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Sayın Divan Baúkanı, TÜSøAD’ın de÷erli üyeleri,
De÷erli konuklar, sayın basın mensupları,
TÜSøAD Yüksek østiúare Konseyi Baúkanlık Divanı adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
40. Genel Kurulumuza hoú geldiniz.
Konuúmama baúlamadan önce, geçen hafta geçirmiú oldu÷um kazadan sonra göstermiú
oldu÷unuz büyük ilgi için çok teúekkür etmek istiyorum. Durumum daha birkaç gün
hastanede kalmamı gerektirdi÷i için bu gün ancak kamera aracılı÷ıyla sizlerle birlikteyim.
Katılmayı çok istedi÷im bu toplantımıza teknolojinin imkanları sayesinde iútirak edebildi÷im
için mutluyum.
Bu arada, Haiti’de yaúamını yitiren on binlerce kiúi için duydu÷umuz üzüntüyü burada
baúkanlık divanımız adına dile getirmek istiyorum. Benzer bir felaketi yakın tarihimizde
yaúayan bir ülke olarak bu acıyı çok iyi tanıyor ve Haiti’nin en kısa zamanda toparlanmasını
diliyoruz.
De÷erli Üyeler,
Genel Kurullar, bizim gibi yapılar için, yalnızca bir önceki dönemin de÷il, bazen daha geniú
planda, amaçların, vizyonun, kurumun önüne koydu÷u görevlerin ve hedeflerin tartıúıldı÷ı
platformlardır. Türkiye gibi gündemi bir türlü durulmayan ya da istikrara kavuúamayan bir
ülkede, bizler ne yazık ki bu fırsatı yeterince kullanamıyoruz. Bu yüzden, izin verirseniz ben
bugün yalnızca TÜSøAD hakkında konuúmak istiyorum.
TÜSøAD bu yıl 39 yılını geride bırakmıú olacak. 39 yıl bir ülkenin tarihinde uzun bir süre
de÷il. Buna karúılık, ülkemizdeki ba÷ımsız, sivil ve gönüllü iú dünyası kuruluúları açısından
benzeri olmayan bir süreklili÷in ve kararlılı÷ın göstergesi.
Bu derne÷in ilk kuruluú hedefi, Ankara’ya, baúta sanayi olmak üzere, özel sektörün ülke
kalkınmasındaki rolünü ve önemini daha iyi anlatabilmekti.
Tabii bu sınırlı hedef çok çabuk aúıldı. TÜSøAD, sonraki yıllarda, çalıúmalarını, karma
ekonomiden piyasa ekonomisine geçiú ve Türkiye’nin dünya ekonomisi ile entegrasyonu
üzerine odakladı. TÜSøAD’ın bu yaklaúımı, Türkiye’nin yeni geliúme modelinin temelini
oluúturmaya baúladıktan sonra, artık yapılması gereken, piyasa ekonomisinin tüm kuralları ve
kurumlarıyla yerleúmesini sa÷lamaktı.
Ülkemizde demokrasinin standartlarının yükseltilmesi, siyasetin ça÷daú normlara göre
yapılması, temel ekonomik, toplumsal ve siyasal alanlardaki reformlarla insanlarımızın yaúam
standardının yükseltilmesi de ana konu baúlıklarımız olmaya baúladı.
Türkiye için özledi÷imiz yüksek yaúam, yönetim ve piyasa standartlarının kristalleúti÷i bir
model olarak Avrupa Birli÷i’ni gördük. Enerjimizi AB ile müzakerelerin baúlaması üzerinde
yo÷unlaútırdık.
Bütün bu süreçler mücadele ile geçti. Zaman zaman hükümetlerle ters düútük. ùimúekleri
üzerimize çektik. Her zaman spotların altında olduk, takdir ve eleútiri baúa baú bir biçimde
çabalarımıza eúlik etti.
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Geriye dönüp baktı÷ımızda savundu÷umuz birçok temel görüúün ülkemizin ekonomik,
toplumsal ve siyasal geliúiminde etkili oldu÷unu görebiliyoruz. Bu etkiyi, her úeyden önce
üyelerimizin deste÷i ve savundu÷umuz görüúlerin kamuoyunda kabul görmesi sayesinde
sa÷ladık.
Üyelerimizin deste÷inin altını çiziyorum. Çünkü, her biri kendine özgü fikirlere sahip, kendi
alanlarının lideri olmaya alıúmıú, farklı siyasi görüúlerden gelen bireylerin, çok önemli
konularda temsil iradelerini kurumsal bir yapıya devredebilmeleri azımsanabilecek bir úey
de÷ildir. øçimizden çıkan farklı sesler ise zenginli÷imiz olmuútur.
TÜSøAD’ı 39 yıl ayakta tutan zenginlik iúte bu farklılıkların birli÷idir. Her kritik rapordan
sonra TÜSøAD’ın çatladı÷ını ileri sürmeye hevesli çevreler ortaya çıkmıútır, ama TÜSøAD
güçlenerek yoluna devam etmiútir.
39 yıldır TÜSøAD’ın partiler üstü kalmasını, ekonomide, siyasette, sosyal konularda taraf
olup taraftar olmamasını sa÷layan da bu yapıdır. Hemen her hükümet, övgü ve takdirlerimizi
memnuniyetle karúılarken, gerekti÷i zaman yöneltti÷imiz eleútirilerimizden ise fazlasıyla
rahatsız olmuú, hatta zaman zaman konuúmamızı engellemek için demokrasilerde olmaması
gereken tarzda polemikler yaratmıú, baskılar uygulamıútır. Ön cephede genellikle derne÷in
baúkanı gözüktü÷ü için, kimi baúkanlarımız kiúisel olarak da hedef tahtasına oturtulmuútur.
Yeri gelmiúken úunu söylemeliyim: TÜSøAD ülkemizde kurumsal yapısını yerleútirmiú nadir
sivil örgütlerden birisidir. Hiçbir baúkan kiúisel görüúlerini TÜSøAD’a mal etmez, etmemiútir.
Baúkanlarımız kurumsal sözcülerdir, yönetim kurulunun iradesini temsil ederler ve
a÷ızlarından çıkan her sözün arkasında dernek organlarının çalıúması vardır. Üyelerimiz,
kendi farklı görüúleri oldu÷unda, bunu da açıkça beyan etme imkânına her zaman sahip
olmuútur.
De÷erli üyeler,
39 yıllık geçmiúimizde zaman zaman, TÜSøAD’ın gücü ve etkilili÷i de tartıúma konusu edildi.
Bu tartıúmaların açıldı÷ı dönemlerin, siyasette çatıúma ve kutuplaúmaların yükseldi÷i
dönemler olmasına özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Bunun nedeni, tarafların TÜSøAD’ı
tam ve kesin olarak kendi saflarında görme iste÷idir; TÜSøAD’ı kendi zihinlerindeki úablona
oturtma çabasıdır. Kuúkusuz, TÜSøAD’ın gücü ve etkisini samimiyetle tartıúan dostlarımız
hatta üyelerimiz de var. Burada onları tenzih ederek konuúuyorum.
Biz ekonomide, siyasette, sosyal alanda tartıúılan konularda görüúlerimizi söyleriz, bunu
yaparak da o konu özelinde taraf oluruz. Ama biz tarafımızı kimin neyi savundu÷una göre
seçmeyiz. Ülke yararını hangi tezde gördü÷ümüze bakar, ona göre konuúuruz. Ço÷u zaman da
alternatif yollar, görüúler üretir, bunları ortaya koyarız. Bir görüú ortaya atmıúsak, bunun
arkasında mutlaka bir çalıúma, araútırma, analiz olmasına özen gösteririz. Bunu
yapamamıúsak, susup otururuz.
Samimi olarak TÜSøAD’ın güç ve etki kaybetti÷ini düúünen ve bundan endiúe duyan
dostlarımıza da úunları söylemek isterim:
Birincisi; “güç” bizim tercih etti÷imiz bir kavram de÷il. Biz demokrasilerde güç kullanmaya
de÷il, konsensusa, uzlaúmaya inanan bir toplulu÷uz. Etkili olmak ise, elbette, görüú sahibi
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olan herkesin arzu etti÷i bir úeydir. Bu etki bazen ba÷ırarak, bazen fısıldayarak, bazen
duruúunu bozmadan sabırla tekrar ederek sa÷lanabilir.
økincisi; Türkiye’de süreç daha tamamlanmamıú olsa da demokratik geliúme konusunda
alınmıú epeyi mesafe var. Bizi örnek alan çok sayıda iú dünyası örgütü kuruldu. Artık belirli
görüúleri dile getiren tek ses olmaktan çıktık. Bundan da memnuniyet duyuyoruz.
Bizim etkili olma ölçütümüz, hükümetlere yakın olmak de÷il. Diyalog kanallarının açık
olması, ülke çıkarlarını savundu÷umuzun anlaúılması yeterli… 39 yıllık tarihimiz bize
gösterdi ki, niyetimiz ve bakıú açımız bugün anlaúılmazsa, yarın anlaúılıyor. Bizim etkili olma
ölçütümüz, iyi muhalefet yapmak da de÷il. Bu bizim iúimiz de÷il. Biz, konumların de÷il
konuların savunucusuyuz. Herkes kendi iúini do÷ru yaparsa bütün bunlara ihtiyaç kalmaz.
De÷erli üyeler,
Hatırlayacaksınız, AB müzakereleri baúladı÷ında, TÜSøAD’ın misyonunu tamamladı÷ı
yolunda görüúler de ortaya atılmıútı. AB üyeli÷i ile ilgili durum ortada. Peki misyon olarak
benimsedi÷imiz di÷er geliúme alanları, tüzükteki amaç maddesinin ana bileúenleri ne
durumda?
ønsan Hakları Evrensel ølkeleri’nin egemenli÷ini sa÷lamıú durumda mıyız? Düúünce, inanç ve
giriúim özgürlükleri konusunda iúimiz artık bitti diyebilir miyiz? Laik hukuk devleti
konusunda içimiz rahat mı? Yüksek standartlı katılımcı bir demokrasiye sahip miyiz? Liberal
ekonominin, rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarını geri dönülmez biçimde
yerleútirebildi÷imizi söyleyebilir miyiz? Sürdürülebilir bir çevre dengesi bilincini
oluúturabildik mi?
Bu sorulara gönül rahatlı÷ıyla evet diyemiyorsanız, TÜSøAD’ın ne misyonunun tartıúılmasına
gerek vardır, ne de daha yıllarca yönetim kurullarımız program ve etkinlik sıkıntısı çekecektir.
Bir kısım dostlarımızın ülkede çok seslilik, alternatif çözümler sunma ve takipçisi olma
konusunda kaygı duyduklarını görüyorum. Onlara bu kürsüden úu teminatı vermek istiyorum:
TÜSøAD 39 yıldır oldu÷u gibi önüne koydu÷u misyonu tümüyle yerine getirmeye devam
edecektir. Bunun için yapılması gereken ne varsa yapılacak, söylenmesi gereken ne varsa
söylenecektir. Bu geçmiúte de böyle olmuútur, gelecekte de böyle olacaktır. Bundan emin
olabilirsiniz.
De÷erli Üyeler,
Konuúmamı bitirirken, 3 yıldır çok yakın çalıútı÷ım ve TÜSøAD baúkanlı÷ı görevini üstün bir
baúarı ile yürütmekte olan Sayın Arzuhan Do÷an Yalçında÷’a ve ekibine buradan teúekkür
etmek istiyorum.. Çalıúkan ve özverili iú anlayıúıyla kurumumuza büyük hizmetleri olan
Sayın Yalçında÷’la çalıúmak bizler için bir zevkti, kendisini özleyece÷iz.
Bu vesile ile yeni seçilecek Baúkan ve Yönetim Kurulu’na da baúarı dileklerimi sunmak
istiyorum. TÜSøAD içinde yer alan tüm kurullar ve üyelerimiz, her dönem oldu÷u gibi bu
yönetim döneminde de, misyonumuz çerçevesinde yeni Baúkan ve Yönetim Kurulu’na destek
vermeye devam edecek ve ülkemiz için en yüksek katma de÷eri yaratmaya çalıúacaktır.
Beni dinledi÷iniz için teúekkür ediyor, hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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