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Sayõn Vali, Kayseri ilimizin değerli yöneticileri, sayõn başkanlar, değerli basõn mensuplarõ,
Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği adõna hepinizi saygõyla selamlõyorum. Türkiye SİAD
Platformu’nun, kurumlaşma faaliyetleri ve zirve hazõrlõklarõ çerçevesinde gerçekleştirdiği
olağan Başkanlar Kurulu toplantõlarõndan birinde, bu kez Kayseri’deyiz. Bizlere ev sahipliği
yapan Kayseri Sanayici ve İşadamlarõ Derneği’ne, sayõn Başkan Faruk Molu’nun şahsõnda
teşekkür ediyoruz.
Bu toplantõlarda, geleneksel olarak, bir yandan, gündemimiz doğrultusunda görüşme ve
çalõşmalar yaparken, bir yandan da güncel konular üzerine görüş alõş verişinde bulunuyoruz.
Sanayici ve İşadamlarõnõn biraraya geldiği topluluklarda, güncel konularõ konuşurken ana
temanõn ekonomi olmasõ kaçõnõlmaz. Hele ciddi bir krizin tüm ekonomiyi sardõğõ ve bizlerin
ağõrlõkla temsil ettiği reel sektörü inim inim inlettiği bu günlerde, elbette çokça ekonomi
konuşacağõz. Ekonominin, Anadolu’nun dört köşesine yayõlmõş can damarlarõnõ temsil eden
değerli başkanlar, burada birazdan söz alacak ve düşüncelerini, görüşlerini, yaşadõklarõnõ
birinci elden anlatacaklar.
Ben, izin verirseniz, bir tür rol paylaşõmõ yaparak, yaşadõğõmõz ekonomik krizin altõnda yatan
ve bu krizi her seferinde alttan alta tetikleyen siyasal sistem ve bu sistemde yapõlmasõ gereken
ivedi değişiklikler üzerinde duracağõm.
Biz siyaset konuştuğumuz zaman, bazõ eleştirilere maruz kalõyoruz. “İşadamõ işine baksõn,
siyasete karõşmasõn”deniyor. Elbette biz de işimize bakmak, zamanõmõzõ daha kârlõ, daha
verimli, daha çok istihdam yaratan, daha hõzlõ büyüyen, dünya piyasalarõnda daha güçlü
rekabet eden işletmeler, markalar yaratmaya ayõrmak isteriz.
Ama işe koyulduğumuzda görüyoruz ki, bir şeyler elimizi tutuyor. Yatõrõm kararõ alamõyoruz,
çünkü önümüzü rahatça görebileceğimiz istikrarlõ bir ekonomik ortam bulamõyoruz. Yabancõ
ortaklõklar kuramõyoruz, çünkü bu bulanõk ortam yüzünden Türkiye’ye gelmek istemiyorlar.
Yeni yatõrõmlar yapamayõnca, küresel dünya pazarlarõnda rekabet edemiyoruz, yeni istihdam
olanaklarõ yaratamõyoruz. Mevcut üretimimizi sürdürebilmek için kaynağa ihtiyaç
duyuyoruz, bir bakõyoruz kaynaklarõn büyük kõsmõna devlet el koymuş. Devletin sõnõrsõz
kaynak talebi yüzünden kredi faizleri irrasyonel boyutlara yükselmiş.
Neden devletin bunca kaynağõ kurutmasõ gerekiyor? Neden ekonomi bir türlü istikrara
kavuşamõyor? Bu sorulara cevap aradõğõmõzda, siyasal istikrarsõzlõğõn, ekonomik
istikrarsõzlõğõ yaratan asõl neden olduğunu görüyoruz. Son krizde de açõkça ortaya çõktõğõ gibi,
ekonomideki yapõsal bozukluğun, devletin ekonomi içinde yer alõş biçiminden
kaynaklandõğõnõ tespit ediyoruz. Ekonominin büyümesi, verimlilik ve istihdam artõşõ
sağlanmasõ için kullanõlmasõ gereken kaynaklarõn, oy toplamak için, yandaşlara siyasalekonomik çõkar sağlamak için, iktidarõ mümkün olduğunca sürdürebilmek için tüketildiğini
görüyoruz.
İşte bu yüzden, sadece bir vatandaş olarak, bir vergi mükellefi olarak değil, Türkiye’nin
gelişmiş ülkeler seviyesine yükselmesinde misyon üstlenmiş, sorumlu iş adamlarõ camiasõ
olarak, “siyasetin elini ekonomiden çekmesi gerekir” diyoruz. “Çağdaş batõ dünyasõnõn
standartlarõna göre düzenlenmiş bir siyasal sistem istiyoruz” diyoruz. İşi gücü bõrakõp, siyasal
reformlar üzerine kapsamlõ çalõşmalar yapõyor, uzman görüşleri derliyor, bunlarõ hükümetlerle
kamuoyuyla paylaşõyoruz.

Bütün bu yaptõklarõmõz, çağdaş demokratik dünyanõn bir parçasõ olmanõn doğal gerekleri. AB
üyeliği hedefini önüne koymuş bir ülkenin siyasetçisi, kendini çağdaş demokrasinin bu
gereklerine de alõştõrmak zorunda.
Bugün kamu bankalarõnõn yönetiminin tek elde toplanmasõ, tarõm sübvansiyonlarõna yeni bir
şekil verme çabasõ, çeşitli piyasalarla ilgili düzenleyici kurullarõn kurulmasõ, ekonomi ile
siyasetin yollarõnõn ayrõlmasõ doğrultusunda atõlmõş önemli adõmlar olarak görülebilir. Öyledir
de.
Neredeyse, hükümetin en önemli gündem maddesinin “siyasetin ekonomiden elini çekmesi”
olduğunu söyleyeceğiz. Söyleyeceğiz ama, bir türlü dilimiz varmõyor. Çünkü aynõ hükümetin
mensuplarõnõn, kamu bankalarõnõ ellerinden bõrakmamak için direnmelerini, tarõmdaki
düzenlemeleri engelleyerek programõ delmelerini, düzenleyici kurullara partilerinin
adamlarõnõ yerleştirmek için gayret sarf etmelerini şaşkõnlõkla izliyoruz. Bu konuda atõlmõş her
olumlu adõmõ alkõşla karşõlõyoruz ama, engellemelerin yarattõğõ gecikmelerin faturasõnõn toplu
olarak önümüze konmasõndan da şiddetle endişe duyuyoruz.
“Çağdaş batõ dünyasõnõn standartlarõna göre düzenlenmiş bir siyasal sistem” konusunda ise
doyurucu tek bir adõmõn atõlmadõğõnõ görüyoruz.
Türk kamuoyu yõllardõr, daha demokratik bir siyasal yapõ için Anayasamõzda ve yasalarõmõzda
bazõ değişiklikler yapõlmasõ gerektiğini tartõşõyor. Ne yazõk ki, bu tartõşmalar ve onlarõ yaratan
ihtiyaçlar tamamen göz ardõ ediliyor. Türkiye, AB’ne tam üyelik hedefini ortaya koyuyor ama
bu yolda ilerleyebilmek için ön şart olan Kopenhag kriterlerinin gereklerini yerine getirmiyor.
TÜSİAD olarak, yõllardõr savunduğumuz bu konularla ilgili olarak bugün küçük de olsa bir
tesellimiz var. Dün her şeyi yalnõz başõmõza söylüyorduk. Bugün Odalar Birliği, İşveren
Sendikalarõ, SİAD’lar, kõsacasõ bütün iş dünyasõ aynõ talepleri dile getiriyor.
Odalar Birliği’nin bir kaç gün önce açõklanan anketine katõlan 3500’e yakõn işadamõnõn
yaklaşõk yüzde 99’u AB ile bütünleşme sürecinde Türkiye’nin yeniden yapõlanmasõ
gerektiğini söylüyor. Yüzde 95’ten fazlasõ yeni bir Anayasa’ya ihtiyaç olduğunu, yüzde 97’si
Siyasal Partiler Yasasõ’nõn, Seçim Kanunu’nun değişmesi gerektiğini söylüyor.
Türkiye Genç İşadamlarõ Derneği de aynõ konularda, benzer görüşler savunan bir raporunu
daha yeni kamuoyuna açõkladõ.
Yalnõz iş dünyasõndan değil, devlet ve hükümet içinden de benzeri görüşlerin dile getirildiğine
şahit oluyoruz.
Cumhurbaşkanõmõz sayõn Ahmet Necdet Sezer. “Siyasal Partiler Yasasõ’nda parti içi
demokrasiyi güvence altõna alacak değişiklikler yapõlmasõ” gereğinin altõnõ çiziyor. “Geniş
halk kitlelerinin temsilini sağlayacak seçim sistemlerinin uygulanmasõ”nõn siyasi istikrarõ
sağlayacağõnõ ve demokratikleşme sürecini hõzlandõracağõnõ belirtiyor. Anayasa’nõn temsilde
adalet ve yönetimde istikrar sağlayacak bir seçim sistemi emrettiğini hatõrlatõyor.
Adalet Bakanõmõz sayõn Hikmet Sami Türk, “ufukta bir seçim görünmeden, siyasi partiler ve
seçim yasalarõnõn ele alõnmasõnõn” faydalõ olacağõnõ, partilerin gelir ve giderlerinde
saydamlõğõn sağlanmasõ gerektiğini, parti kapatma cezasõ yerine, devlet yardõmõnõ kesme ve
seçime sokmama gibi yaptõrõmlarõn getirilmesini savunuyor.

Biz de bu görüşlere büyük ölçüde katõlõyoruz..
Peki, bütün bu görüşler, neden herhangi bir zamanda değil de bugün dile getiriliyor. Bu
görüşlerin bu kadar arka arkaya ortaya atõlmasõnõn arkasõnda yatan endişe nedir?
Bu konuya ön yargõsõz biçimde, ülke menfaatleri perspektifinden ve sağduyuyla yaklaşan,
herkesin kabul edeceği bir gerçek var: Türkiye çok kritik bir dönemden geçiyor. Ekonominin
kendi sorunlarõ var. Buna siyaset kaynaklõ yenilerinin eklenmesine ihtiyaç yok. Programõ
sürdürmenin önündeki siyasi engeller bizi yeni bir krize rahatlõkla sürükleyebilir.
Bunun da ötesinde, birkaç ay idare etmek ya da bu yõlõ hayõrlõsõyla atlatmak artõk yeterli
olamayacak. Siyasi sistemin krizler üreten yapõsõnõn değişmesi lazõm. Lider sultasõnõn egemen
olduğu partiler, feodal beyliklere dönmüş bakanlõklar, milletle ilişkisi kalmamõş vekiller,
içlerinde, ülkeyi düze çõkaracak bir dönüşümün kõvõlcõmõnõ değil, bizi tam anlamõyla batağa
sürükleyecek yeni krizlerin sürekli potansiyelini taşõyorlar.
Fazilet Partisi ile ilgili dava, günler öncesinden piyasalarõn gündemine girebiliyor. Herkesin
endişesi, ufukta hiç hazõr olmadõğõmõz yeni bir seçimin gözükmesi. Takdir hiç şüphesiz yüce
yargõnõndõr ve yargõ da yürürlükte bulunan yasalarla bağlõdõr.
Oysa TÜSİAD’õn yaklaşõk 5 yõl önce gündeme getirdiği ve bugün sayõn Adalet Bakanõmõzõn
da savunduğu gibi, parti kapamayõ engelleyen ve yerine başka cezalar getiren bir düzenleme
Siyasi Partiler Kanunu’nda yapõlmõş olsaydõ, bugün hiçbirimizin bu tarz endişelere kapõlmasõ
gerekmeyecekti.
Dünyanõn bütün gelişmiş demokrasilerinde, siyasi kilitlenmeleri, ekonomik ve siyasi krizleri
aşmanõn yolu, yönetimi yenilemek, yani seçime gitmektir. Oysa yeni bir ekonomik krize, yeni
bir siyasal kilitlenmeye kaynaklõk edeceği korkusuyla, Türkiye’de seçimden uzak durmaya
başladõk. Bunun temel nedeni, seçim sistemimizin, temsilde adalet ve yönetimde istikrar
sağlamamasõ, seçmenlerin çoğunluğunun karşõ olduğu bir eğilimin iktidara gelmesine imkan
tanõyabilmesi, bugün geçerli olan siyaset-ekonomi ilişkisinin, seçim ekonomisi
uygulamalarõyla Türkiye ekonomisine telafisi güç tahribatlar bõrakmasõdõr.
Hiçbir demokratik ülkede “aman seçim yapmayalõm, ekonomi zora girer” diye endişe olamaz,
olmamalõdõr. Demokrasinin efektif biçimde işlemesini istiyorsak bu endişeyi ortadan
kaldõrmalõyõz. Bunun yollarõ da belli: Ekonomiyle siyasetin bağõnõ kesmek, yeni bir Seçim
Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu yapmak.
Değerli Başkanlar,
Türkiye daha demokratik bir yapõya kavuşmak zorunda. Yasama dokunulmazlõğõnõn yeniden
düzenlenmesi, düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin kõsõtlamalarõn ve ölüm
cezasõnõn kaldõrõlmasõ, kültürel ve bireysel özgürlükler geliştirilmesi, işkence ve kötü
muamelenin engellenmesi, MGK’nõn “danõşma kurulu” niteliğinin güçlendirilmesi, adil
yargõlama ve yargõ bağõmsõzlõğõna ilişkin düzenlemelerin yapõlmasõ bu çağdaş demokratik
yapõnõn olmazsa olmaz unsurlarõdõr. Tabii hepsinden önce ve ivedilikle Siyasi Partiler Kanunu
ve Seçim Kanunu’nun değiştirilmesi gerekmektedir.

Bugün, farklõ siyasal görüşlere sahip olsalar da, çeşitli kesimler, Türkiye’de siyasetin yeniden
yapõlanmasõ konusunda aynõ görüşte birleşebiliyorlar. Neden? Çünkü gelişmiş bir demokrasi,
çağdaş dünyada, büyük, ulvi bir hedef değildir. Bir asgari müşterektir. Bu asgari müşterek
temelinde her siyasi düşünce eşit rekabet şansõna sahip olacak ve faaliyetini geliştirebilecektir.
Oysa, demokratik kõsõtlamalarõ iktidarõn bir güvencesi olarak görenler, aynõ kõsõtlamalarõn
yarõn kendilerine karşõ kullanõldõğõna da çok rahatlõkla şahit olabilirler. Tarih bunun
örnekleriyle doludur.
Öte yandan gelişmiş demokrasi, Türkiye’nin batõ dünyasõ içinde yerini almasõ için olmazsa
olmaz bir koşuldur. Dünya piyasalarõ artõk ekonomik olduğu kadar siyasal kriterlere göre de
davranmaktadõr. Kopenhag kriterlerinde ifadesini bulan standartlar, yalnõz AB için değil ABD
için de ayõrt edici kimlik unsurlarõ haline gelmiştir. Yani hangi pazarlara entegre olmayõ
seçerse seçsin, batõ dünyasõnõn bir parçasõ olmak isteyen bir Türkiye’nin bu yükümlülüklerden
kaçma şansõ yoktur.
Kaldõ ki, bizim batõ dünyasõ ile bütünleşmekten başka şansõmõz da yok. Türkiye’nin sanayisi,
ihtiyaçlarõyla, kapasitesiyle, kalitesiyle Afrika’ya, Orta Doğuya, Türk Cumhuriyetleri’ne,
Balkanlara, Doğu Avrupa’ya bir-iki numara büyük gelir. Gelişmiş batõ pazarlarõna entegre
olmamõş bir Türkiye için, fakirleşmekten başka bir seçenek olamaz.
Tek yönlü bir yolda, dik bir yokuşu tõrmanmaya çalõşõyoruz. Bu son derece ağõr hareket eden
ve her gün bir vidasõ fõrlayõp, bir contasõ gevşeyen araçla hedefe ulaşmamõz mümkün değil.
Geri dönemeyiz, bir kenarda durup bekleyemeyiz, arkadan gelenlerin bizi geçmesine göz
yumamayõz, aracõ terkedemeyiz. El birliğiyle bu aracõ onarõp, yenileyerek hedefe ulaşmanõn
yolunu bulmak zorundayõz.
Beni dinleme sabrõnõ gösterdiğiniz için teşekkür ediyor, hepinizi bir kez daha saygõyla
selamlõyorum.

