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Sayın Divan Baúkanım, TÜSøAD’ın de÷erli üyeleri, de÷eri basın mensupları
Türk Sanayicileri ve øúadamları Derne÷i Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla
selamlıyorum
TÜSøAD Genel Kurulları her zaman, hem dernek çalıúmalarımızın bir de÷erlendirme
platformu, hem de bir vizyon geliútirme ve görüú alıúveriúi zemini olmuútur. Ben de bu genel
kurulda önce 2007 çalıúmalarımıza kısaca de÷inmek, ardından da dünyadaki geliúmeler
ıúı÷ında özellikle ekonomi üzerine bir gelecek de÷erlendirmesi yapmak istiyorum.
2007 yılında TÜSøAD 9 rapora imza attı; çalıúma grupları ve forumları aracılı÷ı ile yurt
içinde 72 seminer ve kongre, yurt dıúında ise temsilcilikleri aracılı÷ı ile 14 seminer düzenledi.
Ayrıca süregelen 4 ödülümüzün yanına, bu yıl genç hukukçu ödülünü de ekledik.
TÜSøAD’ın küresel bir sivil toplum örgütü olarak, faaliyetlerinin co÷rafyası Çin Halk
Cumhuriyeti’ne kadar uzandı. Ankara, Brüksel, Washington Berlin, Paris, temsilciliklerimizin
yanın da artık Pekin temsilcili÷imiz de faaliyet gösterecek.
Bildi÷iniz gibi çalıúmalarımızın önemli bir bölümünü yurt dıúı temaslarımız oluúturmakta. Bu
kapsamda bu yıl 22 yurt dıúı teması gerçekleútirdik.
De÷erli üyeler
2007 yılını ülkemiz, bölgemiz ve dünya açısından önemli olaylarla geçirdik. Bunlar içinde
Amerika da baúlayan ve dalga dalga yayılan finansal kriz kuúkusuz en dikkat çekeni oldu.
Kriz öylesine büyüdü ki bir yandan Federal Reserve, bankacilik ve kredi sisteminin, uzun
süreli bir daralma sürecine girmesi endisesiyle, hızla faizleri düúürmeye baúladı. Öte yandan,
ani bir durgunlu÷un önüne geçmek için kapsamli mali politika önerileri, siyasi gündeme
yerleúti.
Ancak dünya mali piyasalarında tüm bu önlemler için geç kalınmıú olma ihtimali
tartıúılmakta.
Sonuç itibariyle 2008’de Amerika
baúta olmak üzere geliúmiú ülkelerin finansal
piyasalarından kaynaklanan sıkıntının, global talebin yavaúlaması ve likiditenin daralması ile,
dünya ekonomisini olumsuz etkilemesi kaçınılmaz görülüyor
Do÷al olarak bu geliúmeler Türkiye yi de yakından ilgilendiriyor. 2007 yılı sonu itibariyle
durum de÷erlendirmesi yaparsak, ekonomiden gelen sinyaller cok olumlu degil. Büyüme
hızımız önemli ölçüde yavaúladı, enflasyon nispeten hız kazandı, genel iúsizlik oranı artmaya
basladi, kamu maliyesinde disiplin zedelendi, cari acik sorunu buyurerek devam etti.
Yaklasan kuresel dalgaya, maalesef bu bilancoyla giriyoruz.
Öte yandan, bu yıl da, bize kolaylıklar vaat etmiyor. Büyümedeki yavaúlama e÷ilimini 2008
yılında, tersine çevirecek bir iúaret, ortada gözükmüyor. Üstelik yaklaúan yerel seçimlerin
etkisiyle kamu maliyesinin daha da bozulma riski ortaya çıkıyor. Küresel çalkantı sonucu
beklenen, global talepteki yavaúlamanin dıú ticaret açı÷ını hem miktar hem de de÷er olarak
olumsuz etkileyece÷i tahmin ediliyor.. Dıú kaynak giriúindeki azalma da buna eklendi÷inde,
ülkemizde büyümenin ve cari açı÷ın finansmanınin daha zor sartlarda gerceklesmesi ihtimali
artıyor.
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Bütün bunları dile getirirken amacımız karamsar bir tablo çizmek de÷il, hayati bir konuya
dikkat çekmektir: 2008 yılında ekonomide yeni bir vizyon ortaya konmasına ve bu vizyona
uygun bir reform hamlesinin baúlatılmasına ihtiyacımız oldu÷u görüúündeyiz.
2020 yilinda verimlilikle ilgili sorunlarını çözmüú, inovasyon ve teknolojiye dayali kuresel
rekabette yerini almis, bir ekonomiye kavuúmak istiyorsak , bunun gereklerini bugünden
baúlayarak yerine getirmek zorundayız.
Uzun vadede sürdürülebilir büyümeyi yakalamak için uluslararsı sermaye, üretim, ve AR-GE
zincirlerinin parçası olmalıyız. Do÷rudan yabancı yatırımı çeken, dünya piyasalarına katma
de÷eri yüksek ürün satabilen, bir ekonomi olmaktan baúka alternatifimiz yok.
Kuúkusuz bu uzun dönem perspektifini planlayıp, hayata geçirebilmek için, bugunun kriz ve
darbo÷azlarını asgari hasar ile aúabilmemiz gerekir. Bu yüzden 2008 yılında, öncelikle
makroekonomik istikrarı koruyacak politikalara devam etmeli, mali disiplini yeniden tesis
etmeliyiz.
Ayrıca ekonomide dengeyi sa÷larken eú zamanlı olarak küresel rekabet hedefimizin
gerektirdi÷i yapısal reform sürecini de baúlatmalıyız.
Burada sihirli sözcük Beklenti yönetimidir.
2008 yılında siyasal istikrarsızlık yaratmadan, yurt içinde ve dıúında Türkiye ekonomisi’nin
sa÷lam, güçlü bir zeminde kararlılıkla hedefine yürüdü÷ünü ortaya koyabilmeliyiz.
Türkiye’nin uzun dönem vizyon ve stratejilerinin inandırıcılı÷ını tesis etmeliyiz.
De÷erli üyeler,
Görüldü÷ü gibi dünya bir krize do÷ru hızla ilerliyor ve 2008 Türkiye için çok zorlu bir yıl
olacak gibi görünüyor
Dolayısıyla bütün enerjimizi bu konuya, ekonomiye, yo÷unlaútırmalıyız. Ancak bir süredir
aslında çok daha rahat bir zamanda tartıúmamız gereken bir konuyu, türban konusunu,
gündemin birinci maddesi haline getirdik.
Ortada bir sıkıntı oldu÷u muhakkak. Ama bu sıkıntı bugün tartıúılandan daha geniú boyutlara
sahip… Evet, bir yanda baúını örttü÷ü için e÷itim sürecinde zorluk çeken genç kızlarımız var.
Di÷er yanda, 15 yaúında istemedi÷i halde zorla kapatılanlar da, birkaç yıl sonra çevre
baskısıyla baúını örtmek zorunda kalmaktan korkanlar da var.
Ayrıca inanın kadınlarımızın tek sorunu da bu de÷il. Ülkemizde kadınlarımızın birço÷u çok
daha a÷ır, çok daha derin sorunlarla mücadele ediyor. Toplumsal hayatta eúitsizlik,
e÷itimsizlik, istihdama katılma zorlu÷u, aile içi úiddet, belirli yörelerdeki a÷ır töre baskısı
gibi vahim sorunlar…
øúte tam da bu nedenle, Türkiye’yi bir refah toplumuna dönüútürmek ve çocuklarımıza daha
iyi bir gelecek verebilmek için temel ekonomik ve sosyal sorunlarımızı öne almalı,
gündemimizi dünyada ki geliúmelere uygun hale getirmeliyiz.
Aksi halde küresel dalga, yaúam biçimimize bakmaksızın hepimizi önüne katıp sürükleyebilir.
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De÷erli üyeler,
Türkiye ekonomisinin ihtiyaçlarını, “Ça÷daúlaúmanın, toplumsal geliúmenin neresindeyiz,
nasıl bir toplum istiyoruz,” sorusundan ba÷ımsız olarak ele almak güç.
Cumhuriyetin kuruluúundan bugüne, Türkiye’nin toplumsal geliúme ideali, “muasır
medeniyet”e, yani, geliúmiú batı ülkelerinin seviyesine ulaúma olarak tarif edilmiútir.
“1920’lerin Türkiyesi”nde uzak bir hedefi tarif eden bu ideal, “2000’lerin Türkiyesi”nde artık
içselleúmiútir.
Ülkemiz, tüm eksiklerine ra÷men dünya ekonomisi ile belirli bir entegrasyon içindedir.
Türkiye’deki yabancı sermaye, Türk sermayesinin yurt dıúındaki yatırımları, sanayi
mallarımızın dünya pazarlarından aldıkları paylar bu bütünleúmenin en somut ifadeleridir.
Bütünleúme süreci, gümrük birli÷inden sonra özellikle Avrupa cephesinde hız kazanmıútır.
Türk sanayisi ihracatının yarısını Avrupa’ya yapmaktadır. Türkiye’deki yabancı sermayenin
önemli bölümü Avrupalıdır. Kökleri itibariyle Avrupalı olan Türk hukuku, bir süredir Avrupa
Birli÷i mevzuatına uyum göstermektedir. Ekonomik ortamı belirleyen hukuki çerçeve aynı
úekilde AB normlarına göre yeniden düzenlenmektedir. E÷itim, sosyal politikalar, çevre gibi
konularda, siyasette ve kültürde kıyas unsuru olarak Avrupa’yı kullanmaktayız.
Bu pencereden bakınca, uzun vadeli büyüme stratejimizin, boú bir ka÷ıt üzerine sıfırdan
tasarlanmasının gerekmedi÷i, ortaya çıkıyor.
Çünkü aslında, Avrupa Birli÷i’ne tam üyelik hedefimiz, yukarıda tanımlamaya çalıútı÷ımız
toplumsal idealimizin yeni bir ifade biçimidir.
Aynı zamanda, reform gerektiren tüm alanları yatay olarak kesen bir toplumsal dönüúüm ve
yükseliú stratejisidir.
Dolayısıyla “nasıl bir toplum için nasıl bir ekonomi” sorusunun yanıtı aslında mevcuttur.
Yanıt Türkiye’yi geliúmiú ülkeler arasına sokacak yeni bir ekonomik strateji ile, Avrupa
Birli÷i’ne tam üyelik hedefimizin bütünleútirilmesidir.
Kuúkusuz bu süreçte bir dizi olumsuzluk görüúümüzü bulandırmakta.
Bazı Avrupalı siyasetçilerin engelleyici tavırları, bizim uyum sürecini yavaúlatan
tutumlarımız, Türk ve Avrupa kamuoylarının yanlıú, eksik bilgilenmesi, tepkici yaklaúımlar,
sürece olan inandırıcılı÷ı zedeliyor.
Ancak, e÷er tüm duygusal yaklaúımlardan arınmıú olarak, mevcut ve muhtemel küresel
geliúmeleri do÷ru analiz edecek olursak, Türkiye’nin tam üyelik mücadelesine, tüm aleyhte
unsurlara ra÷men, sonuna kadar asılması gerekti÷ini açık bir úekilde görebilece÷imize
inanıyorum.
Türkiye açısından, uzun süredir uykuya yatmıú bu süreci canlandırmak, 2008’in temel
aksiyonlarından biri olmalıdır.
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Öncelikle, siyasal süreçlerde en üst seviyede ve daha aktif yer almalıyız. øç kamuoyundaki
heyecanı yeniden yükseltebilmek için siyasal liderli÷in daha kararlı bir söylemle ortaya
çıkmasını sa÷lamalıyız.
økinci önemli nokta müttefikleri harekete geçirmek. Siyasal liderli÷in üstlenece÷i en önemli
rollerden biri, AB içindeki müttefiklerimizin daha etkili biçimde sürece dahil olmaya ikna
edilmesidir.
Üçüncü nokta Türkiye’nin, demokratik reform sürecindeki duraklamayı aúmasıdır. Türk Ceza
Kanunu 301, Vakıflar Yasası gibi konuların Türkiye aleyhine kullanılmasına, artık bir son
verilmelidir.
Dördüncü nokta mevzuat uyumunun somut bir takvimle hızlandırılmasıdır. Bu Türkiye’nin
reform sürecinin de bir parçasıdır.
Son olarak ise, iletiúim dilimizin ve araçlarımızın yenilenmesini söylemek istiyorum.
Üyeli÷imizin hukuksal meúruiyetini ve ekonomik-siyasal zorunlulu÷unu, Avrupalı bir üslûpla
ve ça÷daú iletiúim teknikleriyle dile getirmeliyiz. øç iletiúimde de, AB hedefinin bir
“ekonomik büyüme, kalkınma ve insani geliúmiúlik hedefi” oldu÷unu iyi anlatmalıyız.
De÷erli üyeler,
Türkiye’nin gündemi, toplumuna refah ve huzurun yollarını açmaktır. Birlik içinde atılım
yapmak istiyorsak, tüm toplumun ortak çıkarlarını temsil eden bu gündeme odaklanmalıyız.
Bunu yaparken, konjonktürel geliúmelerin ve sorunların ötesine geçen bir bakıú açısına
ihtiyacımız var.
Küresel dünyanın geliúme dinamikleri, bizi, dıú talepten daha fazla pay alan, do÷rudan
yabancı sermaye yatırımlarından daha çok yararlanan bir ülke olmaya zorluyor.
Bunun için her yönüyle rekabet gücümüzü artırmamız, göreli üstünlüklerimizi iyi
kullanmamız, ekonomimizi daha fazla katma de÷er üreten bir yapıya kavuúturmamız
gerekiyor.
Bu gereklilik bizi, bir yandan ekonomik istikrarı gözeten bir bakıú açısıyla hareket etmeye,
bir yandan da yapısal reformlarla ekonomiyi dönüútürmeye zorluyor.
Uzun vadeli bir strateji çerçevesinde, bütün bu ihtiyaçları Türkiye’nin AB’ne tam üyelik
ideali ile bütünleútirmek mümkün.
Biz özel sektör olarak kendimizi Cumhuriyet’in demokrasi, laiklik, ça÷daúlık ve refah
ideallerinin taúıyıcısı, toplumsal geliúmenin gönüllüsü olarak görüyor ve ilgili tüm süreçlerde
aktif olmaya devam edece÷imizi bir kez daha beyan ediyoruz.
Teúekkür ederim.
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