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Sayın Cumhurbaúkanım, De÷erli Konuklar,
TÜSøAD’ın De÷erli Üyeleri, Sayın Basın Mensupları,
TÜSøAD Yüksek østiúare Konseyi Baúkanlık Divanı adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Yalnız yeni bir yılın de÷il, yeni bir dünyanın eúi÷inde durdu÷umuz bu günlerde, sözlerime,
umutlarımızın kaygılarımıza baskın çıkması dile÷iyle baúlamak istiyorum.
Geride bırakmaya hazırlandı÷ımız 2008 yılında, dünyamız, önemli de÷iúimler yaratmasını
bekledi÷imiz geliúmelere sahne oldu. Her ülkeyi etkisi altına alan bir ekonomik kriz, finans ve
ekonomi dünyasını yeniden úekillendirmeye hazırlanıyor.
Bir yanda Gürcistan örne÷inde oldu÷u gibi, politik gerilimler kolaylıkla klasik savaúlara
dönüúebilmektedir. Öte yanda Hindistan örne÷inde oldu÷u gibi, siyasi mesajını iletmek için
kitlesel kurbanlar peúinde koúan terör, dünyamızda huzuru önümüzdeki yıllarda da çok kolay
tesis edemeyece÷imizi bize açıkça gösteriyor.
øki faktörün bir araya gelmesi, yani paylaúılacak pastanın küçülmesi ve úiddet e÷iliminin
artıúı, küresel planda nasıl bir gelece÷in bizi bekledi÷i hususunda ciddi kaygılar uyandırıyor.
Yaúananları kapanmakta olan bir dönemin tortuları olarak da görmek mümkün, açılmakta
olan yeni bir dönemin tohumları olarak da… Bizlere iyimser veya kötümser bakıú açısının
egemen olmasını, baúta ABD olmak üzere, geliúmiú dünyanın liderlerinin gelece÷i
úekillendirmedeki gücü ve kapasitesiyle, kendi dıúlarındaki güçlerle geliútirecekleri diyalog ve
iúbirli÷i belirleyecek.
Bu çerçeveden bakıldı÷ında, ABD seçimlerinin sonuçlarını, tüm dünyadaki siyaseti olumlu
etkileyecek ve gelece÷e iliúkin güçlü umutlar beslememizi sa÷layacak bir geliúme olarak
görmek, úimdilik aúırı bir yorum olarak algılanmayacaktır sanırım. ABD’de baúkanlı÷ı net bir
sonuçla kazanan Barack Obama’nın seçim kampanyası sürecinde verdi÷i mesajlar, yeni
dönemde ABD’nin yol haritası için önemli ipuçları vermiútir.
Dünya ekonomisinin ve siyasetinin baúını çeken ABD, küresel iúbirli÷ine daha açık,
bölgemizde nispi bir huzuru hedefleyen, anlaúmazlıklarda diyalogu ön plana çıkaran, buna
ra÷men tehditlere karúı müteyakkız bir yeni siyasal yapının oluúaca÷ını vaat ediyor.
Tabii biz bu ilk manzaraya ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaúmak durumundayız.
Tecrübelerimizle biliyoruz ki, geliúmelerin ne yönde seyredece÷ini, oturulan koltuklar
ısınmadan, iktidar sahipleri gerçekten muktedir olmaya baúlamadan görmek mümkün de÷il.
Bu da bizi, 2009’da da hayatlarımızı henüz hala üç temel faktörün úekillendirece÷i gerçe÷ine
getiriyor: ekonomi, siyaset ve terör… Dünya için geçerli olan bu durum, Türkiye için de
sonuna kadar geçerli.
2009’da Türkiye bu üç alanda yüksek tansiyon riskiyle yüz yüzedir. Sondan baúa do÷ru
gidelim:
11 Eylül ile birlikte úekil ve kapsam de÷iútiren terör, tüm dünyada yalnızca siyasal de÷il,
ekonomik ve toplumsal sonuçlar da yaratmayı hedefleyerek saldırıyor. Sansasyonel
eylemlerle hedef kitlesinde korku ve teslimiyet yaratmaya çalıúıyor. Toplumsal kesimler
arasına nifak sokuyor. Siyaseti rotasından çıkarmaya çalıúıyor. Ekonomiyi sabote ediyor. Ne
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yazık ki ülkemizde de terörizmin yaratmaya çalıútı÷ı kıúkırtma ortamının, zaman zaman
baúarılı olmanın kıyısına kadar gelebildi÷ine úahit oluyoruz.
2009 yılının ekonomik ve siyasal gerilim noktalarının terörizme önemli fırsatlar
sa÷layabilece÷i düúünülebilir. Türkiye’nin, baúında bunca sıkıntı varken, bir de böyle bir
toplumsal çatıúma ile u÷raúmak zorunda kalması büyük bir talihsizlik olur. Bu yüzden, bu
ülkede yaúayan her birey, toplumsal gerilim anlarında, tansiyonu düúürmeyi ulusal bir görev
olarak görmelidir.
Tansiyonu düúürülmesi gereken bir baúka alan da siyasettir. Birkaç istisnai kısa dönem
dıúında, ülkemizde siyaset, son 20-25 yılda, ekonomik geliúimi ve toplumsal dönüúümü
sa÷layacak bir atılımı úekillendirmek ve yönlendirmek yerine, kendi kendini tüketen bir seyir
izlemiútir. Son yıllarda, siyasi tansiyonun sürekli yükseldi÷ine, kısır çekiúmelerin arttı÷ına,
ülke gündemini hep aynı konuların iúgal etti÷ine hepimiz úahit oluyoruz.
2009 yılında zamanımızı, enerjimizi ve kaynaklarımızı mümkün olan en yararlı biçimde
kullanmak istiyorsak siyasi tansiyonun yükselmesine kesinlikle izin vermememiz, ülke
gündeminin toplumsal hedeflerimizle uyumlu olmasına özen göstermemiz gerekiyor.
Önümüzdeki zor yılda siyasetin izlemesi gereken akılcı rotanın en öncelikli unsuru, yerel
seçimlere haddinden fazla anlam yüklememek olmalıdır. Ülkeyi rejim tartıúmalarına
sürükleyecek tutumlardan kaçınmak esas olmalıdır. Siyasal çatıúma ile toplumsal çatıúma
arasındaki ince duvarın yıkılmasına yol açacak eylem ve söylemlerden arınmıú bir mücadele
úeklini benimseme hususunda azami gayret sarf edilmelidir.
Yıllardır a÷ır aksak da olsa bir ilerleme kaydetmiú olan demokratik reformların zemin
kaybetmesi de bizi siyasal gerilim açısından hiç istemedi÷imiz sonuçlara sürükleyebilecektir.
Türkiye’nin demokratik reform çizgisindeki yürüyüúüne devam etmesi siyasal tansiyonun
düúürülmesine hizmet edecek en önemli geliúmelerden biri olacaktır.
Bu çerçevede, ülkemizin AB ile olan iliúkilerinin yeniden canlandırılmasının da ekonomik,
siyasal ve toplumsal bir referans noktası yaratmak açısından son derece önemli oldu÷unu
söylemek gerekir. Yakından baktı÷ımızda, Avrupa’nın, küresel ekonomik krizin yanı sıra
ørlanda’nın Lizbon anlaúmasını reddetmesi sonucu ortaya çıkan yapısal bir kriz ile de
u÷raútı÷ını görüyoruz. Bu, AB’nin geniúleme sürecini de sıkıntıya sokuyor. Ancak özellikle
AB iú dünyası, geniúlemenin AB’ye güç kazandıraca÷ı yönündeki yorumları destekliyor. Bu
nedenle, AB’nin yapısal krizinin kısa vadede çözülmesi ve küresel krizin depresif etkilerinin
geride bırakılması ile birli÷in geniúleme süreci tekrar ivme kazanacaktır.
Ancak geniúleme sürecinin ivme kazandı÷ı noktada bizim de ülke olarak hazır olmamız
gerekecek. Küresel kriz veya yerel seçimler sebep gösterilerek ab reform sürecinin
yavaúlatılmaması bu bakımdan büyük önem taúıyor. Bugün itibariyle iki baúlı÷ın daha
müzakereye açılmasını yeni bir baúlangıç vesilesi yapmak yerinde olacaktır.
Kuúkusuz bunları Avrupa Birli÷i’ne bu süreçte düúen büyük görevi göz ardı etmeden
söylüyoruz. AB, bir yandan reformların toplumsal mutabakat içinde kabul edilmesinin
önemini vurgularken, bir yandan da Avrupa’daki bazı kesimlerin Türkiye aleyhtarlı÷ının bu
mutabakatın gerçekleúmesinin önünü tıkayan tepkiler yarattı÷ını görmezden geliyor. Bu
çeliúkinin giderilmesi, müzakerelerin ucunun açık oldu÷u söyleminin terk edilmesiyle
mümkündür.
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Türkiye’nin AB üyeli÷i yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam etti÷i algısının dünya
kamuoyunda yer etmesinin, her gün yeni bir boyutu ile hayatımızı kuúatan küresel kriz ile
mücadelede de bize önemli bir destek noktası sa÷layaca÷ına inanıyoruz.
Tabii önce bizim bu mücadeleyi yapıyor olmamız, bunun için de çok temel bir úeyi, krizin
varlı÷ını kabul etmemiz gerekiyor. Bu konuda bir mutabakat sa÷layabilirsek, çözüm
konusunda mutabakat sa÷lamak çok daha kolay olacaktır.
Zaten yapılacaklar üç aúa÷ı-beú yukarı bellidir: dalgalanmalara karúı, AB ve IMF gibi güçlü
çıpalardan destek almak listenin en baúına yazılması gereken maddedir. IMF anlaúması,
yarataca÷ı kredi olanaklarıyla döviz cinsinden yetersizli÷imizi nispeten dengeleyecektir.
AB sürecinin ivme kazanması ise güven yaratıcı baúka referans noktası oluúturacaktır. Bu
zeminde, istihdamı destekleyen ve istihdam maliyetini azaltan, üretimi destekleyen ve
finansman maliyetini azaltan, piyasada likidite konusunda nisbi bir rahatlama yaratan, iç
talebi canlandıran, ihracatı destekleyen önlemler çok daha etkili sonuçlar üretebilecektir.
Tabii bunlara ek olarak, kriz sonrasını düúünerek, ekonomide yapısal reformlara yeniden
hareket kazandırmak gerekecektir.

De÷erli Üyeler, De÷erli Konuklar
Kuúkusuz 2001 krizinden hepimiz dersler çıkardık. Mali sistemimizi, ekonomimizi
güçlendirdik. ùirketlerimizin rekabet gücünü artırdık.
Ancak, efsane úirketlerin, dev kurumların birer birer çöküúünü gördü÷ümüz bir ortamda, “bize
bir úey olmaz” tavrında ısrar etmeyi, krizin varlı÷ı ve yoklu÷u üzerine tartıúma sürdürmeyi,
geliúmelerin sorumlulu÷unu yükleyecek günah keçisi yaratma çabalarını anlamakta güçlük
çekiyoruz.
Tüm ülkeyi ilgilendiren böyle bir konuda, bizler ekonomik ve sosyal tarafları bir araya getirip,
öneriler toplamanın, teknik kadrolara derinlemesine sektör analizi yaptırmanın ve kesimler
arası mutabakat sa÷lamanın hükümetin asgari görevleri oldu÷unu düúünüyoruz.
Hükümet bu asgari görevini layıkıyla yerine getirdi÷i taktirde, Türk özel sektörü de tüm
gücüyle çözüm üretimine katkıda bulunabilecektir.
Teúekkür ederim.
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