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Sayın konuklar, değerli basın mensupları,
TÜSİAD Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Kalite kongrelerinin iki amacı var: Kurumlarda Toplam Kalite Yönetimi anlayışını ve
toplumda kalite bilincini yerleştirmek.
Bugüne kadar 29 özel sektör, 4 kamu ve 1 de sivil toplum kurumu Kalite Kongrelerinde ödül
kazandı. 1995 yılından bu yana 9 özel sektör firması, 2 meslek kuruluşu ve 1 de yerel yönetim
kuruluşu Avrupa Kalite Ödülleri’ni kazandı.
Kongrelere bugüne kadar 10.000’e yakın dinleyici katılmış. Yani hedeflerimize ulaştık.
Hepimiz biliyoruz ki, kalite sistemi kurarken de hedefe ulaşmak çok önemli ancak, gerçek
başarı o noktayı koruyabilmekte yatıyor, bu da sürüdürülebilir büyümeye benziyor...
Ulusal Kalite Kongrelerinde pek çok sorunu da ele alıyoruz. İmalat ve hizmet sektörlerinde
kaliteden başlayarak, siyasetten ekonomiye, kamu yönetiminden sivil toplum kuruluşlarına,
eğitim sistemi ve hukuk düzenine uzanan bir çok konuyu yakından inceleyebiliyoruz. Yani
Kalite Kongreleri, ülke gündemini hep yakından izliyor, hatta kimi zaman öncülük görevini
üstleniyor.
“Vizyondan Eyleme” başlıklı konumuz da aslında bu öncülük misyonunun bir yansıması.
Geçen sene tartıştığımız gibi geleceği şekillendirmek için uluslararası ilişkilerden siyasete,
sosyal politikadan ekonomiye kadar geniş bir yelpazede vizyona sahip olmaya ve bu vizyonu
uygulamaya geçirmeye ihtiyacımız var.
Türkiye, önümüzdeki yıllarda hissedilir bir şekilde refah düzeyini ve yaşam kalitesini
artıracak bir sürece girmeli. 2004 yılı satınalma gücü paritesi değeriyle, kişi başına Gayrisafi
yurtiçi hasıla değerleri Türkiye’de 6,500, AB25’de ise 24,500 euro’dur. Hepimiz gelecek 10
yıl içinde, kişi başına milli gelir seviyesinde, Türkiye ile AB ortalaması arasındaki farkın
daralmasını bekliyoruz, bunun sonucunda artan refah seviyemiz AB’ye tam üyelik sürecimizi
kolaylaştıracak.
Bu hedefe ulaşmak için kendi yolumuzu kendimiz çizmeli, uygun politika ve araçları da
kendimiz geliştirmeliyiz. Bir refah toplumu ve buna uygun bir siyasal ve sosyal gelişme
çizgisi yaratmak istiyorsak, çok yönlü düşünmeliyiz. Başımızı kaldırıp ileriye bakarak,
yapımıza ve hedeflerimize uygun bir gelişme stratejisi belirlemeliyiz. Eğitim, kamu yönetimi,
tarım, sosyal güvenlik, vergi, istihdam, kadın hakları, sağlık ve yargı gibi temel alanlarda
çağdaş reformlara ihtiyacımız var. İnsan hakları ve demokrasi reformlarını sürdürmeli ve
pekiştirmeli, uygulama örneklerini çoğaltmalıyız.
Ülkemizde 1980’lerden beri yapılan kapsamlı strateji çalışmaları var ancak uygulamaya
yansıyan bölümleri çok kısıtlı. Bu nedenle, siyasi irade ve kararlılık birinci derecede önemli.
En az bunun kadar önemli olan bir nokta da stratejinin yönetilmesi.
Stratejimizin içerdiği politika ve hedefler yerinde ve tutarlı olmalı. Belirlenirken de hayata
geçirilebilirliği mutlaka değerlendirilmeli. Türkiye’nin başarısı, hedeflere yönelik bütüncül ve
tamamlayıcı politika üretmesinde, uygulama sürecini izlemesinde ve yönlendirmesindeki

etkinliğine bağlı. TÜSİAD olarak, bu atılımı gerçekleştirmek için gerekli ve yeterli şartların
oldugu kanısındayız.
2000-2001 krizleri sonrasında yürürlüğe konan ekonomik reformlar zorunlu olarak orta ve
uzun vadede sürdürülebilir hızlı büyüme koşullarını sağladı.
Ancak, biz kalite gönüllüleri, hedefleri tutturmak, bütçeyi yakalamak ve para kazanmaya
çalışmanın yanında, yönetimimizi kalite sistemleriyle yönlendiren insanlarız. Çok iyi
biliyoruz ki, değişim reaksiyon çeker, ortalık karışır, ama sular durulduğunda daha kolay,
daha berrak ve daha temiz bir ortam oluşur. Bu ortama ayak uyduranlar huzurla çalışmaya
devam eder, uyduramayanlar, hayatlarında başka fırsatlar aramak için yola çıkarlar.
Türkiye’nin hedeflerinin başarısı katılımcı demokrasi yoluyla, karar süreçlerine ağırlığını
koyacak olan Türk insanı ile mümkün olacak. TÜSİAD olarak bu konuda güvenimiz tam.
Hızlı büyümek bizi memnun eder etmesine, ama kontrollü ve sürdürülebilir olması, risklerin
iyi anlaşılması ve hesaplanması gerçek başarı olur. Bu koşullar, yapısal reformlar ve işgücü,
ürün ve sermaye piyasalarının rekabetçi, adil ve etkin çalışmasıyla sağlanabilir.
Bizim gibi, ülkeler bilim ve teknolojiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmek için
inovasyon politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasına öncelik veriyor. ABD, kurduğu
Ulusal İnovasyon Girişimi’yle ve Avrupa Birliği, oluşturduğu Lizbon Stratejisi’yle, dünya
rekabet ortamında başarılı olmanın yolunun inovasyondan geçtiğinin altını çiziyor.
Türkiye’de de büyüme sürecini sürekli kılmak için yapmamız gerekenleri özetlemek isterim:
•
•
•
•
•
•
•

teknolojik inovasyonda yetkinlik sağlamak,
verimlilik artışını sürekli kılmak,
büyüme sürecini hem verimlilik hem de istihdam artışı üzerine kurmak,
istikrarı ve büyümeyi destekleyici, öngörülebilir makroekonomik politikaları
uygulamak,
akılcı ve gerçekleştirilebilir bölgesel politikalar oluşturmak,
yatırım ortamını iyileştirmek, ve
eğitimde köklü bir reform yapmak gerekecek.

Biz kendi yolumuzu bu biçimde çizer ve kararlılıkla ilerlersek, bu yolun AB ile kesiştiğini
göreceğiz.
Türkiye’de yıllarca süren siyasi ve ekonomik istikrar özleminin ardından, ekonomik reformlar
yönünde önemli mesafe kat ettik; Avrupa Birliği yolunda da kapsamlı hukuki ve siyasal
adımlar attık. Yakaladığımız olumlu ortamın sürdürülebilir olması ve gelişmiş ülkeler
arasında yer alabilmemiz için eyleme geçmeli, reformlarımızı hızlandırmalıyız.
Avrupa Birliği müzakere sürecine giren Türkiye’nin artık vizyondan eyleme geçme vakti
geldi. Bu stratejileri hayata geçirmek ve dünyanın geleceğini şekillendirenler arasında yer
almak için, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin yönetim, vizyon ve
kalitesine büyük iş düşuyor.
Bu kongrede biraraya gelmekten çok mutluyum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ödül
bekleyenlere de başarılar...

