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Değerli Konuklar,
TÜSİAD adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Başkan Sayın Ali Rıza Akıncı’nın şahsında, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği’ne
davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Özellikle turizm ve tarım alanlarında ülkemize katma değer sağlayan ve Türkiye’nin en
dinamik kentlerinden biri olan Antalya’da sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.
Turizm ve tarımın yanı sıra, inşaat sektöründe, sanayide ve ticarette büyük atılımlar
gerçekleştirmeye başlayan Antalya’nın daha büyük hedefler için potansiyelinin iyi
değerlendirilmesi gerekiyor. Kentin gelişmesine katkı sağlayan ANSİAD’ın, bu potansiyelin
ortaya çıkarılmasına da yardımcı olacağı ve kenti daha geniş hedeflere hazırlayacağı
kanaatindeyim.
Bildiğiniz gibi 2007 yılı siyasi gelişmeleri tek başına, Türkiye ekonomisini test edecek yoğun
bir gündeme sahipti. Seçim öncesi ve sonrasında yaşanan gelişmelere odaklandığımız bu
dönemde, gündemimize ayrıca küresel etkileri giderek daha da belirginleşen uluslararası bir
finansal çalkantı da girmiş durumda.
ABD’deki riskli konut kredilerinin geri ödenmesinde yaşanan problemlerle başlayarak,
kompleks finansal mekanizmalarla Dünya piyasalarına yayılan bu kriz, uluslararası finans
piyasalarında uzun dönemdir süregelen likidite bolluğunun sonuna geldiğimizin bir işareti
olabilir. Küresel boyuttaki bu mali daralma, bizim gibi büyümesini yoğun dış kaynak ile
finanse eden ekonomiler için ekonomik kırılganlıkları bir an önce minimuma indirmek üzere
bir sinyal niteliğindedir.
Her ne kadar, 2001 krizi sonrasında bu bağlamda önemli bir yol kat etmiş ve ekonomik
temellerimizi önemli ölçüde güçlendirmiş olsak da, yüksek cari açık sebebiyle, dış kaynak
bağımlılığımız uluslararası şoklara karşı ekonomimizi duyarlı kılmaktadır. Bu duyarlılığı
azaltmanın yolu Türkiye ekonomisinin katma değer üretimini hızlandırması ve bunun için
gerekli yapısal dönüşümü bir an önce tamamlamasıdır. Bu hedefe ulaşabilmemiz için
verimlilik ve rekabet gücümüzü artırmamız gerekmektedir. Bu ise reform sürecine en kısa
zamanda yeni bir ivme kazandırılmasıyla mümkündür.
Verimliliğimizi ve rekabet gücümüzü artıracak reformlarla, katma değerimizi artırabilecek ve
böylece yurtiçi tasarruf birikimimizi hızlandırabileceğiz.
Özellikle küresel likiditenin daralacağı tahmin edilen önümüzdeki
tasarruflarımızı artırma yönünde atacağımız adımlar çok önemli olacaktır.

dönemde,

iç

Burada vergi reformunun tamamlanması ilk adım olmalıdır. Önümüzdeki dönemde, hem
mevcut sorunların çözümüne yönelik, hem de genel olarak yatırımları teşvik edici, vergi
düzenlemeleriyle ilgili çalışmaların hızlandırılması gerekmektedir.
Finansal piyasaların derinleşmesi ve bu piyasalardaki ürün çeşidinin artması, vergi alanında
yapılacak düzenlemelerde dikkate alınması gereken en önemli noktalardan biridir. Piyasalarda
derinlik ve ürün çeşidinin artması ile iç tasarrufların artması birbirini besleyen önemli bir
döngü oluşturmaktadır. Bu nedenle, finansal ürünlerden alınan vergilerin rasyonel hale
getirilmesi, bankacılık kesimi aracılık maliyetlerinin düşürülmesi, halka açılmanın teşvik
edilmesi gibi konularda bir an önce adımlar atılmalıdır.
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Makroekonomik stabilitenin devamı ve yatırım ortamının iyileşmesiyle tasarrufların yatırıma
dönüşümü hızlanacak, böylece işsizlik ve cari açık gibi temel ekonomik problemlerimizin
çözümü de kolaylaşacaktır.
Burada vurgulanması gereken önemli bir nokta, yeni yatırımların sadece gelişmiş bazı
bölgelerde yoğunlaşmasına neden olacak, bölgesel farklılıkların minimuma indirilmesidir.
İçinde bulunduğumuz bu hızlı büyüme ve yatırım süreci bölgesel gelişmişlik farklarının
azaltılması için elverişli bir ortam yaratmaktadır.
Bölgesel farklılıkların azaltılması, öncelikle Türkiye’nin bu alandaki yaklaşımını topyekûn
değiştirmesiyle mümkün olacaktır. Günümüzde bölgesel kalkınmanın sadece geri kalmış
bölgeler için bir teşvik sistemi olarak görüldüğü dönem sona ermiştir. Bugün dünyanın
gelişmiş ekonomilerinde, bölgeye yatırım yapılmasını palyatif, parasal teşvik tedbirlerine
indirgeyen anlayış terkedilmiş, daha çok bölgelerin rekabet gücünün topyekûn artırılmasına
yönelik stratejiler izlenmeye başlanmıştır.
Böyle bir yaklaşımla, esnek ve uyum yeteneği yüksek KOBİ’lerin güçlenmesi, yeni sanayi
odaklarının oluşması ve Anadolu’daki küçük ve orta boy kentlerin yükselişe geçmesi
mümkündür. Bu amaçla, bölgesel politikanın, öncelikli olarak yerel düzeyde yaşanan
sorunların saptanıp ortadan kaldırılması ve bölgenin cazibesinin topyekûn yükseltilmesi
üzerine inşa edilmesi gerekmektedir.
Reform sürecindeki önceliklerle ilgili sözlerime kayıtdışı ekonomi ile son vermek istiyorum.
TÜSİAD olarak kayıtdışı ile mücadeleyi, özellikle son 3 yılda, önceliklerimizden biri olarak
belirledik ve her ortamda konuyu dile getirme gayreti içerisinde olduk.
Piyasa ekonomisinin hukuki ve kurumsal altyapısındaki boşluklardan istifade ederek, iş
dünyasının evrensel iş ahlakı ilkelerini ihlâl eden kayıtdışı faaliyetler, girişimcilik ve rekabet
ruhuna zarar vermekte, adil rekabet ortamını bozmakta, kaynakların etkin kullanılmasını
engellemekte ve ülkemizin büyüme potansiyeli önüne set çekmektedir. Türk sanayi ve hizmet
kesiminin rekabet gücünün artırılması ve ülkemizin son yıllarda yakaladığı büyüme
performansının devamı için kayıtdışı ile etkin ve kararlı bir mücadele başlatılmalıdır.
Değerli Konuklar,
Ekonomideki bu beklentilerin yanı sıra AB konusunun da yeniden hükümetin ve kamuoyunun
gündemine yerleşmesi gerekmektedir.
AB ile ilişkilerimizde gelmiş olduğumuz noktada artık tam üyelik için bir tarih belirlemenin
önemini dikkate alarak, bu tarihin, 1 Ocak 2014 olması gerektiğini vurguladık. Bu hedefe
ulaşabilmemiz açısından öncelikle, son beş yılda yakaladığımız yıllık ortalama %7,5
seviyesindeki büyümemizi devam ettirmemiz çok önemlidir. Türkiye, 2014 yılına kadar %7,5
seviyesinde bir yıllık ortalama büyüme çizgisi yakalayarak, satınalma gücü paritesine göre
AB ortalamasının yaklaşık yarısına tekabül eden 13 bin dolarlık kişi başı milli geliri
yakalayabilir.
İstikrarlı büyümeye devam eden, kişi başı alım gücü artan, tüketim ve yatırım talebindeki
gelişme potansiyeli oldukça yüksek olan bir Türkiye, yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli
fırsatlar sunabilecektir. AB yolunda ilerleyen böyle bir Türkiye ekonomisi, son yıllarda
gördüğümüz gibi, küresel sermaye için en çekici yatırım noktalarından biri olacaktır.
Özellikle AB’ye tam üyelik hedefimiz bu resmin önemli bir parçasıdır. Yerli ve yabancı
yatırımcılar için hem ekonomik hem soysal hem de siyasi alanda bir çıpa niteliğinde olan AB
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üyeliği perspektifimizi güçlü bir şekilde sahiplenmeliyiz. Bu açıdan AB ile ilişkilerimize
yeniden hız kazandırmamız son derece önemlidir.
Müzakere sürecimizin sağlıklı işleyebilmesi açısından önümüzde önemli bir tarih var. Kasım
ayında yayınlanacak Avrupa Komisyonu İlerleme Raporu’nu olumlu etkilemek adına bazı
konuları yeniden ele almalıyız. Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesinde, ifade özgürlüğü
lehine bir düzenleme yapılması bu konuda atılacak pozitif bir adımdır. Eylül ayı içerisinde
TÜSİAD’ın Brüksel ve Londra ziyaretleri sırasında bir araya geldiğimiz AB yetkililerinden de
bu yönde bir mesaj aldık. İkinci önemli konu ise vakıflar yasasıdır. Geçen dönem meclisten
geçen ancak veto ile geri dönen Vakıflar Yasası’nın İlerleme Raporu öncesinde yeniden ele
alınması gerekmektedir.
Partilerüstü bir toplumsal uzlaşı ile ele alınması gereken AB konusunun bundan sonraki
süreçte somut hedefler doğrultusunda daha iyi tanımlanması ve kamuoyuna doğru aktarılması
gerektiğini düşünüyoruz.
Değerli konuklar,
Türkiye her konuda karşısına çıkan sorunlara yapısal çözüm üretmesi gereken bir döneme
girmiştir.
Son finansal dalgalanma ile ortaya çıkan uyarının ciddiye alınması, zamanın iyi kullanılıp
makroekonomik istikrarı pekiştirmek için azami çabanın gösterilmesi gerekiyor. Şunu daha
net ortaya koymalıyız ki, ancak kurumsal yapıları sağlam, makroekonomik yapıları güçlü
ülkeler küresel risklere karşı daha dirençli olabilir.
Bu direnci sağlayabilmek için ekonomideki öncelikler ve reformlar üzerine yoğunlaşmak
gerekmektedir. Bu yüzden önümüze bizi disipline edecek hedefler koyarak, başladığımız
reform hamlesini tamamlamalı, gelişmiş ülkeler ile aramızdaki farkın kapanması için
Türkiye’nin önündeki engelleri kaldırmalıyız.
Önümüze koyacağımız bir diğer önemli hedef AB ile müzakere sürecinin kesintisiz devam
etmesidir. AB üyelik süreci Türkiye’nin ulusal çıkarları doğrultusunda gelişmeler içeren bir
süreç olup, geniş bir yelpazede Türkiye için gereken reformları zorunlu kılıyor. AB
hedefimizde yol alabilmek için istikrarlı ve reformcu bir Türkiye yaratmamız gerekmektedir.
Değerli Antalya SİAD üyeleri,
TÜRKONFED’in temeli, 1996 yılında kurulan SİAD platformuna dayanmaktadır. Aradan 10
yıl geçti ve 2000 yılında kurumsallaşan bu beraberlik artık yeni bir 10 yıla giriyor. Antalya
SİAD bu sürece doğrudan ve önemli katkılarda bulunan derneklerimizden birisidir.
TÜRKONFED’in, bölgesel ve sektörel sanayici ve işadamları federasyonlarının ortak sesi
olarak yeni hükümetin bölgesel ve sektörel ekonomik politikalarının oluşturulmasına giderek
daha fazla katkıda bulunması gerekir.
SİAD’ların bölgesel ve sektörel kalkınma vizyonları uluslararası entegrasyona yönelik olarak
geliştirilmesi ve potansiyellerin değerlendirilmesi için, doğrudan bölgelerin yurtdışında
tanıtımı gereklidir.
Bu vizyonun temellerinin atılmasında rol oynayan bazı isimleri saymak istiyorum. Eski
MAKSİFED Başkanı ve şimdiki TÜRKONFED Başkanımız Sayın Celal Beysel, eski
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BASİFED Başkanımız ve bir evvelki TÜRKONFED Başkanımız Sayın Enis Özsaruhan,
Doğu Akdeniz Federasyonu Başkanı Sayın Süleyman Onatça, eski İç Anadolu Federasyonu
Başkanımız Sayın Mehmet Akyürek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Federasyonu Başkanımız
Sayın Şeyhmus Akbaş, Orta Karadeniz Federasyonu Başkanımız Sayın Erdem Çenesiz,
Marmara ve Kuzey Anadolu Federasyonu Başkanımız Sayın Serhas Bekişoğlu, Batı Anadolu
Federasyonu Başkanımız Sayın Deniz Taner, Sektörel Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın
Bülent Akgerman ve bu arkadaşlarımızın yönetim kurullarında yer alan sayısız sanayici ve
işadamının gönüllü katkılarına teşekkür etmemiz gerekir.
TÜSİAD, Marmara ve Kuzey Anadolu, Doğu ve Güneydoğu, Doğu Akdeniz ve Orta
Karadeniz federasyonlarına üyedir. Geri kalan 2 bölgesel federasyon olan Antalya’nın da
üyesi bulunduğu BASİFED ve İÇASİFED’e de 2008 yılında üye olacaktır. TÜSİAD’ın
birikim ve tecrübesiyle Anadolu SİAD’larının hizmetinde olduğunu bir daha belirtmek
isterim.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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