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Sayõn Divan Başkanõ, değerli üyeler, değerli konuklar, sayõn basõn mensuplarõ
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlõk Divanõ adõna hepinizi saygõyla selamlõyorum.
Bir devir teslim törenine daha tanõklõk edecek olan bu genel kurulun, yalnõz Türkiye için
değil, iş dünyasõnõn gönüllü örgütlerinin öncüsü ve modeli olan TÜSİAD için de önemli bir
dönüm noktasõnda gerçekleştiğine inanõyorum.
Sevgili Tuncay Özilhan ve Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarõ bizi yalnõzca krizlerin,
savaşlarõn arasõndan maharetle bugüne taşõmadõlar, dernek faaliyetleri açõsõndan son derece
verimli ve gelişmelere yön veren bir dönemi bizlere yaşattõlar. Bugün bir dönüm noktasõndan
söz ediyorsak, bu yoğun çabanõn bu noktaya ulaşmamõzdaki katkõsõnõ da gözden
kaçõrmamamõz gerekir. Sevgili Tuncay’a ve Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarõna gerçekten
şükran borçluyuz.
Genel kurullar, derneklerin kendilerine, misyonlarõna, faaliyetlerine bir ayna tutmak için
vesiledir. Ben de bu vesileyi kullanarak, TÜSİAD’õn geçmişine bir göz atmak ve çalõşmalarõn
bu noktaya taşõndõğõ bir aşamada biraz da geleceğe bakmak istiyorum.
Bildiğiniz gibi bu dernek, 1971 yõlõnda, ekonomide devletçiliğin egemen olduğu, sanayicinin,
özel girişimcinin kuşkulu gözlerle izlendiği bir dönemde kuruldu. Derneğin ilk faaliyeti,
Ankara’daki milletvekillerini İstanbul’a davet ederek, onlara ülkenin önde gelen sanayi
tesislerini gezdirmekti. Çünkü o dönemdeki başlõca kaygõ “özel sektörün ülkenin
kalkõnmasõnda oynadõğõ ve oynayacağõ rolü” anlatabilmekti.
Kuşkusuz, özel sektörün gelişmenin lokomotifi olmasõ için liberal bir ekonomik düzene
ihtiyaç vardõ. Bu nedenle kõsa süre içinde TÜSİAD, misyonunu belirgin biçimde ortaya
koydu: Serbest piyasa ekonomisine dayalõ gelişme fikrini topluma ve siyasetçilere kabul
ettirmek...
Artõk neredeyse eksiksiz biçimde genel kabul görmüş bir düşüncenin, bundan 30 yõl önce,
devletçi gelenekten gelen bir ülkenin kamuoyuna sunulmasõnõn ne kadar zor olduğunu, bugün
bu salonda bulunanlarõn önemli bir kõsmõ hatõrlamayabilir.
70’lerin sonu ve 80’lerin başlarõ, bu yönde önemli adõmlarõn atõldõğõ yõllardõ. Türkiye liberal
ekonomik düzen doğrultusunda ilerlemeye başlamõştõ. Ancak hem mevcut kurumsal ve
hukuksal alt yapõnõn, hem de karar mekanizmalarõndaki egemen anlayõşõn bu radikal değişimi
gerçekleştirecek seviyede olmadõğõ kõsa sürede ortaya çõktõ.
TÜSİAD artõk var gücüyle, gerekli alt yapõnõn oluşturulmasõ için çalõşmakta, bir yandan da
yõllarca içine kapalõ yaşamõş olan Türkiye’nin dünya ekonomisi ile entegrasyonu için
mücadele etmekteydi. Gelişme Stratejileri yapmanõn devletin tekelinde olduğu bir dönemde,
TÜSİAD, Türkiye’de ilk kez “21. Yüzyõla Doğru Türkiye” başlõklõ çok kapsamlõ bir çalõşma
ile Türkiye’nin dünya ekonomisine entegre olmasõ ve kalkõnmasõnõ hõzlandõrarak gelişmiş
ülkeler arasõnda yerini almasõ için stratejiler önerdi.
AB ile Gümrük Birliği’nin gerçekleştirilmesi için TÜSİAD’õn gösterdiği yoğun çaba bu
dönemlerde meyvesini verdi. Türkiye artõk AB kulvarõna girmişti ve süreci hõzlandõracak
çabalara yoğunlaşmak kaçõnõlmazdõ.

TÜSİAD, bir yandan kendi kurumsal yapõsõnõ güçlendirdi; profesyonel kadrosunu geliştirdi,
Brüksel’de dõş temsilcilik kurdu, Avrupa’nõn etkili işveren örgütü UNICE ile sürekli kurumsal
ilişki tesis etti. Bir yandan da AB ile olan ilişkilerin hõzlandõrõlmasõ için yurt içinde yoğun bir
çaba harcamaya başladõ.
90 yõllarõn ortalarõndan itibaren, TÜSİAD liberal ekonomik sistemin tüm hukuksal ve
kurumsal alt yapõsõyla yerleşmesinin siyasal liberalizmin geliştirilmesiyle mümkün
olabileceğini topluma anlatmak üzere harekete geçti. “Türkiye’de Demokratikleşme
Perspektifleri” başlõklõ rapor bu çabanõn bir ürünü olarak Türkiye’nin gündeminde yerini aldõ.
Aynõ yõllarda Türkiye, dünya liderleri tarafõndan, gelecek 25 yõlõn gelişmekte olan 10 önemli
ülkesinden biri olarak nitelenmekteydi.
Ülkemizin potansiyellerini iyi bilen TÜSİAD da, Türkiye’nin orta ve uzun vadeli tutarlõ
stratejiler eşliğinde, yapõsal sorunlarõnõ çözmesi, dünya ekonomisi ile entegrasyonunu
hõzlandõrmasõ ve global değişimin yarattõğõ fõrsatlarõ en iyi şekilde değerlendirmesi halinde,
güçlü bir atõlõmla gelişmiş ülkeler arasõnda yerini alacağõna kuvvetle inanõyordu ve bu
inancõnõ tüm ülkeye yaymaya çalõşõyordu.
Bu çerçevede TÜSİAD, görüş ve düşüncelerini yayarken, uzun yõllardõr biriktirdiği tecrübe ve
yetkinlikleri de iş dünyasõnõn başka kuruluşlarõna aktarmak için büyük çaba harcadõ.
Anadolu’ya yayõlmõş olan sanayici ve işadamõ dernekleriyle ve Sektörel Derneklerle
işbirlikleri gerçekleştirdi. Bu işbirliklerinin, sözkonusu kuruluşlarõ birarada tutan yarõkurumsal yapõlara dönüşmesine önayak oldu.
İzin verirseniz burada bir parantez açmak ve günün konularõndan biri olduğu için, TÜSİAD’õn
bu alandaki çalõşmalarõnõ size biraz daha ayrõntõlõ anlatmak istiyorum.
1997 yõlõnda İstanbul’da ilk SİAD Zirvesi’ni gerçekleştirdiğimizde, TÜSİAD iki-üç yõldõr
Anadolu’daki SİAD’larla münferit temaslar sürdürmekteydi. Geçtiğimiz günlerde İzmir’de 7.
SİAD Zirvesi yapõldõğõna göre, size on yõllõk bir çalõşmadan söz ediyorum.
Bu çalõşmanõn birkaç amacõ vardõ: Birinci amaç, farklõ illerde kurulmuş olan sanayici ve
işadamõ derneklerinin, kendi illerinin gelişmesine somut katkõlarda bulunmalarõnõ ve bu
amaçla projeler üreterek uygulama olanaklarõ aramalarõnõ sağlamaktõ. İkinci amaç, derneklerin
ülke sorunlarõyla daha yakõn ilgilenmelerini temin etmek ve alternatif bakõş açõlarõ
edinmelerine önayak olmaktõ. Bu süreç içinde derneklerin kurumsal yapõlarõnõ geliştirmeleri
ve birbirleriyle görüş alõşverişi yaparak işbirliği zeminleri oluşturmalarõ kaçõnõlmazdõ ve
bunlar da bu birlikteliğin diğer amaçlarõnõ oluşturuyordu.
İlk zirveden birkaç yõl sonra bu dernekler belirli yazõlõ ilkeler ve çalõşma esaslarõ çerçevesinde
bir platformda birleştiler. Türkiye SİAD Platformu ortaya çõktõ. Bugün bu platforma 60
dernek üye. Bu platform modeli TÜSİAD’õn ilişkide olduğu sektörel dernekler arasõnda da
benimsendi ve benzer şekilde bir Sektörel Dernekler Platformu oluşturuldu. Bu platforma da
bugün 40 dernek üye.
Sözkonusu platformlarõn icra kurullarõnda TÜSİAD ilk yõllardan sonra yer almadõ ama hem
sekretarya hizmetlerini vererek hem de maddi katkõda bulunarak platformlarõn işleyişine
sürekli destek oldu.
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Bu yapõlar bugün, dernekler kanununun tanõdõğõ yeni olanaklarõ kullanarak, bölgesel ve
sektörel bazda federasyonlaşmaya gidiyorlar. Bu çalõşmalarõn amacõ, bölgesel ve sektörel
aktivitelerde söz sahibi olacak federasyonlar yaratõrken, aynõ zamanda bu iş dünyasõ
örgütlerini, ülke çapõnda bir konfederasyonda birleştirmek.
TÜSİAD bu çalõşmanõn baştan beri içinde oldu, yönlendirici bir işlev üstlendi. Burada
TÜSİAD’õn konuya pozitif yaklaşõmõnõ etkileyen faktörlerden biri, entegrasyona
hazõrlandõğõmõz Avrupa’daki büyük gönüllü iş dünyasõ örgütlerinin, geniş tabanlõ, sektörel ve
bölgesel temsil gücünü birleştiren yapõlar olmasõydõ. Bugünkü potansiyel veri alõndõğõnda,
Türkiye’de gerçekleştirilecek benzeri bir oluşum asgari 10 bin iş insanõnõ temsil edecekti ve
Avrupa’daki benzerleri ile boy ölçüşebilecek bir büyüklüğe ulaşacaktõ. Böylesi bir oluşumun
yurt içinde taşõyacağõ anlamõ ise takdirlerinize bõrakõyorum...
İkinci önemli faktör, AB stratejilerinin kendi üyeleri için açõklõkla öngördüğü üzere,
Türkiye’nin de bundan sonraki gelişim çizgisinde bölgesel gelişmenin ve özellikle orta ve
küçük işletmelerin gelişmesinin büyük önem taşõmasõydõ.
Bir başka faktör ise, Türkiye için önemi kuşku götürmeyecek ve bağõmsõz, gönüllü işadamõ
dernekleri temelinde ilk kez gerçekleşecek böylesine bir oluşumda, hem sektörel hem
bölgesel düzlemde TÜSİAD’õn liderlik yapmasõnõ isteyen kalabalõk bir kesimin varlõğõydõ.
Yönetim Kurulumuz konuyu Başkanlar Konseyi’nin gündemine getirdi. Üye toplantõlarõ
yaparak tartõştõ. Bu adõmõn getireceği kazanõmlarõ tarttõ, çekinceleri kaydetti.
Bütün bu süzgeçlerden geçtikten, konuyu enine boyuna tartõp, dinamik bir analiz yaptõktan
sonra, yönetim kurulumuz, ihtiyatlõ ancak kararlõ bir yaklaşõmõ benimsemiş görünüyor.
Sektörel Derneklerle hemen biraraya gelmek, Marmara ve Karadeniz Sanayici ve İşadamõ
Dernekleri Federasyonu’na ise gelişmelerin olgunlaşmasõnõ müteakiben katõlmak üzere tüzük
değişikliği ve yetki talep ediyor.
Ben şahsen, yönetim kurulumuzun bu talebini kuvvetle desteklememiz gerektiği
inancõndayõm. Gelinen noktanõn TÜSİAD için yepyeni bir aşama olduğuna inanõyorum.
Bu TÜSİAD’õn yapõsõ ile ilgili bir aşama değil. Çünkü, diğer dernekler gibi TÜSİAD’õn da bu
süreçte mevcut yapõsõnõ korumaya devam edeceği, kimliğini ve bağõmsõz söylemini muhafaza
ederek faaliyetlerini sürdüreceğini iyi kavramak gerekiyor. Bu, daha çok, farklõ iş dünyasõ
örgütleriyle biraraya gelerek sağlanacak kazanõmlardan kaynaklanan bir aşama olacaktõr.
Federasyon-konfederasyon çalõşmalarõ, elbette, eşitlerin biraraya gelmesi biçiminde
gerçekleşecektir. Ancak sizlere biraz önce anlattõğõm tarihi geçmişin, bilgi ve deneyim
birikiminin bize verdiği özgüvenle rahatça şunu söyleyebiliyorum:
TÜSİAD’õn bu
özelliklerine sahip başka bir kuruluş olmadõğõ ve diğer derneklerin de bu doğrultuda yoğun
talepleri bulunduğu gözönüne alõnõrsa, TÜSİAD’õn bu oluşumlar içinde uzun süre “de facto”
liderlik görevini üstlenmesi kaçõnõlmaz olacaktõr.
Değerli üyeler,
Bugünden geriye doğru baktõğõmõzda TÜSİAD’õn çalõşmalarõnda bazõ belirgin dönemlerin var
olduğunu görebiliyoruz. Ancak bu dönemleri niteleyen unsurlarõn kesin çizgileriyle

3

birbirinden ayrõldõğõnõ,
söyleyemiyoruz.

TÜSİAD’õn

bir

misyonu

tamamlayarak

diğerine

geçtiğini

Elbette çok önemli adõmlar atõlmasõna önayak olduk. Güncel ekonomik ve siyasi
dalgalanmalarõn en yüksek olduğu zamanlarda TÜSİAD’õn ülke hedeflerine kilitlenen
yaklaşõmõ, Türkiye’nin fõrtõnalõ sularda yolunu bulmasõnõ sağlayan bir deniz feneri işlevini
gördü. Hükümetleri yakõndan izledik, görüş ve önerilerimizi sürekli dile getirdik. Ülke
sorunlarõnõ analiz eden, çözüm yollarõ öneren çok sayõda bilimsel çalõşma yaptõk. Bugün
gerçekleştirilen birçok reformun fikri temellerini TÜSİAD’õn yõllar önce kamuoyuna sunduğu
raporlarda bulmak mümkündür.
Dõş ilişkilerimizin sağlõklõ bir zemine oturmasõ için Türkiye ile dõş dünya arasõnda köprü
oluşturmaya çalõştõk. Gerek AB, gerek ABD, gerekse komşularla olan ilişkilerde, muadil
kuruluşlarõmõzla yakõn temas içinde olmaya özen gösterdik. Dün Gümrük Birliği’nin
gerçekleşmesi, Helsinki’de Türkiye’nin adaylõğõnõn kabul edilmesi; bugün ABD ile ilişkilerin
sağlõklõ bir zemine oturmasõ, Türkiye’nin AB kapõsõnõ müzakere için çalmaya başlamasõ,
Kõbrõs gibi on yõlladõr çözümsüz kalmõş bir konunun çözüm aşamasõna gelmesi, az ya da çok
bizlerin katkõsõnõ içeren bir süreç içinde mümkün olabildi.
Değerli üyeler,
2004 yõlõ, bu tamamlanmamõş süreçte, yeni ve bu kez çok kritik bir dönüm noktasõnõ
oluşturacağõ için önemli bir yõl. Çünkü 2004’te, ekonominin dizginlerini elimizden kaçõrmaz,
demokratik reformlarõmõzõ içimize sindirir ve samimiyetle uygularsak; ülke içinde uzlaşma
zeminini bozacak tutum ve davranõşlardan titizlikle kaçõnõr, cumhuriyetin kazanõmlarõnõ
modern bir dünya görüşüyle birleştirir, uluslararasõ ilişkilerde sorunlarõn çözümüne dönük
proaktif bir tutum benimsersek; somut olarak Kõbrõs sorununu çözebilir ve AB’den müzakere
tarihi alabilirsek; Türkiye’yi büyük bir sõçrama yapmaktan kimsenin alõkoyabileceğini
sanmõyoruz.
Biz, insanlarõmõzca içinde yaşamanõn kuvvetle arzu edildiği, dõşardan bakanlarca gõpta edilen,
örnek alõnan bir ülkeyi hedefliyoruz. TÜSİAD bu ideali gerçekleştirmek için her zaman bir
referans noktasõ olarak kalmayõ, çalõşmalarõnda bilimsel temeli ve uzun vadeli bakõş açõsõnõ
korumayõ, öncü ve yol gösterici olmayõ sürdürecektir.
Teşekkür ederim.

4

