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Sayın Divan baúkanı,
De÷erli üyeler, De÷erli basın mensupları,
TÜSøAD Yüksek østiúare Konseyi Baúkanlık Divanı adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Zorlu bir yıla ve dünyanın muhtelif de÷iúimlere gebe oldu÷u bir döneme girerken, bu genel
kurulumuzun, güne ve gelece÷e iliúkin sa÷lıklı bir bakıú açısı geliútirmemize yardımcı
olmasını diliyorum.
Çok sayıda uyarı sinyali gönderdikten sonra, tüm a÷ırlı÷ı ile dünyanın üzerine çöken ve her
co÷rafyayı, her sosyal grubu etkileyen bir krizin içinde yaúıyoruz. Artık kimse “Kriz var mı,
yok mu, ülkemizi etkiler mi, etkilemez mi” diye sormuyor. Herkesin kafasında baúka sorular
var. En kötüsü geride kaldı mı? Yoksa daha göreceklerimiz var mı? ABD’nin yeni baúkanı
krizle mücadeleye yeni bir bakıú açısı getirebilecek mi? Dünya liderleri açık, vizyoner ve
katılımcı bir tutumla küresel ekonomi yönetimine yeni bir úekil verebilecek mi?
Kriz dolayısıyla milli ekonomilerin güç kaybetmesi, korumacı e÷ilimlerin yükselmesine,
piyasa ekonomisi ile ilgili kuúkuların yüksek sesle dile getirilmesine neden oluyor. Oysa,
mevcut durumdan tümüyle piyasa ekonomisini, küreselleúmeyi ve modern finans dünyasını
sorumlu tutmak do÷ru de÷il.
Hiç kuúkusuz bunlara iliúkin hatalar söz konusu, ama bugün yaúadıklarımızda, asıl olarak
hükümetlerin, politika tercihlerinden kaynaklanan çok önemli sorumlulukları var. Dolayısıyla,
tüm yaúadıklarımıza ra÷men, dünya genelinde refahın yaygınlaúması açısından, piyasa
ekonomisinin ve rekabetin devamlılı÷ının hayati önemini korudu÷una inanıyoruz.
Kriz ve küresel ekonominin gelece÷i, hiç kuúkusuz, önceki gün yemin ederek görevine
baúlayan ABD baúkanını bekleyen yüklü gündemin ilk sıralarında yer alacak. Obama’nın,
problemler içinde çalkalanan bir ulusu aya÷a kaldırmak ve bunun tüm dünyaya olumlu etki
yapmasını sa÷lanmak için nasıl çok yönlü bir gündemle karúı karúıya oldu÷una bakarsak;
bundan ülkemiz ve bölgemiz için birçok ders çıkartabiliriz:
Yeni ABD baúkanı’nın gündeminin ana baúlıkları úunlar:
- øúsizlik, küresel ısınma, enerji ve ABD sanayinin yeniden yapılandırılması konularını
tek bir plan içinde çözüme kavuúturarak ülkenin krizden çıkmasını sa÷lamak,
- ABD’ye yeni hedefler göstererek, kendine güven duygusunu yeniden yaratmak.
- Irak, øran, Ortado÷u, Afganistan sorunlarına yeni yaklaúım biçimleri getirmek
suretiyle ABD’yi “sorun yaratan” konumundan “sorun çözen” konumuna taúımak
- Rusya’yı, Hindistan’ı ve Çin’i küresel kurallara uyan birer oyuncu haline getirmek…
Obama, bütün bunları yalnız ABD halkının de÷il, Berlin’de onu alkıúlayan 200 bin kiúiyi
hatırlarsak, Avrupa’nın ve dünyanın baúka kesimlerinin de temsilcisi olarak yapmaya
çalıúacak.
Peki bütün bunların bizim için anlamı ne?
Türkiyemiz; Ortado÷u, Kafkasya, øslam, terörizm ve enerji co÷rafyası gibi sıcak alanların tam
ortasında yer alıyor. Küresel her türlü ekonomik ve siyasi geliúmenin, co÷rafyamızın hassas
ve çatıúmalı yapısıyla birleúerek büyüdü÷üne her geliúmede yeniden úahit oluyoruz.
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Yeni ABD baúkanı’nın gündemindeki konuların büyük bölümü bu co÷rafyayla ilgili ve
haliyle bizi de yakından ilgilendiriyor.
Dünya her anlamda o kadar küçülüp birbirine entegre oldu ki, ülke olarak biz de, en azından
ana baúlıklar olarak, benzer sorunlarla karúı karúıyayız: bizim de,
-

Krizin etkilerini bertaraf ederken, ekonominin gelece÷ini inúa etmeye,
Kronikleúmiú ve bizi hem içerden, hem dıúarıdan sıkıútıran sorunlarla baú etmeye,
Kendi gündemimizle küresel gündem arasında bir uyum oluúmasını sa÷lamaya,
Gelece÷e iliúkin önümüze belirgin hedefler koyup birlik ve beraberlik içinde bu
hedeflere yürümeye,
Bütün bunların üstesinden gelip küresel planda baúarılarımızla anılmaya ihtiyacımız
var.

Ancak bizim burada asıl üzerinde durmak istedi÷imiz konu, karmaúık sorunların aúılması için
basit ama çok temel bazı gereklerin yerine getirilmesinin zorunlu oldu÷u:
-

toplumun önüne kısa ve uzun vadeli hedefler koymak,
iyi bir liderlikle toplumu birlik içinde bu hedeflere sevk etmek,
sorunları çözmek için uzmanlı÷a önem vermek,
çözümleri ilgili kesimlerle birlikte oluúturmak, bunlardan bazıları…

Açıktır ki Türk toplumu, son yıllarda kendi içine kapanmıú en kritik küresel sorunları kendi
meseleleriyle meúgulken karúılamak zorunda kalmıútır.
2007’de “mortgage” krizi patlak verdi÷inde, bizim gündemimizde genel seçim sonuçları,
yeni cumhurbaúkanı ve yeni hükümet vardı. Zaten bütün bir yıl bu mücadelelerle yitirilmiúti.
2008 baúında bir tarafta finansal krizin belirtileri ortaya çıkmaya baúladı÷ında, öte tarafta
dünyada bir gıda kıtlı÷ı yüzünden ayaklanmalar yaúanırken biz türban konusuyla meúguldük.
A÷ustos’ta görmezden gelinemeyecek biçimde kriz patladı÷ında ise iktidar partisinin
kapatılması-kapatılmaması konusu ve Ergenekon davaları gündemimizi iúgal ediyordu.
Bugün de, kasım ayında sanayi üretimi çift haneli eksiyi gördü÷ü halde bir türlü krize
odaklanamıyoruz, çünkü gündemimizde yerel seçimler var.
Demokrasinin bu temel gereklerinden birini kendi önemi çerçevesinde yerine getirmek yerine,
ülkeyi bir genel seçim havasına sokmuú durumdayız. Hem de en gergin biçimde…
De÷erli üyeler,
2009 yılının Türkiye’nin kronik sorunlar açısından bir dönüm noktası oluúturması potansiyeli
çok yüksektir. Bunun olumlu bir dönüm noktası olması atılacak adımlara ba÷lıdır.
2008 yılında Irak’ın Kürt liderleri ile yapılan görüúmeler önemli bir açılımı baúlatmıútır. Irak
topraklarındaki muhtemel uluslararası geliúmeler dikkate alındı÷ında, bu açılımın
sürdürülmesi ve komúu bir ülkenin teröre yataklık etmesinin sonlandırılması için gereken
adımların atılması büyük önem taúımaktadır.
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TRT‘nin 6.kanalını Kürtçe yayına ayırması ve bu yolla yıllardır tartıúılan bir açılımın bir-iki
ay içinde gerçekleúmesi, bir baúka çok önemli adım olarak kayda geçirilmelidir. Bu tür
açılımları seçim yatırımı olarak görüp küçümsememek ve seçimlerden sonra da takipçisi
olmak gerekir. Zira bu tarz kültürel açılımların süreci olumlu biçimde destekleyece÷i
inancındayız. Burada dikkat edilmesi gereken husus yerel seçimler dolayısıyla gerginli÷e yol
açmamaktır.
Türkiye-Ermenistan iliúkilerinde uzun süredir yapılan hazırlıkların bir milli maç vesilesi ile
önemli bir açılımı baúlatması da 2008’in kayda de÷er olayları arasında yer aldı. Gündeme
gelen bir imza kampanyasının açılımı zorlaútırıcı etkisi endiúe yarattıysa da, 2009’da
Ermenistan’dan gelecek bir karúı adımla sürecin ilerletilmesi yine de mümkün olacaktır. Yeter
ki, önümüzdeki aylarda, ABD’nin yeni baúkanı veya kongre, Türkiye’yi bu konuda rencide
edecek gereksiz bir adım atmasın.
Bildi÷iniz gibi 2009, Kıbrıs açısından da kritik bir yıl. Liman ve havaalanlarının güney
Kıbrıs’a açılmamasının gümrük birli÷i’ni ihlal olarak yorumlanması sonucu aralık 2006’da
bazı müzakere baúlıkları askıya alınmıútı. AB Komisyonu, Türkiye bu yükümlülükleri yerine
getirmezse 2009 sonunda müzakereleri bütünüyle gözden geçirece÷ini ilan etmiúti.
AB’nin, Kıbrıs sorununun çözülmesini beklemeden, 2005’te Güney Kıbrıs’ı tam üye yapması
çok büyük bir hataydı. Bu hatanın faturası haksız yere Türkiye’ye kesildi. 2009 yılında
Türkiye, tümüyle kendi iç meselelerine odaklanmıú, reformlarını yeniden devreye sokamamıú
ve AB konusunda son zamanlarda gösterdi÷i kararlılık eksikli÷ini sürdürür vaziyette olursa,
büyük ihtimalle yeni faturalarla yüz yüze kalacaktır. Buna karúılık Kıbrıs konusunda bir
mesafe kat edilirse, AB müzakerelerini durdurmaya çalıúan Türkiye karúıtları ciddi bir
yenilgiye u÷ratılmıú olacaktır. Bu konuda da umut 2008’de olumlu adımlarına úahit
oldu÷umuz toplumlararası görüúmelerin yeni mesafeler kat etmesinde ve hükümetin
geliúmeleri cesaretle de÷erlendirerek çözüm yönünde adımlar atmasındadır.
Türkiye, uluslararası nitelikteki kronik dıú politik sorunlarını çözerse, bölgesinde özledi÷i
liderlik konumuna oturmayı baúaracak, di÷er sorunlarının çözümü için ayaklarını çok daha
sa÷lam bir zemine basma imkânını bulacaktır. BM Güvenlik Konseyi üyeli÷i de, G-20’de
aktif rol oynama arzusu da, bölge sorunlarında arabulucu olma arayıúı da bu sa÷lam zeminde
daha fazla anlam kazanacaktır. Bu konuların iç siyaset üzerinde birer baskı unsuru olmaktan
çıkması bile büyük bir kazanç olacaktır.
AB iliúkilerinin yeniden canlanması ise küresel ekonomik kriz ortamında Türkiye’yi,
ekonomide ihtiyaç duydu÷u önemli bir çıpaya kavuúturacak, orta ve uzun vadede ise, ulusun
çok ihtiyaç duydu÷u, u÷runda mücadele edilebilecek bir ortak hedef oluúturmaya katkıda
bulunacaktır.
1 Ocak 2014’te tam üyelik” hedefinin ortaya konması, bunun gereklerinin yerine getirilmesi
ve bu hedefin topluma benimsetilmesi, de÷iúimi hızlandıran bir çekici güç yaratabilir. Böyle
bir toplumsal hareketlilik, ekonomide gerekli olan ikinci nesil reformların devreye sokulması
halinde, Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duydu÷u yapısal de÷iúime de hız verebilir.
Bildi÷iniz gibi, hükümet, krizle ilk iliúkisini onun varlı÷ını reddederek kurdu. Piyasaların
güven sorununu ortadan kaldıracak güçlü önlem paketleri oluúturmak yerine, da÷ınık tekil
önlemler almayı ve IMF anlaúmasını da mümkün oldu÷u kadar geciktirmeyi tercih etti.
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Finansal açıdan dayanıklı oldu÷umuzu ilan ederken, reel sektörün içine düútü÷ü sıkıntıyı tüm
belirtilerine ra÷men göremedi.
ùimdi tüketici güven endeksi en düúük, iúsizlik ise en yüksek seviyede. Üretim çok geriledi÷i
için cari açık nispeten küçülecek ama finansmanı eskisinden çok daha zor olacak. Üstelik özel
sektörün döviz borçları yüksek bir seviyede… 2001 krizinde iç piyasada yaúanan daralmayı
en azından bazı sektörlerde ihracatla kısmen telafi etmek mümkün olabilmiúti. Bugün ise tüm
dünya pazarlarında eú zamanlı bir daralma oldu÷u için, 2001 krizinin aksine ihracatta úok bir
düúüúle yüz yüze kalınaca÷ı da maalesef önümüzde duran bir baúka gerçek.
Yine en çok tartıúılan konular arasında 2009’un ilk çeyre÷i bitmeden yeni bir küresel iflas
dalgasının gelip gelmeyece÷i yer alıyor. Böyle bir ortamda, hükümetin daha çok düúünmesi
ve toplumun de÷iúik kesimleriyle daha çok görüú alıú veriúinde bulunması úart…
Sadece günü kurtarma peúinde koúmamak, meyvelerini gelecekte verecek tohumları atmaya
baúlamak zorunlu. Çünkü “gelecek”, çok hızlı “bugün” oluyor. Unutmayalım, Türkiye
ekonomisi, yapısal sorunları nedeniyle, krizin etkileri ortaya çıkmadan yavaúlamaya
baúlamıútı. Dolayısıyla, her úeyi sabit bırakıp krizin etkilerini bertaraf etti÷inizde, ekonominin
Türkiye’nin ihtiyaç duydu÷u %7-8’lik büyüme oranlarını tekrar yakalayamayaca÷ı aúikar…
Bu yüzden krizin yarattı÷ı tahribatı gidermeye çalıúırken, ekonomiyi yeniden yapılandıracak
reformlara odaklanmak en do÷ru davranıú biçimimidir. Burada da zamanlama, reformların
içeri÷i kadar önemlidir. Kapsamlı bir aksiyon planı çerçevesinde ekonomik, siyasal, sosyal ve
diplomatik çözümleri oluúturmak için yerel seçimlerin geçmesini beklemek, telafisi olmayan
kayıplar yaúamamıza neden olabilir.
De÷erli üyeler,
TÜSøAD olarak, Türkiye’yi geliúmiú ülkeler arasına sokacak toplumsal ideallerin sözcüsü
olmaya, bunun gere÷i olan ekonomik, sosyal ve siyasal konuları cesaretle savunmaya büyük
önem verdik. Bu misyonumuzu, katma de÷er itibariyle büyük bölümünü üyelerimizin
oluúturdu÷u Türk özel sektörü olarak, ça÷daú, demokratik, geliúmiú bir Türkiye için bugüne
kadar her fırsatta elimizi taúın altına sokarak destekledik. Bundan sonra da aynı úekilde
davranmaya hazırız. Yeter ki, yeni bakıú açıları, yeni hedefler ve toplumu bu hedeflere
yöneltecek liderlik kapasitesi önümüzü açsın. Sorunların üzerine cesaretle gidilsin. Çözümler
içe dönük bir ideolojik bakıú açısıyla de÷il, uzmanlı÷a ve toplumsal diyaloga de÷er veren,
dünya gündemi ile bütünleúen bir anlayıúla oluúturulsun. øúte o zaman Türk insanının geçek
gücü oraya çıkacaktır.
Beni dinledi÷iniz için teúekkür ediyor, hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum…
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