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Sizleri 8. Türk-Arap Ekonomi Forumu vesilesiyle İstanbul’da ağırlamaktan büyük onur 
duyuyorum.

Hepinizi şahsım, başkanlığını yürüttüğüm Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) ve Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) adına saygıyla selamlıyorum.

Bu forumu himayelerine alarak düzenlenmesine verdiği destek verdiği ve Türk-Arap 
ilişkilerinin gelişmesine yapmış olduğunu katkılardan dolayı Başbakanımız Sayın Recep 
Tayip Erdoğan’a Türk özel sektörü adına teşekkür ediyorum.

Ayrıca, foruma katılarak bizleri şereflendiren devlet adamlarına Türk iş dünyası adına 
şükranlarımızı sunuyorum.

Geçen 3 yıllık sürede coğrafyamız tarihi bir dönüşüm süreci yaşadı.

Bu süreç, bölgemizi istikrara kavuşmuş bir refah alanına dönüştürmek için tarihi bir fırsat 
sunmaktadır.

Yüzyıllardır devam eden kadim birlikteliğimizi güçlendirerek, ortak geleceğimizi birlikte 
tasarlamalıyız.

Arap dünyasının kaderinin bizim de kaderimiz olduğu inancıyla, artık kader birliği yapma 
zamanı geldiğini huzurlarınızda ifade etmek istiyorum.

Türkiye olarak en başından beri Arap aleminde devam eden dönüşüm sürecinin 
destekçisi olduk.

Türk-Arap Ekonomi Forumu
4 Nisan 2013, İstanbul
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Türk iş dünyası olarak komşularımızla ve yükselen tüm ekonomik bloklar ile güçlü 
entegrasyon politikamız çerçevesinde, Atlantik Okyanusu’ndan Basra Körfezi’ne kadar 
uzanan, 350 milyonluk Arap Dünyasına özel önem veriyoruz.

Çin ve İtalya arasında en büyük piyasa ekonomisi olan Türkiye sahip olduğu demokratik 
yönetim, siyasi istikrar, ekonomik kalkınmışlık seviyesi, kurumsal ve fiziki altyapısı ile, Arap 
halkların ilham kaynağıdır.

Türkiye olarak son 30 yılda, Arap dünyası ile ekonomik ilişkilerimizde önemli mesafeler 
kat ettik.

Gelişen siyasi ilişkilerimize paralel olarak karşılıklı ticaretimiz 2012 yılında yıllık 50 milyar 
dolar seviyesine yaklaştı; karşılıklı sermaye hareketliliklerinde ciddi gelişmeler oldu.

10 yıl önce Türkiye’yi 700 bin Arap kardeşimiz ziyaret ederken bugün bu sayı yılda 2,5 
milyon seviyesine ulaştı. 

Türk iş dünyası olarak, bölge içi sorunlarını çözmüş, siyasi ve ekonomik istikrarı 
yakalamış, insani gelişmişlik düzeyini ileri seviyelere çıkararak küresel düzenin etkili bir 
oyuncusu haline gelmiş bir Arap Dünyası arzuluyoruz.

Önümüzdeki yıllarda temel meselemiz, bölgemizde devam eden dönüşüm sürecini, 
barış ve refaha tahvil etmenin yöntemleri üzerinde çalışmak; iş planları yapmak; bu yönde 
yol haritaları çıkarmaktır. 

Farklı platformlarda ifade ettiğim gibi, Türk ve Arap ekonomilerin ortak geleceğini; 
istihdam, enerji, gıda ve su güvenliği gibi önemi giderek artan konular belirleyecek.

Şimdi müsaadenizle bu konularda bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum.

Arap dünyasının nüfusunun 2050 yılında 600 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Türkiye ve Arap ülkelerinin en yapısal sorunu işsizlik iken önümüzdeki 10 yılda 80 milyon 
genç istihdam piyasasına katılacak.

Küresel piyasalarda gıda fiyatları hızla yükselirken, Arap ülkeleri tükettiği gıdanın 
%50’sini ithal etmek zorundadır.

Coğrafyamızın iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerden birisi olacağı 
öngörülüyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 2003-2010 yıllarına ait uydu görüntülerine 
dayanarak, Ortadoğu’da büyük miktarda içme suyu kaybı olduğunu  rapor etti.

Bu dönemde Dicle ve Fırat havzalarının bulunduğu bölgenin su rezervlerinde Lut Gölü 
büyüklüğünde azalma yaşandı.  
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Öte yandan, bölgemizde enerji kaynakları alanında yeni gelişmeler meydana gelirken Doğu 
Akdeniz’de ortaya çıkan enerji kaynakları ile bölgemizde enerji ihraç eden yeni ülkeler ortaya çıkacak.

Bu gelişme yeni iş imkânlarını ve yeni işbirlikleri fırsatlarını beraberinde getiriyor.

Bu meselelerin yönetilebilmesi, karşı karşıya kaldığımız demografik baskıya cevap 
verilebilmesi için, bölgesel ekonomik işbirliğimizi güçlendirmekten başka çaremiz yoktur.

Yaşamakta olduğumuz hızlı küreselleşme çağı ve şekillenmekte olan çok kutuplu siyasal 
sistem de, bizleri daha yüksek nitelikte ve derinlikte bölgesel işbirliğine zorluyor.

Türk iş dünyası olarak, coğrafyamızın zenginleşmesi, istikrar ve refah havzası haline 
gelmesi için, Arap kardeşlerimizle maksimum işbirliği prensibiyle güçlü ekonomik ilişkiler 
tesis etmek istiyoruz.

Türkiye ve Arap ülkeleri arasında ekonomik işbirliğimizin istenilen seviyelere çıkarılması 
için öncelikle uygun siyasal ve hukuki zeminin oluşturulması gerekiyor.

Aramızdaki sınırları, ülkelerimiz arasındaki insan, sermaye, mal ve hizmet hareketliliğinin 
önünde bir engel olmaktan çıkarmalıyız.

Bu anlamda, özellikle halen dondurulmuş durumda olan Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi 
Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin bir an önce tamamlanmasını talep ediyoruz.

Ülkelerimiz arasındaki aramızdaki ticareti kısıtlayan uygulamaların kaldırılması, 
halklarımızın refahının artmasını sağlayacaktır. 

Öte yandan aramızdaki yatırım ilişkilerinin gelişmesine özel önem vermeliyiz.

Arap sermayesi son yıllarda dünyanın en dinamik yatırım fonları haline gelirken, maalesef 
ülkemize yaptıkları yatırımları 10 milyar dolarla sınırlı kalmıştır.

Türkiye, büyüyen ekonomisi, yüksek sermaye verimliliği, geniş iç pazarı ve çevre 
pazarlara kolay erişim imkânları ile Arap sermayesi için uygun yatırım imkanları sunmaktadır.

Bugün dünyanın en büyük 2. müteahhitlik gücü haline gelen Türk şirketleri, yeniden inşa 
sürecine giren Arap ülkelerinin ihtiyaçları olan alt ve üst yapı projelerini hayat geçirmeye hazırdır.

Cari fazla veren Arap ülkelerinin sermaye birikimleri ile Türk özel sektörünün sanayi 
deneyimi ve mühendislik birikimini bir araya getirerek, yatırım açığı olan Arap ülkelerinin 
yeniden inşasını birlikte hayata geçirebiliriz.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) olarak 
sahip olduğumuz network ve deneyim ile bu türden projelerin hayata geçirilmesi için her türlü 
desteği sağlamaya hazırız.
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Ayrıca, piyasa ekonomisinin yerleşmesi için gerekli kurumsal kapasite konusunda sahip 
olduğumuz deneyimi ve bilgi birikimini, Arap kardeşlerimize aktarmaya hazırız.

Akdeniz, Basra Körfezi ve Kızıldeniz havzasında küresel cazibe merkezi haline 
gelmiş şehirleri, ticaret merkezlerine dönüşen limanları, inovasyon merkezi haline gelmiş 
üniversiteleri ile bölgemizi istikrar ve refah alanı haline getirmek bizlerin elindedir.

Böylelikle, bölgemizin kaynaklarını verimli yatırımlara dönüştürebilecek, şirketlerimizi 
küresel şirketler haline getirebilecek, tekrardan cazibe merkezi haline gelebileceğiz.

İnanıyorum ki, sekizincisini düzenlediğimiz bu forum, bölgesel işbirliği imkânlarının 
masaya yatırılmasına, Arap kardeşlerimizle ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine ve 
çeşitlendirilmesine katkı sağlayacaktır.

Bölgemizin tekrardan küresel sistemin ağırlık merkezlerinden birine dönüşeceğine olan 
inancımı vurguluyorum.
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Türk iş dünyası, küresel ekonomiye hızlı bir bütünleşme sürecinin başladığı 1980’lerden 
bu yana, büyük değişim kaydetti.

1980’de Türkiye’nin küresel dış ticaret hacmi içindeki payı binde 3 civarındaydı. Bugün 
bu oran binde 8’e ulaşmıştır.

30 yıl önce küresel üretim hacmi içindeki payımız binde 5’ler civarındaydı Bugün yüzde 
1’in üzerinde çıkmış durumdayız.

Şimdi bu başarılarımızın verdiği özgüvenle ve ülke olarak yakaladığımız iktisadi ve siyasi 
istikrar ortamının sağladığı fırsatla, daha büyük hedeflere odaklandık.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023’de 500 milyar dolar ihracat hacmine ulaşarak kü-
resel dış ticaret hacmi içindeki payımızı yüzde 1,5’e çıkartmayı, dünyanın 500 büyük şirketi 
içinde en az 10 küresel Türk şirketi ile yer almayı,  en az üç sektörde dünya  lideri olmayı,  
dünya’da tanınan 10 marka üretmeyi hedefliyoruz.

Ve biliyoruz, bular için yenilikçi ve gelişmiş bir sanayiye, teknoloji odaklı ve üretken bir 
toplum olmaya ihtiyacımız var. 

Bunun da ön koşulu, olmazsa olmazı, kuvvetli bir fikri mülkiyet rejimine sahip olmaktır. 
Bunun bilincinde olan Türk firmaları, fikri varlıklarına büyük yatırım yapmaya başlamışlardır. 

Ama daha gidecek çok yolumuz var. Zira orta gelirli ülkeler sınıfından yüksek gelirli ülkeler 
sınıfına geçmeyi başarmak için, fikri mülkiyet haklarının daha da önem kazandığını görüyoruz.

Sahtecilik ve Korsanla Mücadele 
Global Kongresi
24 Nisan 2013, İstanbul



10 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Bizim kültürümüzden gelen bir deyişimiz vardı. Farklı, inovatif düşünen kişiye eskiden 
büyüklerimiz “icat çıkarma” derdi. 

TOBB olarak bu anlayışı değiştirmeye çalıştık ve kamuoyunun bu değişimi benimseme-
sini sağladık.

Şimdi bu sayede hemen herkes, gençlerimiz “icat çıkarsın” demeye başladı. Bizde genç-
lerimizi bunun için yüreklendiriyoruz. 

Eğitim sistemimizin buna göre yeniden şekillendirilmesi için çalışıyoruz.

Bakın bugün TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin çok sayıda öğrencisi, daha 
okurken, staj yaptıkları firmalarda patent, lisans alan projeler geliştiriyorlar. 

Ayrıca yine TOBB ETÜ’de kurduğumuz inkübasyon merkezi, yeni buluşları olan girişim-
cileri destekleyici bir mekanizma olarak ortaya çıkmıştır. 

Biz Türk iş dünyası olarak 2023 hedeflerimize kilitlendik. Yeni girişimci adaylarımızı, 
gençlerimizi de bu bilinçle yetiştiriyoruz.

Bu noktada artık sahtecilik ve korsan, bizim kabul edebileceğimiz, mübah görebileceği-
miz bir iş yapma yöntemi değildir. 

Taklit ve korsan kul hakkıdır, Allah karşıma kul hakkıyla gelmeyin diyor.

Sahtecilik, kaçakçılık ve korsanlık gibi her türlü yasa dışı yöntem, oyunu kuralına göre 
oynayan, kanuni ve ahlaki tüm sorumluluklarını yerine getiren dürüst iş dünyası temsilcilerine 
karşı haksız rekabete yol açmaktadır.

Bunu kabul edemeyiz. Bilime, buluşa, markasına milyonlarca lira yatırım yapan girişim-
cinin, bu yatırımının çalınmasından korkmaması lazım.

Bu sebeple, Türk iş dünyasını kendi markalarını yaratmaları, kendi isimleri ile global 
arenada rekabet edebilecek seviyeye gelmeleri için de destekliyoruz.

Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldığım Milletlerarası Ticaret Odası-ICC’nin, taklit 
ve korsanla mücadeleye adanmış özel birimi olan BASCAP’ın çalışmalarını incelediğimizde 
şunu görüyoruz.

Taklit ve korsanla riske atılan Türkiye ekonomisinin gelişme hızıdır. Riske atılan, vatan-
daşımızın sağlığı, devletimizin kasasına girecek vergi geliridir. 

Sahtecilik ve korsanla mücadele uzun bir yol, bunun bilincindeyiz. Ama gerek kamu ku-
rumlarımız, gerekse özel sektörümüz artık bu konuda önemli adımlar atıyor. 
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Konuya yaklaşımımızda önemli bir gelişme var. Bunun meyvelerini de toplamaya baş-
ladık. 

Biliyoruz ki nihai tüketicinin ve özellikle yeni yetişen çocuklarımızın da bu konuda bilinç-
lendirilmesi, bu mücadeleye önemli katkılar sağlayacaktır.

Tam da bu sebeple, TOBB çatısı altındaki ICC Türkiye kanalı ile önemli bir bilinçlendir-
me, farkındalık oluşturma projesi üzerinde çalışıyoruz. 

ICC BASCAP’ın 25 ülkede yürüttüğü “BEN GERÇEĞİNİ ALIYORUM” kampanyasının 
tanıtımını, Dünya Fikri Mülkiyet Gününde, 26 Nisan’da, Sayın Bakanımız Ömer Çelik ile bir-
likte yapıyor olacağız. 

Reel sektörü her ortamda destekleyen ve yalnız bırakmayan Gümrük-Ticaret Bakanımı-
zın da o gün bizimle birlikte olacağına inanıyorum.

Kültür ve Turizm Bakanlığımızın büyük desteği, Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın, Em-
niyet Genel Müdürlüğümüzün katkılarıyla yürüttüğümüz bu çalışma, taklit ve korsanı, işin 
gerek fikri gerekse sınai haklar boyutunu aynı anda ele alan, arkasında hem kamu hem özel 
sektör desteği olan, benzersiz bir çalışma. 

3 gün boyunca bu Kongrede yapılacak çalışmaların hemen ardından projemizi hayata 
geçirecek olmamızın da çok anlamlı olduğu inancındayım.

Kongrede ortaya çıkacak sinerjinin, gerek Türkiye’de gerekse küresel arenada sahtecilik 
ve korsanla yapılan kararlı mücadeleye büyük katkı yapacağını biliyorum.
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Kuruluşundan bu yana İslam Odası, İslam ülkeleri özel sektörü arasında ticaretin, 
yatırımların ve işbirliğinin artırılması için çok sayıda projeye imza atmıştır. 

Merhum Başkan Ebu Davud’un ruhu şad olsun.

İslam Odası’na her alanda destek vermiştir.

30 yıllık Başkanlığı döneminde İslam Odası’na çok değerli katkılarda bulunmuştur. 

Kendisi ile çok yakın çalıştık.

Aynı şekilde, bayrağı devralan değerli büyüğümüz Şeyh Saleh Kamel’in Başkanlığı 
döneminde İslam Odası büyük bir atılım gerçekleştirmiş ve özel sektör için her alanda yeni 
projeler üretmiştir. 

10 Yıllık Eylem Planı ile İslam ülkeleri arasındaki işbirliğini derinleştirmiş ve İslam 
dünyasının özel sektörünü yakınlaştırmıştır. 

Bir hadisi şerif söyle der “Kul, din kardeşine yardımcı olduğu sürece, Allah da onun 
yardımcısı olur.”

Burada bir kez daha herkesin huzurunda kendisine İslam Odası’na eşsiz katkıları için 
teşekkür etmek istiyorum. 

TOBB, 1996 yılından beri İslam Odası’nın Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. 

İslam Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Kurulu

25 Nisan 2013, Katar
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TOBB olarak, üyesi olduğumuz tüm bölgesel ve uluslararası platformlarda İslam ülkeleri 
adına da sesimizi yükselttik. 

Arap Odaları Birliği ve Körfez Odaları Federasyonu altındaki çalışmalarımızla bu işbirliğini 
daha da çeşitlendirdik.

Din kardeşlerimize, edindiğimiz tüm tecrübeyi ve bilgi birikimini aktarmaktan memnuniyet 
ve gurur duyuyoruz. 

Biliyoruz ki Müslüman Müslümanın kardeşidir. 

İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam Kalkınma Bankası ve İslam Odası ile birlikte yürüttüğümüz 
ortak projeler sayesinde bugüne kadar sayısız eğitim programı düzenledik. 

Oda Akademisi adı altında yürüttüğümüz eğitim programı ile 2 yılda 32 kardeşimizi eğittik. 

Bu işbirliğini önümüzdeki dönemde de sürdürmeye hazırız. 

İslam Kalkınma Bankası ile sürdürdüğümüz işbirliğine, İslam İşbirliği Teşkilatı ile bir 
Mutabakat Zaptı imzalayarak yeni bir boyut ekledik. 

Bu kapsamda izlenecek yol haritasını belirlemek üzere bir Eylem Planı üzerinde 
çalışıyoruz. 

Sizlerle el ele vererek, İslam ülkeleri arasındaki ticaretin ve yatırımların artırılması için 
çalışmaya devam edeceğiz. 

Bunun için sizlerin desteği önemlidir.

Şunu da özellikle belirtmek isterim.

Bir İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkenin Odalar Birliği Başkanı olarak, Başkan Yardımcılığı 
görevini yürüttüğüm, Avrupa’nın en büyük iş kuruluşu olan Eurochambres’da, daima bu 
camianın değerlerinin ve düşüncelerinin temsilcisi oldum. 

Öte yandan üzülerek görüyorum ki, henüz İslam ülkeleri arasında ticaretin 
serbestleştirilmesi için en önemli mekanizma olan Tercihli Ticaret Anlaşması TPS-OIC’i 
yürürlüğe sokamadık. 

Yıllardır hep bir ağızdan bunun önemini anlatıyoruz. Ama hala anlaşma yürürlüğe 
girmedi. 

Belli ki bu konuda bir bilgi veya bilinç eksikliğimiz var.  

Önümüzde gelişmiş ülkelerin gerçekleştirdiği başarılı örnekler var. 
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Bizler de bu işbirliğini yapabilecek kaynaklara ve iş gücüne sahibiz.

Bu kapsamda, İslam İşbirliği Teşkilatı ve TOBB olarak, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri 
arasında ticaretin önündeki engelleri kaldırmayı hedefleyen İslam İşbirliği Teşkilatı Tercihli 
Ticaret Anlaşması’nın (TPS-OIC) daha yaygın olarak tanıtılması ve teşvik edilmesi için bir 
Forum düzenlemeyi planlıyoruz. 

Ayrıca KOMSEK (COMSEC) ile işbirliğinde, İslam ülkelerinin ticari ürünlerini 
sergileyebilecekleri, yatırımcıların bir araya gelebileceği ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 
ülkelerin duyurularının yayınlanacağı bir web portalı kurulması için çalışmalara başladık. 

Bu projeyi İslam Odası ile geliştirip büyütmek istiyoruz. 

Burada değerli dostum Sayın Şeyh Salih Kamil’in desteğini esirgemeyeceğinden eminim. 

Biliyoruz ki “Mü›min ile mü›min (birbirine karşı) duvar gibidir, birbirini sımsıkı tutarlar”. 

TOBB olarak, İslam Odası çatısı altında yürüttüğümüz işbirliği ve kardeşlik bağlarına 
büyük önem veriyoruz. 

İslam ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleşerek ve çeşitlenerek daha 
da güçlenmesi için çalışmaya ve hizmet etmeye hazırız.
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Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olması dolayısıyla, öncelikle işçi kardeşlerimizi 
kutluyorum. Emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşımın esas alındığı bir 
medeniyetin mensupları olarak, tüm emekçilere refah, sağlık ve mutluluk temenni ediyorum.

Bu sene farklı bir Genel Kurul yaşıyoruz. Bugün kanunen Mayıs ayında yapmak zorunda 
olduğumuz Mali Genel Kurul’umuzu yapıyoruz. Ayrıca 81 İl ve 160 İlçede Oda-Borsa seçimleri 
başlıyor ve şehirlerinize dönmek zorundasınız. 

Sizler; “seçimler dolayısıyla bu Genel Kurulumuzu dar tutalım, hızlı bitirelim” demiştiniz. 
Sizin talebiniz doğrultusunda, bu Genel Kurulumuzu camiamızla sınırlı bir şekilde, aile içinde 
gerçekleştiriyoruz. 

Bu sene Oda-Borsalarımızdaki seçimlerde rekor sayıda adayın yarıştığını görüyoruz. 
Hem meslek komitelerinde, hem meclis üyeliklerinde büyük bir rekabet yaşanıyor. Bu 
aslında sizlerin görevinizi ne kadar iyi yaptığınızın, bulunduğunuz yerin kıymetini ne kadar 
artırdığınızın en somut göstergesidir.

İnanıyorum ki, bu süreci camiamıza yakışan olgunlukta geçireceğiz. Hep birlikte, 
demokrasinin güzelliğini bir kere daha yaşayacağız. Oda ve Borsa seçimlerinin şehirlerimize, 
camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah Ağustos ayında, seçimli 
Genel Kurul’umuzu, her zaman ki gibi en geniş katılımla, en geniş protokolle, büyük bir 
coşkuyla gerçekleştireceğiz. 

TOBB 68. Genel Kurulu
1 Mayıs 2013, Ankara
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Az önce sizlerin gayretleri ve emekleriyle yaptığımız hizmetlerimizi anlatan filmi izledik. 
Bütün bu faaliyetler camiamızın bel kemiği, camiamızın beyni olan sizlerin eseridir. Her 
birinizi tek tek kutluyor, hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. 

Yine bu vesileyle faaliyetlerimizde bizlere hep destek olan Cumhurbaşkanımıza, Meclis 
Başkanımıza, Başbakanımıza, Bakanlarımıza, Meclisimize, siyasi partilerimize camiamız 
adına teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte çalışan, emek veren bürokratlarımızı kutluyorum.  
Hep birlikte kamu – özel sektör elele verdik ve pek çok çalışmamızın hayata geçmesini 
sağladık. 

Gerçekleştirdiğimiz hizmetlerde Bakanımız sayın Hayati Yazıcı da hep yanımızda oldu. 
Vizyonu ile güç verdi, cesaret verdi, yolumuzu açtı. Uyumlu çalışmalarımızın neticelerini 
Allah’a şükür hep birlikte aldık. Sayın Bakanımızın vizyonu ve katkılarıyla Ticaret Kanunu ve 
NACE gibi devrim niteliğinde adımlar atıldı. Kendisine ve çalışma arkadaşlarına camiamız 
adına ayrıca teşekkür ediyorum.

Odalar ve Borsalar, ülkemizdeki, yerli-yabancı, küçük-büyük, tüm girişimcileri, tüccarları, 
sanayicileri, turizmcileri ve müteahhitleri temsil etme yetkisine sahip tek teşkilattır. Gururla 
ifade etmek istiyorum. Sizlerin meydana getirdiği TOBB camiası, özel sektörün birlikten 
doğan gücü oldu.

Biz, bir olduk, iri olduk, diri olduk. Sesimiz daha gür çıktı. Biz, bir oldukça önümüzdeki 
engelleri aştık, yeni yollara çıktık. Bu çatı altında hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık. Her fikri, 
her sesi farklı bir heyecanla dinledik. 

“İstişare sünnettir” öğüdüne bağlı kaldık. İstişare ve diyalog kapısını her zaman açık tuttuk. 
İşte bu sayede, her toplumsal kesim, her farklı düşünce, her farklı anlayış, burada kendisini 
temsil etme imkânı buldu. Gönüllerimizi de aklımızı da farklı seslere, farklı düşüncelere açtık. 
Bu ülkenin bütün renklerini kucakladık. 

Sizlerin sayesinde Anadolu’nun sesi, yüreği olduk. Anadolu’nun nabzı işte burada atmaya 
başladı. Anadolu’nun duygularının, taleplerinin, hayallerinin tercümanı olan, aktif, dinamik bir 
TOBB meydana geldi. 

Türkiye’nin en büyük çatı örgütü işte böyle ortaya çıktı. Ülkeye güven veren, herkesin 
fikrini sorduğu, her kesimin danıştığı, büyük bir aile olduk. Bunu hep birlikte başardık. Biliyoruz 
ki büyük güç büyük sorumluluk getirir. Biz hep bu bilinçle hareket ettik. 

Birlik ve bütünlük dedik. Değişim ve dönüşümün öncüleri olduk. Sorunlara teslim olmadık. 
Olumsuza odaklanmadık, yakınmadık. Yeri geldi fikir verdik, düşünce verdik, ilham verdik. 
Bütün dünyaya bu milletin neler yapabileceğini gösterdik. 

Bugün artık her alanda, herkesle rekabet eder hale geldik. Son 10 senede milli gelirimiz 
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özel sektör eliyle yüzde 63 büyüdü. Özel sektör olarak bu dönemde 5 milyon kişiye ilave 
istihdam sağladık. İhracatımız 4 katına, turizm gelirimiz 3 katına çıktı. Ülkemizi dünyanın 16. 
büyük ekonomisi yaptık.

Tüm bunları sizlerin, özel sektörümüzün inancı, becerisi ve gayretiyle başardık. Hem 
biz kazandık, hem ülkemiz kazandı. Biz, girişimciliğin örgütlü gücünün bir ülkeye neler 
katacağının, dünyadaki en güzel örneği olduk. Kimin sayesinde bunu başardık; Odalarımızın 
sayesinde, Borsalarımızın sayesinde, işte bu salonu dolduran sizlerin sayesinde.

Faaliyet raporumuzda ayrıntılı olarak göreceğiniz faaliyetlerimizden bazılarını, özetle 
paylaşmak isterim. En büyük sıkıntı kaynaklarımızdan biri mesleki eğitimdi. Firmalarımız 
çalıştıracak eleman, insanımızsa iş arıyordu.  

Ülkemiz tarihinde ilk defa özel sektör, Odalarımız ve Borsalarımız vasıtasıyla, mesleki 
eğitimde söz sahibi oldu. Bakanlıklarımızla birlikte başlattığımız UMEM Beceri’10 projesiyle, 
81 ilde işsizlerimize umut olduk, iş olduk, aş olduk.

Şirketlerimizin ihracatlarına en büyük desteği veren meslek örgütü haline geldik. Hepimiz 
bundan gurur duyalım, Türkiye’nin ihracatı TOBB güvencesiyle gerçekleşiyor. Gümrük-Ticaret 
Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu, yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması da ihracatımıza 
hem hız kazandıracak, hem de maliyet tasarrufu sağlayacak.

Öte yandan, yurtdışı taşımacılığın yapılabilmesi için 35 milyar dolarlık teminat riski 
üstlendik. Dünyada en çok tır karnesi veren kuruluş olduk. Sayın Hayati Yazıcı Bakanımızın 
vizyonu ve sizlerin bu işe sahip çıkmanız sayesinde gümrük kapılarını modernize ettik. İpsala, 
Kapıkule, Hamzabeyli, Sarp, Habur, Cilvegözü’nü tamamladık. 

Böylece ihracattaki lojistik maliyetlerini sadece 1 yılda 450 milyon lira azalttık. Bu 
meblağ her yıl cebimizden boşa gidiyordu. Hep birlikte bunun önüne geçtik. Bu çalışmamız 
Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünyaya başarı örneği gösterildi. Şimdi yine Bakanlığımızın 
öncülüğünde Doğudaki kapılarımızı da teker teker modernize ediyoruz. Çıldır-Aktaş, Dilucu, 
Kapıköy ve Esendere gümrük kapıları için çalışıyoruz.

Öte yandan İstanbul için çok büyük bir adım atıyoruz. Biliyorsunuz İstanbul Halkalı 
Gümrüğü yılda 40 milyar dolarlık hacmiyle Türkiye’nin en büyük kara gümrüğü. Ama şehrin 
ortasında ve keşmekeş içinde. Sanayicimiz, tüccarımız ve nakliyecimiz için tam dert yumağı, 
İstanbullular için de bir çile kaynağı. 

Bu konuda da sayın Bakanımız bizi destekledi. Halkalı Gümrüğü’nü Çatalca’ya taşıyıp 
modernize edeceğiz. İstanbul’un ihtiyaç duyduğu Lojistik Merkezini de burada inşa edeceğiz. 
Yeni hayata geçirdiğimiz Büyük Anadolu Lojistik Projesiyle de, Anadolu’yu demiryolu 
üzerinden Avrupa’ya bağlayacak çok önemli bir girişim başlattık. 
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Kredi Garanti Fonu ve Kobi Girişim Sermayesi şirketlerimiz kanalıyla, Kobilerin finansmana 
erişimini kolaylaştırdık. 19 şehrimizde faaliyet gösteren İş Geliştirme Merkezlerimiz, 
Anadolu’daki Kobilerimize ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti sağlıyor.

Kurucusu olduğumuz ve dünyanın en büyük 30 türev borsası arasına giren, Vadeli İşlem 
ve Opsiyon Borsası, Borsa İstanbul ile birleşti. Camiamızın kurduğu TOBB ETÜ, kısa sürede 
en çok tercih edilen ve marka değeri en yüksek üniversiteler arasına girdi.

Bir zamanlar ticaret sicil gazetesine ulaşmakta herkes sorun yaşıyordu. Şimdi bunları 
tamamen internet ortamına taşıdık. Şeffaf hale getirdik. Hangi şirketle ilgili ticaret sicil 
kayıtlarına ulaşmak istiyorsanız, TOBB’un internet sayfasına girmeniz yeterli artık. Ticaret 
Kanunu ve Borçlar Kanunlarında sıkıntılara yol açan konular vardı. 

Sizlerden gelen öneriler ışığında, yani sizlerin gayretleriyle, sayın Bakanımızın liderliğinde 
ve çalışma arkadaşlarının emekleriyle bu kanunlar yenilendi. Böylece reel sektör üzerine her 
yıl 6 milyar lira ilave yük gelmesini önledik.

Biliyorsunuz, şirketlerin faaliyet alanı konusu da tam bir keşmekeş içindeydi. Türkiye’de 
hiçbir kurum, hangi faaliyeti yürüten kaç firma var, bilmiyordu. Farklı kurumlarda, farklı faaliyet 
sınıflandırmaları vardı. Bu yüzden ticaret ve sanayi envanteri maalesef hazırlanamıyordu. 
Sanayi politikalarının uygulanmasında, yatırım teşviki ile KOBİ desteklerinin tasarımında ve 
dış ticaret taleplerinin eşleştirilmesinde sıkıntılar yaşanıyordu. Allah nasip etti, yine bir ilki 
gerçekleştirdik. Bu karmaşık ortama son verdik. 

NACE sistemini hayata geçirdik. Tepki geleceğini biliyorduk. Ama kararlıydık. Çünkü 
risk almayan ilerleyemez. Sağolsun, sayın Bakanımızın kararlı duruşu bize güç verdi, 
cesaret verdi. Yeni ve daha sağlıklı bir düzen kurduk. Bunun da nimetlerini ilerde hep birlikte 
yaşayacağız.

Yine sizlerden gelen önemli bir talep, süresi dolan 5084 sayılı yatırım teşvik sisteminin 
devam etmesiydi. Bu konuda yoğun bir faaliyet yürüttük. İnşallah yakında olumlu haberlerin 
gelmesini bekliyoruz. Sayın Başbakanımıza bu konuda gösterdiği hassasiyeti için teşekkür 
ediyoruz.

Son dönemlerde artan diğer bir sıkıntı da, çek ve senet ödemelerinde yaşanıyordu. Reel 
sektörün bu konudaki sorunlarını azaltmak üzere, yine bir ilki gerçekleştirdik. Şirketlerin çek 
ve kredi sicilleri reel sektöre açıldı. Artık bir tuşla karşı tarafın sicilini görebileceksiniz. Böylece 
daha sağlıklı karar verecek, hangi riski aldığınızı göreceksiniz. Bankalar müşterisinin neyini 
görüyorsa, artık sizin üyeleriniz de aynı bilgiyi görecek. Yani artık tüccarımız, sanayicimiz 
karanlığa kurşun sıkmayacak. 

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar, Odalar-Borsalar ne iş yapar diyorlar. İşte Odalar 
ve Borsalar üyelerinin sorunlarını takip ediyor, derdine derman oluyor. Peki, bunlar yeter mi? 



19Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Asla yetmez, yetmemeli! Zira üreten, istihdam eden, ihracat ve yatırım yapan bizler, daha 
iyilerini hak ediyoruz.

Biz artık asla o eski zihinsel zincirlere teslim olamayız. En iyisi, en güzeli neyse bu 
ülkede artık o olacak. Eskiden başka ülkelere bakıp imrenirdik, şimdi imrenilen bir ülke haline 
geldik. Odalarımız ve Borsalarımız tüm çevre coğrafyamızda rol model oldu. Bu farkı siz 
ortaya koydunuz. Bunu yaparken de asla değerlerimizi kaybetmedik. Asla kendi kültürümüze 
sırtımızı dönmedik. O değerlerin ışığında en çağdaş şekilde hareket ettik.

Ahi Evran diyor ki “doğru ol, sabırlı ol, dayanıklı ol.” Biz doğru olduk, sabırlı olduk. 
Gücümüzü bu değerlerden alarak, dağ gibi dayanıklı olduk. Geçmişte Ahilik, Türk iş âleminde 
örgütlenmeyi başlatmış, bu camiaya yol göstermiş, yön vermişti.

Hem Türkiye’ye, hem de dünyaya örnek olan bu geleneğimiz sayesinde, bugün OECD 
tarafından komşu coğrafyamızdaki tüm ülkelere bizim Oda ve Borsa yapımız örnek gösteriliyor.  
Yurtdışında ne diyorlar, biliyor musunuz? Ülkenizde özel sektörün gelişmesini istiyorsanız, 
sermayenin tabana yayılmasını istiyorsanız, toplumun demokratikleşmesini istiyorsanız, işte 
örnek orada, Türkiye’dekine benzer bir Oda ve Borsa yapısı kurun, diyorlar. 

Bakın bunu biz söylemiyoruz, dünya söylüyor. İşte Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan 
Nazarbayev bizi davet diyor, tecrübelerimizden faydalanmak için. İslam ülkeleri kendilerini 
eğitmemizi istiyor, nasıl başardığımızı örnek almak için. 

Eskiden tüm etkinliğimiz, ülkemiz sınırları içinde kalırdı. Yurtdışına çıkınca kimse bizim 
farkımızda değildi. Bugün küresel piyasalardaki iş örgütlerinin tamamında söz sahibi olduk. 
Özel sektörümüzün çıkarlarını tüm dünyada savunan bir camia haline geldik.

Hem Avrupa’nın en büyük iş örgütü Eurochambers’ın, hem de İslam ülkelerinin en büyük 
iş örgütü, İslam Ticaret-Sanayi Odası’nın, Başkan yardımcılığına seçildik. Dünyanın en büyük 
iş örgütü olan Milletlerarası Ticaret Odası’nın yönetimine girmemiz için davet geldi. Filistin ve 
İsrailli iş adamları arasındaki anlaşmazlıkları çözecek Kudüs Tahkim Merkezi’nin başkanlığı 
için önerildik. 

Bakın başkası değil. Bu iltifata biz nail olduk. Türkiye nail oldu. Barış sürecine köprü 
olacağına inandığımız bu onurlu görevi, sizler adına üstlendik. Biz bu görevleri neden 
üstlendik biliyor musunuz? Çünkü siz barışın kıymetini çok iyi bilirsiniz. Siz huzurun değerini 
çok iyi bilirsiniz. Siz haksızlığa karşı asla sessiz kalamazsınız. Siz hakkı her şeyin üstünde 
tutarsınız. 

Son dönemde medyada çok yer alan, üzerine polemik yapılan bir konu var. İşin aslını 
bilin diye, burada sizlere anlatmak isterim. Biliyorsunuz Başbakanımızın daveti üzerine Akil 
insanlar heyeti içinde yer aldık. Kendisi bizlere çok açık olarak şunları ifade etti;
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“Vatandaş ne düşünüyor, sorun. Endişeleri, beklentileri nelermiş öğrenin. Sonra bunları 
bir rapor halinde devletin kurumlarına gönderin”. “Vatandaşı dinleyin, not alın, bize iletin” 
diyorlar. Yani biz nabza göre şerbet vermeye değil, nabız tutmaya gidiyoruz.

Çok açık söylüyorum, bizim böyle bir görevden geri durmamız söz konusu olamaz. 
Bugüne kadar hep ne dedik: Huzur olmazsa ticaret olmaz. Ticaret olmazsa zenginlik olmaz. 
Duruşumuz belli: Vatanımızın, milletimizin birlik ve bütünlüğü çerçevesinde, biz bu ülkenin 
hizmetkârıyız, bu ülke için görev almaya hazırız.

Bu çerçevede devletin verdiği görevden kaçılmaz. Devlet terbiyesi bunu gerektirir. Hele 
bizim camiamız hiç dışında kalamaz. Zira bugüne kadar ülkemizin her meselesinde biz ön 
aldık. Her milli meselede bu camianın katkı vermesi istendi.

 İşte bu itibardır. Bu güçtür. Bu itibar, bu güç, sizlerin bu camiayı getirdiğiniz noktayı 
gösteriyor. Sizler artık sadece özel sektörün sorunları için değil, Türkiye’nin sorunları için 
başvurulan insanlarsınız. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum! Hizmetlerinizi bu camia asla 
unutmayacak! Türkiye unutmayacak! Allah sizlerden razı olsun. 

Ne yaptıysak, neleri başardıysak, sizlerden aldığımız güçle, destekle yaptık. Hep birlikte 
çalıştık, hep birlikte başardık. Baş başa, el ele vermeyince taş yerinden kalkmaz. Elde 
ettiğimiz başarının tamamı ekip çalışmamızın sonucudur. 

Hep beraber, Odaların, Borsaların ve TOBB’un hizmet kapasitesini artırdık. Reel sektöre 
hizmet üreten merkezler haline geldik. Oda ve Borsalarımız pek çok ilki geçtiğimiz dönemde 
hayata geçirdi. Çay, zeytinyağı, un ve buğday, aflatoksin ve pestisit alanında sağlayıcı 
laboratuvarları sizler kurdunuz. 

En modern elektronik satış salonunu, elektronik ürün senedi platformunu, sizler reel 
sektörün hizmetine sundunuz. 73 şehirde ticaret borsalarında modern laboratuvarlar meydana 
getirdiniz. Odalarımızın sorumluluk alması sayesinde Organize Sanayi Bölgelerimiz gelişti ve 
böylece sanayi Anadolu’ya yayıldı. 1980’de Türkiye’de sadece 12 OSB vardı. Bugün 150’ye 
yakın OSB, sizler sayesinde yatırımcılarla doldu.

Ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu eğitim yatırımları alanında, hep birlikte kalıcı eserler 
bıraktık. Odalarımız ve Borsalarımız, kendi illerinde okul yatırımları yaptı ve yapmaya devam 
ediyor. Dün yabancı dil bilen çalışanınız yoktu. Bugün Odalar ve Borsalar uluslararası 
projelere imza atar hale geldi.

Yurtdışından kaynak temin ediyor, Avrupa Odaları ile birlikte çalışmalar yapıyorsunuz. 
Her sene daha çok Oda ve Borsa, akredite oluyor. Halen 131 Oda ve Borsamız akreditedir 
ve Avrupa’nın en iyi odaları ile aynı hizmeti, aynı kalitede verdikleri belgelenmiştir. Yani Sizler, 
ulaştığınız bu yüksek hizmet kalitesi ile daha şimdiden Avrupa Birliğine girdiniz.
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Tüm bunları kim başardı? Sizler başardınız. Nasıl başardınız? Oda ve Borsalarımızda 
ortaya koyduğunuz çağdaş vizyonla başardınız. Hepinizi kutluyorum, Kendinizle ne kadar 
övünseniz azdır. Sadece şikayet eden değil, sorunu teşhis eden, inisiyatif alan, çözüm üreten, 
aktif ve yapıcı kurumlar haline geldik.

Bu sayede Oda ve Borsa Başkanlarım, şehirlerinin kanaat önderleri oldular. Gecesini 
gündüzünü bu camianın gelişmesine, büyümesine adayan, her biri hizmet ehli olan Oda 
ve Borsa Başkanlarımı, Yönetimlerini, Meclislerini ve Meslek Komitelerini, yani bu salonda 
bulunan sizleri, yürekten kutluyorum. 

Size emanet edilen makamların hizmet aracı olduğunu bildiniz ve hep bu anlayışla 
çalıştınız. Öbür tarafta hesabın olduğunu hep akılda tuttunuz. Bu camianın hizmet anlayışı, 
işte budur. Şimdi bu vesileyle hatırlatmak isterim. Herkes bilsin ki Oda ve Borsa Başkanları, 
Meclis üyeleri ücret-maaş almazlar. Bu işleri meccanen yaparlar. Zamanlarını ve emeklerini, 
kendi işleri için değil, şehirlerinin ve üyelerinin sorunlarını çözmek için harcarlar.

İşte bu yüzden, Oda ve Borsa Başkanlarımın, Meclis üyelerimin her biri hizmet ehlidir. 
Ben sizlerle gurur duyuyorum. Siz de, kendinizle ve bu camianın bir parçası olmakla gurur 
duyun. Bu hizmet hikâyesinin şerefini ve sevincini ilinizde, ilçenizde anlatın. Unutmayın, siz 
kendinizi doğru anlatmazsanız, başkaları sizi eksik anlatır. 

Biliyorsunuz önümüzde seçimler var. Elbette her seçim sürecinde rekabet olur, yarış 
olur. Ama şunu aklımızdan çıkarmayalım. Oda ve Borsalarımızdaki seçimler makam kapma 
yarışı değil, camiamıza ve ülkemize hizmet yolunda bayrak yarışıdır.

Makamlar gelip geçicidir. Bizim için esas olan, reel sektöre hizmet etmektir. Baki kalacak 
bu kubbe altında hoş bir seda bırakmaktır. 365 Oda ve Borsa Başkanım, Yönetimlerim, 
Meclis Başkanlarım, Meclisler üyelerimin, Meslek Komitelerimin hepsi birbirinden güzide 
insanlardan oluşuyor.

Kendi alanında liyakat sahibi olan bu insanlar üzerlerine düşeni hakkıyla yerine getirdiler. 
Şüphesiz ki, seçimlerde kazanan da olacaktır, kaybeden de olacaktır. Görevlerini devredecek 
veya kendi isteğiyle yeniden aday olmayacak arkadaşlarımız olacak. Onlar zor bir dönemde 
bu büyük sorumluluğu hakkıyla üstlendiler. Kendileriyle birlikte çalışmaktan, mesai arkadaşım 
olmalarından büyük onur duydum. Allah hepsinden razı olsun.

Hizmet bayrağını teslim alacak kardeşlerimiz, bundan sonra daha iyisini yapmak için 
çalışacaklar. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Şimdi benim sizlerden tek bir ricam olacak. 
Seçim sonuçlarını sadece bir bayrak değişimi, bir tazelenme olarak görelim. Yeni göreve 
gelecek arkadaşlarımız, eski Başkanların tecrübelerinden faydalansın. Bu büyük çatı altında 
birlik, beraberlik ve camia ruhunu yansıtsınlar. Hepimiz, bu büyük ailenin bir mensubu 
olmaktan gurur duyalım. 
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Yarın, bugünden daha zengin olmak istiyorsak, yarın, bugünden daha gelişmiş olmak 
istiyorsak, daha adil paylaşan, daha özgür, daha demokratik, daha mutlu olmak istiyorsak, 
birbirimize kenetlenelim. Zira bu seçimler ne ilktir, ne de son olacak. Bizi başarıya ulaştıracak 
esas güç, birlik olmamızdır.

Bizler son 10 yılda olduğu gibi, daha fazla çalışacak, daha fazla üretecek, daha fazla 
istihdam sağlayacak, daha fazla yatırım ve ihracat yapacağız. Biz kendimize güveniyoruz! 
Bu millet de bize güveniyor. Sizlerin meydana getirdiği bu büyük camia, güçlü ekonomi ve 
güçlü Türkiye’nin teminatıdır. Dün olduğu gibi bugün de büyük Türkiye için, yeni ufuklar için 
koşmaya devam edeceğiz. 

İddia ediyorum; Türkiye hakettiği yere kavuşacak. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden 
biri Türkiye olacak. Bunu da hep birlikte başaracağız. Kardeşliğimiz, birliğimiz, dirliğimiz hep 
daim olsun.
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Dünya ekonomisi sıcak bir yazı geride bıraktı. ABD ve AB kaynaklı gelişmeler, 
ekonomilerimizi yine doğrudan etkiliyor. 

Krizin başından beri ilk kez farklı bir eğilim belirdi. Gelişmiş ülkelerin büyüme hızı, 
gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızını aştı. Krizin başından beri Asya’nın yeni gelişen 
ekonomileri küresel büyümenin taşıyıcısıydı. 

Şimdi Amerika’dan olumlu sinyaller gelmeye başladı. 

Yapısal sorunları çözülmemiş olmakla birlikte, Avrupa’dan da, büyüme ile ilgili olumlu 
sinyaller gelmeye başladı.

Amerikan büyümesinin aslında hepimizi olumlu bir biçimde etkilemesi gerekirdi. 
Ama parasal genişleme sürecinin sona ereceğine dair beklentiler, finans piyasalarında 
dalgalanmalara yol açtı. 

Avrupa’ya baktığımızda, Avrupa ekonomilerinin yeniden toparlanmaya başladığı görülüyor. 
8 çeyrektir devam eden küçülme yılın 2. çeyreğinde son buldu. Ancak iyileşme sinyalleri ülkeler 
arasında farklılık göstermektedir. Bazı üye ülkelerde krizden çıkış yönünde olumlu sinyaller 
varken, üye ülkelerin bir kısmı hala durgunluktan kurtulma mücadelesini veriyor.  

AB ve özellikle Avro Bölgesi ekonomik krize yoğunlaşmışken,  “genişleme” konusu 
maalesef gündemin ilk sırasında yer alamıyor. Oysa önceki genişleme deneyimleri 
göstermiştir ki, genişlemeye bağlı olarak ticaret ve yatırımlarda artışlar yaşanmıştır. Büyüme 
ve istihdam artışından tüm taraflar istifade etmiştir. 

Eurochambers Üyeler Toplantısı
6 Eylül 2013, Ankara
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Unutmamalıyız ki, mevcut ekonomik krizin nedeni AB’nin genişlemesi değildir. Ana sorun 
mali piyasalardaki yetersiz düzenlemelerdir. Dolayısıyla, yeni üyeler krizin sebebi değil, krizin 
mağdurlarıdır.  

AB kurumları, genişlemenin AB ekonomisine kattığı dinamiği, kamuoylarını ikna edecek 
şekilde aktarmalıdır. Genişleme sürecinin devamı, hem AB ekonomisinin geleceği, hem de 
Bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için zorunludur. 

Özellikle Suriye krizi, hepimize, yakın çevredeki ülkelerin, ikna yoluyla dönüşmesinin, önemini 
göstermektedir. Dönüşüm süreci, başkentlerin de içinde olduğu bir süreç ile yönetilmelidir. 

Aksi halde,  hızla kontrolden çıkabilme ihtimalini içinde barındırmaktadır. İknaya dayalı, 
mutabakatla dönüşüm, AB genişleme sürecinin en önemli kazanımıdır. Bu süreçte, bu konu 
üzerinde daha çok düşünmemiz gerektiği kanaatindeyim. 

Türkiye ekonomisi son on yıllık dönüşümü ile artık tamamen özel sektöre dayalı ve dışa 
açık bir ekonomidir. AB sürecinin bu dönüşüme katkısı önemlidir.

Ben Türkiye’nin giderek daha açık bir toplum haline gelmesinin, ülkede sivil 
toplumun zenginleşip, çeşitlenmesinin ve demokrasinin zenginleşmesinin bu çerçevede 
değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Türkiye ekonomisine baktığımızda, 2009 ve 2010 yıllarında yüzde 9’a yaklaşan büyüme 
oranlarından sonra, aşırı ısınan ekonomiye tedbir olarak kontrollü bir yavaşlama sürecine girmiştik. 

2012’de yüzde 2,2 büyüdük. 2013 yılı büyüme oranımızın yüzde 3 civarında olmasını 
bekliyoruz.

ABD Merkez Bankası’ndan gelen parasal genişlemenin yavaşlayacağına dair mesajlar, 
diğer gelişen ülkeleri olduğu gibi ülkemiz mali piyaslarını da olumsuz etkiledi.

Ama Türkiye ekonomisinin yapısal duruşu sağlamdır. Kamu maliyesi, reel sektör ve 
bankacılık sistemi açısından tüm Avrupa kıtasında en iyi durumda olan birkaç ülkeden biriyiz.

Bunların sayesinde Türkiye olarak finansal piyasalardaki günlük gelişmelere değil, uzun 
vadeli hedeflerimize odaklanmış durumdayız.

Bakın sadece bu sene toplam proje büyüklüğü 40 milyar euro’yu geçen 5 büyük altyapı 
projesi başlattık; 2 nükleer santral, İstanbul’da 3. Havalimanı ve İstanbul boğazında 3. Köprü, 
İstanbul-İzmir Otoyolu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattı.

Önümüzdeki ay bir diğer büyük projenin açılışını yapacağız. Manş Denizi›ndeki 
Eurotunnel benzeri bir demiryolu projesi ile Avrupa ve Asya kıtaları İstanbul boğazının 
altından geçen demiryolu hattı birbirine bağlanacak.
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Bu yıl ayrıca Türk özel sektör olarak hem üretim, hem ihracat hem de istihdamda geçen 
senenin de üzerine çıkacağımızı öngörüyoruz.

Küresel ekonomideki gelişmeler, G20 sürecinin bundan böyle daha da önemli olduğunu 
göstermektedir. Küresel yönetişimde yeni bir işbirliği mekanizması geliştirmek gerekiyor. 

Aksi takdirde, Amerikan Merkez Bankası Başkanı, artık, Amerika dışındaki bütün 
ülkelerin de ekonomik politikalarının temel belirleyicisi konumunda olacaktır. Küreselleşme 
iyidir. Ancak bu biçimiyle ulusal politika öncelikleri kavramı anlamını yitirmektedir.  

Küresel sistemin sağlıklı işleyişi açısından, küresel ekonomi politikaları koordinasyonun 
daha sağlıklı bir mutabakata bağlanması gerekir.

Küresel ticareti doğrudan etkileme potansiyeli olan bir diğer önemli gelişme de, AB ile 
ABD arasındaki Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması’dır. Anlaşma, AB ile ABD 
arasındaki ticarette her türlü tarife ve tarife-dışı engellerin kaldırılmasını öngörüyor. 

Anlaşma tamamlandığında dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesi oluşacak. Dünya 
milli gelirinin % 47’si ve küresel doğrudan yatırımların da yaklaşık % 70’i tek bir ekonomik 
blokta toplanmış olacak. 

Müzakereleri yakından takip etmeliyiz. AB ve ABD arasındaki müzakereler, Türkiye’yi 
doğrudan ilgilendiriyor. Gümrük Birliği’nin oluşturduğu teknik çerçeve bu etkiyi kaçınılmaz 
hale getiriyor. 

Türkiye’nin toplam dış ticaretinin yüzde 46’sı AB ve ABD’ye gerçekleşiyor. Türkiye’ye 
gelen toplam doğrudan yabancı yatırımların da yüzde 76’sı AB ve ABD kaynaklı. 

Aynı şekilde, Türkiye’nin yurt dışına yaptığı doğrudan yatırımların yüzde 78’i AB ve 
ABD’ye gidiyor. Dolayısıyla, Türkiye ekonomisi, AB ve ABD arasındaki Transatlantik Ticaret 
ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması’ndan doğrudan etkilenecektir.
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Küresel ekonominin yükselen merkezlerinden bir olan ve dünyanın 3 büyük 
imparatorluğuna başkentlik yapmış İstanbul’a hoşgeldiniz.

Siz değerli dostlarımıza İstanbul’da ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir memnuniyet 
duyuyorum.

İstanbul, tüm medeniyetleri içinde barındıran gerçek bir dünya şehridir. 

Ümit ediyorum ki sizler İstanbul’u gezip ve tanıma fırsatı bulacaksınız. Ama sanmayın ki, 
bu kısa sürede İstanbul’u tanımak mümkündür. 

Binlerce yılın getirdiği bu muhteşem mirası, bu şehirlerin kraliçesini, bu Yeni Roma’yı, bu 
Yeni Kudüs’ü, bu Dersaadet’i, bu dünyanın merkezini, bu insanlığın batmayan güneşini gezip 
tanımak için bir kaç gün yetmez. 

Biz bugün İstanbul’da uzağı yakın kıldık. Bu yakınlığı siz Asya Pasifik bölgesinden gelen 
meslektaşlarımızla sağladık. 

100-200 değil 1200 kişi olarak geldiniz İstanbul’a, Türkiye’ye. Teveccüh ettiniz. 

Biz biliyoruz ki Asyalılar kolay karar vermeyen, karar verince de sonuna kadar uygulayan 
bir özelliğe sahipler. 

Uzun müzakerelerin ardından gelen kararlar kolay ama titizlikle uygulanır. İş yapış 
şekilleriniz farklıdır. 

Uluslararası Perakende Sektörü 
Kongresi

22 Eylül 2013, İstanbul
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Beğenilerinizi farklı ifade edersiniz, taleplerinizde iddialısınızdır. Sizi, size anlatıyormuşum 
gibi gelebilir ama aslında ben sizin özelliklerinizi bu salondakilere hatırlatmak istiyorum.

Öte yandan iktisadi anlamda güneşin yeniden doğudan yükseldiği bir çağdayız. 1820›de 
Asya, dünya ekonomisinin % 56›sına hükmediyordu. 

Avrupa ve Amerika›daki sanayi devrimiyle, Asya›nın payı 1900›de % 28›e indi. 20. 
asırdaki savaşlar ve karışıklıklar sonucundaysa kıtanın payı 1950›de % 18›lere kadar geriledi. 

Sonra küreselleşme ve yakınlaşma çağı geldi. Asya›nın dünya ekonomisindeki payı 
2000›de % 38›e tırmandı. 

Yapılan tahminlere göre, Asya, 2025›de dünya ekonomisinin yarısına ulaşacak. O 
yüzden daha fazla özgüvenle, dünya sahnesinde daha girişken davranmalıyız.

19. asır bir ‹Avrupa Çağı› idi. 20. asır bir ‹Amerikan Çağı› idi. 21. asır ise bir ‹Asya Çağı› 
olabilir. 

Biz Asya Pasifik bölgesinin geleceğine inanıyoruz. Biz Türk özel sektörü olarak hem 
bölgedeki sonsuz fırsatlardan yaralanmak hem de bölgede tüm gücümüzle daha  fazla 
hizmet vermek istiyoruz. 

Bu itibarla, TOBB  olarak Asya Pasifik bölgesi ile kurumsal bağlarımızı da güçlendiriyor 
ve verimli işbirliği platformlarında meslektaşlarımızla birlikte çalışmak istiyoruz.  

Bu anlayışla, Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi  Odası Yönetim Kurulu Üyeliğini üstlendik. 

Müteahhitlik ve İnşaat Konseyi kurduk. 25. CACCI (kassi) konferansını ülkemizde 
düzenledik. 22 ülkeden 400’ü aşkın temsilciyi İstanbul’da bir araya getirdik. 

Bu işbirliği platformlarının çeşitlenerek güçlenmesi için TOBB olarak her türlü desteği 
vermeye hazırız.

Çok büyük özenle hazırladığımız bu kongrenin ana teması, zamanın ruhuna uygun 
olarak, “YENİ DÜNYA, YENİ PERAKENDE, YENİ MÜŞTERİ” şeklinde belirlenmiştir.

Ve tüm bu yeniliklerin ortasında da siz duruyorsunuz. Dünya size doğru kayıyor, dengede 
ağırlık size basıyor. 

Sizler de kendinize özgü, farklı duruşunuzla sakin sakin bekliyorsunuz. Sessiz sedasız 
harıl harıl çalışıyorsunuz. Yani bizim sizi daha iyi tanımaktan başka çaremiz yok.

Biz Türkler de aktif insanlarız. Yeni dünyalar kurulurken hemen yerimizi alırız. Bu yenilikler 
oluşurken, son 10 yılda sağladığımız ivme ile daha da canlı, aktif ve talepkarız. 
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Hele de yeni serpilen perakendecilik sektörümüzle sadece kendi ülkemizde değil, hem 
çevre-komşu ülkelerde hem de tüm piyasalarda adımızın anılması konusunda kararlıyız. 

Yeni dünyanın şekillenmesinde,  yeni perakendecilik anlayışının oluşmasında ve yeni 
müşteri taleplerinin ifade bulmasında rol almaya hazırlanıyoruz.

Her ne kadar Türkiye’de perakendeciliğin son 10 yılda serpildiğini söylemiş olsam da 
bizim perakendeciliğimizin 1461 yılına kadar giden bir geçmişi var. 

Yani hem perakendeci hem de müşteri olarak yeni değiliz. Modernleşmemiz yenidir ama 
pazarlıkçı özelliğimiz bizi meşhur edecek kadar eskidir. 

Kapalı Çarşı’nın ünü biraz da oradan gelir. Hem tacirimiz hem de müşterimiz neyi ne 
kadara satacağını ve alacağını bilir. 

Müşterimiz kafasındaki fiyatı bulana kadar ya pazarlık eder ya da farklı satış noktalarını 
dener. Davranışları rastlantısal değildir. 

Yakında yürürlüğe girecek olan “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”u hazırlayanların 
Avrupa Birliği’nden ileri bir kanun hazırlamış olmalarının arkasında işte bu bilinçli tüketici 
gerçeği vardır. 

Bugün Türkiye’de yaşayan 75 milyon kişinin ortalama yıllık geliri 10 bin dolardır ama 
ortalama geliri 40 bin doların üzerinde olan 7 milyon kişi vardır. 

Bu Avrupa Birliği ortalamasıdır. Ayrıca ortalama 20 bin dolar ve üzeri yıllık kazancı olan 
kişi sayısı da 14 milyondur. 

Bu veriler nüfusun önemli bölümünün uzun yıllara dayalı alışkanlıklara sahip olduğunu 
göstermektedir. Aynı zamanda bu çeşitlilik yeni yatırım alanlarına da işaret etmektedir.

Öte yandan, Perakende, alışveriş bizim için keyiftir.  Ama bu keyifin niceliksel yanına 
bakacak olursanız, dünyanın 15.liğine ulaşmış bir hacim görürsünüz. 

Perakendenin toplam cirosu 2012 yılsonu itibarıyla 212 milyar dolara ulaşmıştır. Yani 
Türkiye’nin ana sektörlerinden biridir perakende. Ver her geçen yıl daha da kurumsallaşarak, 
şeffaflaşarak gelişmektedir.  

Türkiye’deki 20 milyon haneden bir kişi mutlaka her gün bizim kuruluşlarımıza uğrar. 
Hem geleneksel hem de modern perakende kanallarını kullanır. 

Dünyanın başka yerlerinde bilinmeyen kanallar bizde vardır. Her sokakta bir kuruyemişçi 
dükkânını dünyanın başka hiçbir yerinde göremezsiniz. 

Bu kadar çok işlev edinmiş büfeler sadece bizde vardır. Tosttan taze portakal suyuna, 
gazeteden mendile her ihtiyacınızı hızla karşılayabilecek bir donanımdadır bu büfeler.  
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2000 ile 2013 arasında 7 katına çıkarak 340’a ulaşan alışveriş merkezleri, alışverişi aile 
boyu eğlenceli bir etkinlik haline getirerek, ülkemizin en ücra bölümlerine kadar götürmüştür. 

National Geographic dergisi Türkiye’deki alışveriş merkezi gelişimini sosyolojik bir olgu 
olarak gündeme taşımıştır. 

Alışveriş merkezleri, eşler, çocuklar için son derece güvenilir alanlar olarak günün her 
saatinde bol bol değerlendirilmektedir.

Türkiye’de geleneksel ile modern perakendecilik atbaşı gitmektedir. Toplamda geleneksel 
kanalın payı %59, moderninki ise %41’dir. 

Ekonominin gelişmesine paralel şekilde, geleneksel satış noktaları da operasyon 
anlamında modernleşmektedir. 

Araştırma kuruluşlarının raporları, Türkiye’de geleneksel ile modern perakendeciliğin 
piyasayı yarı yarıya paylaşmaya devam edeceklerine işaret etmektedir. 

Bunun nedenleri de şöyle sıralanmaktadır:

•	 Esnek açılış kapanış saatleri

•	 Mükemmel lokasyonlar dolayısıyla müşterinin kolayca eriştiği noktalarda konuşlanmış 
olmak

•	 Tarihsel ve kültürel tüketim alışkanlıkları, gelenekler

Türkiye’deki güçlü girişimcilik ruhu, özellikle perakende sektöründe ifadesini bulurken, 
belirli büyüklüğe gelen bu kuruluşlar, büyük zincirler için de satınalma açısından büyük değer 
taşımaktadırlar. 

Son 10 yılda semtlerde etkinlik kazanan satış noktalarının bir kente yayıldıktan sonra 
farklı kentlere sıçradıklarına oradan da ulusal zincirlere dönüştüklerine ya da ulusal zincirler 
tarafından satın alındıklarına tanık olduk. 

Yani girişimcilik ruhumuz yeni fırsatlar yarattı, esnek yapısıyla farklı dönüşümlere yol açtı. 

Perakende sektörünün kendi içindeki bu gelişimin perakendeci ve tedarikçi-imalatçı 
arasında da gerçekleşmemesi için hiçbir neden yoktur. Bugün itibarıyla ihtiyaç duyulan en 
önemli olgu da budur. 

“Dikey İşbirliği” de denen bu işbirliği çeşidi, Kongremizin de ana teması olan “Yeni 
Perakendeciliğin” temel taşlarından biri bu olacaktır.

Çünkü “Yeni Tüketici” her ürün konusunda bilgiye ulaşma imkânına sahiptir. Önünde çok 
sayıda kanal vardır, teknolojinin bütün nimetlerinden faydalanmaktadır.
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Onlara, istedikleri hizmeti ve ürünü verebilmek, “Sanal Dikey İşbirliklerinden” geçecektir. 

Önümüzdeki dönemde özellikle Asya’da yaklaşık 1 milyardan fazla kişinin orta sınıfa 
katılması beklenmektedir. 

“Sanal Dikey İşbirlikleri”, bu kitlenin orta sınıfa katılma dönüşümün vazgeçilmez 
parametresidir.

“Birleşme olmaksızın entegrasyon” da diyebileceğimiz bu yeni yaklaşım, halihazırda 
bazı firmalar arasında işlerlik kazanmıştır. 

“Öteki” olma halini kenara bırakıp, birbirleriyle güvene dayalı ilişki kuran perakendeci ve 
imalatçılar ortak kararlar almışlardır.

Bu sayede satışlar ve yeni ürün geliştirme hızlanmış; nakliye, materyal maliyeti ve 
envanter tutma miktarı azalmıştır.

Önümüzdeki en ciddi mesele, sektörümüzde bu değişimi sağlayacak insan gücüne nasıl 
sahip olacağımızdır.

Hızla ve elbirliği ile bu insan gücünü yetiştirmek ve yetişmiş çalışanları da perakendecilik 
ile imalat sektörüne alma konularını ele almayız.

Hem imalat hem ticaret sektörlerini bünyesinde bir araya getiren bir kuruluş olan TOBB olarak, 
bu konuda öncülük yapacak kuruluşlardan başında olacağımızı burada ifade etmek istiyorum.

Bugün elele verip, vermiş olduğum bu örnekleri çoğaltmalıyız.

Bu aynı zamanda, giderek azalan kaynakların da daha iyi yönetilmesi, dolayısıyla 
çocuklarımıza çok daha iyi koşullarda yaşanır bir dünya bırakabilmek demektir.

Özetle, bugün sizlerle bu konuları konuşmak, geleceği tasarlamak anlamına geliyor. 

Dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun yer aldığı ve alacağı bu bölgenin insanının yakın 
gelecekteki taleplerini öngörebilmek ve imalatı, tedarik sürecini buna göre biçimlendirecek 
aktörler arasında bu üç gün içinde kurulacak diyaloglar, oluşturulacak köprüler, dünya için de 
büyük bir fırsat ve şanstır.
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Sanayimizin sorunlarını ve geleceğini tartışabildiğimiz böyle bir platformu hayata geçirdiği 
için, başta sayın Başbakanımız olmak üzere, Sanayi Bakanımız sayın Nihat Ergün’e ve 
hükümetimize camiamız adına teşekkür ediyorum.

Ülkelerin en büyük itici gücü, zenginliğin en büyük kaynağı, girişimcileridir, üreticileridir, 
sanayicileridir. Yani sizlersiniz. 

O yüzden sizleri korumak ve desteklemek milli bir görevdir, ulvi bir iştir. 

Küresel çalkantılara ve bölgemizdeki belirsizliklere, rağmen Türkiye ekonomisi hem 
dinamizmini hem de direncini tüm dünyaya kanıtladı.

Bu başarının arkasında ciddi bir emek var, birikim var, vizyon var. 

Sizlerin sayesinde son 30 yılda çok önemli bir dönüşüm gerçekleştirdik. 

Tarım ekonomisinden sanayi ve hizmetler ekonomisine, düşük teknolojiden orta 
teknolojiye geçtik. 

Son 10 yıla baktığımda ise, müthiş bir kendine güven kazanma süreci görüyorum. 

Eskiden birçok girişimcide gördüğüm “acaba yapabilir miyim” ürkekliği, artık “yaparım, 
hem de en iyisini yaparım” anlayışına dönüşüyor. 

Vizyon büyüdü, hayaller büyüdü, hedefler büyüdü.

İşte son 10 yılda sanayimizin nereden nereye geldiği ortada. 

2002 yılında sanayi üretim hacmimiz 58 milyar dolardı. 

Sanayi Şurası
19 Kasım 2013, Ankara
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2012’de tam 3,2 katına çıkardık ve 187 milyar dolara ulaştık.

Özel sektör olarak yaptığımız makine ve teçhizat yatırımları, 2002 yılında sadece 17 
milyar dolardı.

2012 itibariyle yatırım hacmimizi 5 katına çıkardık ve 83 milyar dolara ulaştık.

2002 yılında kayıtlı yani sigortalı çalışan sayımız 5,2 milyon kişiydi. 

Sadece son 10 yılda bundan daha fazlasına istihdam sağladık ve bu rakamı da katladık, 
tam 12,5 milyon kişiye ulaştık. 

Türkiye, İtalya ve Çin arasında en güçlü özel sektöre, en büyük sanayi üretim kapasitesine, 
en geniş üretim yelpazesine sahip ülkedir.

Böyle bir coğrafyanın, en büyük sanayi altyapısına, en büyük girişimci tabanına sahip 
olmak, buradaki dönüşümü yönlendirecek güce sahip olmak demek. 

Bu bölgede yol yapılacaksa, bina yapılacaksa, malzemesini Türk şirketleri tedarik ediyor, 
inşaatını Türk müteahhitleri yapıyor. 

Bu coğrafyada, insanlar daha iyi giyinmek istiyorsa, kıyafetlerinde Türk markalarını tercih ediyor. 

İnsanlar daha iyi beslenmek istiyorsa, Türk gıda sektörü devreye giriyor. 

Bu coğrafyada otomobil alınacaksa, Türkiye’de üretilen otomobiller tercih ediliyor. 

Daha iyi sağlık, daha iyi turizm hizmeti almak isteyen, yine Türk firmalarına geliyor.  

Yani Türk malı ve Türkiye, topyekûn bir marka haline geldi, geliyor.

İşte bu başarının altında Türk sanayicisi, Türk girişimcisi var. Bu salonu dolduran sizler 
varsınız. 

Hepinizi kutluyor, hepinize Türk özel sektörü adına teşekkür ediyorum.

90’lı yıllarda ve 2001 krizinde bu ülkenin ne çektiğini, hangi badireleri atlattığını en iyi bu 
camia bilir.

O yüzden geldiğimiz bu noktanın kıymetini de en iyi bizler biliyoruz.

Tüm bu başarıları, 2002 sonrasında yakaladığımız güven ve istikrar ortamı sayesinde 
elde ettik.

Bu nedenle istikrar ve güven ortamının değerini en iyi biz anlıyoruz. 

Başta sayın Başbakanımız olmak üzere, tüm bakanlarımıza, bize bunu kazandırdıklarından 
dolayı yürekten teşekkür ediyoruz.

Geçtiğimiz yıllar içinde sanayileşme yolunda önemli kazanımlar, önemli başarılar elde ettik. 
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Şimdi bu kazanımları korumalı ve geliştirmeliyiz. 

Türkiye’yi bir dünya devi yapmak istiyorsak, sanayicilerimizin sorularına hızla çözüm 
bulmak zorundayız.

1990’lardan itibaren sanayimizde, düşük teknolojili ürünlerin yerini, orta teknolojili 
ürünlerin alması, sanayicilerimiz açısından çok önemli bir başarıdır.

Şimdi önümüzde yeni bir mücadele bizi bekliyor. 

Sanayi ürünü ihracatımızda orta teknolojili ürünlerin payı artarken, ileri teknoloji gerektiren 
ürün ihracatının payı bir türlü artmıyor.

İleri teknoloji ürün ihracatının, toplam ihracat içindeki payı sadece yüzde 1,8’dir. 

Bu durum sanayimizdeki yapısal dönüşüm ihtiyacını net bir şekilde gösteriyor.

2 trilyon doları aşan bir ekonomiye sahip olmak için, artık vakit kaybetmeden ileri teknoloji 
üretiminde atılım yapmak zorundayız.

Sayın Bakanımız bu durumu iyileştirmek için ciddi çalışmalar yapıyor. Bunu görüyoruz, 
izliyoruz, takdir ediyoruz. Bu alanda da ilk 20 arasında girmeyi hedeflemeliyiz.    

Ar-Ge harcamalarını ve nitelikli insan kaynağı daha da artırmak, mutlaka gündemimizin 
ilk sırasında olmalı. 

Bakın Almanya’da çalışan bir kişi yılda ortalama, 85 bin dolar,  ABD’de 105 bin dolar 
katma değer üretiyor. Biz de ise sadece 32 bin dolar katma değer üretiyor. 

Oradaki çalışanlar dört kollu mu? Çift beyinli mi? Hayır! Peki, nasıl daha fazla katma 
değer üretiyorlar. 

Çünkü etkin işleyen bir kurumsal altyapıya sahipler. Daha da önemlisi çok iyi eğitimli 
insan kaynağına sahipler. 

Verimlilik düzeyini iki katına hatta çıkartmak istiyorsak, eğitime daha güçlü yatırım 
yapmamız gerekiyor. 

OECD ülkeleri arasında bizim çocuklarımız, matematikte, fende ve okuma becerilerinde 
en geride kalmış durumda. 6 üzerinden 2 alıyorlar. Yani sınıfı zar zor geçebiliyorlar. 

Son yıllarda eğitime, toplam bütçeden ayrılan payda yaşanan kayda değer artış için, 
hükümetimize teşekkür ediyoruz. 

Türkiye’nin ileri teknoloji alanında bir atılım yapabilmesi için, eğitimde vites yükseltmeye 
devam etmesi gerekiyor.  

Yüksek teknoloji üretmek için, dünyadaki yaşıtlarından daha iyi matematik, daha iyi fen 
bilen öğrenciler yetiştirmek zorundayız. 
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Koreli tek bir şirketin, Samsung’un, Ar-Ge mühendisi sayısı, Türkiye’nin toplam Ar-Ge 
mühendisi sayısından daha fazla. 

Bunu değiştirmemiz, icat çıkartan gençlerimizin sayısını hızla arttırmamız gerekiyor. 

Son yıllarda hükümetimizin ortaya koyduğu çağdaş vizyonla birlikte, Ar-Ge’ye ayrılan 
kaynakların artmasını memnuniyetle karşılıyoruz. 

Ar-Ge yatırımlarından istediğimiz getiriyi almak için, insan kaynağı alanında da mutlaka 
daha büyük atılımlar yapmalıyız. 

2023 ihracat hedeflerine ulaşmak için katma değeri yüksek ürün-hizmet üretilmesi 
amacıyla Ar-Ge ve İnovasyon politikaları geliştirilmeli.

İleri teknoloji alanında Ar-Ge için, fikri mülkiyet haklarını geliştirmemiz gerektiğini de 
unutmayalım.  

Kayıt dışı ve kalitesiz üretim zihniyetinden, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri 
olmanın gerektirdiği zihniyete geçmeliyiz. 

Eğer bir girişimcinin yaptığı yenilik hemen kopyalanıyorsa, ne yenilikçiliğin ne de 
girişimciliğin serpilmesini bekleyebiliriz.  

İleri teknolojinin kaynağı ise üniversitelerimiz olmak zorunda. 

Bu nedenle, Devletimizden üniversitelerimizin işleyişini, günümüz küresel ekonomisinin 
şartlarıyla uyumlu hale getirmesini bekliyoruz. 

Mesela şu an Meclis’te bekleyen bir Patent kanunu var. 

Burada olması gereken, üniversitelerdeki hocaların ve üniversite yönetiminin patent için 
birlikte başvurmasını sağlamaktır. Yani ortaklık yapmalarıdır.

Böylece hem üniversite, kendi bünyesindeki hocanın buluş yapmasını daha fazla ister ve 
destekler, hem de hocaları buluş yapmaya özendirmiş oluruz.

Sayın Başbakanım, ne yazık ki burada bürokratik taassubu bir türlü aşamadık. 

Hala eski usulde devam edelim, işi kolaylaştırmayalım, zorlaştıralım zihniyeti işbaşında.

İnşallah sizin devreye girmenizle burada da bu sıkıntıları aşıp, ülkemiz için hayırlı olacak 
bir yasal düzenleme kazandıracağımıza inanıyorum.

Bu düzenlemelere ilave olarak, Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için, 
yükseköğretim ders programları sanayinin ihtiyaçlarına yönelik şekillendirilmeli. 

Yüksek lisans ve doktora tezlerinin sanayide uygulanmasına yönelik ek teşvikler verilmeli.

TOBB ETÜ Ortak Eğitim Programında uyguladığımız gibi, üniversite öğrencilerinin her 
yıl üçüncü dönem olarak uygulamalı staj eğitimi görmesi sağlanmalı.
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Üniversitelerin OSB’ler bünyesinde araştırma enstitüsü kurmaları teşvik edilmeli. 

Ayrıca mesleki eğitim hamlesini hızlandırmak zorundayız.

Nitelikli eleman açığını kapatmak için, OSB içinde Özel Meslek Liselerinin kurulmasına 
yönelik çalışmalara hız verilmeli.

İşverenlerin ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli eleman yetiştirilmesine yönelik UMEM 
Beceri’10 gibi projeler desteklenmeli.

İşte bu projede sayın Başbakanımızın destek ve talimatlarıyla, özel sektör ve kamu 
biraraya geldi. 

Ülkemizin en büyük mesleki eğitim projesini başlattık. 72 bin kişiye eğitim verdik, 43 bin 
kişiyi istidam ettik.

Küresel ortam eskisi gibi olumlu değil. Buna rağmen üretim hacmimizi artırmaya devam 
etmenin yollarını aramalıyız. 

Hükümetimizin atacağı adımlar da bizi risklerden koruyacak, dalga kıran görevi görecektir. 

Sanayi Strateji Belgesini ve buna paralel çeşitli sektörler için hazırlanan raporları çok 
önemsiyoruz. 

Bunların, raflarda duran bir doküman olmaktan çıkıp, her yıl yenilenen bir yol haritasına 
dönüşmesini bekliyoruz.

Hükümetimizden, sanayi stratejisinin ülke gündeminde ön plana çıkmasını, yapısal 
dönüşüm ve reform sürecinin ana unsuru olmasını talep ediyoruz.

Vergi, eğitim, yargı, kamu yönetimi reformlarını, firmaların sağlıklı büyümelerine elverişli 
hale getirecek şekilde tasarlamalıyız.

Şirketlerimizin yeni pazarlara girmelerini destekleyecek, ihracat ve yatırım sigortası 
sistemlerini geliştirmeliyiz. 

İstihdam ve enerji alanında girdi maliyetlerini azaltan reformlara devam etmeliyiz.

Dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz ama lojistik performans endeksinde ne yazık ki 27. 
sıradayız.

Rekabetçi olmak, sanayileşmeyi Anadolu’ya yaymak istiyorsak, ulaşımdaki bu sıkıntıyı 
çözecek altyapıyı kurmalıyız. 

OSB’ler ile demiryolu ve liman bağlantılarını güçlendirilmeliyiz. 

Hükümetimizin desteği ile başlattığımız Büyük Anadolu Lojistik Organizasyon projesi gibi 
başarılı örnekleri çoğaltmalıyız.
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Akaryakıt üzerindeki ağır vergi yükleri, hem rekabet gücümüzü azaltmakta, hem de 
kayıtdışılığı teşvik etmektedir. 

Enerjiyle ilgili yüksek vergileri belli bir vade içinde azaltmalıyız. 

Sanayicilerimizin yurtdışı taşımacılık maliyetlerine, Hazine desteği sağlamalıyız. 

Uzakdoğu kaynaklı ithalatın yol açtığı haksız rekabete karşı üretici sektörlerimizi 
korumalıyız. 

Piyasa denetim ve gözetim sistemlerini güçlendirmeliyiz. İş barışını bozacak adımlardan 
uzak durmalıyız.

Bölgesel ve ulusal üretim kapasitelerinin tespit edilmesine yönelik veri toplanması 
amacıyla sağlıklı bir sanayi envanterinin oluşturulmasına ihtiyaç var.

Uluslararası yatırımları Türkiye’ye çekebilmek amacıyla, sektöre özgü yatırım yerlerinin 
tespit edilmesi ve yatırım yeri envanterinin de çıkarılması gerekiyor.

Biz bu alanlarda TOBB olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız. 

En kısa sürede Türkiye’nin sanayi haritasını biz çıkaralım.

Hem devletimiz, hem de yatırımcılarımız bundan istifade etsin istiyoruz.

Bunun için sayın Bakanlarımızın önümüzü açmasını istiyoruz.

İnanıyorum ki, hükümetimizin yapısal reform gündemine devam etmesiyle, dünyanın en 
büyük 10 ekonomisinden biri haline rahatlıkla geliriz. 

Biz 76 milyon insanıyla güçlü bir ülkeyiz. 

Her türlü zorluğun üstesinden, evvel Allah, el birliğiyle geliriz. 

Biz koşmak istiyoruz, koşacak enerjimiz var, cesaretimiz var, gücümüz var. 

Bu salondakiler bu hedeflere koşarlar. Ben buna yürekten inanıyorum.
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İktisadi Kalkınma Vakfını kurma vizyonunu ortaya koyan büyüklerimizi bir kez daha 
minnetle anıyorum. 

İKV, reel sektörün AB konusunda ülkemizin tek ihtisas kurumu olarak çok önemli bir 
misyon üstlenmiştir. İş dünyamızın AB sürecine verdiği desteğin ilk ve en somut göstergesidir.

Hem ülkemiz kamuoyunun hem de iş dünyamızın AB konusunda daha sağlıklı ve etkin 
bir şekilde bilgilenmesini sağlamıştır.

Şimdi bu vesileyle, Vakıf Başkanımız Profesör Doktor Haluk Kabaalioğlu başta 
olmak üzere, Yönetim Kurulu’na ve mensuplarına, başarılı çalışmalarından dolayı ayrıca 
şükranlarımı sunuyorum. 

Sayın Hocamızın başkanlığında İKV, ülkemizin AB vizyonunu canlı tutma noktasında çok 
aktif bir dönem geçirdi. Ülkemizde ve Avrupa’da pek çok önemli proje ve etkinliklere imza attılar. 

Özellikle, reel sektörümüzün en büyük sorunlarından biri olan, seyahat özgürlüğü ve 
vize sorunlarının giderilmesi, İKV’nin öncelikli gündemi haline geldi ve bu sayede önemli 
ilerlemeler sağladık.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, İktisadi Kalkınma Vakfımıza destek olmaya 
bundan sonra da devam edeceğiz. 

Bugün sayın Bakanımızın aramızda bulunmasından da ayrıca büyük mutluluk duyduk.

İktisadi Kalkınma Vakfı
Genel Kurulu

16 Ocak 2014, İstanbul
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Kendileri sadece çok başarılı bir akademik ve siyasi kariyere sahip olmakla kalmıyor. 10 
yıldan fazla bir zamandır Avrupa konusunda fiilen çalışıyor. 

Yani hem tecrübe sahibi, hem konusuna hakim bir isim. Sayın Bakanımız göreve 
gelmesiyle birlikte, AB vizyonumuz noktasında yeni bir heyecan ve ivme kazanacağımıza 
inanıyorum.

Burada bizlere birlikte bulunması da zaten, daha ilk günden itibaren, birlikte çalışmaya, güçlü 
bir diyalog ortamı kurmaya verdiği önemi gösteriyor. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyoruz. 

AB ekonomik ve siyasi kriterleri;

•	 İktisadi ve siyasi değişim sürecimizi başarıyla sürdürürken, bize pusula oldu.

•	 Reform sürecimizin temeline insan onurunu, insan temel hak ve özgürlüklerine saygıyı 
yerleştirdi.

•	 Hukukun üstünlüğüne saygıyı güçlendirdi. 

•	 İşleyen piyasa ekonomisi için gerekli kurum ve kuralların iktisadi hayatımıza yön 
vermesine ışık tuttu. 

•	 Rekabet edebilme gücümüz daha da arttı. Üretim standartlarımız ve kalitemiz dünya ile 
rekabet eder hale geldi. 

•	 Tüketicimiz kazandı. İnsanımız kazandı. İş dünyamız kazandı. Ve elbette Türkiye kazandı. 

Ancak, hepimiz biliyoruz ki, Türkiye›nin AB katılım süreci hala devam ediyor. Önemli 
mesafeler aldık. Bu doğrudur. 

Bundan sonrada, iktisadi hayatımızı, siyasi ve sosyal yapımızı daha da iyileştirecek, 
demokrasiyi ve hukukun üstünlüğü alanındaki başarılarımızı konsolide edecek, reformlara 
ihtiyacımız var. 

AB uyum süreci aslında bize kapsamlı, başarısı denetlenmiş bir reçete sunuyor. Bu 
reçetedeki ilaçları, kullanım koşullarına saygı göstererek kullanmamız gerekir. 

Bu çerçevede, 2001 yılında başlayan kapsamlı reformlara devam ettirmeliyiz. Zira pedal 
çevirmeyi bıraktığımızda bisikletin başına gelenler hepimizin malumudur. 

Bu açıdan, sayın Bakanımızın üzerindeki yük ve sorumluluk çok fazla. Biz TOBB, İKV 
ve tüm kurumlarımızla AB üyeliğine doğru atılan adımlara destek vermeye devam edeceğiz.

Sabır, kararlılık ve dayanıklılık bu sürecin en önemli unsurudur. Zira hepimiz biliyoruz ki, 
reform adımlarını AB için atmıyoruz. 
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İnsanımız için, insanımızın muasır medeniyet seviyesini aşacak ortamda yaşayabilmesi 
için reformları gerçekleştiriyoruz. 

AB üyeliğinin anlamı, kurallar ve kurumlar ülkesi haline gelmektir. Eşit şartlarda ve adil 
rekabet ortamının tesis edilmesi demektir. Yani daha müreffeh ve sağlıklı bir yapı kurmak için 
somut bir yol haritasıdır.

Esasen bizim kültürümüzde de olan, ama uygulamada geri kaldığımız, insanı in plana çıkaran, 
teşebbüs-fikir-vicdan hürriyetlerini güçlendiren bir ülke olmak için öneli bir fırsat ve imkandır.

Buradan AB›deki dostlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Türkiye, tüm 
üye devletlerin ortak kararıyla müzakerelere başladı. 

Bu kararın alınmasına katkı sağlayan her birey, Türkiye›de, AB üyesi ülkelerde ve 
Bölgemizdeki gelecek nesiller tarafından minnetle anılacak. 

Aynı şekilde, süreci yokuşa süren, tamamlanması gereken teknik çalışmalara gereksiz 
yere siyasi boyut katan, hesabını gelecek nesillerin menfaatine göre değil, gelecek seçimlere 
göre yapan herkes bugün de kaybediyor, yarın da kaybedecek. 

Bakın, uzun aradan sonra yeni bir fasıl açıldı. Vize muafiyeti konusunda bir adım atıldı.  
İnsanlarda umut ışığı doğdu. 

AB katılım sürecinin hareketlendiği izlenimi oluştu. Bir heyecan oluştu. Bütün bunlar 
gayet memnuniyet vericidir.

Şimdi hepimizin görevi bu heyecanı, bu umut ışını değerlendirmektir. Teknik olarak hazır 
olduğumuz fasılları süratle müzakereler açmamız gerekir. 

AB üyesi ülkeler tarafından Türk vatandaşlarına ilk vize uygulamasının ardından 30 yılı 
aşkın süre geçmiştir. 

Vize uygulanması ve bu uygulamanın zaman içinde daha katı bir hal alması, 50. yılı 
geride bırakan Türkiye ve AB için, kabul edilmesi mümkün olmayan bir durumdur.

Türk vatandaşları için bir kabus haline gelen, gayri insani ve hukuksuz bir uygulama 
olan, reel sektörümüzde haksız rekabete yol açan haksız ve vicdansız vize uygulaması artık 
son bulmalıdır.

Vize serbestliği müzakereleri ucu açık bir süreç olarak görülmemeli, koşullar yerine 
getirildiği anda, Türk vatandaşları vizeden muaf bir şekilde serbestçe dolaşmalıdır. 

AB›nin tüm dünyada saygıyla karşılanan dönüştürme gücünden, Türkiye›nin daha fazla 
yararlanmasına imkân sağlanmalıdır. 
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Gideceğimiz yeri iyi bildiğimizi düşünsek de, el yordamı yerine, bir yol haritasına sahip 
olmak, pusulayı takip etmek bizi doğru adrese götürecektir. 

Serbest ticaret anlaşmaları ve taşıma kotalarında yaşanan soruna el atılarak, vize 
konusunda atılan adımla oluşan iyimserliği daha da ileri götürmek mümkündür.

Bu açıdan, Trans Atlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı müzakerelerine Türkiye›nin de 
dahil edilmesi ile oluşacak ortam, iyimserliği pekiştirecektir. 

Geleceğe dönük, daha zor konularda adım atılmasının önünü açacaktır. Bundan hepimiz 
olumlu etkileneceğiz.

Bu noktada son olarak AB-ABD arasındaki bu anlaşmanın ülkemiz içinde hayati önemde 
olduğunu vurgulamak isterim.

Zira sözkonusu olan, dünyanın yüzde 70’ini kapsayacak yeni bir yapıdır. Bu yapı ticareti, 
yatırımları, en önemlisi de küresel standartları belirleme gücüne sahip olacaktır.

Bunun dışında kalamayız, kalmamalıyız. Küresel sistemde söz sahibi olmak istiyorsak, 
daha fazla üretmek ve kazanmak istiyorsak, bizim de masada yer almamız lazım.
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Ülkemiz iş dünyası, akademi camiası ve halkımız için çok faydalı olacağına inandığımız 
önemli bir girişim başlatıyoruz.

Biliyorsunuz, her yatırımda bir risk vardır. Ancak, eğitime yapılan yatırım bunun tek 
istisnasıdır. 

İşsizlik kadar beceri ve mesleksizlik, bugün sadece ülkemizde değil, Avrupa’da da, 
giderek büyüyen bir sorundur.

Dünya değiştikçe, var olan becerilerin bir kısmı anlamını yitiriyor. Dolayısıyla kendini 
yenileyemeyen insanların işlerini kaybetme riski artıyor. 

Ama diğer taraftan, yeni ve katma değeri daha yüksek işler ortaya çıkıyor. Bunlar içinse 
daha farklı bilgiye ve becerilere sahip olmak gerekiyor.

İşte şimdi bu program, bu sorunları aşmak için geniş bir imkânlar dizisi sunuyor. 
Gençlerimizin beceri sahibi olması için gerekli alt yapıyı oluşturmamıza katkı sağlıyor. 

Eğitim kurumlarımızın sanayi ile işbirliğini güçlendiriyor. Sanayinin ihtiyacına uygun eğitim 
içeriği ile sanayinin ihtiyacına uygun becerilerle donanmış insanların yetişmesini sağlıyor.

Ayrıca bu program, Türkiye’nin AB’ye intibak sürecine katkı sağlayacak, bu sürecin 
gerektirdiği insan kaynağının yetişmesine yardımcı olacaktır.

Dolayısıyla bu programın ülkemize kazandırılması noktasında vizyonlarını ve emeklerini 

Erasmus+ Programı ve İş Dünyası 
İçin Fırsatlar Toplantısı

12 Şubat 2014,  İstanbul
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ortaya koyan iki değerli bakanımıza, sayın Fikri Işık’a, sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na ve çalışma 
arkadaşlarına özel sektörümüz adına teşekkür ediyorum.

Buradan iş dünyamıza da seslenmek istiyorum. Bu program, iş dünyası ile eğitim 
sektörünün işbirliğini artıracak, ortak olmalarını teşvik edecek çok önemli bir mekanizmadır.

Avrupa seviyesinde ortaklıklar oluşturarak işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte 
eleman yetiştirilmesi, bilgi, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi ve sonuçta rekabet 
gücünün artması noktasında, reel sektöre merkezi rol oynama fırsatı sunmaktadır.

Dolayısıyla bizlerin bu programdan azami şekilde istifade ederek, aktif bir şekilde burada 
yer alarak, şirketlerimizin rekabet gücünü artıracağımıza inanıyorum.

Türkiye’nin iktisadi, sosyal, siyasi dönüşüm sürecinde, Avrupa Birliği üyelik süreci ve bu 
kapsamda yürütülen çalışmalar son derece etkili olmuştur. 

AB ekonomik ve siyasi kriterleri;

•	 Yapısal değişim sürecimizi başarıyla sürdürürken, bize pusula oldu.

•	 Reform sürecimizin temeline insan onurunu, insan temel hak ve özgürlüklerine saygıyı 
yerleştirdi.

•	 Hukukun üstünlüğüne saygıyı güçlendirdi. 

•	 İşleyen piyasa ekonomisi için gerekli kurum ve kuralların iktisadi hayatımıza yön 
vermesine ışık tuttu. 

•	 Rekabet edebilme gücümüz daha da arttı. Üretim standartlarımız ve kalitemiz dünya ile 
rekabet eder hale geldi. 

•	 Tüketicimiz kazandı. İnsanımız kazandı. İş dünyamız kazandı. 
Ve elbette sonuçta Türkiye kazandı. 

Türkiye›nin AB katılım süreci devam ediyor. Önemli mesafeler aldık. Bu doğrudur. 

İktisadi, siyasi ve sosyal hayatımızı daha da iyileştirecek, demokrasiyi ve hukukun 
üstünlüğünü güçlendirecek yapısal reformlara bundan sonra da ihtiyacımız var. 

AB uyum süreci de aslında bize kapsamlı, başarısı görülmüş bir reçete sunuyor. 

Bu çerçevede, 2001 yılında başlayan kapsamlı reformları, bisikletin pedallarını asla 
durdurmadan, devam ettirmeliyiz. Zira pedal çevirmeyi bir defa bırakırsak, bisikletin dengesi bozulur.

Öte yandan, buradan AB›deki dostlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. 
Türkiye, tüm üye devletlerin ortak kararıyla müzakerelere başladı. 
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Bu kararın alınmasına katkı sağlayan her birey, Türkiye’de, AB üyesi ülkelerde ve 
Bölgemizdeki gelecek nesiller tarafından minnetle anılacak. 

Aynı şekilde, süreci yokuşa süren, teknik temelde tamamlanması gereken çalışmalara 
gereksiz yere siyasi boyut katan, hesabını gelecek nesillerin menfaatine göre değil, gelecek 
seçimlere göre yapan herkes bugün de kaybediyor, yarın da kaybedecek. 

Bakın, uzun aradan sonra yeni bir fasıl açıldı; vize muafiyeti konusunda bir adım atıldı.  İnsanlarda 
umut ışığı doğdu. AB katılım sürecinin hareketlendiği izlenimi oluştu. Bir heyecan ortaya çıktı.  

Şimdi hepimizin görevi bu heyecanı, bu umut ışını değerlendirmek. Teknik olarak hazır 
olduğumuz fasılları süratle müzakereler açmamız gerekir. 

- Yargı ve Temel Haklar Faslı, 

- Adalet Özgürlük Güvenlik Faslı,

- Sosyal Politika ve İstihdam Faslı,

- Ekonomik ve Parasal Politika Faslı, 

- Eğitim Kültür Faslı 

ve daha bir çoğu artık müzakerelere açılmalıdır. Üye ülkelerde dahi olmayan uygulamaların 
Türkiye’nin önüne, “açılış kriteri” olarak konulması yanlıştır. 

Destek verin! Müzakereler devam etsin! Sonuçta, Türkiye’nin AB üyeliğine, Türk 
vatandaşları ve AB Üyesi Ülkelerin vatandaşları karar verecek. 

AB›nin tüm dünyada saygıyla karşılanan dönüştürme gücünden, Türkiye›nin daha fazla 
yararlanmasına artık imkân sağlayın. 

Serbest ticaret anlaşmaları ve taşıma kotalarında yaşanan soruna el atılarak, vize 
konusunda atılan adımla oluşan iyimserliği daha da ileri götürmek mümkündür.

Bu açıdan, Trans Atlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı müzakerelerine Türkiye›nin de dahil 
edilmesi ile oluşacak ortam, iyimserliği pekiştirecektir. Geleceğe dönük, daha zor konularda 
adım atılmasının önünü açacaktır. 
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Bugün gerçekleştirdiğimiz Sektörel Ekonomi Şurası, 59 ana sektörün katılımıyla, bu 
alanda Türkiye’nin tek ve en büyük buluşmasıdır. 

Sektörlerinin kanaat liderleri olan arkadaşlarımız, sıkıntı ve önerilerini doğrudan ekonomi 
yönetimine iletecekler. 

Sektör Meclisi Başkanlarımız, Başkan Yardımcılarımız ve üyelerimiz,  bir taraftan iş 
hayatında başarıyla mücadele ederken, burada sektörlerini temsil etmek gibi emek isteyen 
önemli bir görevi üstlendiler.

Hiçbir karşılık almadan mesailerini ve emeklerini vakfettiler. Kendilerini yürekten tebrik 
ediyor ve kutluyorum.

Türkiye’nin hem reel, hem de mali sektörü işte burada, bir aradalar. Ortak aklı oluşturmak 
için bir aradalar. 

Onların özverili ve yoğun çalışmaları sayesinde, Türkiye bir ilki gerçekleştirdi. Tüm 
sektörlerin fotoğrafı, kapsamlı bir raporda bir araya getirildi. 

Kısacası, ekonominin röntgeni çekildi. Bu raporu hem ekonomi yönetimiyle, hem de 
kamuoyu ile paylaşacağız.

Burada dile getirilen tüm sorunlar ve öneriler, ilgili bakanlıklar ve kurumlar bazında da 
ayrıca tasnif edilecek ve kendilerine iletilecek.

VII. Türkiye Sektörel Ekonomi
Şurası

4 Mart 2014, Ankara
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İnanıyorum ki, bu değerli arkadaşlarımızın çalışmaları, kamu-özel sektör işbirliğine yeni 
bir ivme kazandırarak, ekonominin büyümesine destek verecektir.

Önceki sektörel şuralarda gündeme getirdiğimiz çeşitli konularda, sizin gayretleriniz ve yol 
göstermeniz sayesinde sağlanan ilerlemeler, reel sektörün ve ekonominin büyümesini sağladı.

Tekstil, Konfeksiyon, İlaç ve Turizm’deki KDV indirimleri, Denizcilik’teki destekler, yatırım 
teşvik sisteminin bölgesel ve sektörel olarak dizayn edilmesi, Kobi’lere tanınan yeni imkânlar 
ve istihdam destekleri bunlardan sadece birkaç tanesidir.

Peki, sıkıntıların hepsini aştık mı? Hayır. Elbette sorunlar var. Ama bunlar aşılamayacak 
sorunlar değil. Daha da önemlisi, artık sorunları daha rahat aşma imkânını yakaladık. 

Kamu ile Özel sektör arasında kurduğumuz bu kapsamlı diyalog mekanizmaları 
sayesinde, özel sektör ile kamu idaresinde, ortak akıl ve empati gelişti.

İş hayatındaki sorunları anlatabildiklerini ve bunların çözülebildiğini gören girişimcilerimizin 
de, bakış açıları değişti, gelişti. 

Şimdi bizler daha büyük bir moralle ve daha büyük bir şevkle işimize sarılıyoruz. Daha 
fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hedefliyoruz.

Ancak, küresel sistemde kısa ve uzun vadede ortaya çıkmakta olan iki önemli değişime 
karşı da hazırlıklı olmamız gerekiyor.

Kısa vadede bizi yeni bir küresel iktisadi ortam bekliyor. Son 5 yıldır süren bol likidite 
dönemi sona erdi. 

Eskisi gibi, rahat ve ucuz borçlanma imkânları azalıyor. Hem şirketlerimiz, hem de 
vatandaşlarımız artık daha tedbirli ve temkinli hareket etmek zorunda.

Kamu idaresi ve özel sektör olarak, bu yeni ortama nasıl uyum sağlayacağımıza ve 
büyüme-istihdam-refah artışı dengesini nasıl koruyacağımıza odaklanmak zorundayız.

Uzun vadede ise bizi başka bir zorluk bekliyor. Dünyada bölgeselleşme hız kazanıyor. 
Bunda da öncülüğü ABD yapıyor. 

Önce pasifik ülkeleri ile Trans-pasifik Ortaklık Anlaşması başlatıldı. Burada ABD, 
Japonya, Kore, Kanada, Avustralya, Malezya, Meksika gibi önemli ülkeler bulunuyor.

ABD geçen sene, AB ile Trans-atlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı girişimine de hız verdi. 

Bu iki girişimin önemi şurada. Birincisi Dünya Ticaret Örgütü’nün dünya çapında 
uygulamaya çalıştığı ticaretin serbestleştirilmesi görüşmelerine bir alternatif çıkıyor.
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Yani bir anlamda bu görüşmelerin sonuçsuz kalmasına karşı hazırlık yapılıyor. Ama 
daha da önemlisi, bu iki girişim, birlikte dünya ekonomik gücünün üçte ikisine denk geliyor.

Bu da sadece ticareti ve yatırımları değil, üretim standartlarını belirleme konusunda da 
büyük bir güç elde etmelerini sağlıyor.

Size bir örnek vereyim. Şu an bizim ürettiğimiz ürünler 220 volt’a göre dizayn ediliyor. 
Eğer bunlar 110 volt’u benimserse, tüm üretim kapasitemiz bir anda boşa çıkacak.

Biliyorsunuz Gümrük Birliği sürecinde, Serbest Ticaret Anlaşmaları dışında kalmıştık. 
Bugün bunun olumsuz etkilerini giderek daha fazla yaşıyoruz.

Eğer ABD ile AB arasındaki bu girişimin dışında, sadece seyirci olarak kalırsak, çok daha 
büyük sıkıntılar yaşarız.

İçinde olursak o müzakerelerde tarafız. İçinde olmazsak, ne kural koydularsa ona göre 
hareket ederiz.

O yüzden TOBB olarak biz, hem AB ve ABD’deki muadillerimiz nezdinde bu çalışmalarda 
yer almaya çalışıyoruz, hem de kamuoyuna bu süreçlerin içinde olmamızın önemini 
anlatıyoruz.

Son olarak, bu vesileyle mali sektöre de seslenmek istiyorum. Aynı gemide olduğumuz 
söylemini en güzel teyit edecek zaman, böyle günlerdir. 

Kriz fırsatçılığı ve kolaycılığına kaçmadan, sadece iyi gün değil, kötü gün dostu da 
olduğunuzu gösterin. 

Bugün bu toplantının, her sektörümüzün yaşadığı darboğazları tespit etmeye yönelik 
son derece önemli bir adım olduğu kanaatindeyiz. 

Ülkemizin önemli bir ihtiyacı da, sektörel politikaların geliştirilmesidir. Tüm sektörlerin 
önündeki engelleri kaldıracak bir yaklaşım geliştirmeliyiz. 

Bu nedenle Türkiye Sektör Meclislerinin, ekonomi politikalarının tasarım sürecine 
doğrudan dahil edilmesinde fayda görüyoruz. Böylece ekonominin büyüme süreci de yeni 
bir ivme kazanacaktır. 
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