflli tüketimi prestij gere¤i sanan yüksek gelir
mensuplar›yla, vergisini ödeyen gelirli kesimler aras›ndaki yaflam
standard› fark›, kamu vicdan›n› ve sisteme olan güveni sarsmaktad›r.

Sefalette eflitli¤in hiçbir derde deva olmad›¤›n› iyi biliyoruz. Bizim
savundu¤umuz, üretim seferberli¤i ve ulusal gelir art›fl›n›n bireyle-
re yans›t›lmas›d›r. Yani ak›ll› ve gerçekçi politikalarla "pastan›n bü-
yütülmesi"dir.

Say›n Konuklar, De¤erli Delegeler,
‹çinde bulundu¤umuz kriz bir talihsizliktir. Ama bizim ihmallerimi-
zin, eksikliklerimizin eseridir. fiimdi bu talihsizli¤i, isabetli teflhis,
ehil kadro, gerçekçi uygulamalar ve ileriye dönük gerçekçi prog-
ramlarla aflmak basiretini göstermeliyiz.

De¤erli Konuklar, De¤erli Delegeler,
Bugün de¤inmek istedi¤im bir baflka konu son günlerde demokra-
tikleflme paketi ile ortaya at›lan yeni anayasa ve anayasal vatan-
dafll›k tart›flmalar›d›r.

Günümüzde milliyetçilik ak›mlar›n›n giderek artmas› ve ›rkç› ak›m-
lar›n kuvvetlenmesi ülkelerin parçalanmas›na kadar varm›flt›r. Çe-
koslovakya’n›n ikiye bölünmesi, Yugoslavya’n›n ›rk kökenine göre
bölünmesi ve Bosna-Hersek dram› her gün izledi¤imiz olaylard›r.
Asl›nda Yugoslavya anayasas› her topluma özerkli¤e yak›n anaya-
sal haklar vermifl iken, bu anayasan›n sorunlara çare olmad›¤› or-
taya ç›km›flt›r.

Bugünün dünyas›nda önemli olan "insan"d›r, "birey" dir. Önemli
olan bireyin yaflad›¤› ülkede din, dil, ›rk ay›r›m› yap›lmadan
demokratik haklara sahip olabilmesi ve bunlar› özgürce kullanabil-
mesidir. 21. yüzy›ldaki ölçek "birey"in haklar›n› kullanabilme
ölçüsü olacakt›r.
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Bir dönemde ayr›l›kç› ak›mlar› körükleyerek böl ve yönet ilkesini
uygulayan bat› dünyas›, ayn› ak›mlar›n kendisine s›çramas› kar-
fl›s›nda tavr›n› de¤ifltirmifltir. Bu ürkütücü tablo etnik kökenlere
dayal› taleplerin 21. yüzy›lda baflar›ya ulaflmas›n›n mümkün ol-
mad›¤›n› ortaya koymaktad›r.

Bu nedenle TOBB olarak sivil toplum yap›laflmas›n› sa¤layarak
yeni anayasa yap›lmas› yolundaki giriflimlerin destekliyoruz. Ay-
r›ca "anayasal vatandafll›k" kavram›n›n Türk insan›na sa¤lanacak
demokratik haklarla toplumu esenli¤e kavuflturaca¤› görüflün-
deyiz.

300’ü aflk›n odas› ve 750.000’ni aflk›n üyesi ile Türk Özel Sek-
törünün temsilcisi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i ad›na
Türkiye Özel Sektörünün mevcut ekonomik bunal›m›n afl›lmas›
için kendine düflen her türlü fedakarl›¤› yapmaya haz›r oldu¤unu
buradan aç›k bir flekilde ifade etmek istiyorum. Ancak dar siyasi
görüfller hiçbir zaman ülkenin sosyal ve ekonomik gerçeklerinin
ve gereklerinin önüne geçmemelidir. Al›nan do¤ru kararlar etken
bir flekilde uygulanmal› ve kaynak israf›na son verilmelidir.

Türk ekonomisi çok dinamik bir yap›ya sahiptir. Türk topumu dün-
yan›n her yerinde ifl yapabilen, dünya piyasalar›nda rekabet ede-
bilen binlerce yürekli, dinamik ve yarat›c› giriflimci yetifltirmifltir.
Bu genç ve dinamik giriflimciler, ekonomik gelece¤imizin temi-
nat›d›r. Bu nedenle gelece¤e güven ve ümitle bakmaktay›z.

Ülkemizin müreffeh ve mutlu yar›nlara kavuflmas› için herkesi el
ele vermeye ça¤›r›yor, hepinizi sayg› ve sevgiyle selaml›yorum. 
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50. GENEL KURUL - 27 MAYIS 1995

Say›n Baflbakan›m, Say›n Bakanlar›m,
Kamu ve Özel Sektörün Say›n Yöneticileri,
Türkiye Odalar ve Borsalar Camias›n›n Say›n Temsilcileri,

Say›n Konuklar, Bas›n-Yay›n Organlar›n›n De¤erli Mensuplar›,

Hür teflebbüs camias›n›n en üst yasal organ› olan Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli¤i'nin 50. Genel Kuruluna hoflgeldiniz. 

Sizleri flahs›m, Yönetim Kurulumuz ve Birli¤imiz mensuplar› ad›na
sevgi ve sayg› ile selaml›yorum.

Birli¤imiz bugün 326 Oda ve Borsas›, ekonomiye mal ve hizmet
üreten 800.000 iflyeri ile ülkemizde serbest rekabet sisteminin ve
hür demokrasi rejiminin en önemli unsurunu oluflturmaktad›r. Ku-
ruluflundan bu yana geçen süreç içinde Birli¤imize çok de¤erli hiz-
metler vermifl olan tüm arkadafllar›m›za huzurunuzda, camiam›z
ad›na samimi teflekkürlerimi sunuyorum. Aram›zdan ebediyete in-
tikal edenlere minnet ve flükran duygular› içinde Yüce Allah'tan
rahmet diliyorum.

TOBB Genel Kurullar›n› Ekonomik platformlar olarak de¤erlendir-
mek gerekir. Çünkü; Genel kurullar, Türkiye'nin gündemindeki
ekonomi a¤›rl›kl› sorunlar›n irdelendi¤i, iktidar›n, muhalefetin, de-
¤iflik gruplar›n ve kesimlerin gelece¤e dönük mesajlar verdikleri,
sorunlara çözüm önerileri ürettikleri toplant›lard›r.

50. Genel Kurul'un da bu gelenekler içinde Türk Ekonomisinin so-
runlar›na ›fl›k tutaca¤›na samimiyetle inan›yorum. 

Bizim hür teflebbüs camias› olarak hedeflerimiz, 
Öncelikle; 
- Ülke ve millet bütünlü¤ünü korumaya,
- Düflünce hürriyeti de dahil vatandafl hak ve özgürlüklerini güven-
ce alt›na almaya,
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- Siyasal ve sosyal bar›fl› sa¤lamaya bütün gücümüzle çal›flmak ve
yard›mc› olmakt›r.

Camiam›z›n ekonomik bak›mdan temel hedefleri, teflebbüs özgürlü-
¤ünün ve serbest rekabetin egemen oldu¤u piyasa ekonomisi siste-
mi içinde ekonomi politikalar›m›z›n temel hedefleri do¤rultusunda, 
- Makul bir büyümeyi, 
- ‹stihdam›,
- Adaletli bir gelir paylafl›m›n›,
- Sa¤l›kl› d›fl ekonomik iliflkileri ve
- Ekonomik istikrar› gerçeklefltirmeye elinden gelen bütün gayreti
göstermektir.

Say›n Konuklar, Say›n Delegeler,
Konuflmama May›s 1995 itibariyle ekonominin içinde bulundu¤u
durumu özetleyerek bafllamak istiyorum. Al›nmas› zaruri hale ge-
len 5 Nisan kararlar› sonucu Türk Ekonomisi 1994 y›l›nda reel ola-
rak % 6 oran›nda küçülmüfltür. 1.8 oran›ndaki nüfus art›fl› dikkate
al›nd›¤›nda ekonomimizdeki küçülmenin toplumda fakirleflmeye
yol açt›¤› bir gerçektir. Nitekim kifli bafl›na gelir % 7.8 oran›nda ge-
rileyerek 2.194 dolara düflmüfltür. Ancak bu sonucu sadece 5 Ni-
san kararlar›na ba¤lamak do¤ru de¤ildir.

Gerilemenin nedeni, y›llard›r ekonominin reel kaynaklar›yla uyum-
lu olmayan, hedef-kaynak iliflkisini dikkate almayan, aç›kças› poli-
tik nedenlerle ulafl›lan büyüme h›zlar› olmufltur.

Toplumca her birimin fedakarl›¤›na yol açan 5 Nisan kararlar›n›n
külfeti eflit da¤›tt›¤›n› söylemek mümkün de¤ildir. Fakat, gerçek
fludur ki, ekonominin sorunlar›na do¤ru teflhis konuldu¤unu, poli-
tikada do¤rular›n yanl›fllardan daha çok oldu¤unu ve flu günlerde
ekonomide büyümeye olumlu yönde etki ederek geliflmelerin bafl-
lad›¤›n› da görmemezlikten gelemeyiz. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i camias› olarak biz ne pembe göz-
lükle iyimserli¤i ne de siyah gözlükle umutsuzlu¤a giden afl›r› ka-
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ramsarl›¤› de¤il, gerçeklerin ›fl›¤›nda sorunlar›, uygulanan politika-
lar› irdelemeyi, sorunlar›n çözümüne katk›da bulunacak etkin ön-
lemler üretmeyi tercih ediyoruz. Türk ekonomisinin kendi gücüne
ve dinamiklerine dayal› sürdürülebilir büyüme h›z› hedefini ve bu
hedefe ulaflmay› sa¤layacak uygun bir yat›r›m ve üretim ikliminin
sa¤lanmas›n› gerekli görüyoruz. Bunun içinde; bürokrasiden ar›n-
d›r›lm›fl, etkin iflleyen bir destek sistemini, piyasan›n talep dina-
miklerini harekete geçirebilecek, ekonomik istikrar› sa¤layabile-
cek uygulamalar› bekliyoruz. 

Say›n Delegeler,
Ön görülen ekonomik büyüme hedeflerine ulaflmak için küçük ve
orta ölçekli iflletmelerle Anadolu'daki müteflebbisin üretim gücün-
den daha etkin bir flekilde yararlan›lmas› zorunludur. Uygulanacak
ekonomik politikalar›n baflar›ya ulaflmas›, ancak ve ancak orta ve
küçük boy iflletmelere ve Anadolu'daki müteflebbise ivme verile-
rek sa¤lanabilir. Ayr›ca bu güç, sadece ekonomik bak›mdan de¤il,
sosyal ve siyasal aç›dan da önem tafl›maktad›r. 

Toplam istihdam›n % 95'ini sa¤layan GSMH, % 46's›n› üreten
KOB‹'ler, 21. yüzy›l arifesinde makro ve mikro ekonomilerin bir
risk yönetim arac›d›r. Ne var ki bu kürsülerden y›llarca ve defalar-
ca ifade etmemize ra¤men, KOB‹'lerin toplam kredilerden ald›klar›
pay sadece % 5'ten % 10'a ç›kabilmifltir. Türkiye'yi 2000'li y›llara
haz›rlayacak olanlar›n küçük ve orta boy iflletmelerin tan›m›ndan
organizasyonuna, finansman sorununa kadar o sorunlara çözüm
getirecek politikalara a¤›rl›k vermelerinin bir zaruret oldu¤unu be-
lirtmek istiyorum.

Say›n Konuklar, Say›n Delegeler,
Türk toplumu için büyüme ne derecede önemli bir hedef ise, büyü-
yen gayri safi milli has›lan›n, dengeli da¤›l›m› da o derece önemli bir
husustur. Bu nedenle, gelir da¤›l›m›n›n iyilefltirilmesi Türk ekonomi
politikalar›nda gerçeklefltirilmeye çal›fl›lan hedeflerden birisidir. Zira
gelir da¤›l›m› dengesizli¤i milli bütünlü¤ü zedeleyerek ayr›l›kç›
ak›mlar›nda geliflmesine yol açmaktad›r. Bu defa ortaya ç›kan te-

528

BAfiKANLARIN GENEL KURUL KONUfiMALARI

532



rör sorununu önlemek için yap›lan harcamalar GSMH içinde gide-
rek artmakta, sonuçta ortaya ç›kan k›s›r döngü, adaletli gelir da¤›-
l›m› hedefine ulaflmay› zorlaflt›rmaktad›r.

Bugün gelir da¤›l›m›nda toplum kesitlerini, ekonomik kesimleri ve
bölgeleri tatmin edecek sa¤l›kl› bir iyileflmenin gerçekleflti¤ini ve
devletimizin bu konuda Anayasa'da öngörülen ödev ve sorumlu-
luklar›n› yerine getirebildi¤ini söylemek mümkün de¤ildir. 
Bunun temel nedenleri;
- Kay›t d›fl› ekonominin boyutu,
- Gelir art›fllar› enflasyon art›fl›n›n gerisinde kalan genifl bir nüfus
diliminin varl›¤›,
- Nüfustaki ve emek arz›ndaki art›fl h›z›,
- Geliflen teknolojinin istihdam imkanlar›n› daraltmas›,
- Etkin bir vergi reformunun yap›lamam›fl olmas›,
- Nüfusun % 45'e varan k›sm›n›n tar›m sektöründe yaflamas›na karfl›n
milli gelirden ald›¤› pay›n % 13'lere düflmesi ve giderek azalmas›d›r. 
- Herfleyden önce toplumun tüm kesimleri aras›nda adaletli bir ge-
lir da¤›l›m›n› siyasal rejimimizin, huzur ve refah›n teminat› olarak
kabul ediyoruz.
- Tar›msal nüfusun tar›m d›fl› sektörlere çekilmesi ve sa¤l›kl›, plan-
l› bir flehirleflme içinde yerleflme imkanlar›na kavuflturulmas› sa¤-
lanmad›kça gelir da¤›l›m›nda sektörler aras›ndaki dengesizli¤i dü-
zeltmenin mümkün olamayaca¤› görüflünü tafl›yoruz. 

Bölgeler aras› gelir da¤›l›m›ndaki dengesizlikler ise, ülke bütünlü-
¤ü, millet bütünlü¤ü bak›m›ndan istismar edilmeye uygun bir or-
tam haz›rlamaktad›r. Bu nedenle, devletimizin öncelikli bölgelerde
yat›r›mlar› yo¤unlaflt›rmas›n› ve özel teflebbüse yat›r›m için çok da-
ha özendirici önlemlerden oluflan bir ortam haz›rlanmas›n›n fayda-
lar›na inan›yoruz.

Bugüne kadar kalk›nmada öncelikli yöreler olarak sürdürülen poli-
tikalar ve uygulanan teflvik tedbirleri kayda de¤er elle tutulur bir
sonuç vermemifltir. 
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Teflvik politikalar›n›n, bölgeler aras› geliflmifllik farklar›n› gidere-
cek, gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizlikleri düzeltecek, as›l önemlisi,
kalk›nmada öncelikli yörelerde yayg›n olan iflsizli¤i ortadan kald›-
racak bir anlay›flla yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Geri kal-
m›fl yörelerin kalk›nd›r›lmas› için teflvik araçlar› ile birlikte teflvik
politikas›nda da de¤ifliklik yap›larak, proje esas›na göre teflvik sis-
temine geçilmelidir. Projeye dayal› teflvik, araçlar› ve amac› belli
olan teflviktir. Dolay›s›yla hangi üretimi, hangi yat›r›m› teflvik ede-
ce¤imiz, hangi araçlar› kullanaca¤›m›z önceden bellidir.

Bölgesel kalk›nma projeleri, yaln›z bölgenin üretim alanlar› ve yat›-
r›m imkanlar›n› tesbit ile yetinmeyerek, spesifik alanlarda iflletme-
lerin kurulmas›n› öngören yat›r›m projelerini kapsamal›d›r. Bu yat›-
r›mlar›n hangi araçlarla teflvik edilece¤i aç›k olarak gösterilmeli ya-
t›rmc›lara sa¤lanan teflvikler zaman›nda verilmelidir. Bölge Kalk›n-
ma idarelerinin belli projeler haz›rlayarak yat›r›mc›lara öncülük et-
mesi özel sektör yat›r›mlar›n› bölgeye çekecek politikalar uygulan-
mas› gereklidir. 

Biz bütün bu nedenlerle gelirlerin dengeli bölüflümünü ve sosyal
bar›fl›, tüm sosyal ve ekonomik hayat›, ülkeyi tümüyle ilgilendiren
bir bütün olarak görüyoruz ve yine bu nedenlerle gelir da¤›l›m›n›
iyilefltirici önlemler olarak 1995 y›l› Geçifl program›nda öngörülen
uygulamalar›n gerçeklefltirilmesini bekliyoruz.

Bunun için,
- Vergi düzenlemeleri vakit geçirilmeden yap›lmal›d›r,
- OECD ülkelerine göre 2.5 kat yüksek olan istihdam kesintileri
azalt›lmal›d›r,
- Sosyal güvenlik sistemlerinin bir flemsiye alt›nda toplanmas›n›,
böylece camiam›z mensuplar›n›n tek sosyal güvenlik kurumu olan
BA⁄-KUR'un güçlendirilmesini bekliyoruz,
- Ücret-verimlilik iliflkisi dikkatle de¤erlendirilmelidir,
Bilindi¤i gibi, ekonomik kalk›nman›n belirleyici unsurlar›ndan birisi
verimliliktir. 
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Verimlili¤i, sadece üretimde kullan›lan kaynaklarla elde edilen üre-
tim miktarlar› aras›ndaki teknik bir oran olarak de¤il, do¤ru olan ifl-
leri, do¤ru biçimde, ekonomik çal›flma ile gerçeklefltiren, sürekli
geliflimi ve yenili¤i hedefleyen bir yaflam felsefesi olarak kabul edi-
yoruz. Bu anlamda verimlilik bürokrasiye kadar bütün faaliyetleri
kapsayan bir düflünce sistemidir.

Verimlilik temsil etti¤imiz kurulufllar›n, yüzbinlerce iflletmenin ve
dolay›s›yla milli ekonominin performans›n›n odak noktas›d›r. Üre-
tim, kalite, maliyet, uluslararas› rekabet, geliflme, tüketici tatmini,
refah gibi ça¤dafl performans anlay›fl›n› oluflturan ölçütler menfle-
ini verimlilikle bulmaktad›r. bu nedenle, birli¤imiz, iflletmeler baz›n-
da verimlilik anlay›fl›n›n geliflmesi ve uygulanmas› yönündeki çal›fl-
malara ve ilgili kurumlarla iflbirli¤ine önem vermektedir.

Sayg›de¤er Arkadafllar,
fiimdi de istihdam ve iflsizlik sorunlar›yla ilgili görüfl ve önerilerimi-
zi temel çizgileriyle ortaya koymak istiyorum.

Ülkemizin en önemli sorunlar›ndan birisinin, h›zla artan nüfusa yeni
ifl alanlar› açmak, böylece, büyük boyutlara ulaflan iflsizlik oran›n›
daha makul düzeye çekmek oldu¤u camiam›z taarf›ndan çok iyi bi-
linen bir gerçektir. Çünkü, ekonominin var olan flartlar› içinde çal›fl-
ma yetene¤i ve arzusu oldu¤u halde çal›flma imkan› bulamayan in-
sanlar›n oluflturdu¤u iflsizler grubu ekonomik, sosyal, siyasal, ailevi
ve kiflisel yönleriyle birçok sorunu da beraberinde getirmektedir.

‹flsizlik;
- Ekonomik bak›mdan bir kay›pt›r.
- Sosyal bak›mdan, mutsuzlu¤un ve sosyal düzensizli¤in kayna¤›d›r.
- Kiflisel bak›mdan, çal›flma disiplinini, al›flkanl›¤›n› bozan; kiflilerin
kendilerine olan güveninin ve sayg›nl›¤›n›n yitirilmesine, ahlaki çö-
küntüye yol açan sosyal bir risktir.
- Siyasal bak›mdan, istismara uygun bir ortam haz›rlamaktad›r. Bu
nedenlerle iflsizli¤i önleme ve azaltma politikalar› makro ekonomi
politikalar›n›n temel hedefleri aras›nda yer alm›flt›r. Ancak dünya-
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da iflsizlik oran›n› makul düzeyde tutabilen ülke say›s› son derece
azd›r. Özellikle, geliflme yolunda olan di¤er ülkeler gibi Türkiye'de
de iflsizlik oran›n›n % 10.5 eksik istihdamla birlikte at›l iflgücü ora-
n›n›n % 19.8 olmas› dikkat çekici bir husustur. Bu aflamada; olum-
lu bir senaryo çerçevesinde istihdam ve iflsizlik sorunlar›na çözüm
getirecek daha köklü politika önlemlerine ihtiyaç oldu¤u kabul
edilmelidir.
- Sorunun temelinde h›zl› nüfus art›fl›n›n yatt›¤›n›, bu nedenle bu-
gün 62 milyona yaklaflan nüfus say›s›n› belirli sermaye stoku, do-
¤al kaynaklar ve teknik bilgi düzeyi ile uyumlu optimum düzeyde
tutman›n gerekli oldu¤u bilincini benimsemenin zorunlu oldu¤u gö-
rüflündeyiz. Türkiye nüfus sorununun art›k ekonomi d›fl› heyecan
verici görüfllerle de¤erlendirme tutkusunu terk etmelidir.
- ‹flgücü talebinin artt›r›lmas› iflsizlik sorununa köklü çözüm getire-
cek önlemlerden birisidir.
Bu nedenle;
- iflgücü talebini artt›rmak amac›yla özendirici yat›r›m politikalar›-
n›n uygulanmas›n›, 
- KOB‹'nin istihdam yarat›c› potansiyelinden yararlanmaya imkan
verecek kolayl›klar›n sa¤lanmas›n›, bireysel ifl kurma teflebbüsleri-
nin daha etkin bir flekilde desteklenmesini,
- ‹stihdam maliyetini düflürmek amac›yla, istihdam kesintilerini
azaltacak önlemlerinin al›nmas›n›,
- K›rsal sanayilerin gelifltirilmesini sa¤layacak projelerin yürürlü¤e
konulmas›n› gerekli görüyoruz.
- Türk istihdam piyasas›nda bir paradoks vard›r. ‹fl alemi istedi¤i ni-
telikte iflgücü ihtiyac›n› karfl›layamam›fl olmaktan flikayetçi iken,
e¤itim görmüfl küçümsenmeyecek boyuttaki gençler grubu ifl bu-
lamamaktan rahats›zd›r. Bu çeliflkinin giderilmesi e¤itim program-
lar›nda ve sisteminde yeniden yap›lanmay› ve ifl alemi-e¤itim ku-
rumlar› aras›nda daha s›k› bir iflbirli¤ini gerektirmektedir. 

Say›n Delegeler,
Türkiye'nin istihdam sorununun çözümü köklü politikalarda aran-
mal›d›r. Bu köklü politikalarda, ifl alemi üzerine düflen görevi yeri-
ne getirmeye haz›rd›r. Esasen, ekonomi politikam›z›n hedefi devle-
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ti ekonomiden çekmek, kamu iktisadi teflebbüslerini özellefltirmek
ve devleti küçültmek oldu¤una göre, yeni ifl alanlar› açmak, istih-
dam imkanlar› yaratmak sorumlulu¤unu özel sektör tafl›yacakt›r.
Özel sektörümüz bu büyük sorumlulu¤un bilinci içindedir. Çünkü
ülkemizin en büyük sorunlar›ndan birisinin iflsizlere ifl ve afl sa¤la-
mak oldu¤unu biliyoruz. Bütün mensuplar›m›z, bütün ifl camias›
bugünün iflletmecili¤inde toplumsal fonksiyonlar›n iflletme hedef-
lerinin ilk s›ras›nda yer ald›¤›n›n idraki içindedir. Ancak, bu sorum-
lulu¤un özel sektöre devredilmifl olmas›n›n sorunun çözümü için
yeterli olmad›¤›n›n da bilinmesini arzu ediyoruz. Her y›l istihdam
piyasas›na yeniden 1 milyon 200 bin kiflinin kald›d›¤› bir ülkede ifl-
verenin iyi niyeti, arzusu ve sorumluluk bilincinin yan›s›ra demok-
raside insan kaynaklar›n› organize eden sendikal kurulufllar›n da
toplumsal bilinci, ülkemizin ekonomik ve politik flartlar›na uyumlu
davran›fllar› ayn› derecede önem tafl›maktad›r. Devlete düflen gö-
rev objektif ve gerçekçi davranmak, ifl hayat›n› politik hedeflere
kurban etmemektedir. 

Türk çal›flma hayat› ile ilgili yeni düzenlemeler, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi gündemindedir.

Çal›flma hayat›, sosyal güvenlik, ifl güvencesi ile ilgili olarak yap›la-
cak yasal düzenlemelerin toplumsal uzlaflmay›, taraflar aras›ndaki
dengeleri bozacak nitelik tafl›mamas›n›, üretim kaynaklar›n›n ras-
yonel kullan›m›n› etkilememesini, iflyeri güvencesini, verimlili¤i, ifl
kalitesini, rekabet potansiyelini zedelememesini arzu ediyoruz. Biz
toplu pazarl›k düzeninde toplumsal refah bilincine sahip iflçi ve ifl-
veren zihniyetini sosyal huzurun temel flartlar›ndan birisi olarak
görüyoruz. Sosyal bar›fl›n, adil gelir bölüflümünün, camiam›z men-
suplar›n›n en önemli bir hedefi oldu¤unu, burada içtenlikle ve
inançla bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Türkye Odalar ve Borsalar Biril¤i’nin 50. Genel Kurulu’nun Say›n
Konuklar›, Say›n Delegeler,
fiimdi de enflasyon konusuna ve enflasyonla mücadele politikala-
r›na de¤inmek istiyorum. Enflasyonun ekonomik, psikolojik, sosyal
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ve siyasal bak›mdan ortaya ç›kard›¤› makro ve mikro boyuttaki sa-
k›ncalar›n› ve tahribat›n› ac› tecrübelerle yaflayan her ülke gibi Tür-
kiey'de de enflasyonla mücadele ekonomi politikalar›n›n ilk hedefi
olarak kabul edilmifltir.

Ancak, Atatürk Dönemi'nin (1923-1938) baflar›l› istikrar politikala-
r› ve baz› dönemlerde (1964-1970) sa¤lanan göreli olumlu sonuç-
lar bir tarafa b›rak›ld›¤›nda; enflasyonu makul düzeylere çekme po-
litikalar›nda baflar›l› olunamad›¤› aç›kça görülmektedir. Bunun ne-
deni; enflasyonun sadece bir veya birkaç flarta ba¤l› bir mant›k
oyunu kabul edilmesi ve yeni bir mant›k oyunu ile önlenebilece¤i
varsay›m›ndan hareket edilmifl olmas›d›r.

Son 12 y›ll›k dönemde yüksek enflasyon oran›, yaratt›¤› tahribata ra¤-
men siyasal iktidarlar›n tam bir kararl›l›kla ele ald›klar› sorun olma-
m›fl, Türk toplumu enflasyonla birlikte yaflama kaderine b›rak›lm›flt›r. 

Her halukarda enflasyon Türk toplumunun kötü bir al›nyaz›s› ola-
rak kabul edilmemelidir. Ekonomik, mali, sosyal ve yönetsel re-
formlarla bu hastal›¤›n tedavisine ›srarla devam edilmelidir.

Say›n Delegeler,

Enflasyonu önlemek için herfleyden önce güvensizlik bunal›m›
afl›lmal›dr.

Bu amaç do¤rultusunda;
- Öncelikle siyasal iradede istikrar sa¤lanmal›d›r. Kendi içinde istikrar
sa¤layamayan bir siyasal iradenin kamuoyunda ekonomik istikrar
sa¤layaca¤›na dönük bir inanç ve güven yaratmas› mümkün de¤ildir.

- Ekonomi bürokrasisi gelece¤i do¤ru ve isabetli bir flekilde tah-
minlemeli, sorunlara do¤ru çözüm önerileri üretmelidir.

- Toplum; kamu kesiminin enflasyonu kontrol alt›na almaya yöne-
lik vaat, politika ve uygulamalar›na güvenmeli, böylece; enflasyon
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beklentisi k›r›lmal›d›r. Enflasyon beklentisi k›r›lmayan, enflasyona
karfl› duyarl›l›¤›n› kaybeden bir toplumda enflasyonla mücadele
politikalar›n›n baflar›l› olmas› düflünülemez.

- Siyasi iradenin istikrarl› ve güçlü bir flekilde ortaya konulmas›yla
kamuoyundan yeterli destek sa¤lanmas› enflasyonla mücadelede
olumlu sonuçlar al›nmas›na yard›mc› olacakt›r. 

Enflasyon-güven iliflkisi konusunda; bugün al›nacak en büyük ders,
gerçeklefltirilmesi uzun vadeye ba¤l› hedeflerin k›sa vadede ger-
çekleflebilecek hedefler olarak sunulmas›n›n kamuoyunda yaratt›-
¤› beklenti sa¤lanamad›¤›nda; ortaya ç›kan flok dalgalar›n›n etkin-
li¤idir.

Atatürk'ün ifadesiyle; "B‹Z YAPAMAYACA⁄IMIZ ‹fiLER‹ YAPAR G‹-

B‹ GÖSTEREN SAHTEKARLARDAN DE⁄‹L‹Z" vecizesinde anlam›n›
bulan ilke, karar mercilerinin temel prensibi olmal›d›r 

Enflasyonla mücadele politikalar›nda baflar›ya ulaflmak için toplum
kesitleri ve siyasal gruplar aras›nda ulusal bir uzlaflmay› zorunlu
görüyoruz.

Bizim ifl alemi olarak vergi politikalar›ndan ve reformundan beklen-
tilerimiz flunlard›r.
1- Vergi politikalar›nda oy kayg›s› olmamal›d›r.
2- Vergi oranlar› makul bir düzeye indirilmelidir. Vergi oranlar› ver-
gi veren için cehennem, vergi vermeyenler için bir cennet yolu ol-
mamal›d›r.
3- Öncelikle kay›td›fl› ekonomik faaliyetler vergi kapsam›na al›nmal›d›r.
4- Büyük rant gelirleri ciddi bir flekilde vergilendirilmelidir.
5- Vergi ödeme kolayl›klar› sa¤lanmal›d›r.
6- Karmafl›k olan vergi mevzuat›m›z; anlafl›lmas› kolay, yorum ve
mukteza talebini gerektirmeyen bir özelli¤e kavuflturulmal›, mali
teflkilat›n her düzeyinde çal›flan elemanlar›n niceli¤i, kalitesi ve bil-
gi düzeyi yükseltilmelidir.
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Özetle, kamu gelirlerini art›r›c› adil ve yayg›n vergi politikalar›n›n
uygulanmas› büyük önem tafl›maktad›r. Vergi gelirlerinin art›r›lma-
s› için, esasen vergi veren kesim ve kiflilerin vergi yükünü a¤›rlafl-
t›ran, dürüst vergi vereni formel hatalar nedeniyle ürküten, tazyik
alt›nda tutan, yat›r›m, üretim ve ifl flevkini k›ran vergi politikalar›
yerine, vergiyi tabana yayan, herkese adil vergi verme sorumlulu-
¤u ve yükümlülü¤ü getirebilen vergi sistemleri uygulamak, vergi
politikalar›n›n esas› olmal›d›r. Bunun için öncelikle, kötünün üzeri-
ne yürüyerek topluma, dürüst ifl adam›na ödedi¤i verginin adil ol-
du¤u inanc›n› vermek ve vergi düzenini yayarak, vergi kaç›ran›n
haks›z rekabet, haks›z kazanç içinde yaflamalar›na f›rsat verilme-
melidir. Vergi ferdin ve ekonominin bir cezas› olmamal›d›r. Sadece
al›nabilenden de¤il, al›namayandan da al›nmal›d›r.

Say›n Delegeler,
Türkiye'de enflasyonu besleyen en önemli kaynaklardan birisinin
kamu kesiminin gelir-gider dengesizli¤i ve bunun do¤al sonucu
olarak afl›r› borçlanma gere¤i oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda, 
- Bir yandan gelirleri art›r›c›,
- Öte yandan cari harcamalar› disiplin alt›na al›c›,
- Kamu kesiminin ekonomideki pay›n› azalt›c›,
- Ve bu do¤rultuda özellefltirmeye h›z kazand›r›c› politikalar çok
büyük önem tafl›maktad›r.

Bu nedenle, özellefltirmenin h›zland›r›lmas›n› gerekli gördü¤ümüzü
bir kere daha belirtmek istiyorum.

1970'li y›llardan bu yana özellefltirme; enflasyon içinde durgunlu-
¤a ve iflsizli¤e karfl› takip edilmesi gereken bir politika türü olarak
ileriye sürülmüfl, devletin ekonomik alanda küçülmesi görüflleri
özellefltirmenin yeniden gündeme geliflinin bafllang›ç noktas›n›
oluflturmufltur.

Hukuki, sosyal, siyasal, ekonomik, yönetsel, finansal ve fonksiyo-
nel yönleriyle özellefltirme, baflar› sa¤lanmas› pek kolay olmayan
bir politika uygulamas›d›r. Çünkü; özellefltirme "sat ve kurtul" stra-
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tejileri ile yürütülecek basit bir politika önlemi olmay›p, iflletmele-
rin mülkiyetleri, mali yap›lar›, fonksiyonlar›, toplum deste¤i, istih-
dam durumu ile ba¤laml› çok farkl› yöntemlerin uygulanabilece¤i
bir olgudur. 

Kamu iktisadi teflebbüslerini bugünkü duruma getiren siyasilerin
özellefltirme ile eski günahlar›n› affettirmelerini beklemekten bafl-
ka bir çaremiz de yoktur. Üzülerek belirteyim ki bugüne kadar çok
konuflulmas›na ra¤men, özellefltirmede baflar›l› sonuçlara ulafl›la-
mam›flt›r. 

Herfleyden önce, uygulamada, özellefltirme ile ilgili kararlarda is-
tikrar olmal›d›r. Tarihte bir koalisyondan ç›kan özellefltirme karar›-
n›n koalisyon orta¤› taraf›ndan iptal ettirilmesi gibi siyaset garabe-
tine bundan böyle asla düflülmemelidir.

Özellefltirmede ilke; kamu varl›¤›n›n özel kesime intikalinde bir ya-
r›fl yaratmak de¤il, kamu iflletmelerinin gerçekten bilgi, deneyim,
sermaye, yönetim ve vergi bak›m›ndan üstünlü¤ünü, gücünü ve
dürüstlü¤ünü kan›tlam›fl yerel müteflebbis ve firmalara intikalini
sa¤lamak olmal›d›r. Bu ilke zedelendi¤inde, özellefltirilen bu ifllet-
meleri bir süre sonra kamu kaynaklar› ile desteklemek, hatta yeni-
den kamulaflt›rmak zorunlulu¤u do¤abilir. Her iki ihtimal kamu için
çok yüksek bir fatura demektir. 

Uygulamada özellefltirme yasas›n›n hemen her maddesinde ege-
men olan aç›kl›k ve fleffafl›k ilkesi titizlikle gözönünde tutulmal›d›r.
Bugüne kadar; Türkiye'de özellefltirme her ekonomik sorunun çö-
zümünün endekslendi¤i ve bu nedenle, adeta tüm sorunlar›n, an-
cak özellefltirilme ile çözümlenebilece¤ine dönük bir ortam olufl-
mufltur. Kamunun borçlanma gere¤inin azalt›lmas›, bütçe dengele-
rinin sa¤lanmas›, memur ve iflçilere daha yüksek ücret ödenmesi,
toplumun refah düzeyinin yükseltilmesi, ekonomik istikrar›n sa¤-
lanmas› rasyonel kaynak da¤›l›m› hep özellefltirmeye ba¤lanan so-
runlar halinde takdim edilmifltir. Bu tutum ve davran›fl, özellefltir-
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meden adeta sihirli bir de¤nek fonksiyonu beklemek demektir.
Böyle bir beklenti ise, son derece tehlikelidir. Özellefltirme ekono-
miye siyasal denetim yöntemi yerine, rasyonellik ilkesini esas al-
maya yönelik bir zihniyet de¤iflikli¤i kaynaklar›n daha etkin kulla-
n›m›n›, maliyet tasarrufu ve verim art›fl› sa¤layacak yap›sal bir de-
¤iflme olarak kabul edilmelidir.

Biz, özellefltirmenin baflar›s›n›n h›zla uygulanmas›na, kapsam›n›n
genifl olmas›na, kamuoyu deste¤ine, özellefltirme üzerinde top-
lumsal bir uzlaflmaya ba¤l› oldu¤u görüflündeyiz. 

Sadece reel gelirleri ve toplam talebi daralt›c› para politikalar›n›n
enflasyonu önlemekte yeterli olmad›¤›, bu nedenle, arz cephesinde
üretimi artt›racak politika önlemlerinin de al›nmas›da gereklidir. 

Bu nedenle teflvik edici yat›r›m ve üretim politikalar›n›n takip edil-
mesi zorunludur. Teflvik edici politikalar ise, elveriflli krediler ile el-
veriflli girdi teminini hedef alan önlemlere dayan›r. Bu arada piya-
sa kanallar› aç›k tutulmal›, serbest rekabet piyasas›n›n bütün kural
ve kurumlar›n›n daha etkin ifllemesi sa¤lanmal›d›r. Bu flekilde yat›-
r›mc›n›n uzun vadede önünü görebilme imkan› sa¤lanmal›d›r.

Geliflen bir ekonomide ve kredi hacminde, faiz, hem yat›r›mlar›n,
hem de tasarruflar›n yönlendirici bir faktörüdür. Bu nedenle, faiz
oranlar›n› optimal bir düzeyde tutmak, böylece yat›r›m ve tasarruf
hacmi aras›nda denge oluflturmak büyük önem arzetmektedir.

Özellikle ekonomide baz› belirsizliklerin etkisini k›smen, devam et-
tirmekte oldu¤u enflasyonda da h›zl› bir gerilemenin sa¤lanamad›-
¤› dönemde devlet tasarruf sahiplerini endifleye götürecek flekilde
ekonomideki kilitlenmeden yararlanarak afl›r› düflük faiz uygula-
mas› ve tasarruf mevduat›na verilen güvencenin kald›r›lmas› gibi
politikalar›n sonuçlar›n› iyi tespit etmelidir. Faiz ve döviz kurlar›n›
uzun dönemde statik düzeyde tutarak Türkiye'yi yeniden 5 Nisan
öncesine götürebilecek uygulamalara gidilmemelidir. 

538

BAfiKANLARIN GENEL KURUL KONUfiMALARI

542



Say›n Konuklar, De¤erli Delegeler,
62 y›l önce Atatürk, "Gözlerimizi kapay›p herkesten ayr› ve dünya-
dan uzak yaflad›¤›m›z› düflünemeyiz. Ülkemizi bir s›n›r içerisine
al›p, dünyayla ilgisiz yaflayamay›z" sözleri ile d›fla aç›lman›n önemi-
ni vurgulam›flt›r. Ekonomi politikam›z›n temel hedeflerinden birisi
d›fla aç›lmak, d›fl ekonomik iliflkileri gelifltirmek, ödemeler denge-
sini sa¤l›kl› bir yap›ya kavuflturmakt›r. Bu temel hedefe ulaflmak
için gerekli çaban›n gösterildi¤ini samimiyetle belirtmek istiyorum.
Türk özel sektörünün bu konudaki gayreti ve teflebbüs gücü,
1994'te döviz girdilerimizde ciddi geliflmeler sa¤lam›flt›r. Döviz
stoklar›m›z görmeye al›flmad›¤›m›z bir düzeydedir. Kamu sektörün-
den ve kamu bürokrasisinden beklentimiz bizlere gereken kolayl›-
¤›n sa¤lanmas›, önümüze ç›kar›lmamas›d›r.

‹hracat›, hem Türkiye'yi d›fla açan bir pencere, hem de kriz dönem-
lerinin tahribata u¤ramadan atlat›lmas›na imkan veren etkin bir
araç olarak görüyoruz. Bu temel fonksiyonlar›n yan›s›ra, ihracat,
ekonomik büyümenin belirleyici bir faktörüdür. ‹thalat›n en güve-
nilir finansman kayna¤›d›r. D›fl borçlar› düzenli bir flekilde ödeme-
ye imkan veren ve bize d›fl itibar sa¤layan bir vas›tad›r. 

‹hracat uluslararas› piyasalar›n teknik, bilgi ve pazarlama tecrübe-
lerinden yararlanmaya imkan vermektedir. En önemlisi ihracat›n
Türk ekonomisinin globalleflen ekonomiye sa¤l›kl› bir flekilde en-
tegrasyonunu sa¤layacak f›rsat olmas›d›r. Bütün bu nedenler, ih-
racat›m›z›n teflvik ve deste¤e lay›k bir sektör oldu¤unu vurgula-
maktad›r.

Son birkaç y›ld›r, statik bir düzeyden kurtulamayan ihracat›n al›-
nan önlemlerle 1994 y›l›nda 3 milyar $ art›fl göstererek 18 milyar
dolar› aflan düzeye ç›kmas›n›; ihracat›n ithalat› karfl›lama oran›n›
% 78'e ulaflmas›n› sevindirici bir husus olarak görüyoruz.

fiüphesiz ülkemizin ekonomik potansiyeline göre, ulaflt›¤›m›z ihra-
cat hacmini yeterli görmek mümkün de¤ildir.
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‹hracatta daha büyük at›l›mlar› yapmak zorunday›z. Bunu gerçek-
lefltirmek için önerilerimizi flöylece tekrarlamak istiyorum.

- Teflviklerin kaynaklar› ile birlikte planlamas›, yat›r›m ve üretim afla-
mas›nda ölçek ayr›m› yap›lmadan uygulanmas› daha yararl› olacakt›r.
- Küçük ve orta ölçekli iflletmelere, d›fl talep, ortak giriflim, finans-
man bak›m›ndan önemli imkanlar sa¤layacak yeni düzenlemeler
yap›lmal›d›r.
- Eximbank'›n kredi ve sigorta mekanizmas› daha etkin iflletilmeli-
dir. Eximbank Kredi ve Sigorta Programlar›n›n ihracat›m›z için ha-
yati önem tafl›d›¤›n› burada belirtmekte yarar görüyorum. Üretip
satmak, mutlaka paray› ranta yat›rmaktan daha cazip k›l›nmal›d›r. 
- ‹hracat›m›z›n duyarl›l›¤›n›n art›r›lmas› arzusu, ihracat› gelifltirme
hedefi, di¤er teflvik önlemlerinin kald›r›lm›fl bulunmas› gerçekçi
kur sisteminin önemini art›rm›fl bulunmaktad›r. Hiçbir ülke sadece
siyasal prestij ya da baflar›l› görünmek için döviz kurunu ekonomik
kural ve flartlar›n d›fl›nda sabit tutma amac›na dönük politikalar›n
uygulanmas›nda ›srarl› olamaz. Türk Liras›n›n gerçek sat›n alma
gücünü yans›tan, ihracat› cezaland›rmayan bir ölçü içinde de¤er-
lendirilmesini, böylece, enflasyon oran›na ba¤l› olarak fiz ve döviz
kuru aras›nda da kurulmufl olan dengeleri koruyan politikalara de-
vam edilmesini gerekli görüyoruz. 
- ‹hracatç›n›n bürokratik yükü kald›r›lmal›d›r. ‹hracatç›ya bürokrasi
ile u¤raflmak yerine iflle u¤raflma imkan› ve zaman› sa¤lanmal›d›r.
- Siyasal karar mercileri madde baz›nda uygulanacak orta ve uzun
vadeli ihracat politikalar›n› zaman›nda aç›klamal›, böylece, ihracat-
ç›lar›n gelecek için bir program yapma ve d›fl taahhütlere girme
imkan› sa¤lanmal›d›r.
- ‹hracatç› kesimle ilgili ve yetkili kurumlar aras›nda sürekli bir di-
yalog kurulmal›, böylece al›nacak kararlara destek ve istikrar sa¤-
lanmal›d›r.
- D›fla aç›k büyüme stratejilerinde, ekonomik bunal›mlar› aflmada
ihracat›n büyük rolüne ve fonksiyonuna inanan, bu do¤rultuda ba-
flar›l› örnekler veren ülkemizde, ihracat›n ayr› bir Bakanl›k olarak
organizasyonu zaman›n›n geldi¤i görüflünü teyit etmek istiyoruz.
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Çok Muhterem Arkadafllar›m›z, 
D›fl ekonomik iliflkilerimizin önemli bir kalemi olan turizmi Türk
ekonomisinin gelir, döviz ve istihdam yaratan, uyar›c› ve sürükleyi-
ci bir sektörü olarak kabul ediyoruz. 

1994 y›l›nda 6.7 milyon yabanc› turist girifli ve 4 milyar 350 mil-
yon dolar d›fl turizm geliri ile Türkiye, dünyada uluslararas› turiz-
min en yüksek oranda artt›¤› birinci ülke konumuna gelmifltir. Bu
sonuç turizm endüstrisinde faaliyet gösteren seyahat, ulaflt›rma
ve konaklama iflletmelerinin büyük gayret ve çabalar›n›n ortak
ürünüdür. 

fiüphesiz, do¤al, kültürel ve tarihi zenginlikleri, konukseverlik özel-
likleri, turizm endüstrisinde 486 bin belgeli, 500 bin belgesiz yatak
say›s›na ulaflan konaklama potansiyeli, 1400 seyahat acentesi ile
ülkemiz, turizmde çok daha yüksek performans göstermesi gere-
ken bir ülkedir. 15 milyon yabanc› turist say›s›n› ve 10 milyar do-
lar d›fl turizm gelirini önümüzdeki birkaç y›lda ulafl›lmas› mümkün
hedefler olarak görüyoruz. 

Ancak, flu hususu belirtelim ki; Türkiye bugün talep yetersizli¤inin,
var olan kapasitelerden düflük oranda yararlanabilmenin ve turiz-
mi çeflitlendirmifl olmaman›n s›k›nt›s›n› çekmektedir. Tesislerin bir
bölümü yenileme zorunlulu¤u ile karfl› karfl›ya bulunmakta, ancak
iflletmeler bunu gerçeklefltirme imkan›na sahip bulunmamaktad›r.
Bu konudaki önerilerimizi sat›rbafllar›yla flöylece s›ralamakla yetin-
mek istiyorum.

- Ekonomik, siyasal, kültürel ve turistik tan›t›m bir bütünlük içinde
yap›lmal›, tüm ilgililer kifli ve kurumlar kendilerini d›fl tan›t›m›n bi-
rer sorumlusu kabul etmelidirler. Biz etkin bir tan›t›m›; sadece tu-
rist say›s›n› art›rmaya, harcama potansiyeli yüksek turisti ülkeye
çekmeye dönük pazarlama ve promosyon faaliyetleri olarak de¤il,
Türkiye lehine olumlu bir d›fl kamuoyu oluflturmaya dönük çal›flma-
lar olarak de¤erlendiriyoruz.
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- Gittikçe tekelleflen yabanc› tur operatörlerinin Türk turizmini ken-
di istekleri ve menfaatleri do¤rultusunda yönlendirmelerini önle-
mek amac›yla ulusal seyahat acenteleri güçlendirilmelidir.

- Sektör kredilerinin geri dönüflümündeki darbo¤azlar› giderebil-
mek için banka idari ve kanuni tatbikatlar› durdurulmal›, borçlar›n
uzun vadeye yay›lmas›n› sa¤layacak yeni önlemler al›nmal›, sektö-
re özgü bir kredi kurumu ihdas edilmelidir.

Say›n Konuklar, Say›n Delegeler,
Türkiye Cumhuriyeti kuruluflundan bu yana, ça¤dafl uygarl›¤› Ba-
t›'da aram›fl, bat›l› olmaya, Avrupa içerisinde, bat›n›n siyasal, aske-
ri ve sosyal organizasyonlar›nda yer almaya çal›flm›flt›r. Avrupa
Toplulu¤u'nun kuruluflundan sonra da toplulu¤a tam üye olarak
kat›lmak hedefine yönelmifltir. 1963'te Ankara Anlaflmas› bu dü-
flünce ile imzalanm›flt›r. 1987'de tam üyelik baflvurusu bu amaçla
yap›lm›flt›r. Türkiye-AT 36. Ortakl›k Konseyi toplant›s›nda al›nan
Gümrük Birli¤i'ne kat›lma kararlar› hep ayn› hedefe yönelik bir sü-
recin önemli merhalelerinden birisini oluflturmufltur. Bu nedenle,
say›n üyeler, Odalar ve Borsalar Birli¤i Camias›; Gümrük Birli¤ini,
ülkemiz için Avrupa Birli¤i'ne tam üye olarak kat›lma amac› do¤rul-
tusunda at›lm›fl uygun bir ad›m olarak de¤erlendirmektedir.

Geçti¤imiz dönemin d›fl ekonomik iliflkiler aç›s›ndan odak noktas›,
gelecek nesillerin flükranla anacaklar› 6 Mart 1995 tarihidir. Çün-
kü; bu tarih Türkiye ile Avrupa Toplulu¤u aras›nda Gümrük Birli¤i-
ni kuran ortakl›k konseyi kararlar›n›n al›nd›¤› gündür. 

De¤erli konuklar, 
Türkiye'nin Gümrük Birli¤i'nden önemli beklentileri vard›r.
- Mallardaki serbest dolafl›m›n tüketim kal›plar› geliflmifl, istikrarl›
ve büyük bir pazara daha rahat girmenin sa¤layaca¤› imkanlar d›fl
ekonomik iliflkilerimizi gelifltirecek, d›fla aç›lma stratejilerimiz h›z
kazanacakt›r.
- Siyasal iradenin ve bürokrasinin kararlar›nda, davran›fllar›nda
uzun vadeler bak›m›ndan bir tutarl›l›k sa¤lanacakt›r.
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- Demokratik laik rejimin, insan haklar›, ça¤dafl hukuk sisteminin
kurallar› ve kurumlar› ile uluslararas› normlara uyumu gerçeklefle-
cektir.
- Türk ekonomi ve finans sistemini önce Avrupa Birli¤i'ne, bunu ta-
kiben dünya ekonomi ve finans sistemine entegre etme hedefi
do¤rultusunda önemli mesafeler katedilecektir.
- Siyasal bak›mdan, Türkiye'nin d›fl siyasal sorunlar›nda destek
bulma flans› artabilecektir.
- Türkiye, Avrupa Birli¤i'nin teknoloji ve Araflt›rma Gelifltirme konu-
sundaki yard›mlar›ndan ve Toplulu¤unun sermaye hareketlerinden
daha genifl boyutta yararlanacakt›r. Böylece, ülkemizde marjinal
tasarruf e¤iliminin düflük olmas›ndan kaynaklanan kaynak yeter-
sizli¤i giderilecektir.
- Ortak yat›r›mlar eskiyen teknolojilerin yenilenmesini sa¤layacakt›r.

Türkiye bu beklentileri gündeme getiren Gümrük Birli¤i merhalesi-
ne kolay ulaflmam›flt›r. Bu nedenle anlaflmay›, her dönemin katk›
pay› bulunan siyasal bir baflar› olarak de¤erlendirmek, bizim objek-
tif ve gerçekçi tutum ve davran›fllar›m›z›n bir gere¤idir. 

fiüphesiz uzun y›llar d›fla kapal› kalm›fl bir ekonomide Gümrük Birli-
¤i'ne girmekle baz› endiflelerin gündeme gelmifl olmas› da do¤ald›r.
Yaln›z, bunlar giderilebilir endiflelerdir. fiu gerçekleri unutmamak-
ta yarar görüyoruz. 
- Türkiye'nin geliflmesini bundan böyle kapal› bir ekonomi ile sür-
düremeyece¤i bilinmelidir. 
- Türkiye için Avrupa Toplulu¤u Gümrük Birli¤i d›fl›nda ayn› ölçüde
etkili bir alternatif yoktur. fiunu da belirtelim ki, Gümrük Birli¤i, ül-
kemizin Avrupa Serbest Ticaret Birli¤i, Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat›,
Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i gibi bölgesel entegrasyonlarla Türk
Cumhuriyetleri ile olan iliflkilerini gelifltirmeye bir engel de¤ildir.
Çünkü, Türkiye bölgesel entegrasyonlar› uluslararas› serbest tica-
ret ortam›n›n oluflturulmas› için bir geçifl süreci olarak görmekte-
dir ve bunlar›n sa¤layaca¤› imkanlardan azami ölçüde yararlanma-
ya çal›flmaktad›r.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

543547



- Türkiye asl›nda ihracat, ithalat, yabanc› sermaye, turizm, iflgücü
bak›m›ndan Avrupa Birli¤i'ne entegre olmufl bir ülkedir.
Bugün, Gümrük Birli¤i'ne kat›lmaktan endifle duyulacak bir gün de-
¤il, aç›lan kap›dan nas›l en yüksek düzeyde yararlan›labilece¤inin
ve neler yap›lmas› gerekti¤inin belirlenmesi ve h›zla uygulamaya
giriflilmesi döneminin bafllang›ç günüdür. 
- Ekonomiyi ve siyaseti yönetenler, ekonomideki makro dengesiz-
likleri, sosyal ve siyasal istikrar› sa¤lamakta kararl› olmal›d›r. Tür-
kiye-AB Gümrük Birli¤i iliflkilerini yürütecek ekonomi a¤›rl›kl› bir
bürokrasi oluflturulmal›d›r.
- Gümrük Birli¤i'nden ihracat yönündeki olumlu beklentilerimizin
geliflmesi, gelir esnekli¤i yüksek olan, bir baflka deyiflle, gelirler
artt›kça talebi de artan ileri teknoloji ürünü mallar›n üretilip pazar-
lanmas›na ba¤l›d›r. Bu nedenle, gelir esnekli¤i düflük olan gelenek-
sel ihraç ürünleri yan›s›ra, yüksek teknoloji ürünleri ihracat›n›n ar-
t›r›lmas› için çaba harcanmal›d›r.
- Teflvik sistemi kredilendirme ve vergi indirimlerine dayanmal›, ya-
t›r›m aflamas›nda, proje baz›nda destek yard›m, düflük faizli kredi-
ler verilmeli, küçük ve orta ölçekli iflletmeler optimal boyuta ulafl-
t›r›lmal›, rekabet güçleri art›r›lmal›d›r.

Ulafl›lan bu noktadan sonra, yap›lmas› gereken ifl, siyasi de¤il, eko-
nomi a¤›rl›kl› uzmanl›k iflidir. Bu nedenle, kamu bürokrasisi ile özel
sektör aras›nda daha s›k› bir ortak çal›flma düzeninin sa¤lanmas›-
n› gerekli görüyoruz.

Çünkü amaç; uluslararas› platformda yar›flmaya haz›rlanan ülkemi-
zin, kesintilerle devam eden 32 y›ll›k bir kofludan sonra dinlenme-
ye çekilmesi de¤il, hedef olan tam üyeli¤e ulaflmas›d›r.

Say›n Konuklar, De¤erli Delegeler,

Türkiye'nin, ekonomik sorunlar›n›n çözümünün yap›sal sorunlar›n
çözümüne ba¤l› oldu¤unu bilhassa belirtmek istiyorum. Yap›sal so-
runlar çözülmeden güncel sorunlar›n çözümü mümkün de¤ildir.
Çünkü güncel sorunlar›n kayna¤› yap›sal bozukluklard›r. Bu aç›dan
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bakt›¤›m›z zaman Türkiye'nin yap›sal sorunlar›n›n bafl›nda Do¤u ve
Güneydo¤u'da yaflanan olaylar gelmektedir. 

Türkiye'nin bölge ve özel flartlar›ndan kaynaklanan Güneydo¤u
Anadolu sorunu vard›r. Bu soruna mutlaka bir isim koymak gere-
kirse bu asla Kürt sorunu de¤ildir. Sorun Güneydo¤u Anadolu so-
runudur. Türkiye'de yaflayan vatandafllar aras›nda herhangi bir ay›-
r›m yoktur. Türkiye'de hangi kökenden gelirse gelsin bütün vatan-
dafllar eflittir. Herkes birinci s›n›f vatandaflt›r.

Devletimiz içerisinde ayr›cal›kl› hiç bir kifli veya toplum yoktur. Ka-
nun önünde eflitlik ilkesine dayal› tek bir halk vard›r. Bu halk han-
gi kökenden, hangi dinden, hangi ›rktan gelirse gelsin Türkiye
Cumhuriyeti kimli¤ini tafl›yan insanlardan oluflur.

Binlerce y›l çeflitli kavimlerin istilas›na u¤ram›fl, çeflitli medeniyetler
yaflam›fl, de¤iflik dil, din ve kökenden gelen insanlarca yurt edinil-
mifl bir ülkede, insanlar aras›nda ay›r›m yapmak mümkün de¤ildir.

Bu insanlar as›rlard›r birarada yaflam›fl ve birbirleri ile öyle kaynafl-
m›fllard›r ki, onlar› ay›rmak olanak d›fl›d›r. Türkiye'de Anayasam›za
giren millet kavram› temelinde bu görüfl bulunmaktad›r.

Türkiye'de yaflayan 60 milyon Türk insan›n›n inanc› da Cumhuriye-
timizin kuruluflundan bu yana geçen 70 y›l içerisinde bu görüfl do¤-
rultusunda oluflmufl, biçimlenmifltir.

Atatürk bu görüflten hareketle Cumhuriyetin kurulufl y›llar›nda
Türk halk›ndan söz ederken Ne Mutlu Türküm Diyene ifadesi ile bu
topraklar› yurt edinmifl bütün insanlar› kucaklayan, bir millet kav-
ram›n› belirtmek istemifltir. Ne Mutlu Türk Olana diyerek millet
kavram›nda ayr›cal›k düflünmemifltir. Bugün Do¤uda ve Güneydo-
¤uda terörle mücadele eden Türk Silahl› Kuvvetlerine huzurlar›n›z-
da Türk ifl aleminin flükranlar›n› sunuyorum. 
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Canlar›n› veren bu insanlar›m›za Tanr›'dan rahmet diliyorum. Bafl-
ta Baflbakan›m›z olmak üzere bu hükümeti kutluyorum. 

Terörün çözümünün ise bir ölçüde ekonomik fakirleflmenin sebep
oldu¤u sefaletin önlenmesine ve bu bölgenin teröre ra¤men, eko-
nomik geliflmesini sürdürmesine ba¤l› oldu¤una inan›yorum.

Terörle mücadelenin bugüne kadar biraz ihmal edilen ekonomik ve
toplumsal yönlerine de a¤›rl›k vermek zaman›n›n geldi¤ini bir defa
daha belirtmek istiyorum. 

Say›n Konuklar, De¤erli Arkadafllar›m,

Türkiye'nin yap›sal sorunlar›ndan biri ve en önemlisi Kamu Yöneti-
midir. Öncelikle Türkiye'de idari yap›y› de¤ifltirecek, modernleflti-
recek ve günün ihtiyaçlar›na cevap verecek bir reforma ihtiyaç var-
d›r. Türkiye gerek ekonomik, gerek demografik ve toplumsal gelifl-
mesi sonucu bugün merkezden idare edilmeyecek, edilse dahi et-
kili ve verimli olmayacak bir büyüklü¤e eriflmifltir.

Nüfusun az, bölge ihtiyaçlar›n›n s›n›rl› olup herkes taraf›ndan bilin-
di¤i dönemlerde Türkiye'yi merkezden idare etmek mümkündü. An-
cak bugün durum de¤iflmifltir. Bölge ihtiyaçlar›n›, en ufak idari biri-
me kadar merkezden tespit edip çözüm getirmeye u¤raflmak çö-
zümsüzlük ve yeni sorunlar yaratmaktan baflka bir sonuç vermez.

Türkiye'nin tümüyle devlet düzeni h›zla sanayileflen toplumun ihti-
yaçlar›na uymamaktad›r.

Türkiye hala tar›msal az geliflmifl ve çok yo¤un bürokratik devlet
anlay›fl›n›n hakim oldu¤u bir sistem içinde yaflamaktad›r. Devlet
yönetiminde merkezi yönetimin üstlenece¤i rol toplumsal de¤iflim
gereklerine uygun olmal› ve bu aç›dan merkezi yönetimin görevle-
ri yeniden tan›mlanmal›d›r. Mevcut bakanl›klar›n merkez örgütleri-
nin görevleri ve örgüt yap›lar›, iyi düzenlenmemifl bir merkezden
yönetim esas›na dayanmaktad›r.
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Bunun sonucu olarak, asl›nda yetki geniflli¤i ilkesine göre taflra ku-
rulufllar› taraf›ndan yerine getirilmesi gereken bir bölüm hizmetle-
rin bakanl›k merkez örgütleri taraf›ndan yap›lmas›na çal›fl›lmakta,
ya da bu hizmetlerin görülmesi bakanl›k merkez örgütlerinin ge-
reksiz ayr›nt›lara inen kontrolüne ba¤l› bulunmaktad›r.

Bakanl›klar›n merkez örgütlerinin as›l görevleri olmas› gereken
amaç ve politika tayini, planlama, kaynaklar› düzenleme ve sa¤la-
ma denetimi ve idareyi gelifltirme görevlerine yönelmelidir.

Bakanl›klar sadece prensiplerini saptama ve uygulamalar› kontrol
etmekle yetinmelidir. Ülkemizde kamu yönetiminin yeniden yap›-
lanmas› yaflamsal bir önem tafl›maktad›r. Bunun en önemli nede-
ni kamu yönetiminin ülkenin gereksinme duydu¤u tüm öteki re-
formlar› gerçeklefltirme arac› olmas›d›r. Bu araç etkin hale getiril-
medikçe öteki reformlar›n gerçekleflme flans› ya pek azd›r ya da
hiç yoktur. 

Odalar ve Borsalar Birli¤i 50. Genel Kurulunun Say›n Konuklar›,
Say›n Delegeler, De¤erli Medya Mensuplar›,
Ülkemizin 2000'li y›llara haz›rland›¤› bu dönemde baz› köprüleri ve
tünelleri geçmek, baz› iç ve d›fl dengeleri aflmak durumunda bulun-
du¤unun idraki içindeyiz. 

Biz siyasi bak›mdan, bütün kurum ve kurallar›yla ifllerlik kazanm›fl
hür demokratik rejime, ekonomik bak›mdan hür teflebbüs gücüne
dayanan serbest piyasa ekonomisi sistemine olan ba¤l›l›¤›m›zla
sorunlar›n üstesinden gelece¤imize inan›yoruz. 

Çünkü, vatandafl hak ve özgürlüklerinin güvencesi, en sa¤lam ka-
lesi hür demokrasidir. Zira, hukuka ba¤l› devlet fikri ve siyasi ira-
delerin yans›d›¤› hükümet, sadece, demokrasi rejiminde gerçekle-
flecek bir ortam bulmaktad›r. Ancak, bir ülkede vatandafl hak ve
özgürlüklerinin gerçek güvencesinin hukuk kurumlar›n›n, parla-
mentolar›n, hükümetlerin ve vatandafl›n ruhundaki hak bilinci ve
ahlaki özgürlük terbiyesine ba¤›ml› oldu¤u unutulmamal›d›r. Belirt-
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mek istedi¤imiz fludur; Demokrasi sadece klasik siyasi bir rejimin
ad› de¤il, vatandafllar›n hak ve özgürlüklerle kardefllik duygular›y-
la birbirine ba¤land›¤› bir milletin rejimidir. Bu nedenle, Türkiye'nin
ekonomik, siyasal ve sosyal platformunda herkes tehdit havas›na
girmeden, ülke ve millet bütünlü¤ünü bölme hedefine yönelmeden
görüfllerini aç›kça söylemeli, tart›flmal›d›r. Böyle bir tutum ve dav-
ran›fl›n avantajlar›ndan en yüksek düzeyde yararlanmaya f›rsat ve-
rece¤ine inan›yoruz.

Toplum, bugüne kadar siyasal ve sosyal hedeflere ulaflmak için
yapt›¤› maddi ve manevi fedakarl›klar›n olumlu sonuçlar›n› sab›rla
beklemektedir. Herkes sabr›n sonunun selamet oldu¤u, sab›rla ko-
ru¤un helva yapt›¤› inanc›n› tafl›maktad›r. Ancak, sabr›n da bir s›-
n›r› oldu¤unu, zaman›n stratejik bir faktör niteli¤i tafld›¤› da bilin-
mektedir.

Say›n Konuklar, Say›n Delegeler,
Genel Kurulumuzun 50. toplant›s›na kat›lan sizleri camiam›z ad›na
tekrar sayg› ve sevgiyle selamlarken Yüce Allah'tan 51. Genel Ku-
rul toplant›s›nda daha mutlu bir Türkiye'nin flartlar› içinde yine hep
beraber olma f›rsat› vermesini diliyorum.
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09.01.1996 - 08.06.2001

Halk›m›za, Türkiye’de yap›sal reformlar›n yap›lmas› gere¤ini 
anlatmal›y›z. Unutulmamal›d›r ki, ça¤›n gereklerine 

ayak uyduramayanlar ayakta kalamaz.“
”
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51. GENEL KURUL - 25 MAYIS 1996

Say›n Baflkan, Do¤ru Yol Partisinin Çok De¤erli Baflkan›, Siyasi
Partilerimizin Çok De¤erli Milletvekilleri, Kamunun De¤erli Yöne-
ticileri, Oda ve Borsalar›m›z›n De¤erli Baflkanlar›, Genel Kurulu-
muzun Say›n Delegeleri, Say›n Misafirler, Görsel ve Yaz›l› Bas›n›n

De¤erli Temsilcileri,

Hepinizi, flahs›m ve Yönetim Kurulu ad›na sayg›yla selaml›yorum;
hofl geldiniz diyorum. 

De¤erli Arkadafllar›m, 

Genel Kurullar›m›z, Türkiye’nin önemli siyasi, ekonomik ve sosyal
meselelerin ele al›n›p tart›fl›ld›¤›, hür teflebbüs camias›n›n bu me-
selelerin çözümü ile ilgili görüfllerin dile getirildi¤i bir baflka de¤ifl-
le, ülkemizin dört bir yan›ndan gelen en küçü¤ünden en büyü¤üne
kadar ifl adamlar›m›z›n görüfllerinin ortaya konuldu¤u, çözüm öne-
rilerinin üretti¤i bir platform niteli¤indedir.

Dünyada ve Türkiye’de h›zla de¤iflimlerin yafland›¤› bir siyasi ve
ekonomik bir ortam içinde bulunmam›z, bu Genel Kurulumuzun
önemini daha da art›rmaktad›r.

Bu nedenle ülkemizi kritik günlerin yafland›¤› bir dönemde yap›lan
Genel Kurulumuzun gelece¤e ›fl›k tutacak ciddi mesajlar ve öneri-
ler getirece¤ine inan›yorum.

De¤erli Arkadafllar›m, 

Bir ülkenin ekonomik, sosyal her türlü sa¤l›kl› çözümlere kavuflturul-
mas›n›n ilk flart› "siyasi istikrar"d›r. Nitekim, dünyan›n kalk›nmada ha-
le yapm›fl ülkelerine göz att›¤›m›zda bu gerçe¤i görürüz. Siyasi istik-
rar›n olmad›¤› bir ortamda ekonomik bir istikrar sa¤lamak mümkün
de¤ildir. Özellikle Türkiye gibi ekonominin büyük bir bölümüne devle-
tin sahip oldu¤u ülkede, siyasi istikrars›zl›¤›n derhal piyasalara yans›-
makta, yat›r›m, tasarruflar›n yönlendirilmesi, döviz,faiz gibi ekonomik
olgular Ankara’daki siyasi gidiflten ciddi bir flekilde etkilenmektedir.
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Nitekim, Genel Kurulumuzun yap›ld›¤› bugün Ankara’da esen siya-
si kriz ve Hükümetin sona erme sürecine girmesi ekonomiyi etki-
lemifl ve Anadolu’dan gelen ifladam› arkadafllar›m›n tabiri ile "piya-
salarda yaprak k›m›ldamaz" hale gelmifltir.

24 Aral›k seçimleri sonras› oluflan siyasi tablo içerisinde ekonomik
görüflleri birbirine yak›n iki partimizin bir araya gelerek koalisyon
yapmalar› hem toplumu hem ifl alemini rahatlatm›fl, bu hükümetin
uzun süreli bir icraat hükümeti olaca¤› yolunda ifl alemi hakl› bir
beklenti içerisine girmifl idi.

DYP ve ANAP aras›nda imzalanan koalisyon protokolünden sonra
istikrar beklerken; istikrar de¤il, icraat de¤il, maalesef dedikodu,
soruflturma ve karalama kampanyas›na bafllanm›flt›r.

Hükümet kurulal› henüz 3 ay dolmadan koalisyon yapan iki parti li-
derleri aras›nda ipler kopmufl, Ankara’n›n giderek siyasi atmosferi
halk›m›z›n umutlar›n› k›rm›flt›r.

Burada toplanan 1.000’i aflk›n ifladam› ad›na TBMM’ne ve özellik-
le tüm siyasi partilerimizin liderlerine sesleniyorum. Birbirinizle
yapt›¤›n›z k›s›r tart›flmalar, meçlisin hiçbir kanun ç›karmayacak fle-
kilde kilitlenmesi, ard› arkas› gelmeyen karamalar toplumu siyaset
ve siyasetçilerden so¤utmaktad›r.

Demokrasiye olan inanc›n sars›ld›¤› toplumlarda insanlar›n hangi
rüzgarlar›n pefline tak›ld›¤› 1940’lar dünyas›nda yaflanm›fl ve bü-
yük ac›lara yol açan olaylar gerçekleflmifltir.

fiimdi, hiçbir ayr›m ve parti fark› gözetmeden tüm siyasi parti lider-
lerine sesleniyorum. "Bu k›s›r tart›flmalar› b›rak›n, ya da biz sizleri
b›rakaca¤›z." 

Aç›kça söylüyorum, bu ça¤r›m, 700 bini aflk›n üyesi olan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i camias›n›n bana ulaflt›rd›¤› bir mesajd›r.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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De¤erli Arkadafllar›m, 
Ülkemiz, kuruluflundan bu yana her türlü s›k›nt›lar› aflarak bugün-
lere gelmifltir. ‹nanc›m›z, bu süre içinde yaflad›¤›m›z sorunlar› da
aflaca¤›m›z yolundad›r.

Bu perspektif içerisinde de¤iflen dünya koflullar› 2000’li y›llara 4
sene kala Türkiye’nin seçenekleri ve tercihlerini hata yapmadan
uygulamas› gere¤ini ortaya koymaktad›r.

21’nci yüzy›l sonras› teknoloji ve bilgi üretiminde, yetiflmifl eleman
gücünde önemli de¤ifliklikler yaflanacakt›r. Bu ekonomilere uyum
sa¤lanamad›¤› taktirde bir at›l›m yapmalar› mümkün de¤ildir.

Bu anlamda, ülkemiz, teknolojik yenilikleri yakalam›fl, dünya pa-
zarlar›nda mal satabilen bir sanayi toplumu olmufl ve üretti¤ini iç
pazarlarda tüketen de¤il ihraç eden bir toplum olma yolunda
önemli mesafeler kat etmifltir.

Ancak, ertelenen sorunlar›n adeta bir kabus gibi sanayicimizin, ifl
adamlar›m›z›n, baflka bir de¤iflle, üreticimizin s›rt›na yüklenmesi
yakalad›¤›m›z teknoloji ve bilgi toplumu olma flans›n› yok etme du-
rumundad›r.

Bugün ortaya ç›kan bu oluflumun nedeni, flimdiye kadar Türk eko-
nomisinde sürekli olarak kamu ve özel sektörün k›sa vadeli çözüm-
lerle u¤rafla gelmesi, temel sorunlar ve çözümlerin ertelenmesidir.

De¤erli Delegeler, 
Bu mevcut kurumsal yap› ve bürokratik engellerle ça¤dafl uygarl›k
düzeyine ulaflmak mümkün de¤ildir. Bugünkü bürokrasi, verimlili¤e
ve idari alanda demokratikleflmeye bütün gücü ile direnmektedir.

fiu halde, Türkiye’de yap›lacak ifllerin en önemlilerinden biri bürok-
rasi reformudur. Bu reform, siyasi ve ekonomik reformun ön koflu-
ludur. Giriflimciyi yat›r›m yapmaktan, ihracatdan cayd›ran engeldir.
Daha iyi kurallar daha iyi ellerde sonuç verebilir. Bu bak›mdan dev-
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let mekanizmas›n›n emin. Yetenekli ve ehliyetli ellere teslim edile-
bilmesi için yepyeni önlemler al›nmal›d›r

Aksayan toplumun artan ihtiyaçlar›n›, modern dünyam›z›n taleple-
rini karfl›lamakta yetersiz kalan pek çok uygulamam›z, kurumumuz
ve görevlimiz vard›r. Bu yap›da israr ederek, gerekli düzenlemeleri
yapmazsak aç›kca belirteyim ki, istikrar›m›z›, bütünlü¤ümüzü, böl-
gemizde hat›r› say›l›r bir güç olma iddiam›z› sürdüremeyiz.

De¤erli Arkadafllar›m, Say›n Misafirler,
Yeniden yap›lanman›n bir di¤er vazgeçilmez bir flart› da, devleti as-
li görevine çekmek ve ekonomide pay›n› küçültmektir.Bu hem si-
yasi, hem de ekonomik bir zorunluluktur.

Bu beyanlara ra¤men, bu konuda fazla bir ilerleme sa¤lanmam›fl-
t›r. Devleti her tarafa koflan ve sonuçta hiçbir yere varamayan ko-
numdan kurtarmak gerekmektedir.

Bunun içinde her bölge toplant›s›nda Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i olarak dile getirdi¤imiz ve Say›n Baflbakan›n 6 May›s 1999
günü yapt›¤› bas›n toplant›s›nda da ifade etti¤i gibi:
- Sosyal Güvenlik Kurumlar›n yeniden sa¤l›kl› bir yap›ya kavufltu-
rulmas›n›,
- Özellefltirmenin hukuki altyap›s›n›n Anayasam›z›n uygun gördü¤ü
flekilde düzenlemek çok acil olarak yap›lmas›n›,
- Yerel yönetimlerin yeniden yap›lanmas›n› bu yönetimlerin merke-
zi iderenin yetkilerinden ar›nd›r›lmas›n›,
- Verginin tabana yayg›nlaflt›rarak vergi vermeyen kimselerin ver-
gilendirilmesi ve vergi verenden daha çok vergi alan sistemin dü-
zeltilmesi,
- Küçük ve orta boy iflletmelerin yo¤un bulundu¤u Organize Sana-
yi Bölgeleri Kanununun ç›kar›lmas›,
- Gümrük mevzuat›n›n günün koflullar›na uygun duruma getirilmesini,
- Ç›plak yap›laflmay› önlemek için Toplu Konut ‹daresi ve Emlak Banka-
s›’n›n asli görevlerine çekilmesini; pahal› konut ve villa üretece¤ine, her
türlü sosyal altyap›s› haz›rlanm›fl memur ve iflçi kesiminin ikamet ede-
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bilece¤i ucuz konutlara yöneltilmesi gere¤ini vurgulamak istiyorum. 

Yine, bu toplant›larda alt›n› çizerek ifade etti¤imiz; Devletimizin
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’da, Karadeniz de ‹ç Anadolu’nun eko-
nomik bak›mdan geliflmemifl ve en fazla göç veren illerine paral›
teflvikler yerine, biraz evvel multivizyonda seyretti¤imiz gibi; 
- Bedava arsa, 
- 5 y›l her türlü vergi muafiyeti,
- ‹flçi üzerindeki vergi yükünün kald›r›lmas›,
- Ucuz enerji verilmesi suretiyle yat›r›mc›lara cazibe merkezi olufl-
turulmas›n› istemekteyiz.

De¤erli Arkadafllar›m, 
Türkiye, çok s›k sistem havas›na girmektedir. Bu durumda, Türk
ekonomisi, önünü göremez duruma gelmektedir. Siyasi amaçl›
harcamalar, seçim ekonomisi uygulamalar›,ekonomik istikrar› boz-
makta gelecek için belirsizlikler yaratmaktad›r. Ayr›ca, siyasi istik-
rars›zl›k ise bütün kesimlerde karamsarl›¤a neden olmaktad›r.

Türk insan› art›k huzur ve istikrar istemektedir. ‹nsan›m›z bu kadar
fedakarl›¤a katlan›rken, siyasilerimizin, ülkeyi kaosa sürüklenme-
sini kabullenmek mümkün de¤ildir arkadafllar.

Seçimlerin üzerinden 5 ay geçmesine ra¤men, Büyük Millet Mecli-
sinden hiçbir karar›n ç›kmamas›, kurulan ANAYOL Hükümetinin
dünyan›n ekonomide en geliflmifl ülkelerle rekabete açt›¤› sanayi-
mizin sorunlar›na çözüm getirememesi, Küçük ve Orta Boy ifllet-
melerimizin teknolojilerini yenileyememesi, bu iflletmelerin Avrupa
pazarlar›na aç›lmalar›n› güçlefltirecektir. Türkiye ekonomisi a¤›r bir
nüfus art›fl›n›n bask›s› alt›ndad›r. Genç bir nüfus yap›s›na sahip ül-
kemiz, Türkiye’nin gelecekteki en önemli potansiyelini oluflturmak-
tad›r. Ancak; konut, sa¤l›k, e¤itim, altyap› ve istihdam› art›racak
yat›r›mlara olan ihtiyac›n› art›rmaktad›r.

Ülkemizin en büyük sorunu enflasyondur. Genel makro hedefleri
aras›nda enflasyon geri plana itilmifltir. Bu do¤ru bir yaklafl›m de-
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¤ildir. Hedeflenen enflasyon oranlar›,genellikle ikiye katlanarak
gerçekleflmektedir. Oysa, enflasyon, tüm ekonomik hastal›klar›n
oluflumudur. Enflasyon devam etti¤i müddetçe de ekonomik karar-
larda tereddütler ve belirsizlikler devam edecektir. Ekonomide is-
tikrar›n sa¤lanmas› buna ba¤l›d›r. Bu nedenle, enflasyonla müca-
deleye makro hedefler aras›nda birinci öncelik verilmelidir.

De¤erli Misafirler, Say›n Delegeler,
Ülkemizde kaynak yarat›lmas› ve kaynaklar›n etkin ve yararl› bir bi-
çimde kullan›lmas› gerekmektedir. Oysa, ekonomilerinde mucize-
ler arad›¤›m›z ülkelerin kalk›nmalar›nda tasarruf ve verimlilik art›-
fl›n verilen önemin birinci derecede rol oynad›¤›n› görüyoruz

fiüphesiz ki, Türkiye’nin ekonomisi h›zl› büyümek mecburiyetinde-
dir. Büyüme hedefi tespit edilirken kaynak harcama dengesinin
özellikle dikkate al›nmas› gerekmektedir. Buna dikkat edilmedi¤i
takdirde ülkede ne gibi bunal›mlar yaratt›¤› geçmifl dönemlerde
görülmüfltür.

Türkiye, gelir-gider dengesini mutlaka sa¤lamak zorundad›r.

Yat›r›mc›lar›m›z›n, öz kaynaklar›na a¤›rl›k verememeleri, bankac›l›k
sistemlerine ba¤›ml›l›klar›n› sürdürmeleri önemli bir eksiktir. Bu
bak›mdan, tasarruf art›fl›n› gerçeklefltirerek, üretimi mutlaka ve-
rimlilik temeline oturtmak zorunday›z.

Ülkemizin ça¤dafl bir sanayi toplumuna dönüflmesi kaliteli eleman
gücüne gereksinim göstermektedir. Madem ki Avrupa Birli¤i’ne
tam üye olmaya karar verdik. O halde, Avrupa Birli¤i insanlar› ile
rekabet edilebilecek insanlar› yetifltirmek zorunday›z. Bu e¤itim
modelimiz bu vas›ftaki insanlar› yetifltirmekten uzaktad›r. Milli E¤i-
tim sistemimizin Atatürkçü, laik bir görüflle düzenlenmesi gerek-
mektedir. Bu do¤rultuda siyasi kadrolar›m›za ve üniversitelerimize
büyük görevler düflmektedir. Bilgili ve becerikli insan gücü yetiflti-
remezsek teknoloji üretemeyiz. Teknoloji üretemezsek geliflmifl ül-
kelerle rekabet edemeyiz. Yani hep geri kal›r›z.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

555559



De¤erli Arkadafllar›m, 
Makro iktisat politikalar›nda yap›lan hatalardan ve ekonomi bürok-
rasinin yetersizli¤inden kaynaklanan mali piyasalardaki bunal›m,
giderek düflmektedir. Faiz oranlar›n›n artmas› ve astronomik sevi-
yelere ç›kmas› bugün ifl aleminin en büyük sorunu olarak ortada
bulunmaktad›r.

Bugünkü faiz oranlar›n›n ne Türk ekonomisi ne de siz sanayici ve
ifladam› arkadafllar› kald›rabilir. 

Hükümetimizin uygulamaya koyaca¤› tedbirlerin, gerçekçi,inand›-
r›c› ve dikkatli olmas› gerekti¤ini özellikle vurgulamak istiyorum.

Türkiye, ithalat ve tüketime dayal› sanayi modelinden, d›fla aç›k ve
ihracata dönük bir sanayileflme ve büyüme modelini süratle geç-
melidir. Bu modelin, orta dönemde etkili bir biçimde uygulanabil-
mesi için, gerçekçi kur politikas›n›n esas al›nmas› yan›nda, kamu
aç›klar›n›n daralt›larak enflasyonun kontrol alt›na al›nmas› flart›na
ba¤l›d›r.

De¤erli Delegeler, 
Devlet, hala müteahhitlere, sanayiciye ihracatç›ya, yat›r›mc›ya ve
ifladamlar›na olan borçlar›n› ödemektedir. TOBB olarak yapt›¤›m›z
bütün müracaatlara ra¤men, bu borçlar›n bugünkü kurdan öden-
mesine kimse s›cak bakmamakta, yaz›l› herhangi bir cevap dahi
verilememektedir. Devletin sanayiciye, ihracatç›ya, müteahhitlere
borcu olmamal›d›r. ‹fl aleminin, devlete olan güveninin sa¤lanmas›
için bu borçlar›n ödenmesi laz›md›r de¤erli arkadafllar›m.

Ulusal ekonomimizin d›fl pazarlarda rekabet edilmesi ve ayakta ka-
labilmesi için dünya ekonomisi ile entegrasyonu önemlidir. 1996
y›l›nda imzalanan Türkiye-Avrupa Gümrük Birli¤i iliflkileri art›k ray›-
na oturmal›. Yunan ambargosundan kurtulmal›d›r. 

Türkiye, kendisinden beklenen düzenlemeleri ve uyum yasalar›n›
derhal ve vakit kaybetmeden ç›karmal›d›r. 
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De¤erli Arkadafllar,
Avrupa Birli¤i yan›nda Türkiye’nin ekonomik ilkelerini gelifltirerek
ülkemizi daha fazla d›fla açmak zorunday›z. Bu ba¤lamda ekonomi-
mizin yap›s›ndan ve ülkemizin co¤rafi konumundan kaynaklanan
pek çok f›rsata sahibiz.

‹fl adamlar›m›z›n becerileri ve müteflebbis potansiyelleri pek çok
ülkeyi k›skand›racak düzeydedir. Bu potansiyel, gerek üretim ala-
n›nda gerekse ihracat alan›nda en büyük zenginli¤imizdir. Yeterki,
devlet verdi¤i sözü tutsun; biz de, onlardan tutarl› ve ak›lc› bir bi-
çimden yararlanmas›n› bilelim. AB Ülkeleri d›fl›nda Balkanlar Kaf-
kasya, Do¤u Avrupa, Orta Asya ve Orta Do¤u ülkeleri,Türk ifladam-
lar› için gerek yat›r›mlarda gerekse de ihracat bak›m›ndan büyük
pazarlar oluflturmaktad›r. Bu ülkelere mal ve hizmet ihrac› çabala-
r›m›z› yo¤unlaflt›rmal›y›z. 

Dünya üzerinde 60 milyon nüfusa karfl›l›k 26 milyar dolarl›k ihra-
cat yapan ülke kalmam›flt›r. Siyasilerimiz bu rakamla övünmemeli-
dir. Bu ihracat›m›z› iki misline katlayacak ekonomik tedbirlerin
al›nmas› sa¤lanmal›d›r.

Türkiye, büyük bir devlettir. Nüfusu ile de¤il; sanayi üretimi, sana-
yi gücü ile büyük devlet olmal›d›r.

Son al›nan ekonomik kararlarla sanayinin ikinci plan› itilmesi, bir
taraftan ekonomik büyümeyi olumsuz etkilerken, di¤er taraftan
sermayenin spekülatif kar amac›na yönelmesi, para ile para kazan-
man›n cazip hale getirilmesi, sanayicili¤i bir tutku olarak sürdüren-
leri ümitsizli¤e sevk etmektedir. Bu rant ekonomisine ra¤men, ha-
la sanayi yat›r›m› yapan ifladamlar› Odalar Birli¤i olarak kendilerini
milli kahraman ilan etmektir; hepsine flükranlar›m› sunuyorum. 

Art›k, ifladam›, para ile para kazand›rmak al›flkanl›¤›ndan kurtar-
man›n zaman› geldi ve de geçiyor. Türkiye, bu döngüyü k›rmak zo-
rundad›r.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

557561



De¤eli delegeler, 
Dünya ekonomisi ile bütünleflme sürecinde ekonomimizi yeniden
yap›land›r›rken, küçük ve orta boy iflletmelerimize iliflkin politika-
lar›m›z› yeniden gözden geçirip dünya ekonomisindeki geliflmelere
uydurmak zorunday›z.

Bu nedenle orta ve küçük ölçekli iflletmelerimizin ekonomideki et-
kin ifllevlerini yerine getirebilmemiz için, bu iflletmelere yönelik ye-
ni ekonomik politikalar› devreye sokmak zorunday›z.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i olarak, ülkenin her yerinde dü-
zenledi¤i konferans ve panellerle, yay›nlad›¤› raporlarla görüfllerini
resmi makamlara ve kamuoyuna duyurmufltur.

Görüfllerimiz do¤rultusunda, çal›flmalar›n h›zland›r›lmas› için etkin
bir biçimde a¤›rl›¤›m›z› ortaya koyaca¤›z ve de büyükler yan›nda
küçük ve orta boy iflletmelerin gelifltirilmesi amac›yla yeni teflvik
sistemlerinin yürürlüye konulmas›n› sa¤lamaya çal›flaca¤›z. Bu tefl-
vikler, iyi hedeflenmifl ve etkin olmal›d›r. Kayna¤› olmayan ve ka¤›t
üzerinde kalacak teflviklere ihtiyac›m›z yoktur.

Bu Teflvikler teknoloji geliflmeye, verimlili¤i art›rmaya, sanayi yat›-
r›mlara ve ihracata yönelik olmal›d›r.

Az geliflmifl yörelerimizde, konuflmam›n bafl›nda da ifade etti¤im
gibi, cazibe merkezleri oluflturarak teflvik politikalar›m›z› bölgelera-
ras› dengesizli¤i giderecek flekilde oluflturmal›y›z. 

Özellikle bu yörelerde Organize Sanayi Bölgeleri oluflturmal› yine
konuflmam›z›n bafl›nda söyledi¤im flekilde bu yörelerdeki yat›r›m-
c›ya tekrar tekrar ifade etmekten kendimi al›koyamad›¤›m; 

- Bedava arsa,
- 5 y›l vergi muafiyeti,
- ‹flçinin üzerindeki vergi yükü kald›r›lmal›,
- Ucuz enerji teflviki sa¤lanmal›d›r.
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De¤erli Arkadafllar›m, 
Bunal›ml› bir dönemden daha geçiyoruz. ‹nsanlar hata yaparlar, top-
lumlar bunal›ma girerler. Önemli olan hatalar ve bunal›mlar karfl›s›n-
da pani¤e kap›lmamaktad›r. ‹flte flimdi bu kritik noktaday›z. fiimdiye
kadar yap›lan hatalar› sürüncemede b›rak›lan çözümleri telafi ede-
cek modern bir kurumlaflman›n mimarlar› olmak sorumlulu¤unu üst-
lenen siyasilerimize bu kürsüden sesleniyorum. Kavgay› b›rak›n, si-
yasi istikrars›zl›¤› b›rak›n; el ele gönül gönüle büyü¤en Türkiye’nin
önünü t›kamadan, yar›n›n müreffeh, refah içinde yaflayan zengin Tür-
kiye’sinin temellerini atal›m, sosyal bar›fl› sa¤layal›m. Ulusumuza ve
çocuklar›m›za sa¤lam ve sa¤l›kl› bir Türkiye b›rakal›m.

Türk ekonomisi çok dinamik bir yap›ya sahiptir. Türk toplumu, dün-
yan›n her yerinde ifl yapabilen, dünya piyasalar›nda rekabet edebi-
len binlerce yürekli, dinamik ve yarat›c› giriflimci yetifltirmifltir. Bu
genç dinamik giriflimciler, ekonominin, gelece¤imizin teminat›d›r.
Bu bak›mdan, gelece¤e güven ve ümitle bakmal›y›z. Hiçbir zaman
karamsar olmamal›y›z.

De¤erli Arkadafllar›m, 
Konuflmam›n bu k›sm›nda Birli¤imiz içindeki konulara de¤inece-
¤im. On dört senedir görevde olan yönetimimiz, Birli¤i mali yönden
çok kuvvetli bir duruma getirmifl bunu yaparken her türlü tasarru-
fa gereken önemi göstermifl; hiçbir flekilde fuzuli seyahatler tertip
etmemifl, bunun yan›nda, geri kalm›fl yörelerimize her türlü mali
deste¤i vermifl, okul yapt›rm›fl; trafi¤in yo¤un kazan›n çok oldu¤u
yerlere 25 tane modern ambulans alm›fl, 5590 say›l› kanunda be-
lirtilen sosyal ve ekonomi ile ilgili her türlü araflt›rmay› yaparak il-
gilerin dikkatine sunmufl; d›flifllerimizin daha iyi ifllemesi için Brük-
sel de Türkiye’ye yak›fl›r bir bina alm›fl; Her iki büro, önümüzdeki
günlerde sizlere dönük hizmetler vermek üzere aç›lacakt›r.

Ayr›ca, Eskiflehir yolu üzerinde 100 dönüm civar›nda Arsa Ofisin-
den yer temin etme çal›flmalar› son safhaya gelmifltir. Bu arsa üze-
rinde hepimizin iftihar edece¤i bir kompleks yapaca¤›m›z› sizlere
müjdelemek isterim.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

559563



De¤erli Delegeler, 
Bilindi¤i gibi yar›n siz de¤erli delegeler konsey üyelerini seçeceksi-
niz. 28 May›s Sal› günü Konsey Baflkanlar›, 29 May›s Çarflamba
günü TOBB Yönetim Kurulu Seçimi yap›lacak 1 Haziran Cumartesi
günü yeni seçilen TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aras›nda gö-
rev bölümü yapacaklar.

Daha önce aç›klad›¤›m gibi, yap›lacak seçimlerde TOBB Baflkanl›-
¤›na aday oldu¤umu siz de¤erli delegeler önünde bir defa daha
aç›kl›yorum. 

fiimdiye kadar görev alan TOBB baflkanlar›, özel sektör camias›n›n
haklar›n› korumak için canla baflla çal›flt›lar. Her gelen yeni baflkan
bayra¤› al›p daha ileriye götürdü. 

Benim amac›m da bayra¤› daha da ileriye götürmek olacakt›r. 
E¤er uygun görür bu görevi bana verirseniz;
- TOBB olarak çal›flmalar›m›z› toplumsal uzlaflman›n sa¤lanmas› ve
siyasi iradenin oluflmas› do¤rultusunda yo¤unlaflt›raca¤›m›z› vur-
gulamak istiyorum.
- Ekonomide istikrars›zl›¤›n yafland›¤› bir ortamda TOBB olarak; Oda
ve Borsalarla, Hükümet ve bürokrasiyle, d›fl dünya ile, bas›n ve ka-
muoyunu oluflturan kurum ve kurulufllarla çok yönlü ve sürekli bir
diyalogdan yana olmaya özen gösterece¤imizi ifade ediyorum.
- TOBB olarak, ifl dünyas›n› ilgilendiren ekonomik ve sosyal konu-
larla ilgili do¤rular›, her zaman oldu¤u gibi objektif olarak ve cesa-
retle gündeme getirece¤imizi ve devaml› savunucusu olaca¤›m›z
sizlerin önünde bir defe daha vurguluyorum.
- Özel sektör camias›n›n haklar›n› savunurken, kesimlerle çat›flma
ve çekiflme yerine uzlaflmac› bir yolu hedefledi¤imizi ve ülkemizin
menfaatlerini kifli ve sektör menfaatlerinin üzerinde tutaca¤›m›z›
bilmenizi isterim.
- Görev yapaca¤›m›z süre içerisinde TOBB Yönetim Kurulu olarak
TOBB’u siyasetin d›fl›nda tutaca¤›z. Ancak bu tutumumuz do¤ru
bulduklar›m›z› desteklemeyece¤imiz, yanl›fl bulduklar›m›z› elefltir-
meyece¤imiz anlam›n› tafl›maz. 
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Her zaman ve zeminde do¤rular› teflvik edece¤iz yanl›fllar›n peflinde
olaca¤›z. Baflka bir e¤iflle, TOBB’un politika üstü kalmas› ve meclis-
te bulunan partilere dan›flmanl›k görevi yapmas› inanc›nday›z. 

- TOBB’un politika üstü kalmas› noktas›ndan hareketle, bütün par-
tilere ayn› mesafede olaca¤›m›z› belirtir, TOBB Baflkanl›¤›na aday
olmamda en büyük güvencemin siz say›n delegeler oldu¤u vurgu-
lamak isterim. 

De¤erli Arkadafllar›m, 
1996 y›l›n›n,ekonomide "yap›sal reform y›l›" olmas› gere¤ini bir de-
fa daha vurgulayarak sözlerime son verirken, TOBB seçimlerinden
ç›kacak yeni yönetim, özel sektör camias› el ele vermeye ça¤›r›yor,
hepinize teflriflerinizden dolay› teflekkürlerimi sunuyor, hepinizi
sayg› ve sevgiyle selaml›yorum. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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52. GENEL KURUL - 24 May›s 1997

Say›n Baflbakan Yard›mc›m, Anavatan Partisinin De¤erli Genel Baflka-
n›, De¤erli Bakanlar›m, De¤erli Milletvekilleri, Çok De¤erli Bürokrat-
lar, De¤erli Misafirler, Benim Kader Arkadafl›m De¤erli Delegelerim,

De¤erli Baflkanlar›m; Görsel ve Yaz›l› Bas›n›n De¤erli Temsilcileri,

Hepinizi, TOBB Yönetim Kurulu ad›na sayg›yla sevgiyle selaml›yo-
rum, hofl geldiniz diyorum. 

De¤erli Arkadafllar›m, 

Ülkemizde son dönemlerde yaflad›¤›m›z olaylar ve geliflmeler ge-
nel kurulumuzun önemini bir kat daha art›rm›flt›r. Bugün, tüm Tür-
kiye’nin gözü buraya, bizlere çevrilmifltir. Ekonomik ve siyasi so-
runlar›n ele al›n›p tart›fl›ld›¤› genel kurullar›m›z›n, bugün geçen y›l-
kinden çok daha farkl› olaca¤›n› düflünüyorum.

De¤erli Konuklar, 

Geçen y›l, yani 365 gün önce sizlere bu kürsüden seslenirken,o
gün yaflad›¤›m›z Türkiye ile bugün yaflad›¤›m›z Türkiye’nin ne ka-
dar de¤iflti¤inin üzüntüsünü duyarak konuflmama bafll›yorum. Oy-
sa, geçen y›l, yeni bafllayan bir dönemin heyecan›n› tafl›yarak, da-
ima ileri giden Türkiye için projeler üretme, ülke ekonomisine ve
sosyal yap›s›na katk› sa¤lama, Avrupa Birli¤ine girmeyi hedefle-
yen bir cumhuriyetin insanlar› olma onurunu tafl›yarak sizlere
merhaba demifltik. Ça¤dafl bir ülkenin yaflayanlar› olarak merha-
ba demifltik.

Toplumun sosyal huzuru sa¤lanm›fl, ekonomisi sistem içerisinde
belirli hedefleri yakalamaya çal›flan yöneticilerle yönlendirilmifltir,
bu do¤rultuda programlar› yap›lm›fl insanlar›n yaflad›¤› o günler-
den merhaba demifltik.

Atatürk’ün kurdu¤u cumhuriyet ilkelerinin de¤iflmez oldu¤u, dev-
rimlerinin ulus anayasas› kabul edildi¤i o günlerden coflkuyla sizle-
re merhaba demifltik.
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Bafl›m›z dik, içimiz umut doluydu. Sizler de bizlere, o günlerin Tür-
kiye’sinden alk›fllar›n›z› sunmufltunuz. Ve o gün, bizde, yeni dö-
nemde, Kurumumuzun yöneticileri olarak, elimizdeki tüm imkanla-
r›, akl›m›z›,mant›¤›m›z›, ekonomik gücümüzü, insan gücümüzü or-
taya koyarak,ülkeye,ülkeyi yönetecek hükümetlere, bürokratlara,
vatandafllara,ilkelerimiz çerçevesinde yard›m edece¤imizin yemi-
nini vermifltik. Kutsall›¤›na inand›¤›m›z ilke yeminlerimizi ederken
de siyasete ve siyasilere asla taviz vermeyece¤imizi,flahsi ç›karla-
r›m›z için kendimizi ve kurumumuzu siyasete sokmayaca¤›m›z›
söylemifltik. Bu kürsüden ve sizlerin huzurunda söylemifltik.

De¤erli Arkadafllar›m, 
Evet bu yemini verirken, laik, demokratik, ça¤dafl bir rejim içerisin-
de, kurallar›na uyan daima ileri giden bir sistemi ana ilke edinmifl
olan toplumun yaflad›¤› Türkiye’si için söylemifltik. Biz, bu yemini
verirken Türkiye’de rejimi tart›fl›l›r hale getiren insanlar yoktu. Ya
da vard› da su yüzüne ç›kmam›fl, renklerini ortaya koymam›fllard›.
‹nsanlar›n din özgürlü¤ünü, Allah’la kul aras›nda olmaktan ç›kara-
rak fiziki görünüme önem verdiren, tarikatlar, cübbeciler, takkeci-
ler,tekkeler kendilerini bu denli yasal sayarak ifllevlerini yürütmü-
yorlard›. 

Toplum, o gün kamplara bölünmemiflti. fieriat özentilerini yayg›n-
laflt›ran insanlar böylesine ortada gövde gösterisi yapm›yorlard›. O
gün, bugünden farkl›yd› ve o fark› günde iflimiz siyaset de¤il, eko-
nomik konularda ifl yapmakt›. O gün ulusça demokrasiyi savunu-
yorduk. O gün, dünya ulusu olmay› hedeflemifl o inançla yol alma-
ya karar vermifltik. Ve o gün, kendi asli görevimizin ne oldu¤unu bi-
lerek iflimizi yapaca¤›m›z› söylemifl, asli görevimizi yürütece¤imizin
sözünü vermifltik.

10 gün önce tüm konseylerimizin bir arada bulundu¤u toplant›da
“Ulusa Seslenifl” bafll›¤› alt›nda bir konuflma yapt›m. Bu konufl-
mam öncesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i uzun bir süredir ba-
s›nda hep manflet oldu. Tüm manfletlerde ve ortak konsey toplan-
t›m›zda “bu Hükümete dur diyoruz” dedik. 
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Aylard›r, cumhuriyeti, laikli¤i Atatürk ilkelerini tart›fl›l›r hale getiren
insanlara "dur diyoruz" dedik. 

337 oda ve borsam›zdan ve siz k›ymetli delegelerimizden, bir mil-
yon üyemizden güç alarak ülkemiz için, çocuklar›m›z›n yar›nlar›
için, tarihimizden örnek alarak, insan hak ve hukukunun dürüst il-
kelere da¤›t›ld›¤›, ça¤dafl ve sosyal huzura eriflilmifl, yar›nlar için,
sizlerin gücünü, deste¤ini yan›m›zda bilerek, bu hükümet art›k bit-
melidir dedik. 

Hükümet organlar›yla ›srarla görüflmeler yaparak, muhalefet parti
baflkanlar› ve kurmaylar›yla görüflerek, vatandafl›m›z›n, özel sektö-
rün, çal›flan ve çal›flt›r›lanlar›n düflüncelerini aktararak ortak bir
konsensüs sa¤lamaya çal›flt›k. Rejimin tehlikede oldu¤unu, Türki-
ye Cumhuriyetinin duraklayan demokrasilerle de¤il de kal›c› de-
mokrasiyle yönetilmesi gerekti¤ini söyledik. Parlamenterlere, Bü-
yük Millet Meçlisi çat›s› alt›ndaki asli görevlerini dilimiz döndü¤ün-
ce anlatmaya çal›flt›k. Kaosa sürüklenen ulusun, sürüklendi¤i çu-
kurdan ç›kmas›n›n, on y›llara yirmi y›llara mal olaca¤›n›, oysa Avru-
pa Birli¤i, dünya birli¤i yolundaki, ülkemizin bu kaosa sürüklenme-
sinin sebepsiz oldu¤unu anlatt›k.

De¤erli Arkadafllar›m, 
Dur demekle ne denli hakl›ym›fl›z, ortadad›r. Ülkenin her köflesin-
den gelen seslere kulak verirsek mücadelemizdeki do¤rular›m›z
ortadad›r. Gelecekten duydu¤umuz endiflelerdeki hakl›l›¤›m›z orta-
d›r. Oysa, biz, hakl› olmay› de¤il, ülke içerisinde hakl› oldu¤umuz
konular›n hiç olmam›fl olmas›n› ye¤lerdik. 2000 y›llar›n›n Türki-
ye’sini, ç›¤ gibi büyüyen ve geliflen özel sektörün ülke için yaratt›-
¤› ifl gücünü katma de¤eri tart›flmak isterdik. Ülkenin yat›r›mlar›n›,
ülkenin komflular›m›zla, yabanc› uluslarla iliflkilerinin gelifltirilmesi-
ni tart›flmak isterdik. Ne hükümetin icraatlar› nedeniyle yeniden
gündeme gelen ambargolar› duymak, ne de ülkenin, afl›r› ‹slami ör-
gütlenme ve cihad ça¤r›lar›yla sistemi y›pratma tahriklerinde bulu-
nanlar nedeniyle Avrupa Birli¤i’ne girmemizin mümkünsüzleflti¤ini
duymak isterdik.
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Bu nedenle, yabanc› sermayenin ak›fl›n›n yavafllam›fl olmas›ndan
duydu¤umuz endifleyi görmemek isterdik. Hele ki, küreselleflen
dünyada, dünya ülkelerinin birbirleriyle ya ortaklafla iflbirlikleriyle
yaflamalar›n›n do¤ru oldu¤u bu ça¤›m›zda, özel sektörün yat›r›mc›-
lar›n, bu endifleleri alt›nda yat›r›m flevklerinin k›r›lmamas›n› isterdik. 

‹flte de¤erli delege arkadafllar›m, bu düflüncelerimiz nedeniyle, bir
k›s›m siyasilerin yapt›¤› siyaseti biz yapt›k. Tarih, dünya uluslar›na
göstermifltir ki ekonomi ile siyaseti birbirinden koparamazs›n›z.
Birbirinden kopard›¤›n›z takdirde ya ekonomi, siyaseti hakimiyeti-
ne alacak ve ülkenin siyasi geliflmelerini bofllu¤u b›rakacak ve zen-
gin olma ihtiras›yla, y›prat›c› mihraklardan haberdar olmayacaks›-
n›z,ya da siyaseti ekonominin üstüne ç›kard›¤›n›zda güncel politi-
kalarla u¤raflarak fikirleflen bir toplum oldu¤unuzu fark edemeye-
ceksiniz. O nedenle, her ikisini dengede tutarak takip edeceksiniz.
Bu denge içerisinde ülkenin bizler gibi hür teflebbüsleri de anahtar
rolü oynayacaklard›r.

Burada Büyük Atam›z›n flu veciz sözünü hat›rlamak isterim: "Millet
hükümetin gözcüsü olmak durumundad›r. Çünkü, hükümetin icra-
at› kötü olup da millet itiraz etmezse bütün kusur ve kabahate ka-
t›lm›fl demektir."

Bizler, TOBB olarak bu kabahatlere kat›lmamak için itiraz ediyor ve
görevimizi yerine getiriyoruz. 

Bu nedenle, bu genel kurulda hepimizin sorumlulu¤u bir kat daha
artm›flt›r. Bizler, bu görevimizin bilinci içerisindeyiz. Bugüne kadar
hiçbir sorumluluktan kaç›nmayaca¤›z. Çünkü, bizi kimse ilkelerin-
den geri çeviremez arkadafllar›m. 

Hukuk devletimizin ilkelerinin hiçbir zaman tart›fl›lmamas›n› ye¤-
lerdik ve bu ilkelerimiz do¤rultusunda Anayasa Mahkememiz te-
mel güvencemizdir. Bu yüce makam›, yalan beyanlarla, yanl› yay›n-
larla y›pratmak isteyenleri hiç duymak istemezdik. Yasal gerekçe-
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lerini ve sürelerini beklemeden, bu davran›fllar› sürdürmek kimse-
ye yarar getirmeyecektir. Bu ba¤lamda hukuka sayg›s› olmayan›n
kimseye de sayg›s› olmayacakt›r.

Demokrasiyi ve ülkemiz ilkelerini yaratan Yüce Atam›za bu yarg›
organ›m›z›n De¤erli Baflkan› Atam›za ithafen ne güzel söylemifl.
"Nereden baksan güzel, nereden baksan güzel."

‹flte biz de, bu güzelli¤i söyleyen De¤erli Baflkan› taktirle alk›fll›yoruz.

De¤erli Arkadafllar, 
Bir noktay› özellikle vurgulamak istiyorum. Türk özel sektörü, Tür-
kiye’deki siyasi rejimin, hürriyetçi parlamenter, laik ve demokratik
rejim olmas› gerekti¤i konusunda tam bir fikir birli¤i içindedir. Bu
rejimin, bütün kurum ve kurallar› ile ifllenmesini sa¤lamak, toplu-
mumuz içindeki bütün kesimlerin ilk ve temel görevi olmal›d›r. Bu
çerçevede, Parlamentomuzun bütün üyelerinden,cumhuriyetin te-
mel ilkelerine ve bu ilkeleri teminat alt›na alan cumhuriyet yasala-
r›na eksiksiz uygulanmas›n› sa¤lamalar›n› özellikle talep ediyoruz.

Hemen bitirmek isterim ki, ülkemizde bir rejim sorunu yaratmak
isteyen baz› maksatl› çevrelerin hüsrana u¤rayacaklar›ndan ve Tür-
kiye’nin, yaflad›¤› bu kritik dönemi aflaca¤›ndan Türk özel sektörü
olarak en küçük bir flüphemiz yoktur.

De¤erli Arkadafllar›m,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i olarak, Türkiye’nin ve dünyan›n
ekonomiye bak›fl› ve kurumumuzun bu konudaki düflünce ve öne-
rilerini sizlere aktarmak için konuflmam›n di¤er bölümünü geçmek
istiyorum.

Bu dünyada önemli ekonomik ve sosyal geliflmeler yaflanmaktad›r.
Dünya ekonomisi ile bütünleflmeyi hedef alan bir Türkiye, bu gelifl-
melerin d›fl›nda kalamaz. Türkiye’nin, dünyadaki de¤iflimi çok iyi
izlemesi, bu de¤iflimi çok iyi ve do¤ru teflhis etmesi ve de¤iflen
flartlara uyum göstermesi gereklidir.
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Dünya ekonomisi, bugün ekonomik s›n›rlar›n giderek ortadan kalk-
mas› fleklinde tan›mlanan küreselleflmenin etkisi alt›ndad›r. Küre-
selleflme olgusu kalk›nma yar›fl›nda oyunun kurallar›n› de¤ifltirmifl-
tir. Ülkenin ekonomik geliflmesinde rekabet gücü ön plana ç›km›fl
anahtar kavram haline gelmifltir.

Ekonomide üstün performans sergileyen en haz›rl›kl› ülkelere bak-
t›¤›m›zda flu ortak özellikleri tespit ediyoruz:

Hür teflebbüs ve özel mülkiyeti esas alan bir ekonomik sistem,
Siyasi ve ekonomik istikrar›n sa¤lanm›fl olmas›,
E¤itim, bilim ve teknolojiye önem verilmesi,
Yüksek bir tasarruf oran› ve imalat sanayiinde yüksek bir yat›r›m
seviyesi,
Vas›fl› bir ifl gücünün mevcudiyeti,
Piyasa ve ihracata yönelik bir üretim yap›s›.

Türkiye, bu ülkelerin deneyimlerini dikkatle incelemek zorundad›r.
Türkiye, iktisat politikalar›n› bu gerçekleri göz önüne alarak uygu-
lamaya koymal› ve gerekli yap›sal de¤iflim tedbirlerini gerçeklefltir-
melidir.

Ülkemizde, çok hantal, yavafl iflleyen yurt içinde yarat›lan tasarruf-
lar› heba eden,yurtd›fl›ndan gelebilecek üretken sermayeyi de cay-
d›ran, giriflimciyi üretimden ve yat›r›mdan uzak tutan bir kamu ma-
liyesi vard›r.

Hiç flüphesiz, devletin ekonomiden çekilmesini isterken, bundan,
devletin hiçbir flekilde ekonomide yer almadan sa¤lanmas› için ge-
rekli ortam› oluflturduktan sonra, denetim ve gözetim fonksiyonla-
r›n› üstlenmesini istiyoruz. Nitekim, Hükümetin, denk bütçe iddi-
alar›n› karfl›n, devlet bütçesindeki aç›klar›n 1997 y›l›nda da devam
etti¤ini görüyoruz. Bu y›l›n ilk üç ay›nda devlet bütçesindeki aç›k
415 trilyon lira olmufltur.Y›l sonunda bu aç›¤›n da 2 katrilyon lira-
ya ulaflaca¤› endiflesini tafl›yoruz. Netice itibari ile flu noktaya ge-

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

567571



liyoruz: Kamu aç›klar› faiz hadlerini yükselmekte yat›r›m e¤ilimini
düflürmekte ve d›fl aç›¤› art›rmaktad›r. Özel olarak, Türkiye ekono-
misinde kamu aç›klar› ekonomide istikrar› bozan temel etkendir.
Böyle bir maliye politikas›n›n sürdürülemez oldu¤u da görülme-
mektedir. Aç›¤a neden olan en büyük kalemler ise sosyal güvenlik
harcamalar› ile di¤er transfer harcamalar›d›r.

Ülkemizde sosyal güvenlik aç›klar›, ekonomik dengesizli¤in en
önemli kayna¤› olma yolundad›r. Sosyal güvenlik kurumlar›n›n yap-
t›klar› ödemelerde elde etkileri gelirler aras›ndaki büyük uçurum
her geçen gün kurumlar aleyhine artmaktad›r. Kurumlara ba¤l› nü-
fus her y›l artarken, verilen hizmetler yetersiz kalmaktad›r.

Ülkemizde emeklilik ikinci bir gelir kayna¤›na dönüflmüfltür. Türki-
ye, flu ada dünyada bir baflka efli görülmeyen genç emekliler cen-
neti durumundad›r.

Türkiye’de kamu maliyesinin bugün bulundu¤u nokta,kamu kesi-
minde ciddi bir "yeniden yap›lanma" uygulanmas› gerekti¤ini orta-
ya koymaktad›r.Bunun ilk ad›m›, kamuda ciddi bir harcama disip-
lininin sa¤lanmas› olmal›d›r. Mevcut siyasal yap› baflta olmak üze-
re, ekonomi, kamu yönetimi,devlet yap›s› yeniden yap›lanmal›,
Atatürkçülü¤e, laikli¤e, demokrasiye, parlamenter sisteme ve ser-
best piyasa ekonomisine ba¤l› dürüst insanlara tam ve kesintisiz
bir rekabet ortam› sa¤lanmal›d›r.

Oysa, Türkiye, hala 1960’l› y›llar›n dünyas›na göre kurulmufl bir
ekonomi, siyaset ve devlet yap›s›n› oluflturan kurumlarla ayakta
durmaya çal›fl›yor. Bu yap› art›k t›kanm›flt›r.

Türkiye, bu t›kanmay› mutlaka aflmal›d›r. Burada siyasi partilere
ifladamlar›na, iflçi sendikalar›na önemli görevler düflmektedir.
Halk›m›za, Türkiye’de yap›sal reformlar›n yap›lmas› gere¤ini anlat-
mal›y›z. Unutulmamal›d›r ki, ça¤›n gereklerine ayak uydurmayan-
lar ayakta duramaz. Bu konuda tereddütleri olanlar varsa, eski
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Sovyetler Birli¤ine ve feodal sistemle yönetilen ülkelere baks›nlar.

Kamu kesimdeki bu karamsar tabloya karfl›, özel sektörde çarklar
dönmektedir. Türk özel sektörü kendini yenilemifl ve de¤iflen flart-
lara uyum sa¤lam›flt›r.

Tüm ekonomik sorunlara ra¤men, bu sayede Türkiye ekonomisi
ayakta kalmakta ve geliflmektedir. Bu dinamik güç sizlersiniz de-
¤erli arkadafllar›m. Milletimiz sizlerle ne kadar övünse azd›r. Dev-
letin gerekli yat›r›mlar› yapamamas› sonucunda Türkiye, baflta
enerji olmak üzere bir altyap› darbo¤az›na girmek üzeredir. 1980’li
y›llar›n altyap›s› 2000’li y›llar›n Türkiye’sini tafl›yacak durumda de-
¤ildir. Altyap› yat›r›mlar›nda en büyük sorun finansmand›r. Bu yat›-
r›mlar› sadece devlet bütçesinden finanse etmek mümkün de¤il-
dir. Bu çevrede yap-ifllet-devret modeli bir finansman arac› olarak
büyük önem tafl›maktad›r. Ne var ki, bu modelin hukuki alt yap›s›n-
da mevcut sorunlar halen devam etmektedir. Nitekim,Anayasa
Mahkemesi, yap-ifllet-devret sözleflmelerinin kamu hizmeti imtiyaz
sözleflmesi oldu¤u ve bu sözleflmelerin kamu hukukuna tabi olaca-
¤›na hükme ba¤lam›flt›r. 

Böylece, Türkiye, tam enerji darbo¤az›na girerken yap-ifllet-devret
modeli ile yap›lmas› düflünülen 19 baraj inflaat›na bafllan›lmas›
mümkün olmam›flt›r. Bu tür sorunlar› ortadan kald›racak yasal dü-
zenlemeler için toplumsal konsensüsün sa¤lanmas› gereklidir.

Di¤er taraftan, Türkiye, OECD ülkeleri içinde sanayide elektri¤i en
pahal› kullanan ikinci ülkedir. OECD ülkeleri içinde elektri¤e vergi
uygulanan dördüncü ülkedir. OECD ülkeleri aras›nda Türkiye sana-
yide kullan›lan do¤algaza en yüksek fiyat ve en yüksek vergi uygu-
layan üçüncü ülkedir.

Bütün bunlar flüphesiz Türk sanayiinin rekabet gücünü azaltmakta-
d›r. Bu nedenle Türk sanayiinin rekabet gücünü araflt›ra bilmek için
ilk ve acil olarak, sanayi üretim maliyetini yükselterek rekabete
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adeta köstek olan enerji birim maliyetlerini en az›ndan OECD ülke-
lerinin seviyelerine çekilmesi gereklidir.

De¤erli Arkadafllar›m, 
Gerçekçi kur politikas›n›n uygulanmas›na büyük bir önem verilme-
lidir. 

Teflvikler, kaynaklar› ile birlikte planlanmal› ve yat›r›m ve üretim
aflamas›nda ölçek a¤›r›m› yap›lmadan uygulamaya konulmal›d›r.

Eximbank’›n kredi ve sigorta mekanizmas› daha yayg›n hale getiril-
meli ve daha etkin bir biçimde uygulanmal›d›r. Eximbank kredi ve
sigorta programlar›n›n ihracat›m›z için hayati önem tafl›d›¤›n› özel-
likle vurgulamak istiyorum.

‹hracat›m›zda bürokratik engeller bütünüyle kald›r›lmal›d›r. ‹hra-
catç›ya bürokrasi ile u¤raflmak yerine ifl ile u¤raflmak imkan› ve za-
man› verilmelidir.

Türkiye’nin d›fl ticaretinin gelifltirilmesi yan›nda d›fl ödemeler bi-
lançosunun sa¤l›kl› bir yap›ya kavuflturulmas› büyük bir önem ta-
fl›maktad›r.D›fl ödemeler bilançosuna en büyük katk›y› yapan
sektörler aras›na turizm ve denizcilik sektörü de kat›lm›flt›r. Bu
sektörlerin gelifltirilmesi için her türlü tedbirin al›nmas› kaç›n›l-
mazd›r.

De¤erli arkadafllar›m, devletten, hükümetten sorumlu, bizimle di-
yalogu çok iyi olan çok de¤erli DYP Genel Baflkan› Say›n Tansu Çil-
ler, bu sektörlere verdi¤i önemi biliyoruz; ama, gelin görün ki Türk
armatörleri, daha dün ‹s demir ihalesinde devre d›fl› b›rak›lm›flt›r,
70 milyon dolarl›k ihale yabanc› bayrakl› gemilere gitmifltir. 

Ülkemizin ekonomisinin önemli konular›ndan birisi de küçük ve or-
ta boy iflletmelerdir. KOB‹’ler istihdam ettikleri ifl gücünden ger-
çeklefltirdikleri ihracata kadar pek çok yönleri ile her ekonominin
temelini olufltururlar. Sizler de birer KOB‹’siniz arkadafllar.
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Günümüzde tüm ülkelerde KOB‹’ler, yaln›zca ekonomide istihdam
sa¤lamak için de¤il, ekonomiye dinamizm kazand›rmak amac›yla
destek ve yard›m görmektedirler.

KOB‹’ler sa¤lad›klar› istihdam imkan› ile her toplumun afl ve ifl kay-
na¤›d›rlar. Bu nedenle de toplumsal düzenin temeli ve istikrar›n te-
minat›d›rlar. KOB‹’ler, ayn› zamanda,bölgesel istihdam yaratarak
küçük illerden büyük il merkezlerine göçün durmas›n› sa¤larlar.
Böylece ekonomik kalk›nma ve sanayileflme sürecinde bölgeler
aras›nda denge sa¤lay›c› bir rol oynarlar.

Ancak, toplumsal düzenimizin teminat› ve ekonomimizin bel kemi-
¤ini oluflturan KOB‹’lerimiz, Birli¤imiz taraf›ndan yap›lan araflt›rma-
lar›n da ortaya koydu¤u gibi, pek çok önemli finansal sorunla kar-
fl› karfl›ya bulunmaktad›r.

KOB‹’lerimizin, mevcut finanssal sistem içerisinde sermaye piyasa-
lar›ndan fon temin etmeleri ise hiç mümkün olmamaktad›r. Halbu-
ki, sermaye piyasalar›, en uygun fon kayna¤›d›rlar.

Birli¤imiz, KOB‹’lerin sorunlar›n›n çözülmesi için yo¤un bir çal›flma
içine girmifltir.Bu çal›flmalar›m›z›n birincisi,1996 sonunda ç›kar›lan
KOB‹ tevsik karar› olmufltur. 30 Nisan 1997 tarihi itibari ile KOB‹
Teflvik Fonuna 10 trilyon lira aktar›lm›fl ve 836 KOB‹’ye kredi veril-
mifltir hem de sizlerin denetiminden geçerek verilmifltir arkadaflla-
r›m. Bu konuda bizlere çok büyük destek veren Say›n Tansu Çil-
ler’e Say›n Ufuk Söylemez’e huzurlar›n›zda teflekkür ediyorum.

Biz, yap›lan ifller için teflekkür yapt›¤›m›z gibi,yap›lmayanlar için
tenkitimizi yapmaya devam ediyoruz. Bundan kimsenin al›nt› duy-
mas›, al›nganl›k göstermemesi laz›md›r. 

fiüphesiz, bu rakamlar flimdilik yeterli de¤ildir; ama ilk ad›m olarak
son derece önemlidir. Dile¤imiz,bu fonun miktar›n›n art›r›lmas› ve
teminat konusunda ortaya ç›kan sorunlar›n bir an önce giderilme-
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sidir. Birli¤imiz, bu konuda da çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Bu
arada, memnuniyetle belirtmeli¤im ki, KOB‹ teflviklerinin verilme-
sinde odalar›m›z ilk kez onay mercii durumuna gelmifllerdir. 

KOB‹’ler konusunda ikinci bir çal›flmam›z KOB‹ yat›mlar›na ortakl›k
projesidir. Baz› odalar›m›zla ifl birli¤i içinde Türkiye Halk Bankas› ile
beraber kurmay› planlad›¤›m›z bu flirket, Hükümetin, Halk Bankas›-
na gereken izni vermemesi nedeni ile gerçekleflmemifltir.Do¤rusu
bu engellemenin nedenini anlamak mümkün olmam›flt›r. Bütün ›s-
rarlar›m›za ra¤men hükümet bu konuda bir aç›klama yapmam›flt›r,
veya TOBB’un ve orta¤›n›n haz›rlad›¤› bu projeden ürkmektedir. 

Bu durumda, Birli¤imiz, Hükümeti beklemeden, ulusal ve uluslar
aras› finans kurulufllar› ile iliflki kurarak KOB‹’lerin finansman›nda
ç›¤›r açacak bu modeli bu kez daha genifl bir çerçevede uygulama-
ya koymaya çal›flmaktad›r. Yak›n zamanda bunun da müjdesini
vermek bize k›smet olacakt›r.

Ancak, KOB‹’lerin, sermaye piyasalar›ndan fon temin etmelerini
sa¤lamak için en uygun çözümün bölgesel menkul k›ymet piyasa-
lar› oluflturmak oldu¤una inan›yoruz. Daha önceleri birli¤imizce di-
le getirilen bu önerinin uygulama çerçevesini haz›rlama çal›flmala-
r›m›z bitmek üzeredir. Öte yandan KOB‹’lerin para piyasas›na ilifl-
kin finanssal sorunlar›n›n çözümü için Birli¤imiz taraf›ndan öneri-
len "KOB‹ finans flirketleri" projemizin de uygulama çerçevesi hü-
kümete sunulmak üzere haz›rlamaktad›r. Birli¤imiz taraf›ndan öne-
rilen bu modellerin uygulamaya konulmas› ile KOB‹’lerin para ve
sermaye piyasalar›na iliflkin finanssal sorunlar›n›n piyasa ekonomi-
si mant›¤› içinde tamamen çözülece¤ine inan›yorum.

Di¤er taraftan, KOB‹’ler için bölge ve il düzeyinde de çal›flmalar›-
m›z devam etmektedir.Bunlar›n en önemlerinden birisi, Hazine
Müsteflarl›¤› ile birlikte 19 ilimizde odalar›m›z›n sorumlulu¤unda
yürüttü¤ümüz "yerel ekonomik geliflme" projemizdir. Bu projenin
amac›, özellefltirme yap›lan illerin ekonomik potansiyelleri ortaya
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ç›karmak ve ifl kurmak için uygun yat›r›m alanlar› belirlemektir. 19
ildeki odalar›m›z taraf›ndan baflar› ile uygulanan bu projenin yürü-
tülmesi için Dünya Bankas›ndan odalar›m›za destek sa¤lamaya ça-
l›fl›yoruz.

KOB‹’lere iliflkin bölgesel düzeyde bir proje uygulamam›zda GAP-
G‹DEM Projesidir. GAP idaresi ve Türkiye kalk›nma bankas› ile bir-
likte yürüttü¤ümüz bu proje ile GAP bölgesinin 9 ilinde giriflim des-
tekleme ve yönlendirme merkezleri kurmaktay›z. Söz konusu iller-
deki oda ve borsalar›m›z ile yak›n iflbirli¤i içinde çal›flacak olan bu
merkezler, yat›r›mc›lar ve özellikle de KOB‹’lere, kurulufl ve yat›r›m
aflamas›nda dan›flmanl›k hizmeti vereceklerdir. Böylece, Güneydo-
¤u Anadolu Bölgemizin ekonomik sorunlar›n çözümüne katk›da
bulunmay› amaçlamaktay›z. Birleflmifl Milletler Teflkilat›n›n da be-
¤enisini kazanan bu projemize UNIDO taraf›ndan Finansal destek
verilecektir.

Di¤er taraftan, kalk›nmada öncelikli illerimizin kalk›nma stratejile-
rini ve uygun yat›r›m alanlar›n› belirlemek üzere Birli¤imiz taraf›n-
dan gerekli araflt›rma çal›flmalar› yapt›r›lmaktad›r. Diyarbak›r, fian-
l›urfa ve Ad›yaman illerimiz için bu çal›flmalar tamamlanm›flt›r. Si-
vas, Erzincan, Erzurum, Kars, A¤r›, I¤d›r ve Van illeri için ise bu ça-
l›flmalar devam etmektedir. Bu çal›flmalar, di¤er illerimizi de kap-
sayacak flekilde devam edecektir.

De¤erli Arkadafllar›m, Muhterem Misafirler,
Bir noktay› özellikle vurgulamak istiyorum. Türkiye’nin, egemen bir
devlet olarak d›fl ekonomik iliflkilerini belirleme ve gelifltirme hak-
k›na hiç kimsenin bir itiraz› olamaz. Fakat, bu giriflimleri, Gümrük
Birli¤ine ve müstakbel AB ü¤eli¤ine alternatif olarak görmek ve
sunmak boflunad›r. Türkiye’nin Avrupa Birli¤i ile iliflkileri, onun
cumhuriyet dönemi boyunca siyasal,ekonomik ve sosyal tercihle-
rini yans›tmaktad›r. Dolay›s›yla, önemli olan bu iliflkilerin hedefler
do¤rultusunda gelifltirilmesine çal›flmakt›r. Bu konuda yap›lacak
ilk ifl, Türkiye-AB iliflkilerinde çok önemli bir ad›m olan Gümrük Bir-
li¤inin iyi ifllemesi temin etmektir. Bunun için de, Parlamentodan
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uyum yasalar›n›n süratle ç›kar›lmas› laz›md›r. Ancak, yasan›n siya-
si istikrars›zl›k ve özellikle Hükümetin büyük orta¤›n›n sergiledi¤i
tutum ve davran›fllar Avrupa Birli¤i ile olan iliflkilerimizi olumsuz
yönde etkilemekte bu yasalar engellenmektedir.

De¤erli Arkadafllar›m, 
Türkiye’nin iktisadi geliflmesini olumsuz yönde etkileyen Güneydo-
¤u Anadolu’da ki, d›flar›dan destekli bölücü terör hareketi Kahra-
man Türk Silahl› Kuvvetlerinin baflar›l› operasyonlar› sonucunda
büyük ölçüde ortadan kald›r›lm›flt›r. Ancak, bu sorunun kökünden
halledilmesi Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgelerinin iktisadi kal-
k›nmas›n› sa¤layacak köklü tedbirlerin uygulanmaya konmas›na ve
gerekli kaynaklar›n tahsis edilmesine ba¤l›d›r. Bu hususta kararl›
ad›mlar›n at›lmas›n› beklemekteyiz. Bu vesile ile Türk Silahl› Kuv-
vetlerine kahramanca yapt›¤› bu mücadele için Türk özel sektörü
ad›na flükranlar›m› sunuyorum de¤erli arkadafllar›m. 

Burada özellikle vurgulamak istedi¤im nokta, Türkiye’de yaflayan
vatandafllar aras›nda herhangi bir siyasi ve sosyal ayr›m›n söz ko-
nusu olmam›flt›r. Türkiye’de hani kökenden olursa olsun bütün va-
tandafllar eflittir. Herkes birinci s›n›f vatandaflt›r. Bu hususta, Tür-
kiye, dünyaya örnek olacak bir konumdad›r.

De¤erli Arkadafllar›m, Muhterem Misafirler,
TOBB olarak, bilhassa kalk›nmada öncelikli yörelerimizdeki sosyal
faaliyetlerimiz h›zla devam etmektedir. Bu yörelerde, ç›rakl›k mes-
lek okullar›, kilim atölyeleri, PKK dolay›s›yla zorunlu göçe zorlanan
ve çad›rlarda yaflayan ailelere ev yap›yoruz. 

Bilhassa turistik yörelerimiz baflta olmak üzere, bütün vilayetlerimi-
ze tam teflekküllü ambulans verdik. Baz› oda borsalar›m›za, sizlerin
geçen genel kurulda ald›¤›n›z karar do¤rultusunda ayn› yard›mlarda
bulunduk. Önümüzdeki dönemde bu yard›mlara devam edilecektir.

Birli¤imizi modern ve ça¤dafl bir yap›ya kavuflturmak için Eskiflehir
yolunda yeni Baflbakanl›k binas›n›n arkas›nda Tekel Genel Müdür-
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lü¤ünden 143 dönüm arsay› uygun bir bedelle sat›n ald›k. Bu arsa-
n›n bize verilmesinde eme¤i geçen Say›n Bakan›m›z Nafiz Kurt’a ve
Tekel Genel Müdürüne teflekkür ve flükranlar›m› sunuyorum.

De¤erli Arkadafllar›m, Muhterem Misafirler,
Türkiye’nin uzun dönemde siyasi ve iktisadi istikrar içinde h›zl› bir
iktisadi geliflmeyi gerçeklefltirmesi e¤itim sisteminin baflar›s›na ge-
nifl ölçüde ba¤l›d›r.

Bugün nüfusumuzun önemli bir bölümü ilk okul ve alt›nda bir e¤i-
tim düzeyine sahip olmas› Türkiye’nin ay›b› teflkil etmektedir. Bu
nedenle, Türkiye, bütün çocuklar›n› kapsayacak biçimde 8 y›ll›k
kesintisiz temel e¤itimi h›zla uygulamaya koymal› ve bunun gerek-
li kaynaklar› mutlaka tahsis etmelidir. Ancak, böylece daha ayd›n-
l›k bir gelece¤in özlemi içinde olan nesiller yetifltirebiliriz. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i olarak,bütün kurum ve kurallar›
ile ifllerlik kazanm›fl, hür demokratik rejime ve hür teflebbüs gücü-
ne dayanan serbest piyasa ekonomisine her zaman sahip ç›kt›k ve
ç›kmaya devam edece¤iz. 

‹nanc›m›z odur ki, Türkiye, bugün içinde bulundu¤u siyasi ve ikti-
sadi s›k›nt›lar›, hür demokratik rejimin kurallar› içinde aflacakt›r.
Çünkü, Türkiye, genç ve dinamik nüfus yap›s› ile dünyan›n her ta-
raf›nda baflar›l› olan müteflebbisleri ile karfl›laflt›¤› bütün sorunlar›
çözecek güce sahiptir.

De¤erli Arkadafllar›m, Say›n Misafirler; 
Ülkemizin bugün içinde bulundu¤u durum, Türk müteflebbislerini,
iflçisini, esnaf›n›, emeklisini, çocu¤unu, kad›n›n›, bütün sivil toplum
örgütlerini fevkalade rahats›z etmekte ve üzmektedir. Konuflma-
m›n bafl›nda da de¤inmifltik, biz, Türkiye aflk› için var›z. Söyledi¤i-
miz her söz hangi hedefe var›rsa vars›n, ça¤dafl olabilmenin ›srar›-
d›r. Bu konuda her zorlu¤u kat›labilece¤imizi, bu u¤urda her fleyi-
mizi feda etmeye haz›r oldu¤umuzu bir kez daha kürsüden söyle-
mek istiyorum. 
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Delege Arkadafllar›m, 
Yüzlerindeki ifadeyi buradan özellikle görüyorum. Bu ülke için, de-
mokrasi için, Atatürk ilkeleri için yüzünüzden f›flk›ran Türkiye aflk›-
n› görüyorum ve sizi bir kez daha kutluyorum ve sizi alk›fll›yorum.
Coflkunuzu inanc›n›z›,alk›fll›yorum, Türkiyemiz için alk›fll›yorum. 

E¤er, Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisindeki parlamenterler, de-
lege arkadafllar›m›n yüzlerindeki flu anki heyecan›, inanc› ve ifade-
yi görerek ayn› duygular› tafl›yabilselerdi ve o do¤rultuda hür irade-
leri ile gelece¤e damgalar›n› vurabilselerdi, bu salondan, onlar› da
ellerimiz patlarcas›na alk›fllard›k. Alk›fllaman›n ötesinde bafl›m›z
da tafl›r milletin vekilli¤ini tam yapm›fl olmalar› nedeniyle önlerin-
de ceketimizi ilikler ve sayg›yla dururduk. 

O milletvekillerine buradan sizler ad›na seslenmek istiyorum. Ülke-
nin tüm kurum ve kurulufllar›, Türk demokrasisini Atatürk’ün ça¤-
dafl ülkelerini savunuyorsa, rejimdeki karanl›k gidifli görüp tüm ke-
simleri uyarma görevini üstleniyorsa, siz milletvekilleri, bu denli
oluflumlar›n d›fl›nda nas›l kalabilirsiniz?

Hür bir devlet olman›n bedeli, demokrasi ile yaflaman›n bedeli, la-
ik olabilmenin bedeli için bu ülke bir Mustafa Kemal ç›karmad› m›?

Madem hepimiz ulus olarak kendimiz Onu Ulu Önder seçtik, ma-
dem cumhuriyetimizin en üst noktas› Türkiye Bükük Millet Meclisi
O’nu kendine tart›fl›lmaz lider seçti, maden ülke onun devrimleri
ile yönetiliyor ve yaflat›l›yorsa, o zaman, sizler milletvekili olarak
onun ilkelerinin karfl›s›na geçebilir misiniz? Hay›r geçemezsiniz.

Tarihimizi, tarihimizdeki örnek ulus olma vasf›m›z›, bar›flç›l yafla-
yan toplum olma vasf›m›z›, sokaktaki milyonlarca vatandafl unut-
mad›. ‹lkelerine ba¤l› hür teflebbüsün tüm katmanlar› unutmad›.

De¤erli bas›n mensuplar›, ça¤dafl olma özelli¤ini tafl›yan medya
çal›flanlar› unutmad›. Onlar, ellerinden gelen her fleyi ülke için sa-
vunuyorlar ve katk› sa¤l›yorlar. Kalemleriyle sa¤l›yorlar, haberleriy-
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le sa¤l›yorlar, gazete manfletleriyle sa¤l›yorlar. Susturulmak isten-
seler de sa¤l›yorlar. ‹flte, biz de bu u¤urda onlarla ortak saflar› pay-
laflt›¤›m›z›n onurunu tafl›yoruz ve bu u¤urda tüm kurum olarak on-
lar›n destekçisiyiz.

‹nsanlar, sokaklarda "Türkiye laik kalacak" diyorlar. Hür teflebbüs-
ler tüm kurulufllar›n› bu yolda, bu ilke u¤runa sokaklara döküyor,
mitingler düzenleniyor, flark›lar söyleniyor, sloganlar at›l›yor. Temiz
dürüst toplum olman›n bedeli için ne vermeleri gerekiyorsa haz›r
olduklar›n› söylüyorlar.

De¤erli Arkadafllar›m,
Hepimizin analar›, babalar› dinini ibadetini yapt› ve yap›yor. Hepi-
mizin atalar› Müslüman olmakla övündü.Bizlere Müslüman olma-
n›n gereklerini anlatt›lar ve bu gereklilikleri çocuklar›m›za ö¤ret-
memizi emrettiler. ‹çimizdeki iman kuvveti bizi huzurla yaflatt›;
ama huzurlu yaflam›n ard›ndan kimse bize ça¤dafl olunmamas› ge-
rekti¤ini söylemedi.

Laik olman›n bedeli dinsiz olmakt›r gibi yak›flt›rmalar› atalar›m›z,
analar›m›z, babalar›m›z, fliddetle k›nad›. Kimse, bize, demokrasiyi
yozlaflt›ranlar›n pefline tak›l›n da demedi. ‹badetinizi vicdan duygu-
lar›n›z içerisinde Allah’la kul aras›nda olarak kurallar›n›n gereklerini
yerine getirerek yapmam›z› sal›k verdiler. Ve biz de, o kurallara uya-
rak 74 y›ll›k cumhuriyet içersinde ibadetimizi kimsenin bask›s› alt›n-
da kalmadan yapt›k. 74 y›ll›k gelenekleri kimse bozmad›. Daha iyi
bir anlat›mla, kimse bozmak için bir sebep aramad›. Ama Hüküme-
tin bir kanad› iktidar olunca her fley farkl›laflmaya bafllad›. Sanki,
bugüne kadar dinsiz ve kurals›z yaflayan bir toplumcusuzcas›na ye-
ni kurallar getirilmek istendi. Düzenli yaflamak m›; onlara zor geldi;
yoksa, düzenlilik içersinde, düzensizliklerine ortak m› arad›lar, anla-
fl›lamad›. Ama anlafl›lan en önemli fley rejimin karfl›s›ndayd›lar.

De¤erli arkadafllar›m, 
Üzerimizde dumanl› ve sisli günler var. Günefli yeniden do¤urmak
için elbette ufkumuz aç›k. Bugün yanl›fll›k yap›lm›flt›r; ama, bu yan-
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l›fll›klar› yapanlar yar›n yanl›fll›klar› düzeltme imkan›na sahiptirler.
Ülkenin demokrasisine karfl› yanl›fll›klar yap›l›yorsa bunun karfl›s›-
na hepimiz olmal›y›z, halk›m›z olmal›d›r, siz milletvekillerimiz olma-
l›d›r. Ülke aflk›n›z› ön plana alarak Büyük Millet Meclisi içerisinde
bu gidifle dur demelisiniz; bizler, onurlu yaflamay› kutsall›k olarak
kabul ediyorsak, onurlu yaflamak için bu u¤urda herkes kendine
düflen fedakarl›¤› yap›yorsa, o zaman, siz de¤erli milletvekillerimiz,
halk›n sesine kulak verin.

De¤erli Misafirler, 
Hükümetin bir kanad›n›n ekonomiden sorumlu bir Devlet Bakan›,
toplant›da, kat›l›mc›lara kendi mant›¤›na göre bir mesaj vermifl. Siz
de¤erli delege arkadafllar›m bas›ndan konuyu takip etmiflsinizdir.
Bu Say›n Bakan›m›z ifl adamlar›n›n tümüyle ideolojik davran›fllar
içinde oldu¤unu beyan ediyor. Yani, ifl aleminin giriflimlerinin do¤-
rulu¤unu kabul etmiyor. Ve hatta daha da ileri giderek ortak oldu-
¤umuz bu mücadelede taban›m›z taraf›ndan kabul görmedi¤ini sa-
vunuyor. Yani, bir baflka de¤iflle,bu giriflimlerimizde bafltan beri
anlatt›klar›m›za siz de¤erli delege ve üye arkadafllar›m›z destek
vermiyormuflsunuz! Bizler, sizin deste¤inize ve onay›n›z› almadan
yola ç›k›yor ve icraata bulunurmufluz. Öyle midir arkadafllar›m? Bu
ithamlar› sizlerin alk›fllar› sizlerle nas›l yek bir vücut oldu¤umuzu,
kenetlenen ellerimizi koparmaya kimsenin gücünün yetmeyece¤i-
ni onlara ispatlayacakt›r. De¤erli arkadafllar›m flimdi söz sizindir,
sizin alk›fllar›n›zd›r. 

Sevgili Konuklar, De¤erli Delegeler,
Sözlerime, tüm konseylerin bir arada ortak olarak yapt›¤›m›z top-
lant›daki konuflmamdan baz› al›nt›larla bitirmek istiyorum. Sistemi
bozmaya çal›flanlar, demokratik ve laik Türkiye’nin ana ilkelerini
y›pratmaya çal›fl›yorlar rejimi hedef alanlar, sessiz ve uzun bir yol-
da "gizli örgütsel çal›flmalar›n›" sürdürdükten ülkenin kaosa sürük-
lenmesini nas›l sab›rla beklediklerini gördük. Komünizmde bu teh-
likeyi yasad›k. PKK terörünün bu ülkeyi ne hala getirdi¤ini, fleriata
dayal› düzeni isteyenlerin bugünler de nas›l bafl kald›r›ld›¤›n› hep
birlikte izledik. 
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Bu ülkenin yeni bir Atatürk bulmas›n›n mümkün olmad›¤›n›, zaten
görevimiz yeni bir Atatürk bulmak de¤il onun ilke ve ink›laplar›n›
yaflatmak oldu¤unun bilincinde ülkeyi ortaça¤ zihniyetine, hatta
feodal toplum yaflam›na döndürecek düflünceye geçit vermemek
için sesimizi yükseltiyor ve bu düflünceye dur diyoruz dedik.

Özel sektörü ve bas›n› topluma hedef gösteren, anca bu ülkede
tüm fedakarl›klar› göstererek üretim,yat›r›m ve ihracat yapan, is-
tihdam sa¤layan müteflebbislerin bu denli karalanmalar›n› k›n›yor
ve bunun içinde bu düflüncelere dur diyoruz dedik.

Evet, biz, kokuflmufllu¤a, çürümüfllü¤e, takiyye ye karfl› ç›kan ve
temiz toplum isteyen her kesimi, her kurumu siyaset yapmakla
suçlayan düflünceye dur diyoruz dedik.

Demokrasiye ba¤l› sivil toplum kurulufllar›na ve ülkesini seven her
vatandafla, flerefle temsil etti¤i bu kurumun 1 milyon üyesinden
yetki alarak bu kürsüden bu düflünceye dur diyoruz dedik.

Biz bu ülkede yafl›yoruz. Ülkeyi kör kuyuya itenlerle hiçbir yere git-
meyece¤iz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›ndaki demokrasi ve öz-
gür devlet ve cumhuriyet ilkelerini b›rak›p hiçbir yere gitmeyece-
¤iz. Çocuklar›m›za karanl›k gelecek b›rak›p gitmeyece¤iz. Hangi si-
yasi görüflte olursa olsun siyasi görüfllerini rejimi y›kmaya yönelik
kullan›yorlarsa, o siyasilerin yan›na hiç gitmeyece¤iz.

2000’li y›llar›n Türkiye’sini b›rak›p hiçbir yere gitmeyece¤iz. Ata-
türk ilkeleriyle yaflataca¤›m›z Türkiye’yi b›rak›p hiçbir yere gitme-
yece¤iz.

Bu duygu ve düflüncelerle, hepinize kucak dolusu sayg›lar, sevgiler
sunuyorum de¤erli arkadafllar›m. Sa¤ olun, var olun.  
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53. GENEL KURUL - 30 MAYIS 1998 

Say›n Baflkan›m,
Say›n Bakanlar›m,
Say›n Milletvekilleri, De¤erli Bürokratlar, Oda ve Borsalar›m›z›n

De¤erli Yöneticileri ve Bas›n›m›z›n Seçkin Temsilcileri,

Türk Özel Sektörü’nün temsil etmenin eriflilmez onuruna sahip,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin 53’ncü Genel Kurulu’na hofl
geldiniz. Bu mutlu günümüzde aram›zda bulunarak bizleri onurlan-
d›ran konuklara flahs›m ve yönetim kurulumuz ad›na teflekkür edi-
yor, hepinizi en derin sayg›lar›mla selaml›yorum.

De¤erli Arkadafllar›m, Muhterem Konuklar,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Genel Kurular› Türkiye gündemin-
de bulunan sorunlar›n dile getirildi¤i iktidar›n, muhalefetin ve de¤i-
flik kesimlerin görüfllerin özgürce tart›fl›ld›¤› gelece¤e yönelik çö-
zümler üretilen toplant›lard›r. Bugüne kadar yap›lan genel kurul
toplant› tutanaklar› incelendi¤inde, hem ülkemizin ekonomik ve
sosyal geliflmesini izlemek, hem de hangi yanl›fllar›n yap›ld›¤›n›
görmek mümkündür.

Çok de¤il daha bir y›l önce 24 May›s 1997 günü 52’nci Genel Ku-
rulda yapt›¤›m konuflmada o gün mevcut ve ülkeyi tehlikeli bir ma-
ceraya sürükleyen hükümete "dur" derken ça¤r›m›z›n ne kadar
hakl› oldu¤u ortaya ç›km›fl ve birkaç ay sonra meclis iradesini or-
taya koyarak Türkiye’ yi gerginlikten kurtaran yeni bir hükümeti ifl
bafl›na getirmifltir.

Ancak büyük umutlar ve arkas›nda belki de Cumhuriyet tarihin-
de rastlanmam›fl büyük toplumsal deste¤e ra¤men 1998’in bu
May›s ay›nda maalesef "siyasi sistemin" çal›flamaz bir görünüm
arzetmesi daha da tehlikeli bir süreci bafllatm›fl görünmektedir.
Bu süreç, toplumun giderek siyasetten ve siyasetçiden so¤uma-
s›, yap›lacak bir seçimde toplumun neredeyse yar›s›n›n karars›z
olmas›d›r. 
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Türk Özel Sektörü, demokrasinin vazgeçilmezli¤ine ve serbest pi-
yasa ekonomisinin ancak "demokratik düzen içerisinde" sa¤l›kl› ifl-
leyece¤ine yürekten inanarak ortaya ç›kan bu geliflmelerden "de-
mokrasi" ad›na üzüntü duymaktad›r.

Y›l boyunca yapt›¤›m›z öneri ve uyar›lar sistemin sa¤l›kl› çal›flmas›-
na, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan siyasi partilerimizin bu
sese kulak vererek kendilerine çekidüzen vermelerine yöneliktir

Uyar› ve önerilerimiz, demokrasinin bir kesintiye u¤ramadan siz si-
yasetçilerin baflar›l› olmas›na, parlamentonun çal›flmas›na ve belki
de bizlere a¤›r yükler getirecek yasalara destek vermek yönündedir.

De¤erli Konuklar,
Bugün yapaca¤›m›z bu toplant›, bu anlamda tarihi bir nitelik tafl›-
maktad›r. Yar›nlarda Türk Tarihi’ni inceleyecek olanlar›n, bu Genel
Kurul’da gerek iktidar, gerekse muhalefet partileri ile de¤erli dele-
gelerimizin yapacaklar› aç›klamalardan gelecekteki "de¤iflim" ile il-
gili ipuçlar›n› yakalayabileceklerdir.San›yorum siyasi parti temsilci-
lerimizin de bu bilinç içerisinde k›s›r tart›flmalar›n ötesinde, gelece-
¤e yönelik, sistemi çal›flt›rmak için aç›klamalarla bulunacaklard›r.

Bu toplant›dan ç›kacak sonuçlar, Türkiye’nin dört bir yan›ndan ge-
len ve eli tafl›n alt›nda bulunan delegelerimiz ile bu ülkenin dört bir
yan›nda yank›layacak, benimsenecek ve dalga dalga yerel ve mer-
kezi yönetimler üzerinde etkili olacakt›r.

De¤erli Konuklar, Muhterem Delegeler,
Bugün bu salonda toplanan 1.000’e yak›n delegenin kafalar›nda
yan›t arad›klar› sual, Türkiye’nin içinde bulundu¤u siyasi istikrars›z-
l›ktan nas›l ç›k›laca¤›d›r? Çal›flamaz hale gelen Meclis’in yasalafl-
mas› vazgeçilmez ve reform niteli¤indeki kanunlar› nas›l yasalaflt›-
raca¤›d›r? Bir baflka de¤iflle rejimin kalbi olan Meclis’in çal›fl›p ça-
l›flamayaca¤›d›r. Ne zaman siyasetin ekonomik geliflmeyi engelle-
yece¤i de¤il, yol aç›c› nitelikte olaca¤›d›r. Baflka bir de¤iflle bugün
bu salonda bulunan hemen herkesin hayalindeki düflünce, "de¤i-
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flim" nas›l, ne zaman ve ne flekilde yap›laca¤›n›n aç›k ve net orta-
ya konulmas›d›r.

Say›n Baflkan›m, De¤erli Siyasi Parti Temsilcileri,
Amac›m›z siyasetçinin ve siyasilerin, giderek ülkenin önünü kapat-
t›¤› yolundaki düflüncenin do¤ru olmad›¤›n› bizzat sizlerin bu top-
lant›da ifade etmenizdir.

Umar›m ve arzu ederim ki bu toplant›dan yeniden umutsuzluk için-
de ayr›lmay›z. fiunu kesinlikle bilmenizi isterim ki, demokrasiye
vazgeçilmez bir flekilde ba¤l› toplulu¤umuzun yegane amac›, de-
mokrasinin tüm kurum ve kurallar› ile sa¤l›kl› ifllemesi ve sizlerin
baflar›l› olmas›d›r.

Bu nedenle bu y›lki Genel Kurul aç›fl konuflmama geçen y›llardan
farkl› olarak Yönetim Kurulumuz’un bir y›ll›k Faaliyetlerini anlata-
rak de¤il, bu konuyu sonraya b›rakarak öncelikle yukar›da belirtti-
¤im sorunlara de¤inerek bafllayaca¤›m.

De¤erli Arkadafllar›m, De¤erli Konuklar,
Tarihten ders almayan ve ça¤› de¤iflimlerine ayak uydurmayan ku-
rumlar›n ve toplumlar›n ayakta kalmas› mümkün de¤ildir. Tarih bu
konuda ac› derslerle doludur. Ça¤lar kapan›r, yeni ça¤lar aç›l›r, sis-
temler çöker, yeni sistemler kurulur. Bu bitmek tükenmek bilme-
yen de¤iflim süreci, hoflumuza gitse de gitmese de dünya düzeni-
nin bir gerçe¤idir. Bu de¤iflim sürecinin bilincinde olan toplumlar
daha da güçlenerek ve geliflerek ayakta kal›r. Uyum sa¤layama-
yanlar ise ne yaz›k ki yok olur.

Dünyadaki de¤iflim rüzgarlar›na göz atmadan evvel san›r›m ülke-
mizin ekonomik foto¤raf›n› çekmekte fayda vard›r.

Son aylardaki olumlu geliflmeye ra¤men enflasyonun kronikleflerek
% 100’lerde seyretti¤i, son 2 y›lda 5 hükümetin kuruldu¤u, seçim bi-
ter bitmez erken seçimin gündemde oldu¤u bir siyasi ortamda:
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Ekonomi % 8’ler civar›nda büyüyorsa,

Üretim % 10’lar civar›nda art›yor ve kapasite kullan›m oran› %
83’lere ulafl›yorsa,

Yak›n zamana kadar pamuk.f›nd›k, tütün gibi tar›m ürünlerinin % 70’ini
oluflturdu¤u ihracat›n, bugün % 85’ini sanayi ürünleri oluflturuyorsa,

Gümrük Birli¤i sürecinde bir ithalat patlamas› olmam›fl ve öncelik-
li KOB‹’ler dimdik ayakta kalm›flsa, bunlar›n temel nedeni dünya-
ya aç›lan at›lgan Türk ifladam›, cefakar sanayicimiz ve dinamik
KOB‹’lerimizdir. Enflasyon konusu aç›lm›flken bir konuya de¤in-
mek istiyorum. 

Say›n Baflbakan›m,
Gerek Zat–› aliniz, gerekse ekonomiden sorumlu bakanlar›m›z ka-
munun zam yapmamas›na ra¤men ayl›k enflasyon oranlar› beklen-
di¤i gibi ç›kmay›nca özel sektörü suçlamakta, "özel sektör zamlar›
yüzünden enflasyon düflmüyor" fleklinde olay› kamuoyuna sun-
maktas›n›z. Burada bir büyük yanl›fl ve bir büyük haks›zl›k vard›r.
fiunu kesinlikle ifade ederim ki, enflasyon sebebi özel sektör de¤il-
dir ve olamaz. Enflasyonun sebebi devlettir. Gayet tabiidir ki, zam
yapmayan kamu kurumlar›n›n zarar› devlet bütçesinden görev za-
rar› diye karfl›lan›r, ancak zarar eden bir flirketin sonu ya iflas, ya
da konkordatodur.

Kald› ki, kaynaklar› k›t ülkemizde özel sektör ifllerini, ancak borç
alarak sürdürmektedir. fiimdi Say›n Baflbakan›m, kredi faizleri düfl-
tü de mi biz fiatlar›m›z› afla¤›ya çekmedik?

Yüzde 50’ye yaklaflan kurumlar vergisi vergi reformu ile afla¤›ya
düfltü de mi biz fiatlar› afla¤›ya çekmedik? Döviz kurlar›nda art›fl
y›ll›k % 80-90’lardan yatta bazen 1994’te oldu¤u gibi gecede %
300’lerden gerilere geldi de, ithalat maliyetlerimiz ucuzlad› da, biz
mi fiatlar›m›z› afla¤›ya çekmedik?
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Devletin y›ll›k % 120 ile borçland›¤› bir ortamda devlet ortada kay-
nak m› b›rakt› da, özel sektör bu kaynaklar› al›p kullanabildi?

San›yorum ekonomiden sorumlu devlet bakanlar›m›z, özel sektö-
rün iflle¤iflini gözard› ederek size yanl›fl bilgi veriyorlar. Umar›m bu
toplant› sonras›, bu görüfl sona erer. Ben bu kez daha ve alt›n› çi-
zerek söylüyorum, enflasyonun sebebi, kesinlikle özel sektör de¤il-
dir. Enflasyona yol açan, devletin, bugünkü hantal yap›s› ve içine
düfltü¤ü borç bata¤›ndan ç›kamamas›d›r.

De¤erli Delegeler, Muhterem Konuklar,
Kim ne derse desin tüm sorunlara ve s›k›nt›lara ra¤men, Türk Özel
Sektörü çok zor da olsa; "Bafl›n› alm›fl gidiyor ve dünya ekonomisi
ile bütünlefliyor". Ancak arkada kalan siyasetçiler ve siyasetle eko-
nominin iç içe girdi¤i devletçi ekonomik sistem, arkas›ndan yap›-
flana yap›fl›rcas›na, daha ileri gitmesini engelliyor.Nas›l engelleme-
sin ki? Son 15 y›lda gelen giden hükümetlerin birbirinin kuca¤›na
atarak, ya da kucaklar›nda bulduklar›n› söyledikleri flu ekonomik
ve siyasi manzaraya bak›n:

Düflme e¤ilimine ra¤men, enflasyon oran› % 93’lerden seyrediyor.

Bütçe aç›klar›n›n, y›l sonunda 4 katrilyon olaca¤› öngörülüyor.

14,8 katrilyonluk bütçenin % 63,7’si personel ve faiz ödemelerine
gidiyor.

Vergi gelirlerindeki at›fla ra¤men, vergi gelirleri faiz ve maafl öde-
melerini karfl›layam›yor.

Bütçe harcamalar›n›n gayri safi milli has›laya oran› artarak devam
ediyor ve bu y›l % 30,1 olaca¤› ön görülüyor.

Sosyal güvenlik kurumlar›na yap›lan harcamalar, bütçede % 9,5’la
üçüncü s›raya yükseliyor ve aç›klar› % 1,4 katrilyona ulafl›yor.
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‹ç borçlar 8 katrilyona dayanm›flt›r.

Hükümetin bir fedakarl›kla gerçeklefltirdi¤i 8 y›ll›k e¤itim hariç,
adalet ve sa¤l›k gibi temel altyap› harcamalar›n›n pay›, bütçede
azalmaktad›r.

Görüldü¤ü gibi, kamu sektörü, özel sektörün dinamizmini arkadan
izlemek bir yana, önünde büyük bir engel oluflturmaktad›r.

Siyasi istikrar aç›s›ndan da durum hiç umut verici de¤ildir. Nas›l
umut versin ki:

T›kanma noktas›na gelen ekonominin önünü açacak yap›sal de¤i-
flimleri gerçeklefltirme yerine, hükümet ile hükümeti destekleyen
muhalefet partisi birbirlerini sürekli erken seçimle tehdit etmektedir.

Sermaye piyasalar›, seçim tehditlerine kilitlenmifl duruma gelmifltir.

Ekonomide acilen ihtiyaç duydu¤umuz yap›sal düzenlemeler için,
baflta vergi reformu ve sosyal güvenlik tasar›lar› olmak üzere, ge-
rekli yasalar Meclis’ten ç›kar›lamamaktad›r.

Milletvekilleri Meclis’e gelmemekte ve Say›n Baflbakan›m›z bun-
dan flikayet etmektedir.

Seçmenlerin büyük ço¤unlu¤u, siyasi partilerden umudu kesmifl
ve siyasi parti enflasyonunun yafland›¤› bir ülkede, oy verecek par-
ti bulamamaktad›r.

De¤erli Arkadafllar›m,
Tüm bunlar› mevcut hükümeti ve milletvekillerimizi suçlamak için
söylemiyorum. Bütün bu ekonomik ve siyasal sorunlar, gelmifl geç-
mifl hükümetlerin birbirinin kuca¤›na att›¤› ve kar topu gibi büyü-
müfl sorunlard›r. Asl›nda bu sorunlar› hükümetimizin kuca¤›na ki-
min att›¤› çok aç›kt›r. Bunun faili, kendi iflleyiflindeki aksaklar› dü-
zeltmeyen, hep gelece¤i erteleyen ve 10 y›lda bir t›kanan siyasal
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sistemimiz ile, bu sistemi besleyen devletçi ekonomi sistemimiz-
dir. Bu sistemi, 21 yüzy›l›n geliflmeleri do¤rultusunda de¤ifltirmek
zorunday›z; bu k›s›r döngüyü k›rarak, ça¤dafl demokrasiyi ve reka-
betçi piyasa ekonomisini tüm kurul ve kurallar› ile tesis etmek
mecburiyetinde¤iz.

Dünya Bankas› hesaplar›na göre, dünyan›n en büyük 17’nci ekono-
misine sahip olan bu ülke, geliflmifl bir dünya devleti olmay› hak
edecek bir potansiyele sahiptir. Ama sistem, bir türlü yakas›n› b›-
rakm›yor. Sürekli ayn› sorunlar› ve engelleri karfl›m›za ç›kar›yor. Ve
d›flar›ya karfl› kullanaca¤›m›z enerjimizi tüketiyor. Çünkü sistem t›-
kanm›flt›r.

Bunu sadece ben söylemiyorum. Siyasetçilerin kendileri de söylü-
yor. En yetkili baflbakanlar,siyasi parti liderleri "bu devlet çökmüfl-
tür"; "bu sistem t›kanm›flt›r" diye meydanlarda ba¤›rm›yorlar m›?
Bunu diyenler, bunun gere¤ini yapmak zorundad›rlar. Bizde diyo-
ruz ki: "evet bu sistem t›kanm›flt›r". Ama tüm sorunlara ra¤men,
"devletimiz dimdik ayaktad›r". 

Geliniz; devletimizin bekas› için, daha da yücelmesi için, el ele ve-
relim, ifl birli¤i yapal›m, birleflelim ve bu ülkeyi ulu önder Ata-
türk’ün vasiyetleri do¤rultusunda "muas›r medeniyetler" seviyesi-
ne ç›kartal›m. Ama siyasetçilerimiz siyasi ikballerini ve ihtiraslar›n›
aflam›yorlar.

Muhterem Konuklar ve ‹fl Alemimizin De¤erli Temsilcileri,
Türkiye bu k›s›r döngüyü k›rmak zorundad›r. Dünyada yeni bir ça-
¤›n aç›ld›¤› 21. yüzy›l›n efli¤inde; 

Tüm ülkeler yeni kalk›nma stratejileri gelifltirirken, 

Avrupa Birli¤i Ülkeleri, tek para birimine geçme haz›rl›¤› yaparken,
Dünyan›n dev firmalar›, flirket evlilikleri yaparak, global rekabet
güçlerini art›r›rken,
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Bilgi otoyollar› ve elektronik ticaret h›zl› yayg›nlafl›rken,

Bizim bu de¤iflmelere duyars›z kalmam›z ve ayn› sorunlar› tekrar
tekrar yaflamam›z kaderimiz olamaz.

Siyasi ikbal ve ihtiras u¤runa, hiç kimsenin;

Bu milletin önünü t›kamaya,

Halk›m›z›n ça¤dafl medeniyetler seviyesine ulaflma yolundaki umu-
dunu k›rmaya,

Toplumumuzu k›s›r bir döngü içinde tutarak, bir biri ile z›tlaflmas›-
na ve toplumsal gerginli¤i t›rmand›rmaya,

Dar gelirli guruplar› ça¤dafl› sistemler peflinde koflturmaya ve y›k›-
c› bölücü faaliyetlerin kuca¤›na itmeye, hakk› yoktur.

Bunlar› politika yapmak için söylemiyorum. Bizim siyasi partilerle
ve siyasetçilerle u¤raflmak gibi bir derdimiz de yoktur. Bizim der-
dimiz, Türkiye’nin içine girdi¤i k›s›r döngüyü k›rmas› ve iflalemimi-
zin önünün aç›lmas›d›r. Bu; tüm olumsuzluklara ra¤men, ekonomi-
mizi ayakta tutan Türk ‹flalemini, temsil etmenin a¤›r sorunlulu¤u-
nun bir gere¤idir.

Bu sorunlar› dile getirmek ve çözüm önerilerini sunmak bizim asli
görevimizdir. Hangi hükümet gelirse gelsin, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birli¤i, yap›lan yanl›fll›klar› elefltirmekten ve yasalar çerçeve-
sinde karfl› ç›kmaktan çekinmez. 

1997 bafllar›nda 54’üncü hükümete yönelik elefltirilerimizi hat›rla-
man›z› isterim. Ülkemizde bir yandan gittikçe artan kamu aç›klar›,
enflasyon, faiz ve iç borçlanmalarla ekonomik dengeler yerine
oturmazken; di¤er yandan da laik hukuk devletimizin niteli¤ini ze-
deleyici giriflimlerle, siyasi dengeler de sars›lmak istenmemifltir.
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Böylece ekonomik istikrars›zl›¤a ek olarak, baz› haddini bilmezleri
rejim tart›flmalar›na kadar varan söylem ve davran›fllar› ile, ülke
gündemine siyasi belirsizlik tafl›nmak istenmifltir. Böyle bir ortam-
da Birli¤imiz sessiz kalabilirdi. O zaman ne olurdu, bilmem. Ancak
içine sürüklenmeye bafllat›lmak istenildi¤imiz o gidifli durdurmak
için Birli¤imiz, Oda ve Borsa Baflkanlar›m›z›n, genel kurulumuzun
ve konseylerimizin sayg› de¤er delegelerinin öneri ve telkinleri ile,
5 sivil toplum örgütünün çok de¤erli baflkanlar›yla bir araya gele-
rek tehlikeli gidifle karfl› ç›k›lm›flt›r. Huzurlar›n›zda, bu de¤erli bafl-
kanlar›ma sizler ad›na teflekkür ve flükranlar›m› sunuyorum ve
kendilerini alk›fll›yorum. Ülkemizin her taraf›na yay›lm›fl,en güçlü
örgütsel kurulufllar olarak, tepkilerini ve düflüncelerini Meclis’e ve
kamuoyuna en etkin flekilde yans›tm›fllard›r.

Böylece, Yüce Meclisimizin siyasi ve bir dar bo¤az› demokratik bir
biçimde aflmas›na ve 55’nci Hükümet’in kurulmas›na en büyük
deste¤i vermifllerdir. Bugün de, siyasetçileri vergi ve sosyal güven-
lik gibi acil yap›sal reformlar› gerçeklefltirerek yasal düzenlemele-
ri ç›karmada gecikmesi, siyasi partiler ve seçim kanunlar›n› de¤ifl-
tirmeden erken seçimi gündeme getirmeleri nedeniyle fliddetli
elefltirmekteyiz.

Ancak, 8 y›ll›k e¤itim gibi büyük bir olay› uygulamaya koyma, disip-
lini sa¤lama ve özellefltirmeye canl› bir flekilde bafllama nedeniyle-
de taktir ediyoruz. Dolay›s›yla biz her zaman yanl›fll›klar›n karfl›s›n-
da ve do¤rultular›n da destekçisi olaca¤›z. Bu ilkemizden hiçbir za-
man vazgeçmeyece¤iz.

E¤er bu yapt›klar›m›z baz›lar› taraf›ndan "siyaset yapmak" olarak
tan›mlan›yor ise; "evet: biz yap›yoruz". ‹ster 54’üncü, ister 55’inci,
isterse 56’nc› olsun; hangi hükümet gelirse gelsin, TOBB do¤ru bil-
diklerini söylemeye devam edecektir.

Biz, tüm ülkeye yay›lm›fl 340 Oda ve Borsas› ile, Türk Özel Sektö-
rü’nü temsil eden, Türkiye’nin en güçlü sivil toplum örgütüyüz. Si-
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vil toplum örgütlerinin demokrasilerdeki rolünü bilmeyen baz›lar›-
n›n, söylediklerimizi siyasi olarak yorumlamas› do¤ald›r.

Çünkü Türkiye’de siyaset ve ekonomi iç içe girmifltir. Biz de bun-
dan flikayet ediyoruz.

E¤er, devlet elini ekonomiden çekmifl ve asli fonksiyonlar›na dön-
müfl olsayd›, bizim konuflmalar›m›z siyasi olarak yorumlanamazd›.
Çünkü, ekonomi kendi kurallar› çerçevesinde iflleyecekti. Her ge-
len hükümet de, kendi kafas›na göre müdahale etmeyecek, dola-
y›s›yla, bizde flikayetçi olmayacakt›k.

E¤er, devlet daha etkin olmak için küçültülmüfl olsayd› ve bütçe
aç›klar› olmasayd›, biz enflasyondan yak›nmayacakt›k. Çünkü,
böyle büyük bir sorun olmayacakt›.

E¤er devlet bankalar› özellefltirilmifl olsayd›, biz KOB‹’lerimiz için
"kredi" diye ba¤›rmayacakt›k. Çünkü finansal sistem kendi uygun
mekanizmas›n› kuracakt›. Halbuki flimdi ne yap›l›yor? Tüm KOB‹’ler
ile esnaf ve sanatkarla, bir kamu bankas›n›n üstüne y›¤›l›yor ve
onun görev zararlar›n› dahi ödeyemiyoruz.

E¤er vergi reformu tasar› ç›kar›lm›fl olsayd›, biz de kay›ts›z ekono-
mi haks›z kazanç sa¤l›yor ve rekabeti bozuyor diye siyasetçilerimi-
ze flikayette bulunmayacakt›k. Çünkü herkes kazand›¤› ölçüde ver-
gisini verecekti ve kimse rekabette avantajl› olmayacakt›.

E¤er siyasi partiler ve seçim kanunlar› de¤ifltirilmifl olsayd›, biz de
k›s›r siyasi çekiflmeleri b›rak›n›z ve yap›sal düzenlemeleri meclis-
ten geçiriniz diye ba¤›rmayacakt›k. Çünkü millet ve milletin vekili
kendi oylar› ile gerekeni yapacaklard›.

Dolay›s›yla, biz de sistemden flikayet etmek yerine, dünya piyasa-
lar›ndaki f›rsatlar› kollama, yeni pazarlar bulma, ve pazar paylar›-
m›z› geniflletmek için yeni vizyon ve stratejiler gelifltirmeye çal›fl›-
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r›z. Ama mevcut sistemde bunu yapmak mümkün de¤ildir. Çünkü
önümüzü görmek ve uzun vadeli düflünmek oldukça zordur.

De¤erli Arkadafllar›m, 
Huzurlar›n›zda siyasetçilerimize bir kez daha seslenmek istiyorum:
Geliniz; dünün muhasebesini bugünkü defterler üzerinden yapma-
yal›m. Olan ne ise geçmiflte kals›n. K›s›r siyasi çekiflmelerin ne si-
ze, ne de bu ülkeye faydas› vard›r. Bu sistem hepimizi anlams›z bir
z›tlaflma ve çekiflme içine koymaktad›r.

Geliniz, birlik olal›m, beraber olal›m, birleflelim ve Türkiye’mizin
ça¤dafl bir dünya devleti olmas› için; finansal sistemden vergi sis-
temine, sosyal güvenlik sisteminden adalet sistemine, siyasi parti-
ler ve seçim sisteminden merkezi yönetim sistemine kadar gerek-
li yap›sal de¤ifliklikleri gerçeklefltirelim.

Geliniz; bu güzel ülkemizi 2000’li y›llar›n ça¤dafl dünya devleti yap-
mak için, ço¤ulcu demokrasiyi ve rekabetçi piyasa ekonomisini
tüm kurul ve kurallar› ile tesis edelim.

Geliniz; modern ve geliflmifl bir Türkiye yaratmak için, "fikri hür,
vicdan› hür" nesiller yetifltirelim.

Geliniz; bozulan gelir da¤›l›m› düzeltelim, insanlar›m›z›n hayali ve
ça¤d›fl› sistemler peflinde koflmas›n› ve y›k›c›-bölücü faaliyetlerin
kuca¤›na itilmesini önleyelim.

Art›k Türkiye’nin, ça¤›n gere¤i olan de¤iflimleri gerçeklefltirmesi ve
kendisinden beklenen at›l›m yapman›n zaman› gelmifltir. Türk insa-
n› her zaman oldu¤u gibi, ça¤dafl dünyan›n sayg›n bir üyesi olarak
kalmak istemektedir. 

Tüm dile¤imiz, ülkemizin 21. yüzy›l›n geliflme ve de¤iflimleri do¤-
rultusunda, kendi sistemindeki aksakl›klar› gidererek, dünya siya-
seti ve ekonomisi ile bütünleflmesi ve insanlar›m›z›n müreffeh bir
hayat yaflamas›d›r.
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De¤erli Konuklar, De¤erli Delegeler,
1996 y›l› genel kurulumuzda heyetimize sundu¤umuz yüce emane-
ti yönetim kurulu teflkil eden arkadafllar›mla birlikte 2 y›l boyunca
gayret içerisinde y›lmadan, usanmadan, ülkenin dört bir yan›n› ka-
r›fl kar›fl gezerek, gece-gündüz demeden çal›flt›k. Aradan geçen iki
sene sonunda ulaflt›¤›m›z baflar› sizlerin katk›s› ve deste¤i ile olufl-
mufltur. Görev süremiz boyunca;

Sizlere güvendik,
Sizlere dayand›k,
Sizlere dan›flt›k ve görüfl ald›k.

Bu deste¤iniz için hepinize gönül dolusu flükran borçluyum. Sa¤
olun, var olun. Çal›flan herkesin oldu¤u gibi bizlerin de baz› hatala-
r› olmufl olabilir. Ancak bunu da sizlerin engin ve yüce hoflgörünü-
ze s›¤›narak, hata yapmayan›n icraat da yapamayaca¤›n› bilmenizi
isterim. fiimdi sizler bu kürsüden flunu söylemek istiyorum;

Güç ve kuvvetimizi, birlik ve beraberli¤imizi bölmeye çal›flan zihni-
yete dur diyelim.

Konseylerimizin etkin bir flekilde çal›flmas› Birli¤imizin Meclis gö-
revini yapmas› için yetki ile donat›n. Her üç ayda muhtelif bölge-
lerde siz delegelerle ve Oda ve Borsalar›m›z›n, De¤erli Meclis ve
Yönetim Kurulu Baflkanlar› ile bölge toplant›lar› yapal›m. Görev
verdi¤imiz yönetim kurulu icraadlar›n› denetleyelim ve ona yol gös-
terelim.

Ama asla ve asla bölünmeyelim.

Siyasi partilerimiz bölündü de ne oldu? Biz, birbirimize kenetlene-
rek güçlendik. Kimse bizden korkmas›n. Biz, dürüst ve namuslu
görev yapanlar›n daima yan›nda olduk ve yan›nda olmaya devam
edece¤iz. Biz, kurumlar›n› iyi idare etmeyen, ülkeyi temel ilkelerin-
den sapt›rmaya çal›flan zihniyetin karfl›s›nda olduk ve karfl›s›nda
olmaya devam edece¤iz.
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Parti ve siyasi ç›karlar› bir kenara b›rakarak, ülkeyi 2000’li y›llar›n
ça¤dafl bir ülkesi yapal›m. Gençlerimizi modern ve geliflmifl bir Tür-
kiye yaratmak üzere e¤itelim.

Gelir da¤›l›mdaki çarp›kl›klar› önleyelim.

‹flçi ile, iflvereni ile, esnaf› ile, memuru ile, asker ve polisi ile, dul ve
emeklisi ile, talebesi ile birlik ve beraberlik için mutlulu¤u yakala-
m›fl bir Türkiye yaratal›m.

Biz, bu hedefi gerçeklefltirmek için yola ç›km›fl bulunuyoruz. Ulu
Önder Atatürk’ün dedi¤i gibi: "Dinlenmemek üzere yürümeye karar
verenler, asla ve asla yorulmaz". Biz de bu yolda, asla yorulmaya-
ca¤›z. 2000’li y›llarda daha ça¤dafl bir Türkiye dile¤i ile hepinize
sayg›lar›m› sunuyorum.
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54. GENEL KURUL - 29 MAYIS 1999 

Say›n Cumhurbaflkan›m, 
Say›n Meclis Baflkan›m, 
Çok de¤erli Misafirler, 
Türkiye'nin Her Taraf›ndan Gelmifl Benim Meflakkatli Delegelerim, 

Hepinizi TOBB Yönetim Kurulu ad›na sayg›yla selaml›yorum. 

Say›n Cumhurbaflkan›m, 

Bu genel kurul toplant›s›, san›yorum, TOBB'nin 47 y›l boyunca yap›-
lan genel kurullar›m›z içinde en önemlilerinden biridir. Kuruldu¤u
günden beri genel kurulumuz, sadece delegelerin sorunlar›n›n tart›-
fl›ld›¤› forumlar olmaktan çok, ülkemizin sorunlar›n›n tart›fl›ld›¤›, çö-
züm önerilerinin üretildi¤i toplant›lar haline gelmifltir. Bu anlamda,
TOBB Genel Kurul tutanaklar›na ve konuflmalara bir göz at›l›rsa,
Türkiye'nin ekonomik geliflim sürecini yak›ndan gözleyebilirsiniz.

Türkiye'nin dört bir yan›ndan seçilerek gelen delegelerimizin bu-
günkü düflünce ve hissiyatlar›na de¤inmeden di¤er konulara geç-
meyece¤im; geçemeyece¤im, zira, bu salonda bulunan tüm dele-
geleri ve dolay›s›yla Türkiye'yi saran ekonomik s›k›nt›lar anlafl›lmaz
ise di¤er konular›n da tart›fl›lmas› anlams›z olur.

Genel kurulumuz hem ekonomik hem de toplumsal sorunlar›n
önem arz etti¤i ve seçimlerden hemen sonra yap›lm›fl olmas› bu
genel kurulumuzu daha anlaml› k›lmaktad›r. Bu vesileyle baz› dü-
flüncelerimi sizlerle paylaflmak istiyorum.

Zannederim ki, seçim sonuçlar› ve seçmenin verdi¤i mesajlar ülke
gündemini uzun süre meflgul edecektir. Siyasete kat›lma hakk›,
kendisine seçimden seçime verilen vatandafllar, kendilerinin tak-
dir ettikleri kiflileri de¤il, Seçim Kanunu ve Partiler Kanunu gere¤i
liderlerinin seçti¤i kiflilere oy verme durumuyla karfl› karfl›ya b›ra-
k›lm›flt›r. Buna ra¤men, Yüce Türk Milleti, seçime yüksek oranda
kat›l›m›yla demokrasiye tam anlam›yla sahip ç›km›flt›r.
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Seçim sonuçlar› göstermifltir ki, halk›m›z, irticaya, bölücülü¤e, di-
nin siyasete alet edilmesine, yolsuzluklara ve k›s›r çekiflmelere dur
demifl, Atatürk ilke ve ink›laplar›na ba¤l›, dürüst, temiz ve fleffaf bir
yönetim istedi¤ini net bir flekilde ortaya koymufltur.

Seçimlerden ç›kan bu tablonun, siyasi partiler ve bu partilerin yö-
neticileri taraf›ndan iyi bir flekilde irdelenmesi ve gerekli derslerin
ç›kar›lmas› düflüncesindeyim.

Özellikle icraat› ibra edilmeyenlerin, mutlak surette söylemlerini ve
programlar›n› ciddi flekilde analiz etmeleri gerekti¤i kanaatinde-
yim. Böylece, Türkiye'de demokratik geleneklerin yerleflmesi ve
kökleflmesi mümkün olacakt›r.

Yüce Atatürk'ün gösterdi¤i yönde cumhuriyete, laikli¤e ve hür de-
mokratik sisteme sahip ç›kan Türk Milleti, milli birlik ve beraber-
lik içinde ülke sorunlar›n›n çözülmesini ve güzel ülkemizin ekono-
mik ve sosyal yönden geliflmesini her zamankinden daha fazla ar-
zu etmektedir. Bu noktada aç›kça ifade etmek isterim ki, Türkiye,
geçmiflin kötü an›lar›yla de¤il, gelece¤in cesaret ve hoflgörüsüyle
yönlendirilmelidir. Ortak bir kültürü yaflayan, ortak bir geçmifli dü-
flünen bir toplum olarak birbirimize kenetlenmemiz ve hür parla-
menter sisteme, demokrasiye, cumhuriyet ilkelerine sahip ç›kma-
l›y›z. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunlar› bu sistem içinde
çözüme kavuflur. Bizce, sand›ktan bu mesaj ç›km›flt›r Say›n Cum-
hurbaflkan›m.

De¤erli Delegeler,
Geçen y›l gündeme gelen konulardan biri de adalet reformudur.
Y›llardan beri bu konu gündeme getirilmesine ra¤men, ne yaz›k ki,
siyasi iktidarlar ve partiler bu konuda hiçbir ciddi ad›m atamam›fl-
lard›r. Oysa hepimiz biliyoruz ki, adalet mülkün temelidir; yine bili-
yoruz ki, geç kalan adalet adaletsizliktir. Geçmifl siyasi iktidarlar›n
neredeyse tamam›, yürütme ve yarg›y› bask› alt›nda tutmufllard›r.
Altyap› ve ekonomik imkans›zl›klar›n yan› s›ra, de¤iflimi yakalaya-
cak yasalar haz›rlanamamakta, ifl hayat›n›n görüflü al›nmadan ç›-
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kar›lan yasalar da bofllukta kalmakta, uygulanamamaktad›r. Yarg›-
n›n içinde bulundu¤u bu durum, çetelerin, mafyan›n, illegal örgütle-
rin filizlenmesine yol açmakta ve hepimizi üzen tablolar ortaya ç›k-
maktad›r. Yarg›da hakk›n› alamayan ya da geç alanlar›n baflvurdu-
¤u bu yasalara ayk›r› durumu ortadan kald›rman›n yolu toplumsal
ihtiyaçlara uygun yasalar›n acilen ç›kar›lmas›d›r. Hala Bankalar Ya-
sas›, Sermaye Piyasas› Kanunu gibi kanunlar ç›kar›lamam›flsa, hala
örgütlü suçlar ile mücadeleye olanak sa¤layacak yasalar ç›kar›lma-
m›flsa, bugün burada bulunan siyasi parti temsilcilerinin bu soruya
nas›l cevap vereceklerini do¤rusu merak ediyoruz.

Bir ülkede ekonomik ve sosyal her türlü sorunun sa¤l›kl› bir flekil-
de çözümü siyasi istikrara ba¤l›d›r. Kalk›nm›fl ülkelere göz att›¤›-
m›zda, bu gerçe¤i görürüz. Bu nedenle, Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nde ço¤unlu¤u olan, uyum ve istikrar içinde uzun vadeli çal›flacak
ve ülkenin acil sorunlar›na bütünüyle sahip ç›kacak bir koalisyon hü-
kümetinin kurulmas›n› takdirle karfl›l›yoruz, hükümetimize baflar›lar
diliyoruz.

Siyasi partilerimizi, k›s›r çekiflmeleri bir kenara b›rakarak ülke sorun-
lar›na sahip ç›kmaya davet ediyorum. Bu flekilde kurulmufl hüküme-
te, sizler ad›na her türlü deste¤i verece¤imizi alt›n› çizerek ifade et-
mek istiyorum.

Siyasi ikbal ve ça¤d›fl› ideolojileri istismar edenlerin; bu milletin önü-
nü t›kamaya, toplumsal z›tlaflma ve gerginlik yaratmaya, y›k›c› ve bö-
lücü ak›mlar› teflvik etmeye, milletimizin ça¤dafl medeniyetler sevi-
yesine ulaflma yolundaki umutlar›n› kurmaya haklar› yoktur.

Say›n Cumhurbaflkan›m, 
Eflatun, Milattan 400 y›l önce Cumhuriyet adl› kitab›nda bak›n ne
diyor: “Demokrasinin esas prensibi millet egemenli¤idir. Milletin,
kendisini yönetecekleri iyi seçebilmesi için, yetiflkin ve iyi e¤itim
görmüfl olmas› gerekir. E¤er, ulusal e¤itim gere¤i gibi sa¤lanamaz-
sa demokrasi, otokrasiye dönüflür. O zaman da uzman doktor ara-
y›fllar›na gireriz.”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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Say›n Cumhurbaflkan›m, 
Bugün laik cumhuriyetimizin, demokrasimizin, sanayileflerek büyüme-
mizin ön flart› yetiflmifl insan gücümüzün yeterli düzeye gelmesine
ba¤l›d›r. Sekiz y›ll›k kesintisiz e¤itime en büyük deste¤i TOBB ve ona
ba¤l› oda ve borsalar›m›z vermifltir ve büyük bir özveriyle de vermeye
devam ediyorlar. Böylesine önemli bir yar›flta baflar›l› çal›flmalar›ndan
ötürü tüm oda ve borsalar›m›z› huzurlar›n›zda candan kutluyorum. 

Ancak, mevcut e¤itim sistemimizin sorunlar›m›z› çözecek düzeyde
olmad›¤› da aç›kt›r. Kaliteli, araflt›rma ve gelifltirmeye yönelik, sa-
nayileflmeye ve kalk›nmaya güç katacak bilgi ve teknolojiyi yaka-
layacak insanlar yetifltirmek için e¤itim sistemimizi gözden geçir-
mekte yarar oldu¤una inan›yorum. Ancak bu flekilde, Eflatun'un
dedi¤i gibi, demokrasiye ulaflabiliriz.

Say›n Cumhurbaflkan›m, 
Seçmen, bu seçimde, ekonomik sorunlar›n bütün sektörleri etkisi
alt›na almas›na ra¤men, ekonomiyi çok iyi bildi¤ini iddia edenlere
fazla itibar etmemifl, onlar› adeta cezaland›rm›flt›r. Bu, bir de¤ifli-
min habercisidir. Y›llard›r bu kürsüden “Türkiye yeniden yap›lan-
mal›d›r” dedik. “De¤iflimi h›zland›rmak için Seçim Yasas›n› ve Siya-
si Partiler Yasas›n› mutlaka günün koflullar›na uygun hale getirme-
liyiz” dedik. Seçim sonuçlar› bunu ortaya koymufltur.

Bizi yönetmeye talip olanlarla, üreten, istihdam yaratan, üretimini
sat›p devletin bütçesini oluflturan bizlerin, bizi yönetenlerle ortak
bir yan› olmal›d›r; ama, maalesef, olam›yor.

Ülkemizde iç borç faizinin 10 katrilyon, sosyal güvenlik kurumlar›-
n›n 5-6 katrilyon, devletçe fliflirilmifl kadrolara ödenen maafllar›n 5
katrilyon ve sadece 2 kamu bankas›n›n y›ll›k görev zararlar›n›n 5
katrilyon oldu¤u bir ortamda yat›r›ma harcanacak kayna¤› nereden
bulaca¤›z sorusuna cevap bulmakta güçlük çekiyorum.

Reel sektörü etkisi alt›na alan, ekonomik krize “sadece d›fl etken-
lerden kaynaklan›yor” demenin ne kadar yanl›fl oldu¤unu teflhis et-
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memiz gerekir. Ekonomik kriz devam ederken, vergi yasas›ndaki
üç ayl›k peflin verginin ekonomiyi kilitledi¤ini, mevduat faizlerini
vergi beyan›na tabi tutan zihniyetin, enflasyondaki inifl ç›k›fllar ne-
deniyle her geçen gün sermayesi eriyen tüccar›m›z›n iflas efli¤ine
geldi¤ini siyasilerimiz ne zaman göreceklerdir?

Kay›td›fl› ekonomimizin kay›t alt›na al›nmas› için en büyük özveriyi
biz gösterdik. Vergi reformunun haz›rlan›fl›nda yapt›¤›m›z çal›flma-
larla destek verdik. Ancak, gerek Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ge-
rekse ç›kar›lan tebli¤lerle bu yasa, ekonomimizin kriz nedenlerin-
den birisi haline geldi. Kazan›lmayan kazançlardan vergi alma un-
surunu oluflturdu. Kevgire dönen gümrüklerimizden hala kaçak
binlerce ton mal giriyor ve faturas›z muamele devam ediyor. Ne ol-
du bizim özverimize? O zaman üreten, istihdam yaratan, vergi ve-
ren kesim olarak bizlerin, bizi yönetmeye talip olanlara hesap sor-
ma hakk›m›z yok mu? 

Say›n Cumhurbaflkan›m, 
Son 25 y›lda Türkiye'de sanayiin, Türk ekonomisinin ve toplumun
nereden nereye geldi¤ini iyi irdelememiz laz›m. Seçimlerde siyasi
parti programlar›na bakt›¤›m›zda, programlar›n hep “cek cak”larla
dolu oldu¤unu görürüz. Dünya 2000'li y›llara girerken bilgi ve tek-
noloji ça¤›n› yakalama mücadelesi veriyor, biz ise otuz y›l öncesi-
nin izlerini ve söylemlerini tafl›yan siyasilerimizi dinlemek zorunda
kal›yoruz. Bundan dolay›d›r ki, süratle yap›lmas› gereken, ekono-
minin, sanayiin önünü açacak çal›flmalar› bir türlü yapam›yoruz.

Say›n Cumhurbaflkan›m, 
reel sektörün lokomotifleri, tekstil, demir-çelik, turizm, denizcilik, oto-
motiv, deri sektörleri kapasite kullan›m oranlar›n› % 64'lere düflürdü.
Piyasalarda talep daral›rken di¤er yandan yüksek faizlerle hangi
müteflebbis yat›r›m yapacakt›r? Türk ekonomisi bu bask›ya daha
ne kadar dayanacakt›r? 

Özellefltirmeyi bütün ülkeler bitirdi; biz hala altyap›s›n› oluflturama-
d›k. Altyap›s› oluflturulmam›fl bir özellefltirmenin yanl›fll›klar›n› ya-
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fl›yoruz. Altyap›s› oluflmufl, fleffaf, yeni teknoloji projelerini hayata
geçirecek, çal›flan› ma¤dur etmeyecek özellefltirmenin özlemini
yafl›yoruz.

‹malat sanayii bitme noktas›na gelmifltir.

Tekstilde çok büyük s›k›nt›lar yaflan›yor. Türkiye'nin muhtelif böl-
gelerinde en son teknoloji ile kurulan fabrikalar, bankalar›n k›ska-
c›nda kapanmaktad›r.

Dayan›kl› tüketim mallar› ve otomotiv sektörlerinde büyük darbo-
¤azlar olufluyor.

Demir-çelikte üretileni satam›yoruz.

Ka¤›t ve ka¤›t ürünleri, karton, ambalaj sanayii bir içindedir.

G›da sektörü mücadele etmektedir.

‹thalattaki düflüfl 1999 Ocak ve flubat aylar›nda en yüksek nokta-
ya gelmifltir.

‹hracatta ac›mas›z bir rekabetle karfl› karfl›yay›z. Maliyetler her ge-
çen gün artarken rekabet koflullar› ortadan kalkmaktad›r. 

Vergi gelirlerimizin artmas› beklenirken reel olarak artm›yor, azal›-
yor. Buna paralel olarak istihdam geriliyor, bütçe aç›klar› gittikçe
büyüyor, iflini kaybeden, fabrika kapatan, kayd›n› sildiren müte-
flebbislerin say›s› her geçen gün art›yor.

Bütçe aç›klar›, reel faiz oranlar›n›n yüksek olmas›, güvensizlik, be-
lirsizlik ve siyasi istikrars›zl›k nedeniyle enflasyon tehlikesi yeniden
hortlama e¤ilimi gösteriyor. Öyleyse, Türkiye'de gerilim yaratarak
istikrars›zl›¤a neden olanlar faizlerin düflmesini istememektedirler.
Bugün piyasada günü gelmifl çekler karfl›l›ks›z ç›kmaktad›r. Bir ifla-

598

BAfiKANLARIN GENEL KURUL KONUfiMALARI

602



dam› olarak bizlere ödenen çeklere, ertelenen borçlara, vadeli sa-
t›fllara faiz uygulayam›yoruz; ama, bankalar öyle mi? Hay›r; banka-
lar, yasayla korunduklar› için bir gün bile gecikseniz faizini ödemek
zorunda kal›yorsunuz. Buna inanmak için bankalar›n takipteki
borçlar›na bakmak yeterlidir diye düflünüyorum. Bu borçlar› öde-
mek için fabrikalar›m›z›n anahtarlar›n› bile teslim etsek yetmeye-
cek. Ald›¤› kredilerin faizlerini ödeyemeyen ve temerrüde düflen
ifladamlar›m›z›n dertlerine çare bulmal›y›z.

KOB‹'lerin durumu ise gittikçe kötülefliyor. Kar yok, tasarruf yok.
KOB‹'lere mutlaka kaynak bulmam›z gerekir. Halk Bankas›’n›n ver-
di¤i krediler yetersiz kalmaktad›r.

Turizm sektöründe ise beklenenin çok gerisinde bir durum gözlen-
mektedir. Özellikle terör olaylar›ndan en çok etkilenen bu sektörün
sorunlar›n› aflmak için TOBB olarak Türkiye'nin d›flar›daki kötü ima-
j›n› silmek için 5 trilyon Türk liral›k bütçe oluflturduk. Hükümetimizin
de bu konuda yeni bütçeye kaynak koymas› zorunlu hale gelmifltir.

Türkiye'nin gelece¤ini ipotek alt›na alan, sanayiini tahrip eden so-
nuçlar hepimizin sorumlulu¤undad›r.

Ne s›k›nt›m›z olursa olsun üretece¤iz, insanlara afl ve ifl verece¤iz,
onlar› afls›z ve iflsiz b›rakmayaca¤›z. Türkiye'nin gelir bütçesini
oluflturaca¤›z, ama ekonomide devlet harcamalar›nda söz sahibi
olamayaca¤›z. ‹flte s›k›nt› burada de¤erleri arkadafllar›m.

Bilinen bir gerçek var ki, Türkiye kaynak ar›yor. IMF ile yap›lan gö-
rüflmeler gösterdi ki, d›fl kayna¤›n çözümü Bankalar Yasas› ve Sos-
yal Güvenlik Yasas›n›n ç›kmas›n› bekliyor. Bu konudaki program ve
hedefleri belirlemeli ve oturup konuflmal›y›z. Yap›sal reform gerek-
tiren bu konular› bir bütün içerisinde ele almal› ve bütünlü¤ü boz-
madan yapmal›y›z. Hükümet, aç›k bütçe anlay›fl›yla yoluna devam
edemez. Devlet, harcamalar›n› disiplin alt›na almal› ve kaynak ya-
ratacak yeni düzenlemeleri uygulamaya koymal›y›z; ama, bunu ya-
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parken KDV oranlar›n›n yükseltilmesi suretiyle de¤il, KDV oranlar›-
n› daha da afla¤› çekerek, tabana yayarak, vergi mükelleflerini ar-
t›rarak yapmal›y›z. Bu konuda hükümetin alaca¤› karar› fliddetle
protesto ediyoruz. 

Say›n Cumhurbaflkan›m, 
Türkiye, etkin ve baflar›l› olmak zorundad›r ve dünyay› gerçek yö-
nüyle tan›mal›d›r.

Partilerimiz ve liderlerimiz, arzu ve düflüncelerini ihtirasa dönüfltür-
memelidirler. Kamplaflmalara neden olacak tutum ve davran›fllar-
dan kaç›nmal›y›z. Zamana karfl› baflar›l› olmam›z isteniyorsa, özel
sektörün sesine kulak verilsin. Bizler Türk özel sektörü olarak hu-
zurlu bir Türkiye istiyoruz. Çal›flmak, üretmek, istihdam yaratmak,
ihracat›m›z› gelifltirmek istiyoruz. Bu nedenle, Atatürk ilke ve ink›-
laplar›na inan›yor, güveniyor ve sahip ç›k›yoruz.

Sand›kta yetki verdi¤imiz siz de¤erli siyasilerimiz, lütfen sayd›¤›-
m›z bu önümüzdeki engelleri kald›r›n›z, Mecliste bekleyen acil ya-
sa tasar›lar›n› tatil vermeden bir an önce ç›kar›n›z. Ülkemizin kal-
k›nmas›, geliflmesi ve zenginleflmesi için el ele verelim ve yar›n›n
modern Türkiye'sini birlikte yaratal›m. Vatandafllar›m›z bunun öz-
lemini tafl›yor.

Unutmayal›m ki, toplumlar var oldu¤u sürece ekonomik ve sosyal
sorunlar olacakt›r. Önemli olan, bu sorunlar› do¤ru teflhis edip za-
man›nda uygulanacak do¤ru politikalarla çözümlerini üretmektir.
Bir milyonu aflk›n üyesi, 341 oda ve borsas›yla Türkiye'nin en güç-
lü sivil toplum örgütü olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, mev-
cut sorunlar›n afl›lmas› için kendine düflen her türlü gayret ve fe-
dakarl›¤› yapmaya haz›rd›r 

Say›n Cumhurbaflkan›m,
Türkiye, içinde yaflad›¤› bunal›m› aflabilecek gizli bir potansiyele
sahiptir. Yetiflmifl insanlar›m›zla, genç nüfusumuzla olumsuzluklar›
kadar olumlu yanlar›yla dinamik ve zeki bir toplumdur. Bugün ülke-
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mizin ö¤renci say›s›, komflumuz Yunanistan'›n nüfusundan fazla-
d›r. Bu genç dinamik nüfus ayd›nl›k gelece¤imizdir. Bu genç nüfu-
su, fleriatç›l›k ideolojisi politikas›na alet eden irtica›n eline teslim
etmek ça¤›m›z›n en büyük yanl›fl›d›r. 

Türkiye, 1923'te karanl›¤› nas›l yendiyse bugün de hortlat›lmaya
çal›fl›lan irticai bir kez daha yenmek zorundad›r. Ça¤dafllaflman›n
en do¤ru ölçüsü budur. Ulu Önder Atatürk “Bir ulus s›ms›k› birbiri-
ne ba¤l› olmay› bildikçe, onu da¤›tabilecek bir güç düflünülemez”
demifltir.

Demokrasi için hiçbir mücadeleden y›lmayan, ülke sorunlar›n› ve
çözüm önerilerini her platformda aç›k ve net bir flekilde dile geti-
ren Say›n Cumhurbaflkan›m›z›, Say›n Türkiye Büyük Millet Meclisi
Baflkan›m›z› ve de¤erli misafirlerimizi, de¤erli baflkanlar›ma huzur-
lar›n›zda flükran ve teflekkürlerimi sunuyor, hepinizi sayg› ve sev-
giyle selaml›yorum. Sa¤l›cakla kal›n de¤erli arkadafllar›m.
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55. GENEL KURUL - 27 MAYIS 2000

Say›n Misafirler,
Sevgili Delege Arkadafllar›m,

De¤erli Baflkanlar,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin 55'inci, 21. yüzy›l›n birinci ge-
nel kurul toplant›s›na hofl geldiniz.

Bu toplant›m›z, yeni bin y›l›n oldu¤u kadar yenilenmesi gereken
Türkiye'nin ve yüzünü gelece¤e çeviren Birli¤imizin de ilk genel ku-
rulu.

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki; Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin
genel kurullar›, sadece delegelerimizin sorunlar›n›n tart›fl›ld›¤› fo-
rumlar de¤ildir. Türkiye'nin sorunlar›n›n ve çözüm önerilerinin tar-
t›fl›ld›¤›, projelerin üretildi¤i platformlard›r.

‹flte bu yüzden, 21.yüzy›l›n ilk genel kurul toplant›s› da, yeni bin y›l-
da yeni projelerin, yeni çözüm önerilerin konuflulaca¤› bir ortam
olacakt›r.

Bu toplant›, ülkemizin koflullar›ndan kaynaklanan s›k›nt›lara ra¤-
men, çal›flmalar›yla, hizmetleriyle, yüzünü gelece¤e dönen milen-
yumun kurumsal yap›lanmas›na h›zla uyum gösteren Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birli¤i'nin, ülkenin gelece¤ine damgas›n› vuraca¤›
toplant› olacakt›r.

Bu toplant›, Birli¤imiz için önemli bir toplant›d›r. Çünkü, kurumla-
r›n yenilenmesinin iflaretleri, flekilsel de¤iflikliklerde de¤il, hizmet-
lerinde, faaliyetlerinde ortaya ç›kar.

Türkiye'de, kurumlar›n hatta kural›na göre yaflayamaman›n, ku-
rumsallaflamaman›n tart›fl›ld›¤› bir ortamda çal›flmalar›n› ancak
257 sayfal›k bir kitaba s›¤d›rabilen, hem de Türkiye'nin kaderini et-
kileyen, gelece¤ini flekillendiren projeleri ve faaliyetleri gerçeklefl-
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tiren bir kurumun, sorunlar›n ve çözüm önerilerini ortaya koymas›
en büyük hakk›d›r.

‹flte bu yüzden, bu kitap çok önemlidir. Hepimizin bu kitab› yani
Faaliyet Raporumuzu çok iyi incelemesini istiyorum. Çünkü bu ki-
tapta Türkiye var. Türkiye'nin gelece¤i var. Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birli¤i, bir milyonu aflk›n üyesiyle, Türkiye'dir.

De¤erli Konuklar, Sayg›de¤er Delegeler,
Türkiye, her alanda, her konuda çok zaman kaybetti. Ve bu kaybe-
dilen zaman›n faturas›n›, hem de çok a¤›r biçimde, hep birlikte
ödedik. Geriye dönüp “neden” diye sordu¤umuzda, karfl›m›za ç›-
kan cevap: istikrars›zl›kt›r.

Az önceki multivizyon gösterisinde, siyasi istikrars›zl›klar›n, k›s›r
çekiflmelerin, menfaat peflinde koflmalar›n, uygulanan popülist po-
litikalar›n, nelere maloldu¤unu somut olarak gördük. Asl›nda bütün
bunlar› yaflad›¤›m›z sorunlar› ve nedenlerini çok uzun uzad›ya tar-
t›flmam›za da gerek yok. Çünkü, s›k›nt›lar›n en büyü¤ünü yaflayan-
lar sizlersiniz. Size küçük bir örnek vereyim. Merkez Bankas› veri-
lerine göre, kamunun harcanabilir geliri 1997'de 100 kabul edilir-
se, 1999'da 31'e düflmüfl. Yani devlet, 3 y›lda harcanabilir gelirinin
üçte birini bile sa¤layamaz hale gelmifl. “Gelir düflünce, tüketimin
de düflmesi demektir” derseniz yan›l›rs›n›z. Çünkü; kamu kesimi
tüketimi, 1997'de 100 kabul edildi¤inde, 1999'da 115'e ç›km›fl.
Peki gelir 31'e düflerken, harcama 115'e nas›l ç›km›fl? Bu kadar gi-
der nas›l finanse edilmifl” diye sormaya gerek yok. Çünkü yan›t›
aç›k: 2-3 y›lda bir gündeme gelen erken seçimler, s›k s›k de¤iflen
Hükümetler, Hazineden geçinen Bankalar.

Yan›t, bugün bize “deniz bitti, karaya oturmak üzereyiz” dedirten
borçlanmad›r. Kamu kesiminin tasarruf aç›¤›, 3 y›l içinde 3 kat›n-
dan fazla artm›fl, ‹fller borçlanarak yürütülmeye çal›fl›lm›fl. Sonuç
ise tam bir felaket. Borçlanma, yeni borçlanma gere¤ini do¤urmufl,
borç borç üstüne, faiz faiz üstüne binmifl. Ve sonunda gelinen nok-
ta Eli tafl›n alt›nda olan, üreten, üretti¤i ile tasarruf etmeye bunu
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da yat›r›ma dönüfltürmeye, istihdam yaratmaya, üretti¤ini ihraç et-
meye çaba gösteren siz de¤erli ifladamlar›m›z›m önündeki kaynak-
lar borç faizi ad› alt›nda bir avuç insana transfer edilmifltir. ‹flte bu;
ifl bilmemezliktir, istikrars›zl›kt›r, çekiflmelerin ve siyasi menfaatle-
rin yüzümüze çarpt›¤› tablodur.

Sayg›de¤er Delegeler,
Ancak bugün, geçmifle saplan›p, suçlu flu ya da bu kavgas›na gir-
mek niyetinde de¤ilim. Bu sorunun cevab›n› da herkes biliyor. Bi-
zim derdimiz; Gelece¤i kurtarmakt›r, Türkiye'yi, Atatürk'ün çizdi¤i
“muas›r medeniyet” çizgisine, zaman kaybedilmeden bir an önce
ulaflt›rman›n çarelerini aramakt›r.

‹flte bu yüzden, 21.yüzy›l›n ilk genel kurulu, Türkiye için de, Birli¤i-
miz için de bir bafllang›çt›r diyorum.

Bu Genel Kurulu; Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin, yeni bin y›l-
la birlikte, bilimi, teknolojiyi temel alan, Türkiye'yi gelece¤e tafl›-
maya dönük yeni vizyonunun ve yeni misyonunun bafllang›c› ola-
rak gördü¤ümü vurgulamak istiyorum.

Sevgili Arkadafllar›m,
Ne çektikse, siyasi istikrars›zl›ktan çektik. Bunun faturas›n› çok
a¤›r ödedik. Ancak, son dönemde; sadece bizlerin de¤il, bütün
dünyan›n kabul etti¤i bir uzlaflma ortam›n› yakalad›k. Bir araya gel-
mez denilen partiler, bir araya geldiler ve ülkenin sorunlar›n› çöz-
mek için bir uzlaflma ve diyalog ortam›n› bafllatt›lar. 57. hükümet,
hem icraatlar›, hem uyumu hem de demokrasi anlay›fl›yla, hepimi-
zin gelece¤e dönük umutlar›n›n güçlenmesine neden oldu.

Ve böylesi bir uzlaflma ortam›n›n zeminini oluflturan, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi, koalisyon hükümetini sarsacak denilen Cum-
hurbaflkanl›¤› seçimini, bütün dünyaya örnek olacak bir uzlaflma
anlay›fl›yla çözdü. Uzun y›llar Türkiye'ye hizmet eden, ülkeye yön
veren, kalk›nmas›na, geliflmesine katk› sa¤layan 9. Cumhurbaflka-
n›m›z Say›n Süleyman Demirel, en büyük hizmet bayra¤›n› yeni
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Cumhurbaflkan›m›z Say›n Ahmet Necdet Sezer'e devretti.

Hat›rlars›n›z. Türkiye bu olgunluklar› pek yaflamad›. Bu ülkede
Cumhurbaflkan› seçilemedi¤i için demokrasinin kesintiye u¤rad›¤›
dönemleri gördük.

Dikkatinize sunmak istiyorum; ‹flte bu yüzden, bugün ortaya ç›kan
siyasi istikrar, hepimizin üzerinde durmas› ve korumas› gereken
tablodur.

Ve inan›n, bugün yaflad›¤›m›z sorunlar› aflmam›z›n, gelece¤in bü-
yük Türkiye'sini yaratmam›z›n anahtar› istikrar dedi¤imiz sihirli
sözcükte gizlidir. ‹stikrara giden yol da, diyalog, uzlaflma ve iflbirli-
¤inden geçer.

Bu nas›l olacak diye soran olursa, Sivil ‹nisiyatifin oluflumuna ba-
k›n derim.

T‹M ile enflasyon konusunda yapt›¤›m›z iflbirli¤ine bak›n derim...
Sivil ‹nisiyatifi oluflturan kurulufllara bak›n derim...
‹flçileri temsil eden TÜRK-‹fi, HAK-‹fi, D‹SK.
‹flverenleri temsil eden T‹SK.
Çiftçileri temsil eden TZOB.
Esnaf ve sanatkarlar› temsil eden TESK.

Türkiye'nin hür teflebbüs camias›n› temsil eden TOBB. fiimdi, ç›p-
lak gözle bakacak olursan›z, asl›nda ç›karlar› en çok çat›flacak ke-
simler, bu Sivil ‹nisiyatifin taraflar›. Ancak bu grup, tart›fl›yor, çö-
züm önerileri getiriyor, uzlafl›yor.

Laik ve Demokratik Cumhuriyetin umdelerinin savunucusu oluyor.
Ülkenin menfaatlerini, kurumlar›n›n menfaatlerinin önünde tutuyor
ve Türkiye sevdas›yla ülkeyi gelece¤e tafl›mak için çal›fl›yor. fiimdi
bu grup, yasal bir Ekonomik Sosyal Konsey yap›lanmas› için u¤ra-
fl›yor. ‹flte size diyalog, uzlaflma ve iflbirli¤i neticesinde istikrar.
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Sevgili Delege Arkadafllar›m, Sayg›de¤er Baflkanlar,
fiöyle bir düflünün. Önce Uzak Do¤u sonra Rusya ve en sonunda
da global kriz. Ard›ndan zorunlu bir seçim ve kaybedilen aylar. So-
nunda da, yüzy›l›n en büyük felaketlerinden biri olan deprem.

1999'un özeti bu. Kay›p bir y›l. Peki sonuç? Yüzde 70'e ulaflan enf-
lasyon. Gerileyen üretim ve istihdam. Tarihi rekor k›ran ekonomik
küçülme. Bu tablonun daha kötüsü ne olabilir ki. Kabul etmeliyiz
ki, Türkiye ekonomisi 1999 y›l›nda dibe vurdu. Ama y›lmad›k, yü-
zümüzü gelece¤e çevirerek, 21.yüzy›la girdik. Ac›lan ve s›k›nt›lar›
geride b›rakarak.

Bütün kesimleriyle refaha ulaflm›fl, mutlu bir Türkiye yaratmak için
çaba gösteriyoruz. Bunun iflaretleri de yok de¤il. Siyasi istikrar.
Türkiye'nin G-20'ye üye olmas›. Avrupa Birli¤i üyelik adayl›¤›. IMF
ve Dünya Bankas›'yla anlaflma. ‹htiyac›m›z olan, diyalog, uzlaflma
ve iflbirli¤i.

Türkiye, kabu¤unu k›r›yor, yenileniyor. Bunun için de yap›lmas› ge-
rekenler belli. Avrupa Birli¤i üyeli¤i için de¤il, kendimiz için, insan-
lar›m›z için, ülkemiz için, ça¤dafl ülkelerin standartlar›n› art›k yaka-
lamal›y›z. Kopenhag Kriterleri, sadece bizim de¤il, tüm Avrupa Birli-
¤i üyelerinin ve adaylar›n uymas› gereken koflullar içeriyor.

Nedir bunlar?

‹nsan haklar› ve demokratik standartlar›n yükselmesi. Biz, etnik kö-
keni ne olursa olsun, tüm vatandafllar›m›z›n, her türlü hak ve özgür-
lüklerden yararlanan, birinci s›n›f vatandafl oldu¤una inan›yoruz.

Bu alanda yap›lmas› gerekenlerin, vakit geçirilmeden, behemehal
yap›lmas› gerekti¤ini savunuyoruz.

Ekonomik alanda ise, sa¤l›kl› iflleyen bir piyasa ekonomisi ulusla-
raras› standartlarda rekabet gücü. Asl›nda Türkiye, ekonomik ola-
rak bu kriterlere çok uzak de¤il. Sorun Ülkemizin y›llard›r karfl› kar-
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fl›ya bulundu¤u ve Hükümetlerin, birbirinin kuca¤›na att›¤› ekono-
mik sorunlar, kar topu gibi gittikçe büyümüfltür.

Art›k hükümetlerin, resmi kiflilerin ve kurulufllar›n tepeden “Kalk›n-
ma stratejisi” belirlemesi yanl›flt›r. Zaten kaynaklan k›t olan ülke-
lerde, yanl›fl kararlar sonucu, bu k›t kaynaklanan gereksizce kulla-
n›ld›¤›na hep birlikte flahit olduk. Kalk›nma, yaln›zca strateji tespi-
tiyle olamaz. H›zl› nüfus art›fl›n›n, e¤itim ve kültür düzeyinin, hukuk
düzeninin, siyasal rejimin daha birçok benzer hususun kalk›nmaya
etkileri veya katk›lar›, böyle bir stratejiye nas›l s›¤d›r›lacakt›r?

Bir ulusun kaderini, ne kadar önemli olursa olsunlar, küçük bir az›nl›-
¤›n belirlemeye hakk›, yetkisi ve en önemlisi becerisi olabilir mi? Böy-
le bir yetki, ço¤ulcu demokrasi ve ancak belli bir süre iktidarda kala-
bilen politikalar›n, sorumlulu¤u ile nas›l ba¤daflt›r›labilir? En iyi kalk›n-
ma stratejisi, bizim gibi k›t kaynaklara sahip ülkelerin kaynaklar›n› kü-
çük bir seçkinler grubu de¤il. Bizlerin, yani üreten, istihdam yaratan,
üretti¤ini d›fl pazarlara sat›p döviz getiren sizlerin vermesidir.

Demokrasi, uluslar›n kendi kaderlerini belirleme flans› ise, bu flans
onlara kalk›nma konusunda neden verilmesin. Dünyan›n sanayilefl-
mifl ülkeleri bugünkü konumlar›na ço¤ulcu demokrasinin kurallar›
içinde gelmifl de¤il midir? Türkiye, tam anlam›yla, demokratik bir
hukuk devleti olma yolunda yapmak gerekenleri yapmal›.

Baflta Anayasa olmak üzere, seçim ve siyasi partiler yasa de¤iflik-
liklerini gerçeklefltirmeli, fikir ve giriflim özgürlüklerini. k›s›tlayan
kurallar düzeltmeli. 

Ekonomik alanda da, özellefltirmeden, tar›ma, sosyal güvenlikten,
vergiye, yap›sal reformlar› gerçeklefltirmeli. En önemlisi de, kamu
kesimi ve kamu harcama reformu yap›larak israf önlenmeli. Dev-
let, menfaat kap›s› olmaktan ç›kar›lmal›. Bu konuda ilk ad›m, Ara-
l›k ay›nda aç›klanan istikrar program›yla at›ld›. Bu program, önce-
likle enflasyonun afla¤›ya çekilmesini, kamu kesiminin disipline
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edilerek, borçlanma ihtiyac›n›n azalt›lmas›n› öngörüyor. Enflasyo-
nun düflürülmesinin maliyetini, bütün kesimlere yüklüyor. Ek vergi-
lerle firmalar faiz geliri elde edenler, kira art›fl› s›n›rlamas›yla mülk
sahipleri, kur ç›tas›n›n kullan›lmas›yla ihracatç›lar, maafl ve ücret
art›fl›n›n s›n›rlanmas›yla çal›flanlar, büyük bir yük alt›na girdiler.

Burada çok aç›k ve net ifade etmek istiyorum ki, biz hür teflebbüs ca-
mias› olarak, enflasyondan kurtulman›n maliyetine katlanmaya haz›-
r›z. Ancak bizimle ve halk›m›zla birlikte, kamu da gere¤ini yapmal›.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, kurumsal yap›lanmayla birlikte
Türkiye'yi gelece¤e tafl›maya dönük yeni vizyonu çerçevesinde so-
rumlulu¤unu yerine getirerek elini tafl›n alt›na sokmufltur. Herkese
örnek olmas› gereken bir tav›rla Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi ile be-
raber, en büyük ekonomik sorunumuz Türkiye Enflasyonu Yeniyor”
kampanyas›n› bafllatm›flt›r. Bu kampanya siz de¤erli delegelerimi-
zin, üyelerimizin ve halk›m›z›n sivil toplum örgütlerinin büyük des-
te¤iyle ç›¤ gibi büyüyor. ‹flte bu, toplumsal diyalog, toplumsal uz-
laflma ve toplumsal iflbirli¤idir. Sadece bu kampanya bile, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin, ülkesini gelece¤e tafl›may› hedefle-
yen yeni vizyonun ve yeni misyonun bir göstergesidir.

De¤erli Arkadafllar›m,
Ülkesini seven, sorumlulu¤unun bilincinde olan ve gere¤ini yerine
getiren kurumlar›n yapabilece¤i tek fley, bir k›v›lc›m yakmakt›r.
Türk hür teflebbüs camias›n›n önder kuruluflu Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i'nin de yapt›¤› budur. Türkiye ve Türk ekonomisi, sa-
dece ‹stanbul ya da Ankara demek de¤ildir. Türkiye'nin sorunlar›,
sadece ‹stanbul'da, Ankara'da ahkam kesmekle çözülemez.

Bizler, sizlerden ald›¤›m›z güçle, onur duydu¤umuz deste¤inizle,
Türkiye'yi gelece¤e tafl›maya kararl›y›z. Bunu gördü¤ümüz içindir
ki, Kars'tan Edirne'ye kadar ülkenin her yöresinde siz de¤erli arka-
dafllar›m›zla beraber dolafl›yor, sorunlar mahallinde tespit edip, çö-
zümler üretmeye çal›fl›yoruz. Kalk›nmada Öncelikli Yöreler baflta
olmak üzere, 8 y›ll›k e¤itim okullar, meslek liseleri, sa¤l›k hizmet-
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leri, üretime dönük kilim atölyeleri, odalar›m›z›n modernizasyonu
ve bilgisayar a¤› ile bütünleflme projelerine destek veriyoruz. Bu-
nun için, önce kendimizden bafllayarak, ülkemizi yeni bin y›l›n ola-
naklar›na tafl›mak istiyoruz.

Bu yolda s›k›nt›lar›m›z olacak. Ancak y›lmayaca¤›z. Ülke ve insan
sevgisiyle sorumluluklar›m›z› yerine getirice¤iz. Bunu hep birlikte
baflaraca¤›z. Türkiye'nin en büyük ve en güçlü sivil toplum kurulu-
flu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, bir milyonu aflan üyesiy-
le Türkiye'yi gelece¤e tafl›yacakt›r. Art›k görev sizin. Görev hepimi-
zin. Herkesin, her konunun takipçisi olaca¤›z. 

Demokratikleflmenin, hukuk devleti normlar›n›n yerine getirilmesi-
nin, kurumsallaflman›n, kurallar içinde yaflaman›n takipçisi olaca-
¤›z. Yap›sal reformlar›n gerçeklefltirilmesinin, anti enflasyonist po-
litikalar›n, programdan sap›lmadan uygulanmas›n›n takipçisi ola-
ca¤›z. Tar›m›n, kaynaklar›, israf edilen de¤il, ihracata dönük kay-
nak yaratan bir sektör haline getirilmesinin takipçisi olaca¤›z.

‹hracat›n art›r›lmas› yolunda al›nmas› gereken önlemlerin takipçisi
olaca¤›z. Bankalar›n sanayi ve hizmet sektöründe yeni K‹T'ler ya-
ratmas›n›n önlenmesi konusunun takipçisi olaca¤›z. Dürüst iflada-
m›n›n cezaland›r›lmamas›n›n, yat›r›ma ve istihdam yaratmaya tefl-
vik edilmesinin sanayiinin geliflmesinin takipçisi olaca¤›z.

Turizmde hak etti¤imiz gelir rakamlar›na ulafl›lmas› konusunda ya-
p›lmas› gerekenlerin, her kentin, her ilçenin, her kasaban›n birer
turizm merkezi olmas›n›n takipçisi olaca¤›z.

Denizcilikte, dünya limanlar›nda Türk Bayra¤›n› gururla dalgaland›-
ran dünyan›n ilk on ülkesi aras›na girmeyi hedefleyen yat›r›mlar›n
takipçisi olaca¤›z.

Türkiye'nin, bilim ve teknolojiyi temel alan gelinme perspektifine
girmesine dönük projelerin takipçisi olaca¤›z.
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Ve inan›yorum ki; Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin siz say›n
delege ve üyelerinin deste¤iyle, bunlar› mutlaka baflaraca¤›z.

De¤erli Arkadafllar›m,
Türkiye bizim, Türkiye hepimizin. Ya bu sorunlar› çözecek, ülkemi-
zi ayd›nl›k bir gelece¤e kavuflturaca¤›z ya da sonuçlar›na hep bir-
likte katlanaca¤›z. Biliyoruz, sorunlar›m›z a¤›r. Ancak unutulmama-
l›d›r ki, a¤›r sorunlar›n üzerine gitmek cesaret gerektirir. Vizyon ge-
rektirir. Biz, Türkiye'nin en önemli ekonomik sorunu enflasyonun
afla¤› çekilmesini sa¤layabilmek için öncülük yapt›k. Her türlü
elefltiriyi, tepkiyi göze ald›k. Çünkü görüyoruz ki; bu tabloda deniz
bitti.

Siz De¤erli Delegeler,
Aktif kat›l›ma dayal› bir anlay›flla TOBB'deki de¤iflime tart›flma or-
tamlar› yaratmak amac› ile geliniz, odalar›m›z da oldu¤u gibi yöne-
timi denetleyen ve ona yön verecek kararlar› üreten bütün konsey-
lerimizi, say›sal adetini art›rarak meclisimizi olufltural›m. Ve bu
meclis her iki ayda bir ülkenin do¤usunda, Güney Do¤usunda,
Trakya'da, Marmara Bölgesinde, Ege'de, Orta Anadolu'da, Akde-
niz'de ve Karadeniz Bölgesinde toplanarak ülke sorunlar›n› mahal-
linde tespit ederek çözüm üretsin. Seçece¤iniz Yönetim Kurulu bu
dönemde konseylerimizin yedek üyelerinin de, asli üye gibi bu top-
lant›lara kat›l›m›n› sa¤lamay› düflünürse, ilk ad›m› atm›fl olur diye
düflünüyorum. Bu toplant›lar; “Aktif kat›l›ml› ve e¤itim sürecinde
ekonomik politikalar üretme” prensibine dayal› olacakt›r.

Somut beklentilerden yola ç›k›ld›¤› içindir ki, kat›l›mc›lar›n da ya-
flayaca¤›, gözleyece¤i somut sonuçlara ulafl›lacakt›r.

Ekonomi, hatta güncel siyaset konular›, TOBB Felsefesi, bölgesel
sorunlar, halkla iliflkiler, iletiflim teknikleri, bu de¤iflim kapsam›nda
yer alacakt›r. Teflkilat›m›z› farkl› ve üstün k›lacak özel bilgi, beceri
ve projelerle donatmak, TOBB'nin gelece¤ine en iyi haz›rlanma ko-
numuna getirmek hepimizin görevidir. Bunu yapt›¤›m›z zaman
21.inci yüzy›la yön veren ve yeni yüzy›lda üzerinde durulacak kav-
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ramlar› belirlemek, buna ba¤l› olarak da; insan haklar› kavram›n›,
küreselleflme ve yerelleflme kavramlar›n› ve sivil toplum kavram›n›
daha yak›ndan tan›ma ve tart›flma ortam›n› bulaca¤›z. 

‹flte bütün bunlar hiç kuflkusuz ki, ekonomiden siyasete ve sosyal
yap›ya kadar çok genifl bir perspektifte, toplumun de¤iflim dina-
miklerini harekete geçirecektir. Buna duyars›z kalan toplum geri
kalmaya mahkum olacakt›r.

Sonuç olarak geldi¤imiz noktada, Türk toplumunun AB normlar›na
uygun, sistemin temeline bireyi ve bireyin haklar›n› oturtan, yeni
bir “Hukuk Reformu” yapmas› kaç›n›lmazd›r.

Ancak nedense siyasi iktidarlar ve Parlamento, hukuk reformuna
yönelik çal›flmalarda isteksiz davranmaktad›r.

Oysa Atatürk, Cumhuriyet'in ilan›ndan itibaren Türk toplumunun
yeniden flekillenece¤i düzeni, hukuki kal›plar içerisine oturtmak
için 10 y›l boyunca, art arda yasalar ç›kartm›flt›r. Türk Medeni Ka-
nunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu gibi temel yasalar
yan›nda, laik rejimi koruyacak yasalar, titiz bir çal›flma içerisinde
haz›rlanm›fl, Parlamento da tart›fl›larak yasalaflm›flt›r.

Ancak, aradan geçen 77 y›ll›k süre içerisinde, Dünya ve Türk top-
lumu büyük bir de¤iflim geçirmifltir. Cumhuriyet'in kuruldu¤u y›llar-
da dünyada hakim olan ulus devleti felsefesi içerisinde haz›rlanan
yasalar, “devleti, bireye karfl› koruyan” bir anlay›fla sahipti. O gü-
nün kurallar içerisinde, toplumun ve sanayiinin geliflmesi devlete
ba¤l› oldu¤u için yap›lanlar do¤ru idi.

Ancak günümüzde, sistemin temeline “birey” oturmufltur. Ekono-
mide ise devlet küçülmekte ve özel sektörün girflimcilik ruhu, top-
lumlar› refaha tafl›maktad›r. Dünya ticaretine; uluslar›n, devletlerin
koydu¤u engeller kald›r›lmaktad›r. Bu süreçte, ekonomik aç›dan
s›n›rlar anlam›n› yitirmekte, bilgi toplumu aflamas›nda insanlar
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dünyan›n her yerine ulaflabilmektedirler. Düflünceler, art›k bir
“tufl”a dokunarak ekranlarda belirmektedir.

De¤iflen bu dünya koflullar›nda, Türkiye'nin hukuk düzeni art›k ye-
tersiz kalmaktad›r. Birçok giriflim, bu nedenle duvara çarpmakta,
yaflad›¤›m›z birçok s›k›nt›n›n temelinde, iflin kurallar›n›n koyulma-
m›fl olmas› s›k›nt› yaratmaktad›r. Özellefltirme, uluslararas› tahkim
gibi, uluslararas› düzene entegrasyonu sa¤layacak birçok yasal de-
¤ifliklik, onlarca y›l sonra yap›labilmifltir. Mevcut hukuk düzeni,
Türk toplumuna dar gelmektedir.

TOBB olarak yap›lacak Hukuk Reformu'nda üstümüze düfleni
yapmaya çal›flt›k. ‹flte bu nedenle, biraz evvel bahsetti¤im baflta
Anayasa ve Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu olmak üzere hayati
konularda uzmanlarla çal›flarak ve Türk Özel Sektörü'nün bak›fl
aç›s›n› da katarak, haz›rlad›¤›m›z taslaklar› kamuoyunun önüne
koyduk.

Özellikle, “Anayasa” haz›rl›¤›m›z›, siyasi partilerimizin ele alarak
önümüzdeki yasama döneminde bu anlay›fla uygun, “Anayasa de-
¤iflikli¤inin” ve siyasi sistemin iflleyiflini, toplumun siyasal kat›l›m›-
n› sa¤layacak flekilde, “Siyasi Partiler ve Seçim Kanunlar›m›z›n”
de¤ifliklik zaman›n›n gelip geçti¤ini ›srarla belirtirken, bu yasalar›
toplumun bütün kesimlerin tart›flmas›na aç›yoruz. Hukuk reformu;
temelinde dini, dili, rengi, ›rk›, düflüncesi ne olursa olsun, yasalar
önünde herkesin eflit oldu¤u ve “bireyin” devlete karfl› korundu¤u
bir felsefeye sahip olmal›, düflünce önündeki engeller kald›r›lmal›-
d›r. Devlet, düflünen ve düflündüklerini aç›klayan insana kuflku ile
bakmamal›d›r.

Bu ba¤lamda yani demokratik kat›l›m›n sa¤lanmas› aç›s›ndan bir
örnek olarak, Oda ve Borsalar›m›zda yap›lan seçimleri dikkatinize
sunar›m. Mevcut sistemimiz içinde, meslek komitesinden bafllaya-
rak yedi seçim geçirerek ancak belli konumlara gelinebilmektedir.
K›saca özetleyeyim; Oda ve Borsalarda, hiç kimse hiçbir makama
“tayin” ile gelemez!.
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De¤erli Arkadafllar›m,
Bu konuya aç›kl›k getirmek için, son zamanlarda TOBB seçimlerini
anti-demokratik bulan baz› baflkan adaylar›m›za flunu sormak ge-
rekiyor. Kendi odalar›nda yönetime nas›l seçiliyorlar? Bir örnek
vermek icap ederse, binlerce, onbinlerce, yüzbinlerce odaya kay›t-
l› üyesi olan üyeleri mi seçiyor?

Hay›r arkadafllar, üyeler odalar önce Meslek Komitelerini seçi-
yor. Yani baz› Odalarda 50-60 üye bir Meslek Komitesi oluflturu-
yor. Kendi aras›ndan 5-7-11 üyeli Meslek Komitelerini seçiyor.
Meslek Komiteleri 2 meclis üyesini seçiyor. Meclis Meslek Komi-
telerinin say›sal adedine göre. Oda meclisini oluflturuyor. Onlar
da kendi aralar›ndan yönetim kurulunu ve yönetim kurulu da
Baflkan›n› seçiyor.

‹flin özeti tüm kay›tl› delegeler yönetim kurulunu seçmiyor. Bu sis-
tem demokratik de TOBB seçimleri mi anti-demokratik? Tüm Oda
ve Borsalardan seçile seçile bugün, bu salona gelen (1000) delege
demokratik sistemin çal›flmas› sonucu gelmifllerdir.

‹flte bu bin delege, kendi özgür iradesi ile kendi içinden önce, kon-
sey üyelerini seçerek, iki dereceli seçim sistemi ile oluflan konsey-
lerde TOBB yönetimini seçmektedir. Bu sistem içerisinde, ben da-
hil hiç kimse hiçbir mevkiye “tayin” ile gelemez. Bu seçim sistemi
yanl›flsa, bunlar kendi aram›zda tart›fl›l›r, konuflulur do¤ru olan ya-
p›l›r. Bu vesile ile flu noktan›n alt›n› çizmek istiyorum:

Siyasi partiler, zaman zaman Türk Özel Sektörü'nün en büyük ku-
ruluflu olan TOBB'nin seçimlerine müdahale etmek ve bu büyük
gücü yanlar›na almak istemektedirler. Geçmiflte de örneklerini
gördü¤ümüz bu yaklafl›m baflar›ya ulaflamam›flt›r ve bugün de ula-
flamayacakt›r.

Bana, oylar›n›zla verdi¤iniz Baflkanl›k görev sürem içerisinde, yö-
netimi oluflturan arkadafllar›mla birlikte, Odalar Birli¤i'ne siyaset
sokmad›k ve sokmayaca¤›z. Bu giriflimlerde bulunanlar da baflar›l›
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olamayacakt›r. Burada bulunan her delege arkadafl›m›n, mutlaka
bir siyasi görüflü olacakt›r. Dahas› aktif siyaset içerisinde bir siya-
si partinin üyesi, hatta yönetim organlar›nda görevleri bile buluna-
bilir. Ancak, delegeler buraya geldi¤inde, siyasi düflüncelerini bir
kenara koyar, kendi vicdan› ile ve bir milyon üyesinin sa¤duyusu-
na uygun olarak oyunu kullan›r. TOBB delegesini, kendi partilerin-
deki “delegeler” gibi görenler bu nedenle yan›l›rlar. Bu salonda bu-
lunan her bir delegenin, delege seçilmek için hiç kimseye diyet
borcu yoktur. Kendi hür iradesi ile seçimini yapm›flt›r.

Sevgili Meslektafllar›m,
Sizden ald›¤›m›z güçle, herkese, her kesime seslenmek istiyorum.
‹ster siyasetçi, ister bürokrat, ister ifladam›, ister sendikac›. Her ne
kesimden olursa olsun. Kendisinin ya da kendi kesiminin menfaat-
lerini ülkenin önünde gören, Türkiye'nin önünü t›kayan, ya da so-
rumlulu¤unu yerine getirmeyenler. Bilin ki, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birli¤i, bir milyonu aflk›n üyesiyle takipçiniz olacakt›r. Bilin ki,
iki elimiz yakan›zda olacakt›r.

Çünkü Türkiye hepimizin.

Sayg›lar sunuyorum.
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56. GENEL KURUL - 26 MAYIS 2001

Say›n Misafirler,
Sevgili Delege Arkadafllar›m,

De¤erli Baflkanlar,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin 56'nc› genel kurul toplant›s›-
na hofl geldiniz. San›r›m, Odalar Birli¤in’in tarihinde hiç bu kadar
s›k aral›klarla biraraya gelmemifltik. Neredeyse y›l›n tamam›nda,
adeta bir genel kurul ortam›nda hep beraber olduk. Gerek konsey
toplant›lar› ve gerekse kriz öncesi ve sonras›nda, s›k s›k biraraya
geldik, karfl›l›kl› görüfl al›flveriflinde bulunduk. Bir baflka deyiflle; bu
y›l genel kurulumuz adeta devaml› toplant› halinde oldu.

Bu nedenle konuflmama bafllamadan evvel, her ça¤r›da iflini gücü-
nü b›rakarak, bu toplant›lara ve Ankara'ya koflan, toplant›larda,
hem bulundu¤unuz yöre ve sektörlerinizin, ve de halk›m›z›n, sorun-
lar›n› bire bir aktaran sizlere, bu konuda meclislerinizde, sadece fli-
kayet de¤il, çözüm önerileri üreten odalar›m›za, çok de¤erli oda
baflkanlar›na ve tüm y›l, y›lmadan, b›kmadan, çal›flan yönetim ku-
rulu üyesi arkadafllar›ma, teflekkür ediyorum. Demokratik bir or-
tam içinde herkesin, serbestçe görüfllerini belirtmesi sonucu, olu-
flan görüfller, an›nda hükümete, bizi yönetenlere iletildi ve kamu-
oyu da, TOBB'nin bu duyarl› çal›flmas›ndan etkilendi. Farkl› görüfl-
leri, toplant›larda bir potada eriterek, tek ses, tek nefes olarak, ül-
kenin gündemine tafl›d›k ve ilgililere aktard›k.

Yaflad›¤›m›z olaylar, bir gerçe¤i ortaya ç›karm›fl bulunmaktad›r. Sizler-
le birlikte oluflturdu¤umuz görüfllere, e¤er siyasi iktidarlar, kulak verip,
dediklerimizi, ikazlar›m›z› ciddiye al›p, gerekli tedbirleri gününde alsa-
lard›, ülkemiz ne bu art arda gelen ekonomik krizleri yaflar, ne de bu
hak etmedi¤i ekonomik ve sosyal tabloyu yaflamak zorunda kal›rd›.

fiimdi burada geçmifle dönüp, günbegün, önerilerimizi s›ralay›p,
hükümetin bunlar› nas›l gözard› etti¤ini anlatsam, san›r›m konufl-
mam saatler boyu sürer.
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Cumhuriyet tarihinde, benzeri az görülen ve krizlerle dolu olan
2001 y›l›, bir gerçe¤i, çok aç›k ve net bir flekilde ortaya koymufl-
tur. Çok ac› bir flekilde ve bir defa daha anlafl›lm›flt›r ki, maalesef
siyaset kurumu, ülkeyi yönetememifltir ve yönetememektedir. Bu
tespitime, sadece son olaylar› nazar-› dikkate alarak ulaflmad›m.
Geriye do¤ru 15-20 y›la bak›ld›¤›nda bu gerçek daha da iyi anlafl›l-
maktad›r. Kendi içinde demokrasi tohumlar› ekilmemifl, lider parti-
lerinin siyasi k›skançl›k içerisinde, etraflar›nda, yetenekli insanlara
yer vermeyerek, yol açt›klar› zararlar› ölçmek mümkün de¤ildir.
Her ne kadar daha düne kadar baz› siyasetçilerimiz; "can›m k›rk
sene evvel toplu i¤ne yapam›yorduk, flimdiki halimize bak›n" diye-
rek, bizi y›llarca uyutma baflar›s›n› gösterseler de, küreselleflen
dünyada, konumumuzun, her türlü kriterle de¤erlendirilmesi halin-
de, pek de öyle olmad›¤› ortaya ç›kmaktad›r.

1960'l› y›llarda, dünya konjoktürünün de verdi¤i f›rsatlarla, Türki-
ye önemli bir ülke konumunda idi. O tarihlerde, Japonya ile nere-
deyse baflabafl, Yunanistan'›n, ‹spanya'n›n, Portekiz'in çok önünde
olan Türkiye, bugün maalesef, kifli bafl›na iki bin dolar civar›nda ge-
liri ile dünya s›ralamas›nda, sonlarda yer alan bir ülke konumuna
gelmifltir.

Daha 1970'li y›llarda, ad› san› pek duyulmam›fl ‹rlanda, ‹skoçya,
Güney Kore, Malezya gibi ülkeler, atak üstüne atak yaparak, eko-
nomi ve refah yar›fl›nda bize tur bindirmifllerdir. B›rak›n›z bu sayd›-
¤›m ülkeleri, daha dünün komünist rejim alt›nda, inleyen ve yeni
özgürlü¤üne kavuflan Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti gibi
ülkeler önümüze geçme aflamas›ndad›rlar. Daha 1960'l› y›llarda
roma anlaflmas› ile Avrupa Birli¤i'ne, tam üyelik sözleflmesine im-
za atan ülkemiz, aradan geçen 40 y›l sonunda bugün o ülkelerin ar-
d›nda ve pek de aç›k olmayan bir tam üye aday› konumundad›r.

Oysa, bizden çok sonra baflvuran, Portekiz, ‹spanya hem gümrük
birli¤i, hem de tam üyelik sürecinden geçerek, bu f›rsat› kullan-
m›fllard›r.
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1970'li y›llarda Yunanistan'daki askeri darbe sonras› aya¤›m›za ka-
dar gelen tam üyelik f›rsat›n› kaç›ran ülkemiz, flimdi Türk insan›n›
derinden yaralayan, müzakere flartlar› alt›nda, kap›da bekletildi¤i
gibi, siyasi h›rs ve seçim kayg›s›yla aceleye getirilen gümrük birli¤i
anlaflmas›n›n tek yanl› koflullar› nedeniyle s›k›nt› çekmekte ve Av-
rupa, ülkemize her y›l en az 15 milyar dolar daha fazla mal satarak,
anlaflman›n avantajlar›n›, sonuna kadar kullanmaktad›r. Tam üye-
lik için Avrupa birli¤i önümüze engeller koyuyorsa, Türkiye ABD ko-
zunu kullanarak ABD ile serbest ticaret anlaflmas›n› neden imzala-
mamaktad›r.

D›fl siyaset aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, son günlerde, K›br›s dahil, bir-
çok hayati konuda, ülkemiz üzerinde oyunlar oynand›¤› ve bask›la-
r›n art›r›ld›¤›, bir döneme gelinmifltir. Nitekim yanl›, hukuka ayk›r›,
K›br›s'taki bar›fl harekat›n› bir iç kar›fl›kl›k gibi yorumlay›p, Türkiye
aleyhine daha önce karar vermekten çekinen, Avrupa insan hakla-
r› mahkemesi, kabul edilemez son karar› ile bu düflünceyi aç›kça
hukuki metinlere, tafl›ma cesaretini göstermifltir.

Ayr›ca bahsetti¤im bu 40 y›ll›k süre içinde, d›flar›dan borç olarak
al›nan onlarca milyar dolar ve içeride onlarca katrilyona ulaflan pa-
ralar çarçur edilmifl, koskoca Türkiye Cumhuriyeti 10-15 milyar
dolar, yard›m ad› alt›nda borç para bulabilmek için, hepimizi derin-
den yaralayan, tavizleri pefl pefle vermek zorunda kalm›flt›r.

Bu kürsülerden yüzlerce defa söylediklerimize kulak t›kayan, haz›r-
lad›¤›m›z yasa tekliflerini, raporlar› bir yana itenler, flimdi d›fl bas-
k›yla, kendilerine dikte edilen, kanunlar› gece gündüz demeden,
ard arda ç›kar› verdiler.

fiimdi De¤erli Arkadafllar›m, 
Burada durup, düflünmek gerek! Türkiye'yi böyle bir sonuca kimler
tafl›d›? Acaba bu sonuca gelinmesindeki, kusur, bu salonda otu-
ranlar›n m›? Yani, sizler mi? Bu sonuçtan sorumlusunuz? ‹sterseniz
olay› genel kurul salonundan al›p ülkeye tafl›yal›m. Acaba Türk in-
san›nda bir eksiklik mi var? Acaba Türk özel sektörü, iflçisinde,
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köylüsünde, memurunda bir kusur mu var? Baflka topraklarda ya-
flayan, ekonomik yar›fla çok sonradan bafllayan, üstelik kaynaklar›
çok k›s›tl› ülke insanlar›, bizden daha m› çal›flkan, daha m› ak›ll›?
Cevap belli de¤erli arkadafllar›m, suç; sizin, benim, türk insan›n›n
de¤il, suç bu ülkeyi yanl›fl yönetenlerindir.

Burada hiçbir ay›r›m yapmadan ve hiçbir siyasi partiyi hedef alma-
dan aç›kça söylüyorum ki suç, "siyasi sistemde" dir. Öyle bir siya-
si sistem ki, bir padiflah›n, bir kral›n yetkilerine sahip kifliler aras›n-
da oynanan bir oyuna dayal› olsun! Öyle bir sistem ki, baflar›s›zl›k-
lar›n, ülkeye ödetilen faturalar›n, yolsuzluklar›n, hesab›n›n sorul-
mad›¤› bir sistem olsun.

Dolay›s›yla, bu y›l çok ac› bir flekilde anlafl›lm›flt›r ki, mevcut sis-
tem, bu yap›s› ile ülkeyi kötü yönetmifltir, bugün ise yöneteme-
mektedir.

Sadece ben mi, sadece TOBB camias› m› bu görüflte? Hay›r de¤er-
li arkadafllar›m, kamuoyu araflt›rmalar› da göstermektedir ki toplu-
mun % 751 bu durum devam edemez demektedir. Baflka bir deyifl-
le toplum mevcut siyasal sistemin, ülkeyi daha iyi günlere tafl›ya-
ca¤›na inanmamaktad›r.

Bugün, bir seçim yap›lsa, baraj› aflacak parti say›s› bir veya ikidir.
Üstelik bu partiler de % 10'lar civar›nda oy alabilecek durumdalar,
demek ki, mevcut siyasi iktidarla birlikte, muhalefet partilerinin de
içinde bulundu¤u sisteme güven kalmam›flt›r. Gelecek ile ilgili
"umut ortam›" maalesef yoktur.

Bu durumda de¤erli arkadafllar›m, bu genel kurul, geçmifl genel kurul-
lardan farkl› bir tart›flma platformu yaratmal›d›r, yaratmak zorundad›r.

Biz sadece bu tesbiti yapmakla yetinemeyiz. Vatan›na, milletine
can›n› ve mal›n› seve seve feda eden, ülkenin herhangi bir yerinde
meydana gelen afetlerde zarara u¤rayan halk›m›z›n ac›lar›n› hafif-
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letmek için bir anda, kenetlenerek hükümetlerden önce çözüm
üreten, maddi kaynak yaratan bu "camia" bugün bir büyük sorum-
lulukla karfl› karfl›yad›r. Kald› ki, bu toplumsal sorumlulu¤umuzun
yan›s›ra, ülkenin iyi yönetilmemesinin faturas› her kriz sonras› bi-
zim s›rt›m›za binmektedir.

Bir gecede fabrikalar›n›n, iflyerlerinin, ürünlerinin, stoklar›n›n de¤e-
rinin yabanc› para birimi olarak, yar›s›n› kaybeden iflalemi, bugün
kelepir mal arayan yabanc›lar›n kuca¤›na düflmemek için k›vran-
maktad›r.

Bankac›l›k sisteminin faturas› bizim ensemizde patlam›fl olup, bu-
gün karl› bilançosu olan, flirket say›s› giderek azalmaktad›r. Daha
basit bir flekilde ifade etmek gerekirse, bugün camiam›z, Türk özel
sektörü, bir "varolma", "yokolma" mücadelesinin içine düflmüfltür.
E¤er, bu ülke ayn› flekilde yönetilecekse, birkaç kriz sonras› zaten
yok olup gidece¤iz.

Burada duruyorum ve yüksek sesle düflünerek soruyorum: acaba,
bu fasit daireyi, bu k›s›r döngüyü nas›l k›raca¤›z? Bu sistemi nas›l
de¤ifltirece¤iz? Bence ana soru bu, de¤iflim ama nas›l? De¤iflim,
ancak ne flekilde?

Bugünlerde herkes bir de¤iflim talebi ve arzusu içerisinde. Pekala
nedir bu de¤iflimden beklenenler? Bu genel kurulda toplumun ge-
lecek y›llarda flekillenece¤i de¤iflim flablonunu üretip Türk halk›n›n
önüne koymak, üretimden ve ticaretten gelen gücümüzü kullana-
rak "de¤iflimi" zorlamam›z gerekiyor.

Ayr›ca flu hususun alt›n› çizerek belirtmek istiyorum. De¤iflimle bir-
likte varl›k sebepleri ortadan kalkacak kesimler, baflta siyasiler bu
talebe fliddetle karfl› ç›kacaklard›r.

Bugünkü sistemin, yaratt›¤› bu k›s›r döngüyü k›rmak için görev ba-
fl›nda olan hükümete, birçok defalar flu öneride bulunmufltum.
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21'inci yüzy›l›n belirginleflen e¤ilimleri do¤rultusunda, dünya siya-
seti ve ekonomisi ile bütünleflmek için ça¤dafl demokrasinin ve re-
kabetçi piyasa ekonomisinin tüm kurum ve kurallar› ile yerleflti¤i,
laik bir hukuk devletini toplumun tüm katmanlar› büyük bir özlem-
le arzulamaktad›r.

Bunun için; geliniz, genifl tabanl› bir uzlafl› sa¤layarak; haz›rlad›¤›-
m›z "sivil anayasa" önerisini dikkate alarak, baflka haz›rl›klar› da
yanyana getirerek yeni bir "anayasa"n›n meclisten geçirilmesini
sa¤lay›n.

Siyasi partiler ve seçim kanunlar›m›z›, siyaseti dar bir siyasetçi
grubun tekelinden ç›kart›p, meclisimizi ve milletvekillerimizi, güç-
lendirelim. Onlar›n düflüncelerine parti baflkanlar›, ipotek koyma-
s›nlar. Art›k siyasi parti enflasyonunun yafland›¤› seçim ortamlar›n-
da, oy verecek, parti bulamayan karars›z genifl seçmen kitleleri ol-
sun istemiyoruz. Bu yasalar› ç›kart›n dedik. Merkeziyetçi, hantal
devlet çark›n› etkinlefltirmeliyiz. Art›k siyasetçilerin kulland›¤›, dev-
let bankalar› istemiyoruz adama göre devlet bakanl›klar› ve ma-
kam oluflturulmas›n› istemiyoruz dedik. 

Siyasetle ekonominin içice girdi¤i bir olufluma toplumun gösterdi-
¤i tepki ve hükümete verdi¤i mesaj çok aç›kt›r. Bunlar› alt›n› çize-
rek söyledik.

‹flte bizim ça¤›n de¤iflimini alg›lamam›z ve sistemde de¤ifliklik ta-
lebimizin alt›nda yatan düflünce budur. Bu düflüncemizi hem geç-
mifl hükümetlere hem de bu günkü hükümete, hiç çekinmeden ifa-
de ettik. De¤iflim düflüncede ça¤› yakalamakt›r ve bunu sistematik
biçimde, uygulamaya koymakt›r. Siyasi ç›karla, koltuk sevdas›yla
ve yuvarlak laflarla geçifltirilecek, bir olay de¤ildir. De¤iflim koltuk-
ta de¤il, mant›kta olur. Bir parti grubunda veya bir genel kurulda
bir milletvekili düflüncelerini ifade edemiyorsa, bunun ad›na de-
mokrasi denemez.
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Gerek Odalar Birli¤inde, gerekse oda ve borsalar›m›zda, hep de¤i-
flimin öncüsü olduk. Çünkü biz de¤iflimin, bir süreç oldu¤una ina-
n›r›z ve onunla birlikte yaflar›z. Bekleyip, sonra de¤iflelim diye or-
taya ç›kmay›z, yuvarlak sözlerle, rastgele, siyasi ç›k›fllarla ve med-
yatik demeçlerle, de¤iflim havarili¤i yapmay›z. Yapamayaca¤›m›z
vaatlerde bulunup insanlar› ve üyelerimizi kand›rmay›z. Verdi¤imiz
sözleri ve vaatleri muhakkak ama muhakkak yapar›z.

Demek ki, mevcut siyasi yap›, elinde bulundurdu¤u yasama ve yü-
rütme gücüyle, müthifl bir direnifl içerisinde olacak, yine eskiden
oldu¤u gibi "al gülüm, ver gülüm" mant›¤› içerisinde, "dar alanda
k›sa paslaflmalarla" ifli geçifltirmeye çal›flacakt›r.

Ancak hemen belirteyim ki, gücümüzün bilincinde ve fark›nday›z.
Bu genel kuruldan do¤acak, somut de¤iflim taleplerine, kimse ko-
lay kolay karfl› ç›kamayacakt›r.

Merkeziyetçi, hantal, devlet çark›n›, de¤ifltirecek yap›sal reformlar,
bir an evvel gerçeklefltirilmelidir. Dünya bankas›, IMF gibi kurum-
lar›n bask›s› ile, kamu kaynaklar›n›, borç alarak, al›nan kaynaklara,
art›k siyasetçinin el atamamas› için, yap›lan 15 yasal de¤ifliklik ye-
terli de¤ildir. Bütünsel bir yap› içerisinde, kaynaklar›n do¤rudan ih-
tiyaç sahipleri ve özel sektöre aktar›ld›¤›, kendi içinde otonom ku-
rulufllar kurulmal›d›r.

Türk toplumuna, dar gelen yasalar, aynen cumhuriyetin kuruluflun-
da yüce önder Atatürk'ün yapt›¤› gibi, yeniden ele al›nmal›, huku-
kun üstünlü¤ü ilkesini, hayata geçirecek, yarg›n›n gerçekten ba-
¤›ms›z çal›flmas›n› sa¤layacak, reformalar yap›lmal›d›r.

Bütün söylediklerin güzel say›n baflkan, güzel de bunlar› hep söy-
leyegeldin. Ancak kulak veren yok. Bu genel kurulda, yine bu dilek-
lerimizi, tekrarlay›p gidece¤iz. Ancak bu de¤iflimi yap›p yapma-
mak, meclisin ve dolay›s›yla siyasetçinin elinde, onlar›n da, böyle
bir arzusu olmad›¤›na göre, ne yapaca¤›z, onu söyle diye düflünü-
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yorsunuz biliyorum. Yukar›da bahsetti¤imiz de¤iflimle ilgili tüm
olumsuz düflüncelerimize ra¤men, mecliste kanun ve anayasa de-
¤iflikli¤ini yapacak olanlar bugünkü parlamenterlerimizdir. Onlar›n
sa¤duyusuna güveniyor ve bu de¤iflimi sa¤laman›n onlar için bir
mecburiyet, bir yükümlülük oldu¤una inan›yoruz.

Bu y›l yaflanan olaylar "de¤iflim" sa¤lanmadan, haz›rlanacak görüfl,
öneri ve flikayetlerin, giderilmesi mümkün de¤ildir.

Geliniz, hep birlikte, bu de¤iflimin öncüleri olal›m. Odalar›m›zla bir-
likte, sadece haz›rlad›¤›m›z anayasa, siyasi partiler kanunu ve di-
¤er yasalarla yetinmeyip, ülkenin önünü açacak ekonomik teklifle-
ri haz›rlayal›m, zorlayal›m ve gerçeklefltirelim.

De¤erli Baflkanlar›m,
Asl›nda ekonomiyi konuflmak, tart›flmak istememifltim. Program
aç›kland›¤› için baz› konulara k›sa da olsa de¤inmekte yarar var.
Co¤rafi konumunun özelli¤i sebebiyle bölgede, kendi kendine ye-
terli, baflkalar›na muhtaç olmaktan kurtulmufl ve dünya üzerinde
kurulacak her masaya eflit a¤›rl›kta oturmas›n› baflarm›fl, güçlü,
Müreffeh bir Türkiye yaratmak için çaba gösteren türk özel sektö-
rü maalesef say›n Dervifl'in aç›klad›¤› programda umdu¤unu bula-
maman›n üzüntüsünü yafl›yor.

Ekonomik zorluklara geçerli çözümler bulmak ve ülkenin ekonomi-
sini düzeltmek için ekonomik sektörlerin içinde bulundu¤u kurum-
larla krizin hasar tesbitini yap›p, çözümleri de beraberinde getir-
mek do¤ru olurdu diye düflünüyoruz.

‹fllerinin yo¤un olmas› belki bir mazeret olarak kabul edilebilir. An-
cak kanuni bir hüviyet kazanan ekonomik ve sosyal konseyi topla-
yarak düflünce ve görüfllerimizi bu programa yans›tabilirdi.

Kapal› kap›lar ard›nda çözüm aramak fleffaf devlet anlay›fl› ile ba¤-
daflmamaktad›r. Halk›n ve toplumun tüm katmanlar›n›n gelirini ya-
r› yar›ya hasara u¤ratan bu krizin faturas›n›, bu krizlerde hiçbir ku-
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suru olmayan bu kesimler ödemek durumunda b›rak›lm›flt›r. Bu-
nun telafisi program› haz›rlayan taraflara düflerdi.

Kay›t d›fl› faaliyetleri art›racak, vergi ayarlamalar›, bu ülkeye en bü-
yük ihanettir. ‹flçinin, esnaf›n, memurun küçük ve orta boy iflletme-
lerin hayat mücadelesi verdi¤i bir ortamda, bu kesimlerin, çözüm-
lerinin, uzun vadeye yay›lmas›, üretiminin % 88'lerden % 60'lara
düflmesini, hükümetimizin, çok iyi de¤erlendirmesi laz›md› diye
düflünüyoruz.

TOBB olarak, çok samimi ve inançl› bir flekilde çöken programa,
siz de¤erli Baflkanlar›m›z›n, büyük özverisi ile destek olduk. fiim-
di ise çok temkinliyiz. Yaln›z mali sektörü kuvvetlendirmekle, eko-
nomiyi düzlü¤e ç›karamazs›n›z. Çünkü ülkemizde 10 milyondan
fazla iflsiz vard›r. Bu yoksul kesim afl ve ifl istemektedir. ‹flletme-
leri küçülterek, veya bankalar›n, ac›mas›z ve insafs›zca bu ifllet-
melerin üzerine gelmesi ile durum düzelmez. Daha vahim ve daha
ciddi sorunlar yaflar›z. Kurulu iflletmelerimiz makinalar›n› sökerek
baflka ülkelere göç ediyorsa ve yetkililer susup hiçbir önlem alm›-
yorsa program›n baflar›s›ndan bahsetmek ne kadar do¤ru olur.
Takdirlerinize b›rak›yorum. Bu arada; flehir içine giren hipermar-
ketler yüzünden küçük esnaf›m›z ortadan kalkm›fl durumdad›r. Bu
büyük ma¤azalar›n esnaf›m›za zarar vermeyecek flekilde mücavir
alan d›fl›na ç›kart›lmas› için gerekli yasa de¤iflikli¤i bir an önce ya-
p›lmal›d›r.

Ayr›ca bugün meclisin gündeminde olan RTÜK yasas› fleffaflaflma
aç›s›ndan do¤rudur. Fakat medya sahiplerinin, konusu d›fl›ndaki
kamu ihalelerine ve özellefltirme ihalelerine girmesi sak›ncal›d›r.
Durumun düzeltilmesi gereklidir.

De¤erli baflkanlar, Ekonomi ile ilgili sizlerin görüfllerinin tamam›n›
içeren çözüm önerilerini ihtiva eden raporlar›m›z› say›n Baflbakan
ve yard›mc›lar›na ilgili bakanlara müteaddid defalar vermemize
ra¤men geldi¤imiz nokta bugün içinde yaflad›¤›m›z tablodur.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

623627



Bu konuda daha fazla konuflarak sizlerin zaman›n› almak istemiyo-
rum. Sözlerimi Hürriyet gazetesinin 17 May›s 2001 tarihli nüsha-
s›nda güçlü ekonomiye geçifl program›nda kime ne getiriyor kriti¤i
ile bitirmek istiyorum.

Bankac›ya
Sermayeleri güçlendirilecek
Kaynak bulam›yorsa ortak bulunacak
Gerekiyorsa küçülmeye gidilecek
Gerçek krediler verilecek
Bankalar bankac›l›k yapacak
Batan› kurtarmak yok, sonuçlar›na katlan›lacak
Demirbank, Bankekspres, ‹ktisat Bankalar›n›n sat›fl› denenecek
Fon bankalar› birlefltirilecek
Sat›lamayan fon bankas› tasfiye edilecek
Kamu bankalar›nda talep edilse de para da¤›tmak yok
Kamu bankalar› h›zla küçülecek
Ziraat ve Halk Bankas› 3 y›l içinde özellefltirilecek

Esnafa
Destek bütçedeki kadar olacak
Vergi s›k› takip edilecek

Çiftçiye
Destekleme al›mlar› bitti
Destek afet halinde verilecek
Bütçede ayr›landan fazla para verilmeyecek

Sanayiciye 
Planl› yat›r›m yap›lacak
Yat›r›m teflvik edilecek
Bütçeden destek alacak sektörler azalacak
Rekabet gücünün art›r›lmas› için gayret gösterilecek

‹flçiye
Zor durumda olduklar› göz önünde bulundurulacak
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Bütçe imkanlar› yetti¤i ölçüde yard›mc› olacak
Sosyal haklar için yeni düzenlemeler yap›lacak

Memura
Zor koflullar alt›nda; ancak kay›plar› hemen giderilemeyecek
Bütçe rahatlad›kça refahlar› art›r›lacak

Dula-yetime-emekliye
‹mkanlar zorlanacak
fiimdilik bundan fazlas› yap›lmayacak

Kamuoyuna
fieffaf olunacak, yap›lan her ifli bilecek
Deste¤i olmayan projelere girilmeyecek
Devlet herkese eflit davranacak, adil olunacak

Politikac›ya
Fazla flanslar› yok.

Say›n Delegeler,
Gördü¤ünüz gibi ifl alemine gelen veya getirilen bir fley yok. Sade-
ce esnafa, "deste¤in bütçedeki kadar olaca¤›" ve "vergisinin s›k›
takip edilece¤i" tesbiti var.

Çöken reel sektörün aya¤a kald›r›lmas› için bas›n bile bir tedbir
tesbit edememifl.

Aç›klanan program›n yorumunu sizlerin takdirlerine b›rak›yorum.

De¤erli baflkanlar, Bu arada flunu da söylemek istiyorum. Bugüne
kadar ülkemizde yaflanan tüm krizleri "ifl aleminin dinamizmi" çöz-
müfltür. Bugün ise reel sektör çöktü¤ü, çökertildi¤i için dinamizm
beklense de ifl aleminden gelemeyecektir.

S›k›nt›lar›n hangi dinamiklerce çözülmeye çal›fl›ld›¤› tüm Türki-
ye'nin malumudur.
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De¤erli Baflkanlar,
TOBB sizlerle var oldu. Gelece¤ini de sizlerin verece¤i destekle
planlama gayretinde olacak. Önümüzde ki günlerde çok önemli
projeleri hayata geçirme çal›flmalar›na h›z verilecektir.

Bu duygu ve düflüncelerle yar›nlar› parlak bir Türkiye diyememenin
üzüntüsü içinde flahs›m ve yönetim kurulu arkadafllar›ma gösterdi-
¤iniz güvene ve deste¤e sonsuz teflekkürler ediyor, hepinize sayg›-
lar›m› sunuyorum.
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5. Genel Kurul Azalar› Atatürk’ün Manevi Huzurlar›na Girerlerken

Türkiye Odalar Birli¤i Hey’eti Çankaya’da Reisicumhur Celal Bayar’la
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Reisicumhurumuz Celal Bayar Birli¤in Genel Kurul Münasebetiyle Tertipledi¤i Yeme¤e Gelirken

B. M. M. Baflkan›m›z Koraltan ve Baflvekilimiz Menderes Birlik ‹dare Heyeti ile
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Genel Kurul Toplant› Salonu’nun Toplu Manzaras›
Sa¤ Tarafta Delegeler, Sol Tarafta Davetliler Yer Alm›fl Bulunuyor

Birlik Mümessilleri ile Odalar Temsilcileri Toplant› Halinde
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Ankara’da Yap›lm›fl Olan Toplant›dan Baflka Bir Görünüfl

Tüccar ve Sanayicilerimiz Birlik ‹dare Heyeti ile ‹ktisat ve 
Ticaret Vekilini Ziyaretlerinden Birinde
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Oda ve Borsalar›n Ümumi Katipleri Birlik Merkezinde

Türkiye Odalar Birli¤i Merkezinde ‹ktisat ve Ticaret Vekili’nin ‹fltirakiyle 
Yap›lan Toplant›dan Bir Görünüfl
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‹ktisat Ve Ticaret Vekili Genel Kurul’a Girerken

Bundan Evvelki Birlik Genel Kurullar›ndan Birinin Aç›l›fl›
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Cumartesi Günü Yap›lan Genel Kurul’dan Bir Görünüfl

5. Genel Kurul’a ‹fltirak Eden Delegelerden Bir K›sm› Müzakereleri Takip Ederken
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‹dare Hey’etinin Bulundu¤u Köfle ve Duvardaki Aynadan Salonun Umumi Görünüflü

Genel Kurul Toplant›s›na Davetlilerin Bulunduklar› Köfleden Toplu Bir Bak›fl
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Toplant›dan Bir Görünüfl 5. Genel Kurul’a ‹fltirak Eden Delegelerden 
Bir K›sm› Müzakereleri Takip Ederken

‹ktisat ve Ticaret Vekili S›tk› Y›rcal› Konuflurken Birlik Yönetim Kurulu Baflkan› Üzeyir Avunduk
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‹ktisat ve Ticaret Vekili S›tk› Y›rcal› Konuflurken Birlik Yönetim Kurulu Baflkan› Üzeyir Avunduk

Umumi Hey’ete Hitap Eden Bir Delege ‹ki Genel Kurul Azas› Söz ‹stiyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
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