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Sayın Baúbakan, sayın Bakanlar, de÷erli konuklar, de÷erli üyeler,de÷erli basın mensupları
TÜSøAD adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle, Türkiye'nin birlik, beraberlik ve istikrarına yöneltilen, Ankara'daki alçakça
saldırıyı lanetleyerek sözlerime baúlamak istiyorum. Bu saldırıda hayatını kaybedenlere
allahtan rahmet, yaralılara acil úifalar diliyorum. Ülkemiz dayanıúma, birlik beraberlik ve
demokrasi ruhu içinde bu acı olayın üstesinden gelecektir. Terör eylemine verilecek en do÷ru
cevap, hayatı hızla normalleútirmek.
Bu yüzden, acımızın henüz taze olmasına ra÷men, bugün burada demokratik bir platformda
ülkenin geliúme çizgisini tartıúmak için birarada olmamızı yerinde ve anlamlı buluyorum.
Bildi÷iniz gibi seçim dönemlerinde TÜSøAD’ın siyasi parti genel baúkanlarını davet etmesi ve
onları dinlemesi bir gelenek haline gelmiútir.
Sayın Baúbakanımıza yo÷un programı arasında bu davetimizi kabul etti÷i için TÜSøAD adına
teúekkürlerimi sunuyorum. øú dünyası olarak seçim sürecinin sa÷lıklı geçmesini, tüm geliúmiú
demokrasilerde oldu÷u gibi ülke için bir yenilenme ve atılım vesilesi olmasını arzu ediyoruz.
Bunu baúarabilmemiz için geçmiúten ders çıkararak gelece÷in planlarına odaklı, analitik
politika çözümlerine dayalı bir siyaset anlayıúının ve gündem tesbitinin gerekli oldu÷una
inanıyoruz. Siyaseti bir slogan görüntüsünün dıúına çıkarmak, ülkenin gerçek sorunlarına
odaklamak ve çözüm önerileri oluúturmak mecburiyetinde oldu÷umuzu sanırım bu salonda
bulunan herkes benimle paylaúacaktır.
Dolayısı ile tüm siyasi parti programlarının bu anlayıúı ve gündemi yansıtaca÷ı ümidini
taúıyoruz. 22 Temmuz 2007 de gerçekleúecek olan milletvekili genel seçimleri siyasi partilere
bu anlamda, farklı ve yetkin olduklarını topluma gösterebilmek için önemli bir fırsat sunuyor.
Beú yıllık icraat döneminin ardından Adalet ve Kalkınma Partisi’nin hedeflerini ve
yaklaúımını seçmene ifade edebilmek konusunda avantajlı oldu÷u muhakkak. Ancak, Türkiye
gibi dinamik bir ülkede, geçmiú beú senenin tercih ve yöntemlerinin önümüzdeki beú sene için
yeterli olmayaca÷ını ve Adalet ve Kalkınma Partisinin de yeni politikalarla seçmenin
karúısına çıkaca÷ını ümit ediyoruz.
Kuúkusuz, TÜSøAD üyeleri ve TÜSøAD’ın aktif olarak beraber çalıútı÷ı Türk Giriúim ve
øúdünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Kadın Giriúimciler Derne÷i (KAGøDER)
yöneticileri , sorularıyla, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bu yeni dönem için geliútirdi÷i
politikaları anlamaya ve açıklık getirmeye çalıúacaklardır.
Ben de izninizle, toplantıyı baúlatmak açısından, birkaç temel konuyu kısaca gündeme
getirmek istiyorum: Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde temel ekonomi
politikalarında bir devamlılık yaúadı.
AB ve IMF uyum programlarının da deste÷iyle ekonomiye göreceli olarak bir istikrar geldi.
Makro göstergelerde önemli iyileúmeler yaúadık. Önümüzdeki 2007-2014 döneminde bu
ekonomik iyileúmenin devam etmesini ve kesintisiz yüzde 6-7 civarında büyümenin
sa÷lanmasını iddialı ancak taviz verilemez bir hedef olarak görüyoruz.
Öte yandan, gelinen nokta itibariyle, makroekonomik istikrar yoluyla sa÷lanabilecek
ekonomik büyümenin do÷al sınırına ulaúıldı÷ını düúünüyoruz. Bu noktadan sonra
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sürdürülebilir yüksek büyümeyi baúarmak için, disiplinli, para ve bütçe politikalarından
vazgeçmeden, kurumsal altyapı iyileútirmeleri, e÷itim ve teknoloji altyapısı reformları ve
rekabete dayalı verimlilik artıúlarına odaklanmamız gerekti÷i görüúündeyiz
Verimlilik artıúlarının yanısıra önümüzdeki 5 yılda tarım-dıúı kesimde 3,5 milyon istihdam
yaratarak yüzde 10’lara kilitlenmiú olan iúsizlik oranını makul düzeylere çekebilmemiz
gerekiyor. Bunun için, geçti÷imiz döneme nazaran, büyüme sürecinin bir miktar daha fazla iú
imkanı yaratmasını da sa÷lamak durumundayız. Sayın Baúbakan’ın yeni büyüme ve istihdam
politikalarının ve bunları da içeren bir sanayi stratejisinin temel unsurlarına ve tercihlerine
de÷inmesini çok arzu ediyoruz.
Tabii sanayii, büyüme,yatırım, üretim konularını tartıúırken bu kalkınma süreci için gerekli
kaynakların yeterlili÷ini de göz önünde bulundurmak durumundayız. Önümüzde ki dönem
hedef ve projelerimiz için gerekli kaynak yeterlili÷i tartıúmalarında en önemli sıkıntının enerji
konusunda karúımıza çıkaca÷ını düúünüyoruz
Ne yazık ki ülke olarak geçti÷imiz yıllarda enerji alanında gerekli yatırımı yapamadık. Bugün
geldi÷imiz noktada ülkemizin ciddi bir enerji darbo÷azına do÷ru ilerledi÷ini görüyoruz. Bu
darbo÷azı piyasa sisteminin çözmesi için gereken düzenlemelerin bir an önce yapılması
gerekti÷i görüúündeyiz
Üstelik önümüzdeki yıllarda enerji arz güvenli÷i, küresel ısınma gibi sorunların enerji
politikalarını daha da karmaúık hale getirece÷ini göz önünde bulundurmalıyız. Adalet ve
Kalkınma Partisi, yeni dönemde enerji konusundaki vizyonunu ve öngördü÷ü kurumsal
yapıları ve yatırımları bizimle paylaúırsa çok memnun oluruz.
Kuúkusuz üyelerimizin ve konuklarımızın burada vurguladı÷ım unsurların ötesinde
ekonomiyle ilgili baúka soruları da olacaktır. Ben bu noktada, ekonomiden biraz uzaklaúıp
siyaset sahnesinin ülke ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesine iliúkin bir konuyu daha
gündeme getirmekte yarar görüyorum.
Cumhurbaúkanı’nın halk tarafından seçilmesi kararının çok dar bir zaman dilimine
sıkıútırıldı÷ına iliúkin görüúümüzü daha önce dile getirmiútik. Bu konunun
Cumhurbaúkanı’nın yetkileri ile birlikte daha geniú bir siyasi sistem tasarımı çerçevesinde
tartıúılmasını do÷ru buluyoruz
Öte yandan bir sistem de÷iúikli÷i anlamına gelebilecek böyle bir giriúimin, siyasi partiler
yasası ve seçim sistemi ile ilgili de÷iúiklikler yapılmadan, ele alınmasının eksik ve sakıncalı
olaca÷ı görüúündeyiz Nitekim, mevcut seçim sisteminden seçenlerin de seçilenlerin de gayri
memnun oldu÷u yadsınamayacak bir gerçek. Sayın Baúbakan parti programlarında siyasal
sistemimize iliúkin yeni düzenlemeler olup olmadı÷ını bizle paylaúırsa çok memnun oluruz.
Son konu olarak AB üyelik sürecine de÷inmek istiyorum. Öncelikle baúarı ile hazırlanmıú
olan “Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programı (2007-2013)” çalıúmasını, Türkiye’nin
orta vadeli mikro reform yol haritası olarak de÷erlendirdi÷imizi belirtmek isterim istiyorum.
Bu çerçevede, Sayın Baúbakan’ın ve partisinin Avrupa Birli÷i-Türkiye iliúkilerinin, bundan
sonraki seyrini nasıl gördüklerini duymayı da çok arzu ediyoruz.
Sayın Baúbakanım, kürsü sizindir.
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