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Samsun

Samsun ilimizin de÷erli yöneticileri, sayın Baúkanlar,
de÷erli konuklar, de÷erli basın mensupları
TÜSøAD adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Varlı÷ına ve geliúimine çok önem verdi÷imiz
TÜRKONFED’in Baúkanlar Konseyi toplantısında sizlerle birlikte oldu÷um için çok
mutluyum.
Ülkemiz açısından önemli günlerden geçiyoruz. Cumhurbaúkanlı÷ı seçimleriyle yükselen
gerginlik, Genelkurmay Baúkanlı÷ı’nın yaptı÷ı açıklama ile doruk noktasına ulaútı. Ciddi bir
siyasal krizle, karúı karúıyayız. Durumu do÷ru analiz ederek, bu krizi, tüm tarafların samimi
katkısıyla, her türlü duygusal tepkiden uzak ve sa÷duyuyla çözmek zorundayız.
Her úeyden önce úunu söylemeliyiz: Genel Kurmay Baúkanlı÷ı’nın açıklaması ile yaratılan
fiili durum demokratik teamüllere uygun de÷ildir. Türkiye her türlü sorununu demokrasi
içinde çözme gücüne sahiptir.
Öte yandan, karúı karúıya oldu÷umuz fiili durumun kökeninde, iktidar partisinin, toplumda git
gide yükselen ve TÜSøAD’ın da paylaútı÷ı laik rejimi koruma kaygısını yeterince dikkate
almamasının yattı÷ını da söylemeliyiz.
Bize göre, Ça÷layan Mitingi, yukarıda dile getirmeye çalıútı÷ımız görüúlerin en özlü ifadesi
olmuútur. Tando÷an’ın ardından bu mitinge katılan yurttaúlarımız da, tek ses halinde, Türkiye
Cumhuriyetinin laik demokratik özünün korunmasının Türkiye’nin gelece÷i açısından ne
kadar önemli oldu÷unu dile getirmiútir. Ça÷layan’dan yükselen “Ne úeriat, ne darbe”
seslerinin, toplumun yaúadı÷ımız krize bakıú açısını mükemmelen dile getirdi÷ini
düúünüyoruz.
Biz úuna kuvvetle inanıyoruz: Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini laiklik ve demokrasinin
ayrılmaz bütünlü÷ü oluúturmaktadır. Biri lehine di÷erinden fedakârlık etmemiz düúünülemez.
Türkiye, tansiyonu düúürerek ve millet iradesini yenileyerek bu süreçten sa÷lıklı bir biçimde
çıkabilir.
øúte bu nedenle, mevcut durumun demokrasiye zarar vermemesi için hemen erken genel
seçime gidilece÷inin ilan edilmesinin bir zorunluluk haline geldi÷ini söyledik.
Genel seçimlerin, gerilimi yurt sathına yaymaması için bütün siyasi partilerin samimi bir
gayret içinde olması úarttır. Bu sürecin sa÷lıklı geçmesinin, tüm geliúmiú demokrasilerde
oldu÷u gibi ülke için bir yenilenme ve atılım vesilesi olabilmesinin belirli koúulları var. Bu
koúullar yerine geldi÷i taktirde, Türkiye’nin, seçim sonuçlarından ba÷ımsız olarak çok úey
kazanaca÷ına inanıyoruz.
Nedir bu koúullar?
1) Ülkeyi gerilime sürüklemekten kaçınan, seviyeli bir siyasi propaganda süreci,
2) Geçmiúe de÷il, Türkiye’nin gelece÷ine odaklanan bir tartıúma zemini,
3) Liderine de÷il ülkesine hizmet kapasitesine göre belirlenmiú milletvekili adayları.
Geldi÷imiz noktada, TÜSøAD olarak bir sa÷duyu ça÷rısı yapmak ihtiyacı içindeyiz.
øktidarıyla, muhalefetiyle, sivil toplumuyla, tüm kesimlerin bu süreçte, gerilimi azaltan,
kendine pay çıkarma anlayıúını bir kenara bırakan, samimi bir sa÷duyu içinde hareket etmesi
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hayati bir zorunluluk haline gelmiútir. Aksi taktirde, birkaç yıldır sa÷lamıú oldu÷umuz
istikrarı uzun dönemli olarak kaybetme tehlikesiyle karúı karúıya kalaca÷ız.
De÷erli Baúkanlar,
Önümüzdeki 6-7 yılı çok iyi de÷erlendirmek zorundayız. Yakın gelecekte, ekonomileri,
demokrasileri ve toplumsal yapılarıyla küresel geliúmelere uyum gösteren bazı ülkelerin
dünya liginde yükseldi÷ine, bazılarının ise potansiyellerine ra÷men fırsatları
de÷erlendiremeyerek küresel refah artıúından paylarını alamadıklarına hep birlikte tanık
olaca÷ız.
Bu yüzden, önümüze bizi disipline sokacak somut hedefler koyarak, baúladı÷ımız reform
hamlesini tamamlamalı, geliúmiú ülkeler ile aramızdaki farkın kapanması için Türkiye’nin
önündeki engelleri bu süre içinde kaldırmalıyız.
Önümüze koymamız gereken birinci somut hedef, 1 Ocak 2014’te Türkiye’nin AB’ne tam
üyeli÷ini sa÷lamak olmalıdır.
Bu bir saplantı veya ölçüsüz bir hayal de÷il, ülke için somut, olumlu sonuçlar üretecek bir
hedeftir. AB’ye uyumun Türk insanı açısından anlamı, Türkiye’de daha iyi yaúam koúullarına
ulaúmaktır. AB’ye üyelik süreci; adalet, e÷itim, sa÷lık, çevre, yatırım ortamı, dıú ticaret,
rekabet ve bunun gibi geniú bir yelpazede, Türkiye için gerekli reformları zorunlu
kılmaktadır. Yani tümüyle Türkiye’nin ulusal çıkarları do÷rultusunda geliúmeler içeren bir
süreçtir.
Ulusal çıkarımız, bu süreci yalnızca ekonomik olarak de÷il, siyasal ve sosyal olarak da bir
reformlar süreci olarak tanımlamak ve buna paralel olarak baúarılı bir müzakere süreci
yürütmektir.
Ekonomide belirgin hedefimiz, yüzde 7-7,5 seviyesinde bir yıllık ortalama büyüme çizgisi
yakalamak ve 6-7 yıl içinde, satınalma gücü paritesine göre AB ortalamasının yaklaúık
yarısına tekabül eden 12-13 bin dolarlık kiúi baúına milli geliri yakalamak olmalıdır.
Peki bu gerçekleútirilebilir bir hedef midir?
Türkiye’nin ekonomik performansı, son birkaç yılda, geçmiú dönemlerle kıyaslandı÷ında sıra
dıúı olarak nitelendirilebilecek derecede bir iyileúme göstermesine ra÷men, rekabet içerisinde
bulundu÷u di÷er geliúmekte olan ülkelere kıyasla belirgin bir üstünlük sa÷layacak boyuta
gelmiú de÷ildir.
Gelinen nokta itibariyle, ekonomik yapıda bir de÷iúim gerçekleútirmedikçe, makroekonomik
istikrar yoluyla sa÷lanabilecek baúarıların do÷al sınırına ulaúılmıútır. Bu durum, ekonomik,
sosyal ve çevresel boyutlarıyla yeni bir sürdürülebilir büyüme stratejisi ihtiyacını ortaya
çıkarmaktadır.
Ekonomide, düúük teknoloji alanlarından yüksek teknoloji alanlarına dönüúümün yetersiz
kalması, üretimin ithal aramalı ve sermaye malına ba÷ımlı yapısının de÷iútirilememesi ve cari
açı÷ın kronik bir sorun haline gelmesi bu ihtiyacı daha da artırmaktadır.
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Türkiye ekonomisi, dıú talepten ve do÷rudan yabancı sermaye yatırımlarından daha fazla pay
almasına olanak sa÷layacak bir yapıya kavuúturulmalıdır. Üretim süreçlerinin yeniden
yapılandırılmasını gerektirecek bu de÷iúim yo÷un ve yaygın bir mikroekonomik reform süreci
ile mümkündür.
Burada, Türkiye’de önemi yeterince kavranmamıú iki nokta üzerinde önemle durmak
istiyorum.
Birincisi bölgesel kalkınma…
Türkiye’de bölgesel kalkınmaya gereken önem ne yazık ki yeterince verilememiú, ço÷u yanlıú
tasarlanan veya uygulanan teúvik politikalarının bu amacı gerçekleútirmek için yeterli olaca÷ı
sanılmıútır. Bazı olumlu giriúimler ise zihniyet gerili÷inin kurbanı olmuútur.
Bölgesel kalkınma, öncelikle, bölgelerin bir baúka yere aktarılması mümkün olmayan, yerel
üretim faktörlerine ve göreli üstünlüklerine yatırım yapılmasını sa÷lamayı öngören bir
kavramdır. Bunun için, bölgedeki iú ve yatırım ortamını cazip hale getirerek ve özel
politikalar uygulayarak, sermaye gibi dıúarıdan gelmesi öngörülen faktörleri bölgeye
çekebilmek gerekir. Stratejik amaç bölgenin hem niceliksel hem de niteliksel geliúimi ve yerel
kaynakların etkin kullanımı olmak zorundadır. Bölgesel ekonomik kalkınmaya katkısı en
dolaysız olan projelere öncelik verilmelidir.
Bu çerçevede, TÜRKONFED’in bölgelerde sürdürdü÷ü “Karúılaútırmalı Sektör Analizi”
çalıúmasının, bölgelerin göreli üstünlüklerinin saptanması çabasının çok önemli oldu÷unu
düúünüyorum.
økinci önemli konu KOBø’ler…
Öncelikle úunu tespit etmek gerekiyor. Ekonomideki olumsuzluklardan en çok KOBø kesimi
etkileniyor. Öte yandan, KOBø’lerin mevcut yapısı tam bir kısır döngü içeriyor. Maliyet
baskısı altında kayıt dıúına kaçınılmaz bir kayıú gözlemleniyor. Bu durum mevcut
kaynaklardan yararlanılmasının önünde her gün artan bir engel teúkil ediyor. Kaynak
yetersizli÷i, teknolojinin yarataca÷ı rekabet gücünden ve katma de÷erden yeterince
yararlanamamaya yol açıyor.
E÷er Türkiye’deki iúletmelerin yüzde 90’ını küçük ve orta boy iúletmeler oluúturuyorsa, “bu
ülkeye yeni bir sanayi stratejisi lazım” derken, KOBø’lerin güçlendirilmesinin bu stratejinin
çekirde÷ini oluúturması gerekti÷ini de söylemiú oluyoruz.
Bölgesel kalkınmanın da, ekonomideki yapısal de÷iúimin de anahtarı burada.
De÷erli Baúkanlar,
Kuúkusuz, ekonomik olarak sürdürülebilir yeni bir yapının kurulması, sosyal yapının
geliúmeyi yavaúlatmasının veya engellemesinin önüne geçilebilmesiyle mümkündür.
E÷itimden iúgücü piyasasına, sosyal güvenlikten sosyal dıúlanmaya, cinsiyet eúitli÷inden bilgi
toplumuna, bölgesel kalkınmadan gelir da÷ılımı ve yoksullu÷a kadar çok geniú bir alanı
kapsayan sosyal yapıdaki sorunların ivedilikle ele alınması zorunludur.
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Bu alandaki sıkıntımızı belki çok daha açık bir biçimde ifade etmek gerekir: Türkiye sosyal
açıdan ciddi bir gerileme tehlikesiyle karúı karúıyadır. 21. yüzyılın baúında, hâlâ, kız
çocuklarını okutmayan, onları evine kapalı bir hayata yönlendiren, töre cinayetlerinin önüne
geçemeyen, din kültürünü, kadının toplumdaki yerini bugünkünden daha geri bir noktaya
itmek üzere kullanan zihniyetin toplum üzerindeki egemenli÷inin, kırılmak úöyle dursun, daha
da artmasından endiúe eder hale geldik.
Cumhuriyet ideallerinin en önemlisinin kadının toplumdaki yerini yükseltmek oldu÷unu
unutmuú gözüküyoruz. Daha yirminci yüzyılın baúında kadına seçme ve seçilme hakkını
tanıyan, kadının okumasını, meslek sahibi olmasını geliúmenin hem göstergesi, hem de itici
gücü olarak gören birinci kuúak Cumhuriyet kadrolarının bu çabalarına, aradan geçen 80 yıl
içinde biz ne kattık, úapkamızı önümüze koyup düúünelim.
Bu açıdan bakarsak, Tando÷an Mitingini de Ça÷layan Mitingini de bu gidiúe dur demenin bir
ifadesi olarak görebiliriz. Türkiye’nin aydınlık yüzünün kendini ortaya koyması olarak
de÷erlendirebiliriz.
Bu çerçevede, 2007’yi kadın yılı ilan eden TÜRKONFED’in, kadının toplumdaki yerini
somut verilerle de÷erlendiren ve iú dünyasına katılımını artıracak mekanizmaları inceleyen
çalıúmalarının büyük önem taúıdı÷ına inanıyoruz.
De÷erli Baúkanlar,
Dikkatlerimizi gelece÷e yönlendirmek zorunda oldu÷umuz, zorlu ama gerçekleútirilebilir bir
sürecin içine giriyoruz. Burada gücümüzün farkında olalım. Bireysel sorunlardan ziyade
sektörel, bölgesel ve ulusal sorunlara odaklanarak, kendimiz için de en elveriúli iú yapma
ortamını yaratmaya çalıúalım. Laik demokratik siyasal yapımızı, ça÷a yakıúır bir toplumsal
yapıyla bütünleútirebilmek için, gözümüzü açalım, sesimizi yükseltelim. Bizlerin katkısı
olmadan ülkemizin geliúmiú ülkeler seviyesine eriúmesi mümkün de÷ildir.
Beni dinledi÷iniz için teúekkür ediyor, hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum.
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