TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanõ
Tuncay Özilhan'õn
"4. Teknoloji Kongresi "
açõlõş konuşmasõ

Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ,
4. Teknoloji Kongresi’ne hoşgeldiniz. Bu kongrede, “Küresel Rekabet İçin Yenilik ve Ar-Ge”
konusu uzmanlarõnca enine-boyuna ele alõnacak.
Türkiye’nin, gelişmiş ülkeler arasõnda yer alma hedefi, sanayileşme ve küresel rekabet stratejileri,
ve buna bağlõ teknoloji politikalarõ oluşturmayõ, orta ve uzun vade açõsõndan hayati önem taşõyan
bir konu haline getirmektedir. Sonuçlar orta ve uzun vadede alõnacak olsa da, bugün harekete
geçme zorunluluğu içinde olmamõz, konuyu güncel hale getirmektedir.
Bu kongrenin ele alacağõ konular, bu bakõmdan Türkiye’nin güncel bir meselesiyle ilgilidir.
Ben, izin verirseniz, bu güncel meselenin yönetim kademelerinin ve Türkiye’nin gündemine
girmesini engelleyen koşullar üzerine bir kaç söz söylemek istiyorum.
Uzun zamandan beri Türkiye’de siyaset ve ekonomi kõsa vadeye kilitlenmiş durumda. Hatta
günlük olaylarõn peşinden gidiyoruz. Bugünkü gündem de, bu anlayõşla, tek maddeden oluşuyor:
Başbakanõmõzõn sağlõk durumu.
Elbette bir ülkenin başbakanõnõn hastalanmasõ önemli bir konudur. Hassasiyetle ele alõnõp
tartõşõlacaktõr. Ama bu tartõşmalar sürerken, devlet işlerinin aksamadan sürmesi gerekir. Asõl
önemli konu budur. Neden? Çünkü devlet işleri duraklayamaz. Takvimi belirlenmiş konularõn
sonuca erdirilmesi zorunluluğu var. Dünya bizi beklemez.
Bu konularõn neler olduğuna şöyle bir göz atmadan önce, en son söyleyeceğimizi başta
söyleyelim:
Türkiye, çok hassas iç ve dõş dengeler üzerindedir. Burada yapõlmasõ gereken, sağduyu ve
sorumluluk içinde, devlet işlerinin kesintisiz sürmesini sağlamak ve Türkiye’nin on
yõllardõr gerçekleştirmek için mücadele ettiği hedeflere doğru hõzla ilerleyebilmesinin
önünü açmaktõr.
Öncelikle ekonominin rayõna oturtulmasõ çabalarõnõn aksamamasõ gerekmektedir. Türkiye, ağõr
bir krizin ve önemli oranda bir ekonomik küçülmenin ardõndan, uygulanmakta olan IMF destekli
ekonomik program ile düzlüğe çõkmaya çalõşmaktadõr.
Gerçekleştirilen yapõsal reformlar sayesinde ekonominin hukuksal ve kurumsal altyapõsõnõn
sağlamlaştõğõ, geçmiş dönemlere oranla daha az kõrõlgan hale geldiği bilinmektedir. Ancak,
makroekonomik dengelerin tam olarak oturmuş olduğunu söylemek zordur. Ekonomik
program henüz tamamlanmamõştõr. Önümüzdeki yõl Türkiye’yi önemli iç ve dõş borç
ödemeleri beklemektedir. Bu şartlar altõnda, ekonominin sarsõntõya tahammülü olmadõğõ
açõktõr. Nitekim, geçtiğimiz cuma günü Başbakanõmõzõn hastanede bir süre daha kalacağõnõn
açõklanmasõnõn ardõndan borsa, dolar ve faizde yaşananlar bu tespiti doğrular niteliktedir.
Aynõ şekilde, Türkiye’nin bir erken seçim atmosferine girmesi, makroekonomik dengelerin
kõrõlganlõğõ açõsõndan oldukça olumsuz sonuçlar doğurabilir. Başbakanõmõzõn tedavisi
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süresince, Başbakanlõğa vekalet mekanizmasõnõn bir an önce işletilmesi ve koalisyon
partilerine mensup başbakan yardõmcõlarõnõn devlet işlerini uyum içinde sürdürmeye
devam etmeleri şarttõr. Türkiye’nin bu kritik süreci zarar görmeden atlatmasõ açõsõndan en
doğrusu bu olacaktõr.
Yeri gelmişken şu noktanõn altõnõ çizmek istiyorum. Bugün, bir erken seçim ihtimali
üzerine konuşmanõn zamanõ değildir. Ama, seçim ve siyasi partiler yasalarõnõn
değiştirilmesi üzerine konuşmanõn tam zamandõr. Bu konular ancak seçim atmosferine
girmeden ele alõnabilir ve yeni bir seçimden önce mutlaka sonuçlandõrõlmõş olmadõr. Aksi
halde seçimin ülkemize bir yenilenme getirmesi beklenemez.
Bir başka acil ve önemli mesele de AB ve Kõbrõs konularõnda önümüzde durmaktadõr. Her
ikisinde de zamanõmõz daralmaktadõr.
Bu yüzden, “ölüm cezasõnõn kaldõrõlmasõ”, “anadilde yayõn” ve “anadilin serbestçe öğrenimi”
konularõnda Kopenhag Kriterleri’ne uygun düzenlemeler bir an önce gerçekleştirilerek, AB’den
üyelik müzakerelerini başlatmak için somut bir tarih alõnmasõ gerekiyor. AB konusunda
yitirilen her gün, bu ülkenin parlak geleceğinden kaybedilen bir gündür.
Kõbrõs konusunda da sonuç alõcõ adõmlar atõlmasõ şarttõr. KKTC, müzakereleri başlatan
taraf olarak olumlu bir adõm atmõştõr. Ancak, içinde bulunduğumuz durumda, puan
toplamak yetmemektedir. Sorunu çözüme kavuşturmanõn Türkiye’nin çõkarlarõ açõsõndan
hayati önem taşõdõğõ gözden uzak tutulmamalõdõr.
Bu acil konulara çözüm üretme zorunluluğu bir yana, üye adayõ olarak AB’nin kapõsõnda
bekleyen bir ülkenin kendi gündemini AB gündemine uydurmaya başlamasõ gerekir.
AB ekonomilerinin 2002 yõlõnõn ikinci yarõsõnda genişleyeceği yönünde tahminler ortaya çõkmaya
başlamõşken, en büyük ticari partnerimizdeki bu genişlemeden yararlanmayõ sağlayacak
önlemlerin düşünülmesi gerekir. IMF anlaşmasõ, konjonktürel ve yapõsal önlemlerin ötesine
taşõnarak, AB ile uyumu gözeten ve dünya konjonktüründeki, ekonominin arz yönünü
destekleyecek değişimleri dikkate alan bir bakõş açõsõna kavuşturulmalõdõr.
İşsizlik meselesi, ihalelerde şeffaflõğõn sağlanmasõ, özelleştirmelerin sürdürülmesi, düzenleyici
kurullarõn etkin çalõştõrõlmasõ, girişimcinin önündeki engellerin kaldõrõlmasõ, sanayileşme
politikalarõnda sürdürülebilir çevre şartlarõnõn oluşturulmasõ AB gündeminin önemli unsurlarõ
arasõndadõr. Bu gündemin, Türkiye’nin gerçek ekonomi ve sanayi gündemiyle tam bir örtüşme
içinde olduğu aşikardõr.
AB gündeminin önemli maddelerinden biri de teknolojinin kullanõmõ ve üretimiyle ilgilidir. AB,
Ar-Ge uygulamalarõna, yenilikçilik ve girişimciliğin desteklenmesine büyük önem vermektedir.
Biz de ekonomimizin bilgi temelli bir ekonomiye doğru yol alabilmesi için, bilgi ve
telekomünikasyon teknolojilerinin kullanõmõnõ teşvik etmek, araştõrma ve geliştirme imkanlarõnõ
artõrmak durumundayõz. Eğitim ve öğrenim imkanlarõ da buna paralel olarak geliştirilmelidir.
Çağdaş teknolojilerden azami ölçüde yararlanabilmek için, telekomünikasyon piyasasõnda
rekabet yaygõnlaştõrõlmalõ ve toplumun tüm kesimlerinde internet kullanõmõ özendirilmelidir.
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Araştõrma ve teknolojinin, gelişmiş ülkelerin ekonomik büyümelerindeki payõnõn yüzde 20-50
civarõnda olduğu gerçeğinden yola çõkarak, Türkiye’de orta ve uzun vadede sürdürebilir bir
ekonomik büyüme yakalayabilmek için bu alanlarda vizyon ve stratejiler oluşturulmalõ ve
gecikmeden uygulamaya konmalõdõr.
Değerli konuklar,
Türkiye, tarihinin en kritik dönemini yaşõyor. Sadece şu son bir kaç hafta içinde olan bitene
bakõldõğõnda, ne yazõk ki, AB üyesi olmaya yaklaşmõş, güçlü ve istikrarlõ bir ülke görüntüsü
çizemediğimizi görüyoruz.
Önümüzdeki bir kaç ay Türkiye’nin geleceğini belirleyecek. Ülkemizi yönetenlerin durumu ne
denli kavradõklarõ ise belirsiz. Buradan bir kez daha yöneticilerimize seslenmek istiyorum:
Türkiye, refah düzeyi yüksek, istikrarlõ, çağdaş bir ülke olarak hak ettiği yere ulaşmak istiyor.
Bunun için, mevcut ve potansiyel krizlerin, demokratik siyasi yapõnõn mekanizmalarõ içinde
süratle çözülerek, ülkenin olağan gündemi üzerinde çalõşõlmasõ en büyük arzumuz.
Türkiye’nin gelişmiş ülkeler arasõnda yer alma hedefinin, teknolojinin imkanlarõndan
yararlanmadan gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Bu kongre Türkiye’nin geleceğine
odaklanmõştõr. Hepimiz, günün girdabõndan kendimizi kurtarmak, artõk sadece Türkiye’nin
geleceğini konuşmak ve onu kurabilmek için gereken adõmlarõ atabilmek istiyoruz. Bizi
yönetenlerden, sorumlu ve sağduyulu davranarak, “Çocuklarõmõzõn Türkiyesi”ni kurabilmek için
önümüzü açmalarõnõ, ülkeyi, gelişmenin gerçek gündemine kavuşturmalarõnõ talep ediyoruz.
Teşekkür ederim.
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