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Sayın konuklar, de÷erli basın mensupları,
Günaydın. TÜSøAD Yönetim Kurulu adına sizi selamlıyorum.
Dünyaya geldi÷imizde, dört yaúına kadar keyifli bir sorumsuzluk yaúıyor, ondan
sonra bizler için kurulan okullarda, bizim gibi di÷er çocuklarla birlikte
ö÷renmeye ve ö÷rendi÷imizi ispatlamaya baúlıyoruz. O günlerde, sabah bizi
u÷urlayan pamuk elli anne veya anneannelerimizin sıcacık sevgisinin yanında
bize ‘zihnin açık olsun’ dedi÷ini hatırlayın...Demek ki düúünce kalitesi daha o
günlerden hayatımıza giriyor...
En az 12 yıl sürecek bu e÷itim dönemi boyunca bizim için harcanan kaynaklarla,
e÷er imkanımız varsa yurtdıúı e÷itimleriyle, ö÷rendiklerimizi pekiútiriyoruz.
Daha sonra, ö÷rendiklerimizi hayatımıza uygulamaya çalıúıyoruz. Özel
hayatımızda bir aile kuruyor, çocuk sahibi oluyor, kalabalıklaúıyoruz. Çalıúma
hayatına atılıyor, ister çalıúan, ister giriúimci, isterse yönetici olarak, kiúisel
yeteneklerimiz ve aldı÷ımız e÷itim do÷rultusunda firmalarımızı rekabet
ortamında baúarıya ulaútırmaya çalıúıyoruz.
Böylece bireyler olarak önce kendi gelece÷imizi, sonra ailemizin gelece÷ini ve
giderek kurumlarımızın, ülkemizin, dünyamızın gelece÷ini úekillendiriyoruz.
Peki gelece÷i úekillendirirken, fark yaratmanın en önemli unsuru olan
yaratıcılı÷ımızı ve yenilikçili÷imizi ne kadar konuúturabiliyoruz?
Hayatta her adımda vizyonumuzu de÷erlendirmemiz mümkün. Çok be÷endi÷im
bir deyiú var, anonim bir deyiú, ‘mutluluk varılan yerde de÷ildir, yolculu÷un
kendisidir’; sevdi÷im bir baúka deyiú ise: ‘özgürlük bir akıl halidir, baúka
birisi tarafından verilmez’.
Hayatın bize sunduklarını görebilmek, sunabileceklerini anlayabilmek için
kendimizi hep özgür bırakmalıyız, sonuna kadar düúünmeliyiz. Gözlerimiz hep
açık olmalı, çevremizi iyi algılamalıyız. Ara sıra hayal kurmayı da unutmamak
gerek... Bizi canlı tutacak, bize ümit verecektir.
Sonuçta, kiúisel yaratıcılık, yenilikçilik, ailemize, iúimize ve topluma
yansıyacaktır. Çocuklarımıza da ‘her koyunun kendi baca÷ından asıldı÷ını’
ö÷retmeli ve de kendi kendilerine düúünmelerini sa÷lamalıyız, de÷erlendirme
yapmayı ö÷retmeliyiz. Onların do÷uútan sepetlerinde dolu olan yenilikçili÷i
hep korumalarını sa÷lamalıyız...
Ülkemizde özellikle son yıllarda önemi vurgulanan yenilikçili÷e, ben
konuúmamda inovasyon kavramını kullanarak de÷inece÷im. ønovasyon kavramı,
do÷ası gere÷i giderek farklı boyutlar kazansa da, yenilik, yani varolana farklı bir
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biçim getirmek demek. ønovasyon, içinde bulundu÷umuz rekabet koúullarında
úirketlerin, hatta ülkelerin ayakta kalabilmesi için hayati bir öneme sahip.
Yapılan çeúitli araútırmalar, bir ülkedeki bilim, teknoloji ve inovasyon
yetene÷inin, ekonomik büyüme, toplumsal geliúme ve rekabet yetene÷i
açısından belirleyici bir rol oynadı÷ını vurguluyor. Yeni veya önemli ölçüde
de÷iútirilmiú bir ürünün ya da hizmetin ticari bir baúarıya dönüúmesi, önce
firmaların ve giderek ülkelerin uluslararası rekabette bir adım öne geçmesi
demek. Bu da artık Ar-Ge çalıúmalarının, teknolojik ilerlemenin tek baúına
yeterli olmadı÷ına, kaliteli ürün geliútirme sürecinin yenilikçi bir esasa
dayandırılması gereklili÷ine iúaret ediyor.
OECD’nin bir çalıúmasına göre, 1970-1995 arasında geliúmiú ekonomilerdeki
büyümenin yarısından fazlası inovasyon sonucunda elde edilen baúarılardan
kaynaklandı. Küreselleúmeyle beraber de÷iúen rekabet koúulları, artık sadece
kalite optimizasyonu ve verimlilik artıúının yeterli olmadı÷ını gösterdi; yeni
fikirler üreten ve inovasyon kültürünü benimsemiú kurum ve kuruluúların ayakta
kalabilmelerini sa÷ladı. Bu nedenle, inovasyon kültürünün e÷itimden sanayiye,
kamudan sivil toplum kuruluúlarına kadar her alanda yerleúmesi gerekiyor.
Çünkü inovasyon; giriúimci, yaratıcı, risk alınabilen, yani kısaca düúünce
kalitesinin yüksek oldu÷u ortamlarda gerçekleúebiliyor. Düúünce kalitesini
yükseltmek için de en küçük yaúlardan itibaren yaratıcılı÷ı, serbest düúünceyi ve
sorgulamayı özümseyen nesiller yetiútirmek zorundayız. ønovasyon bilincinin
geliúmesinin, aile içerisinde baúlayan ve yaúam boyu devam eden bir süreç
oldu÷unu aklımızda tutmalıyız. Bu çerçevede, ülkemizde e÷itim sisteminin her
kademesinde bu anlayıúla reform sürecinin iúletilmesi ve e÷itimcilerin e÷itimi de
kritik önem taúıyor.
Sayın Çetin Nuho÷lu’nun da ifade etti÷i gibi Dünya Ekonomik Forumu’nun
yayınladı÷ı Küresel Rekabet øndeksi’nde Türkiye, bu yıl 117 ülke arasında bir
önceki yıla göre 12 sıra ilerleyerek 59’unculu÷a yükseldi. Ülkemizin
potansiyelini göz önünde bulundurdu÷umuzda, hak etti÷imiz yerde olmadı÷ımızı
söyleyebiliriz. Bize ümit vaad eden bazı avantajlarımızdan yeteri kadar
yararlanamıyoruz. Örne÷in, Türkiye, IMD’nin hazırladı÷ı Dünya Rekabetçilik
Yıllı÷ı’nda mühendis kalitesi açısından 13. sırada, bilim ve teknolojiye gençlerin
yakınlı÷ı açısından da 19. sırada... Di÷er yandan, e÷itim, ar-ge, inovasyon,
üniversite-sanayi iúbirli÷i, altyapının güçlendirilmesi gibi konularda
eksiklerimiz var. Tüm bunlar, az önce ifade etti÷im gibi, Türkiye’nin gerçek
potansiyelini kullanamadı÷ını, genç nüfusuna yeterli imkanları sa÷layamadı÷ını
gösteriyor. Bu potansiyeli hayata geçirmek, yenilikçili÷in, giriúimcili÷in,
düúünce kalitesinin yükseltilmesi için çok önemli.
Düúünce kalitesinin yükseltilmesinin kurumsal temelde önemli bir aracının da
kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması oldu÷unu düúünüyorum.
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Küreselleúen dünya piyasalarında, makroekonomik politikalar, tek baúına
rekabet gücünü sa÷lamak icin yeterli de÷il. Bu durumda, modern toplumlarda
refahın yaratılmasının temel anahtarı olan úirketlerin ne úekilde yönetildi÷i,
ülkenin ekonomik geliúimi ve uluslararası rekabetteki konumu açısından
üzerinde durulması gereken bir konu. Birçok farklı úekilde tanımlanabilecek
olan kurumsal yönetim, en geniú anlamda, modern yaúamda insanların bir amaca
ulaúmak için oluúturdu÷u herhangi bir kurumun yönetiminin düzenlenmesi
demek. Kurumsal yönetimin evrensel kabul ve geçerlili÷i olan ana ilkeleri
adillik, hesap verebilirlik, úeffaflık ve sorumluluk. Kurumsal yönetim etik
kurallar, kanunlara uyma, çevrenin korunması gibi bir dizi alanla örtüúen genel
bir yaklaúım. ùirketlerdeki iyi kurumsal yönetim uygulamaları, kurumsal
yönetim kalitesinin yüksek olması; kurumsallaúma, üretkenlik, verimlilik,
büyüme, düúük sermaye maliyeti, finansman imkanlarının ve likiditenin artması,
krizlerin daha kolay atlatılması ve iyi yönetilen úirketlerin sermaye piyasalarının
dıúında kalmaması anlamına geliyor. Böylece kurumsal yönetim, kurumun en
yüksek performansı göstermesini, en kârlı, en baúarılı ve en rekabetçi olmasını
hedefliyor.
Sayın konuklar,
15 yıl önce Kal-Der ile bu etkinli÷i baúlatırken amacımız, kurumlara Toplam
Kalite Yönetimi anlayıúını ve topluma da kalite bilincini yerleútirmek idi. Bu
süre zarfında Kalite Kongreleri iú dünyasının vizyonuna pek çok úey kattı ve
aynı zamanda ülke gündemini de yakından takip etti. “Kalite” kavramının
önemini sadece imalat ve hizmet sektörleriyle sınırlı de÷il, siyaset, ekonomi,
kamu yönetimi, e÷itim sistemi ve hukuk düzeni çerçevesinde de tartıútık. Bu
yılki temamız olan ”Düúünce Kalitesi ve Küresel Yönetim” konularını çeúitli
açılardan ele alırken de küreselleúen dünyada, Avrupa Birli÷i’ne üyelik
yolundaki Türkiye’nin rekabet üstünlü÷ünü artırması, refah düzeyi yüksek bir
toplum olması için uygulaması gereken yaklaúımları tartıúaca÷ız. Kongremizin
ülkemizin vizyonuna yeni açılımlar getirmesini ümit ediyorum.
Kalite ödülleri finalistlerine de baúarılar diliyorum.
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