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De÷erli basın mensupları
TÜSøAD adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türk sanayinin geliúmesinde önemli bir yer
tutmuú olan Eskiúehir’de sizlere hitap etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu
TÜRKONFED Zirvesi’ne ev sahipli÷i yapan Eskiúehir Sanayici ve øúadamları Derne÷i
mensuplarına, Baúkan Cemil Onur Sürmeli’nin úahsında teúekkür ediyorum.
“øú Dünyasında Kadın” temalı bu zirvenin ana konusuna iliúkin birkaç söz söylemeden önce,
izin verirseniz, iú dünyasının seçkin temsilcilerinin bulundu÷u bu ortamda, sizlerle önce genel
olarak Türkiye ekonomisinin gelece÷ini ilgilendiren konularla ilgili bazı görüúlerimi
paylaúmak istiyorum.
Bildi÷iniz gibi 2001 krizinin ardından ülkemizde ekonomik istikrarın sa÷lanması ve yapısal
bir dönüúüm baúlatılması yönünde baúarılı adımlar atılmıútır. 2002-2007 döneminin ekonomik
performansı, esas olarak, dünya çapında genel kabul görmüú politikaların sa÷lıklı
uygulanması ile sa÷lanmıútır. Tüm geliúmekte olan ülkeler bu standart yolu takip etmiútir.
Tabii baúlangıç çizgisinin çok geri bir noktada olması, ilk dönemlerde ilerlememizin çok hızlı
olmasını sa÷lamıútır. Ancak, gelinen noktada büyüme yavaúlamaya baúlamıú, enflasyonla
mücadele daha zahmetli ilerler olmuútur. Reel faizlerin yüksek seviyelerde seyretmesi devam
etmiútir. Cari iúlemler açı÷ı bir tehdit unsuru olmaya do÷ru ilerlerken, bütçe disiplininde,
seçimler dolayısıyla bir gevúeme ortaya çıkmıútır.
Bütün bunların temel nedeni mevcut yapıda makro plandaki de÷iúikliklerle sa÷lanabilecek
iyileúmelerin sınırına gelmiú olmamızdır.
ùimdi ise asıl zorlu etap önümüzde durmaktadır. østikrarın sa÷lanmasının ardından ekonomiyi
rekabetçi hale getirme ve bunu yavaúlayan küresel ekonomik koúullar altında yapabilme
becerisini gösterme gere÷i ile karúı karúıyayız.
Gerçekten de önümüzdeki dönemde küresel ekonomik koúulların bize geçmiú dönemdeki
kadar yardım etmeyece÷i gerçe÷i ile yüz yüzeyiz. Küresel kaynaklarda bir daralmanın
bekleniyor olması, dünya ekonomisinin hızlı büyüme sürecinin artık devam etmeyece÷i
yönündeki beklentilerin artması bu gerçe÷i daha da belirginleútirmektedir.
Bu noktada, sermaye yetersizli÷i nedeniyle büyüme için önemli ölçüde dıú kaynak gereksinen
bizim gibi ülkeler iç dengesizlikleri ortadan kaldırılmak ve olası bir dıú úokun olumsuz
etkilerinin büyük ölçekte ve kalıcı olmasının engellemek zorundalar. Oysa biz bu bakımdan
sorunlu bir dönemi yaúıyoruz. Çünkü yapısal reform sürecimizde dikkate de÷er bir tempo
kaybının ardından, bugün artık açık bir duraklama içindeyiz.
Bu düúüncelerimi daha iyi anlatabilmek açısından, TÜSøAD’ın geçti÷imiz günlerde
Ankara’da gerçekleútirdi÷i “Büyüme Stratejileri” konferansında dile getirdi÷im birkaç rakamı
sizlerle paylaúmak istiyorum.
Geride bıraktı÷ımız son beú yıl içerisinde, yılda ortalama %7,5 oranında büyüme seviyelerine
ulaúıldı ve 1,5 milyon kiúi için yeni istihdam olanakları yaratıldı. Enflasyon da tek haneli
oranlara indirildi. Bütçe dengesi ve borçluluk oranlarında gözle görülür bir iyileúme elde
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edilirken, dünya ekonomisi ile entegrasyon hızlı bir úekilde devam etti ve dıú ticaret hacmimiz
önemli ölçüde arttı.
Ancak, ço÷u makroekonomik alanda sa÷lanan bu baúarılara ra÷men, iúsizlik, yurtiçi tasarruf
açı÷ı, bölgesel geliúim farklılıkları, kayıtdıúı ekonomi, teknoloji ve inovasyonun
yaygınlaútırılması gibi temel ekonomik alanlarda tıkanıklıklar ne yazık ki devam ediyor. Bu
tıkanıklıklar ülkemizi uluslararası rekabet arenasında öne çıkmaktan da alıkoyuyor.
Küresel rekabet alanında uluslararası referanslardan biri sayılan Dünya Rekabet Endeksi
sıralamasına yıllar itibariyle bakıldı÷ında, 2004 ve 2005 yıllarında Türkiye’nin önemli bir
ilerleme kaydetti÷ini ancak, takip eden yıllarda di÷er ülkeler karúısında rekabet gücünü tekrar
yitirmeye baúladı÷ını görüyoruz. Son olarak, 2007 yılı itibariyle, Türkiye’nin 55 ülke içinde
48. sırada yer aldı÷ı görüyoruz. Çok daha yakın rekabet içerisinde oldu÷u Avrupa, Orta Do÷u
ve Afrika bölgesindeki 34 ülke arasında ise ancak 31. sırada yer alıyor.
Bu rakamlar bize, geliúmiú ekonomiler arasına girme sürecini baúlattı÷ımızı ancak devam
ettirmede aynı oranda baúarılı olamadı÷ımızı gösteriyor. Bu yüzden, ekonomimizin bugün
geldi÷i konum itibariyle sürdürülebilir büyümenin devam ettirilmesi için gerekli koúulların
yaratılmasını artık gündemin üst sıralarına taúımalıyız.
TÜSøAD olarak bu durumu aúabilmek için, kapsamlı, bütüncül ve akılcı bir büyüme stratejisi
oluúturmak gerekti÷ini düúünüyoruz. Bu strateji do÷rultusunda
x teknolojik ilerleme ve verimlilik artıúlarının sürekli kılınması,
x yatırım ortamının iyileútirilmesi,
x sermaye piyasalarının geliúiminin ve sermaye birikiminin hızlandırılması,
x istihdama katılım oranının –kadınlar baúta olmak üzere- yükseltilmesi,
x “úirket yönetimi” kültürünün de÷iútirilmesi,
x kurumsal yönetim ilkelerinin etkinleútirilmesi,
x kayıt dıúı ekonomi ile mücadele edilmesi,
x KOBø’lerin geliúimi için özel stratejiler benimsenmesi,
x bölgesel politikalara a÷ırlık verilmesi,
x e÷itim politikalarının büyüme stratejileri ile iliúkilendirilmesi
gerekti÷ini düúünüyoruz.
Bu uzunca listenin çeúitli unsurları muhtelif zeminlerde az çok tartıúılıyor. Ama bazıları var
ki, ya yeterli ilgiyi görmüyor ya da çok konuúulmasına ra÷men, güçlü bir atılıma konu
olamıyor. Bunlar arasında ilk sırayı “KOBø’lerin geliúimi için özel stratejiler benimsenmesi”
geliyor.
Bildi÷iniz rakamlar ama yine de tekrarlamaktan kendimi alamıyorum, çünkü çok çarpıcı
gerçeklere iúaret ediyorlar: Ülkemizdeki KOBø’ler, hizmet sektörü de dahil olmak üzere, tüm
iúletmelerin %99,8’ini oluúturuyor. Toplam istihdamın yaklaúık % 77 sini sa÷lıyor.
Buna karúılık toplam yatırımlar içindeki payı % 38, toplam katma de÷erin % 27 kadarını
yaratabiliyor. øhracattaki payları % 10’u geçmiyor ve banka kredilerinden de ancak % 5 pay
alıyorlar.
Bu rakamlar, ekonomimizin çok önemli bir bölümünü kaplayan bir kesiminden
konuútu÷umuzu, ancak bu kesimin katma de÷er üretemedi÷ini, verimli olamadı÷ını, bu
durumu aúmak için ise mevcut finansal olanaklardan yararlanamadı÷ını gösteriyor.
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Bu durumun nedenlerini uzun uzadıya ele almak niyetinde de÷ilim. Konun içinden gelen
kiúiler olarak hepiniz bu nedenlerle her gün iç içe yaúıyorsunuz zaten.
Ben burada bu konuyla ilgili iyi bir baúlangıç yapmak için, tek ve basit bir adımın atılması
gerekti÷ini savunaca÷ım ve yalnızca bununla yetinece÷im.
Bugün Türkiye’nin tüm analizlerde, strateji ve politika çalıúmalarında kullanabilece÷i ortak
bir KOBø tanımı yok. Hazine’nin baúka, DPT’nin baúka, meslek kuruluúlarının baúka,
bankaların baúka tanımları var.
Oysa, mikro ölçekli iúletmeler, küçük ölçekli iúletmeler ve orta ölçekli iúletmelerle ilgili her
kurumun benimseyece÷i ortak tanımların yapılması politikaların sa÷lıklı biçimde
úekillendirilmesi açısından büyük önem taúıyor. KOBø’ler için oluúturulan destek
programlarının eúgüdümünü sa÷lamak için bu zorunlu. Aynı úekilde küresel finansman
olanaklarından; AB, Dünya Bankası, OECD gibi kuruluúların bilgi, kaynak ve iliúki
olanaklarından yararlanmak için do÷ru sınıflamalar ve istatistikler üretmek úart.
“KOBø’lerin geliúimi için özel stratejiler benimsenmesi”nin Türkiye’nin hızlı ve dengeli
büyümesi için bir önkoúul haline gelmiú oldu÷unu artık politika yapan herkesin çok iyi
kavraması gerekiyor.
Aynı úekilde bölgelerarası geliúmiúlik farkları giderilmeden de Türkiye’de hızlı ve dengeli
büyümeyi sürdürülebilir kılmak mümkün de÷il. Bölgelerarası geliúmiúlik farklarının, sektörel
çeúitlenmeye ve bölgelerin rekabet avantajlarına uygun sektörlerde uzmanlaúmaya olanak
sa÷layacak politikalarla giderilmesi gerekiyor. Bu Türkiye’nin büyüme potansiyelini ciddi
biçimde artıracaktır.
Küreselleúme süreci ile birlikte yerel ekonomilerin önemi arttı, yerel aktörler dünya ile
do÷rudan etkileúim içine girdiler. Bu süreç ile birlikte artan rekabet, esnek ve uyum yetene÷i
yüksek yapılarıyla KOBø’leri, yeni sanayi odaklarını ve küçük ve orta boy kentleri öne
çıkardı.
Bununla birlikte dünya ekonomisinde yaúanan di÷er bir boyut ise, küresel rekabetin yerel
uzmanlaúma sürecini hızlandırması oldu. Yerel giriúimcilik, yerel kaynaklar, bilgi ve beceri
stoku ve di÷er yerel potansiyellere de ba÷lı olarak belirli sektörlerde uzmanlaúma becerisi
gösteren yöreler, karúılaútırmalı bir üstünlük ve rekabet avantajı elde ettiler.
Bu yeni ortamın iyi anlaúılması ve ülkemizin bu ortamdan azami düzeyde yararlanması
bakımından, TÜRKONFED’in ilk örneklerini verdi÷i gibi, sektörel ve bölgesel düzeyde
kapsamlı analizlerin yapılması úarttır. Böyle bir ortamda Kalkınma Ajansları yasa tasarısının
geleneksel yönetim anlayıúımıza takılması ve uygulamaya konamadan rafa kalkması büyük
bir talihsizlik olmuútur.
Rekabetçili÷i ve yüksek büyüme hızlarını sürekli kılmak için ihtiyaç duydu÷umuz önemli
reform alanlarından biri de kayıt dıúı ekonomi ile mücadeledir.
TÜSøAD’ın araútırmaları, kayıt dıúı faaliyetlerin, giriúimcilik ve rekabet ruhuna zarar
verdi÷ini, adil rekabet ortamını bozdu÷unu, kaynakların etkin kullanılmasını engelledi÷ini ve
ülkemizin büyüme potansiyeli önüne set çekti÷ini saptamaktadır.
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Ayrıca kayıt dıúılık, ekonominin belirli bir bölümünün kamu idaresinin kontrolü dıúına
çıkması anlamına gelmekte, bu haliyle de Türkiye’nin bir hukuk devleti olma çabasını sekteye
u÷ratmakta, ekonomik iliúkilerin etik bir tabana oturması önünde engel teúkil etmektedir.
Kayıt dıúılı÷ın kademeli olarak düúürülmesinin 10 yıl içinde vergi gelirlerinde kümülatif
olarak yaklaúık 100 milyar Euro’luk bir artıú sa÷layaca÷ı hesaplanmaktadır.
Kayıt dıúı ile mücadele dedi÷imiz zaman, bizim kastımız, güçlü denetleme mekanizmalarının
ve caydırıcı cezaların yanı sıra, hatta onlardan daha önce, kayıt içi faaliyetin özendirilmesi ve
ekonominin kayıt içi istihdam yaratma potansiyelinin artırılmasıdır. Bu çabaların aktif bir
istihdam politikasıyla ve toplumsal mutabakatın güçlendirilmesiyle desteklenmesi halinde
kaygı duymayı gerektirmeyecek bir yumuúak geçiúin sa÷lanması mümkündür.
Kayıt dıúının azaltılmasının bir baúka bakımdan da önemi var: Bugün KOBø’leri, yani
ekonomimizin çok önemli bir bölümünü bekleyen yakın bir tehlike mevcut. Her ne kadar
Basel II uygulaması ertelendi ise de, bu konu eninde sonunda yeniden gündemimize girecek.
Bugün dahi finansman olanaklarından son derece kısıtlı biçimde yararlanan KOBø’lerin, Basel
II ile birlikte, bu olanaklardan iyice mahrum kalması söz konusu olabilir. Bu yüzden, kayıt
dıúılı÷ın azaltılması ve KOBø’lerin kurumsallaúmasının hızlandırılması büyük önem taúıyor.
De÷erli TÜRKONFED üyeleri,
Bildi÷iniz gibi, ülke kalkınmasının en önemli itici gücü e÷itimli iúgücüdür, insan
kaynaklarıdır. TÜRKONFED bu gerçe÷e geçen yıl etkili biçimde parmak bastı ve “Meslek
E÷itimi”ni yılın teması olarak seçerek çok isabetli bir iú yaptı. Baúta KOBø’ler olmak üzere,
tüm sanayi ve hizmet kesimlerinde, iúin gereklerini, iúe girdikten sonra de÷il, e÷itim
kurumları içinde ö÷renen gençler yetiútirmek için, model ve finansman önerileri geliútirdi,
çalıúmalarını AB’ne, DPT’ye, ilgili bakanlıklara etkili biçimde aktardı.
Bu yıl da yine çok isabetli bir seçimle “øú Dünyasında Kadın” temasını seçti. Bu tema da,
giriúim, istihdam ve e÷itim boyutlarını içinde barındırması bakımından çok yönlü bir özellik
taúıyor.
Bugün Türkiye’de kadın konusunun tartıúılıyor olmasını büyük ölçüde sivil toplum
kurumlarının çabalarına ve AB üyelik sürecinde iktidarların kendilerini bu yönde adımlar
atmak zorunda hissetmelerine borçluyuz.
Ancak, altına imza atılan birçok uluslararası anlaúmaya ve gerçekleútirilen çeúitli olumlu
hukuksal düzenlemelere ra÷men, hedeflenen noktadan hala çok uzaktayız.
Türkiye’de bugün yetiúkin kadınların yaklaúık % 20’si okuma yazma bilmemekte veya e÷itim
olanaklarına eriúememektedir. Bu nedenle de kadınların iúgücü piyasasına uyum sa÷lamaları
güçleúmektedir. Ülkemizdeki geleneksel aile yapısı ve sosyal kurumların eksikli÷i, kadınlara
ev iúlerinin yanı sıra çocuk ve yaúlı bakımını da yürütme sorumlulu÷unu yüklemektedir.
Bütün bunlar, Türkiye nüfusunun yarısını oluúturan kadınların çalıúmaktan vazgeçmesine,
böylelikle de iú hayatına katılımlarının hızla düúmesine yol açmaktadır.
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Özellikle geri kalmıú yörelerimizde; e÷itim düzeyi daha düúük, do÷urganlık oranı ve hane
halkı büyüklü÷ü daha yüksek ve haliyle kadınların iú gücüne katılım oranları daha düúüktür.
Mevcut durumu, uygulamadaki eksiklikler ve aksaklıklar úeklinde tarif etmemiz, belki de bir
önemli gerçe÷i gözlerden saklamaya yol açabilir. Çünkü burada da derin bir isteksizlikle karúı
karúıya oldu÷umuz kanısındayız.
Bugünkü iktidarını, büyük ölçüde kadınların mahalle çalıúmalarına borçlu oldu÷u bilinen bir
iktidar partisinin, “kadın hakları, pozitif ayrımcılık ve siyasette kota” gibi kavramları
duydu÷unda adeta saldırgan bir tepki vermesi, anladı÷ımız ama asla anlayıú göstermedi÷imiz,
tasvip etmedi÷imiz bir davranıú biçimidir.
Konunun siyasal toplumsal boyutu bir yana, olaya salt ekonomik geliúme açısından
baktı÷ımızda da, verimlili÷in artması ve yoksullu÷a karúı mücadelede sa÷lıklı bir yol
alabilmek için, e÷itimde ve çalıúma hayatında kadınların varlı÷ını yaygınlaútırmak çok önem
kazanmaktadır.
Kadın giriúimcilerin sayısının artmasının taúıdı÷ı önemin tüm kesimlerce kavranması,
kadınların iú dünyasında güçlenmesine yönelik politika ve etkinliklerin geliútirilmesinin
önünü açacak, bu da ülke refahının artmasına do÷rudan katkıda bulunacaktır.
Anayasa çalıúmalarının hızlandı÷ı bu günlerde, kadın-erkek eúitli÷inin ancak ve ancak
kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması ile hayata geçebilece÷inin kavranmasını ve bunun
Anayasal düzeyde tescil edilmesinin ça÷daú Türkiye’nin inúasında atılmıú büyük bir adım
olaca÷ına inanıyoruz.
Beni sabırla dinledi÷iniz için teúekkür ederim.
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