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De÷erli konuklar,
TÜSøAD’ın stratejik iú geliútirme birimi olan TÜSøAD International adına hepinizi saygıyla
selamlıyorum. Bugün burada TÜSøAD – Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu’nun ev sahipli÷inde
gerçekleútirilen “Güney Kore Konferansı”nda sizleri a÷ırlamaktan büyük mutluluk duymaktayız.
TÜSøAD ve Sabancı Üniversitesi iúbirli÷i ile kurulan Rekabet Forumu genel olarak küreselleúme,
özel olarak da Avrupa Birli÷i ile bütünleúme sürecinde uluslararası piyasalarda Türk özel sektörünün
kalıcı bir pazar payı elde edebilmesi için gerekli rekabet gücü, inovasyon ve teknoloji yönetimi
alanlarında çalıúmalar gerçekleútirmek üzere kurulmuú bir araútırma merkezidir. Rekabet Forumu
bugüne kadar gerçekleútirdi÷i çalıúmalarla Türk özel sektörü için son derece faydalı çalıúmalara
imza atmıútır. 2006’da Çin, 2007’de Hindistan’ın ardından bu yıl Güney Kore’nin gündeme
alınmasının çok isabetli bir tercih oldu÷unu vurgulamalıyız.

De÷erli konuklar,
Sizlere öncelikli olarak kısaca TÜSøAD ve TÜSøAD International’ı tanıtmak istiyorum.
Türk özel sektörünün önde gelen kuruluúlarından TÜSøAD, 37 yıl önce 1971 yılında kuruldu.
TÜSøAD’ın üyeleri, imalat yada hizmetler sektöründe faaliyet gösteren firmaların, grup úirketlerinin
yada holdinglerin sahipleri yada yöneticileridir. TÜSøAD üyelerince temsil edilen úirketler Türk
ekonomisinde önemli bir rol oynamakta ve mevcut durumda Türk özel sektörünün %44’ünü temsil
etmektedir.
Yurtdıúındaki Brüksel, Paris, Washington, Berlin ve Pekin’deki temsilciliklerimizle dünyanın çeúitli
yerlerindeki ekonomik ve siyasi faaliyetleri yakından takip etmekte ve bu bölgelerde Türkiye’nin
çıkarlarını savunmaktayız. 2009 ve 2010 yıllarında sırasıyla Moskova ve Tokyo’da da 6. ve 7.
ofislerimizi açmayı planlamaktayız.
Baúkanı oldu÷um ve “stratejik iú geliútirme birimi” olarak 2001 yılında kurulan TÜSøAD
International ise, muadil örgütlerle ikili iliúkiler kurmak ve bu kurumlarla ortak faaliyetler yürütmek
yoluyla Türkiye’nin ikili ticaret ve yatırım iliúkilerini arttırmak için çalıúmalar yürütmektedir.
Orta ve uzun vadeli hedefimiz, Türk özel sektörünün global rekabet gücüne ve Türk ekonomisinin
istikrarlı büyümesine katkıda bulunmaktır. Bu noktada Kore’deki muadil kuruluúumuz Kore Sanayi
Federasyonu (The Federation of Korean Industries) ile 2005 yılı Nisan ayında ticaret, yatırım ve
yeni teknolojiler gibi konularda bir Mutabakat Zaptı imzaladı÷ımızı belirtmek istiyorum.
Rekabet Forumu araútırmacılarından Sayın Sumru Öz’ün “Küresel Rekabette Son Aúamaya
Ulaúmak: Güney Kore” adlı çalıúmasında vurguladı÷ı gibi 1963–2003 döneminde kiúi baúına
gelirini en çok artıran on ülkeden sekizi Uzak Do÷u’da bulunmaktadır. Güney Kore ise yıllık
ortalama %5,8 artıú ile dünya çapında üçüncü sırada yer almaktadır.
Güney Kore’nin bu hızlı büyümesinin nelere dayandı÷ı ve sonuçlarının neler oldu÷u, büyüme
sürecinde ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının nasıl de÷iúti÷i, AB ve küreselleúme sürecinde
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önemli dönüúümler geçirmekte olan ülkemiz için de önemli ipuçları içermektedir ve yakından
incelenmeye de÷erdir. 1962 yılından beri uyguladı÷ı strateji ve yöntemler ile dünyanın en fakir
ülkelerinden biri iken kırk yıl içinde geliúmiú ülkeler arasına katılan Güney Kore üzerine
bugünkü konferansın anlamı da burada kendili÷inden ortaya çıkmaktadır.
Türkiye – Kore ikili ticari ve ekonomik iliúkilerine baktı÷ımız zaman ise 2007 yılında ülkemizin
ithalatı 4,4 milyar dolar iken, ihracatımızın ise yaklaúık 153 milyon dolar oldu÷unu görmekteyiz.
Yıllar içindeki durum bize Türkiye’nin Kore’ye karúı kronik bir dıú ticaret açı÷ı oldu÷unu
göstermektedir. Bu noktada Türk özel sektörü olarak Kore ile olan ticaret ve yatırım
iliúkilerimizde daha yenilikçi ve rekabetçi stratejiler izlememiz ve Güney Kore “mucizesi”ni daha
yakından incelememiz gereklili÷i aúikârdır.
Asya’da ve giderek global ölçekte yatırımlarına hız veren Güney Kore’nin ülkemizdeki
firmalarının sayısı 2006 yılında 114 iken, 2007 yılı sonu itibariyle 134’e yükselmiútir. Toplam
sermayesi 424 milyon YTL olan bu firmaların yatırım yaptıkları baúlıca alanlar ise toptan ve
perakende ticaret, imalat sanayi, otel ve lokantacılık sektörleridir.
Halen ülkemizde yatırımı bulunan Güney Kore firmaları arasında Hyundai, LG Electronics ve
Samsung’u sayabiliriz. Türkiye'deki tesislerinde, yerel talebe ilave olarak ihracata yönelik üretim
de yapan Hyundai firmasının, Asya ile Avrupa’yı denizin altından birleútirecek Marmaray
Projesi’nde kullanılacak demiryolu araçları ihalesini almasının di÷er Koreli firmalar için de
teúvik edici olaca÷ını ümit etmekteyiz.

De÷erli konuklar,
Bu noktada Dünya ekonomisinin son derece zor bir dönemden geçmekte oldu÷unu belirtmek
durumundayız. Küresel mali sistemden baúlayıp reel ekonomiye hızla sirayet eden ve herkesi
içine alan bir fırtınanın etkisi altındayız. Çıkıú rotası hala net olarak görünmeyen bu karmaúık
durumun 2009’da da devam etmesi kaçınılmaz görünüyor.
øú dünyası olarak bu fırtınada üzerimize düúeni yapabilmek ve krizden en az zararla çıkabilmek
için önümüzü görmek, riskleri ölçebilmek ve de÷iúmekte olan yerel ve küresel ekonomik düzenin
kurallarını anlamak ihtiyacı içindeyiz. øçinden geçti÷imiz dönem belirsizli÷in, de÷iúimin,
dönüúümün çok yo÷un oldu÷u bir dönem. øleriyi görmekte zorlandı÷ımız bu puslu küresel
ortamda, birlikte düúünerek, tartıúarak, yolumuzu aydınlatmaya çalıúmak durumundayız.
Kısa vadeye baktı÷ımızda henüz hasar tespit süreci tamamlanmamıú bir küresel mali sistem,
süresi ve derinli÷i belirsiz küresel ekonomik daralma, uzun süredir yaúanmamıú istihdam
kayıpları, hızla daralan dünya ticareti gibi endiúe verici geliúmelerle karúı karúıyayız. Daha uzun
vadeye baktı÷ımızda ise sürdürülebilir refah artıúı için mali ve ekonomik mimarinin yeniden
gözden geçirilmesi süreci çıkıyor karúımıza. Bu durum, dünyanın önde gelen ülkelerini birlikte
düúünmeye ve hareket etmeye mecbur etti. Konsensüs ihtiyacının sonucu olarak da, bildi÷iniz
gibi Türkiye’nin de aralarında oldu÷u G–20 ülkeleri Washington’da “G–20 Mali Piyasalar ve
Dünya Ekonomisi Zirvesi”nde bir araya geldiler.
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Washington’daki zirvede krizin görünür etkileri yerine, gerçek nedenlerine odaklanıldı÷ını
memnuniyetle gördük. Zirveye katılan ülkeler, baúarının ancak ortak çaba ile yakalanabilece÷ini
ve hepsinin ortak çabasının da dünya ekonomisinin selameti için uluslararası mali sistemin
güvenli hale getirilmesi oldu÷unu vurguladılar.
Bu çerçevede, önümüzdeki dönem hem küresel ekonomi, hem uluslararası mali piyasalar, hem de
küresel yönetiúim için bir test ve dönüm noktası olacak. Çeúitli alanlarda oluúturulan çalıúma
gruplarının reform çabalarını destekleyecek sonuçlar üretece÷ini ümit etmekteyiz. “Kore
Konferansı”nın içinden geçti÷imiz zor dönemi bertaraf etmek için atılacak pozitif adımlardan biri
olaca÷ına inanıyoruz.
Ben sözü daha fazla uzatmadan konuúmacılarımıza ve siz de÷erli misafirlerimize tekrar hoú
geldiniz diyerek konferansı baúlatmak istiyorum.
Beni dinledi÷iniz için hepinize teúekkür ederim.
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