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Değerli üyeler,
Önümüzdeki iki yıl TÜSİAD’ı yönetmek sorumluluğunu taşımaya layık gördüğünüz ve görev verdiğiniz yeni
Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimizi sunuyorum.
Görevi kendisinden devraldığım ve iki yıl süreyle birlikte çalıştığım, yardımcısı olmaktan büyük onur
duyduğum Erol Bilecik’e ve Yönetim Kurulu üyelerimize, yeni yönetime devrettikleri mükemmel miras için
özellikle teşekkür ediyorum.
Bu yıl TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi olarak altıncı yılımı doldurdum. Bugün bana verdiğiniz görevi kabul
etmekten sadece mutluluk değil aynı zamanda büyük bir onur da duyuyorum.
Bu desteğe layık olmak; Türk iş dünyasının fikir, istişare, eylem ve paylaşım merkezi TÜSİAD’ı daha da ileriye
götürmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz.
Değerli üyeler,
Son yıllar ülkemiz ve dünya açısından büyük gelişmelere ve değişimlere tanık oldu.
Yönetim Kurulu üyeliğim boyunca üstlendiğim görev ve sorumlulukların bir gereği olarak bu değişim ve
dönüşümlerin dünyanın farklı noktalarında nasıl algılandığını gözlemleme şansı buldum.
Gördüm ki bazı ülkeler değişimi sahiplenip ona uyum sağlarken bazı ülkeler değişime önyargıyla yaklaşıyor.
İçinde bulunduğumuz dönemde ezberler bir bir bozuluyor. Bu değişimi yorumlayan her ülke ve her toplum
risklerini, fırsatlarını ve potansiyelini yeniden konumlandırıyor, değerlendiriyor, geleceğe ilerliyor.
Ülkemiz bu dalgalanmalara hiç de yabancı değil. Üzerinde yaşadığımız toprakların tarihi kadim
medeniyetlerin birbiriyle iç içe geçmiş mirasıyla örülü.
Farklılıkları ortak değerler altında yaşatan bir kültürümüz var. Yeteneklerimiz değişime uyum sağlamaya ve
değişimin getirdiği fırsatları değerlendirmeye uygun.
İnsanlığın gelişim aşamalarına dair pek çok köşe taşı üzerinde yaşadığımız bu topraklarda döşendi.
Düşünceye, fikre, bilime, teknolojiye dair pek çok temel birikim bu coğrafyada hayat buldu.
Felsefenin, tıbbın, sanatın ilk örnekleri Anadolu’dan dünyaya yayıldı. Buğday tarımı ilk kez bu topraklarda
Göbeklitepe’de yapıldı.
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Değerli üyeler,
Biz bu çağda geleceğe dair yazmamız gereken yeni hikâye için gerekli enerjiye sahibiz.
Türkiye Mustafa Kemal Atatürk’ün çağının çok ötesindeki vizyonuyla bizlere armağan ettiği Cumhuriyet
devrimleriyle muazzam bir sıçrama gerçekleştirdi.
Türkiye’yi bulunduğu bölgede ve dünyada lider ülkelerden biri haline getiren de bu temel üzerinde inşa
ettiği laik, sosyal, demokratik hukuk devleti anlayışı oldu.
Hayal kuran, emek veren, üreten, değer yaratan tüm insanlarımızla bu yeni çağda yer almayı hak ettiğimiz
için Cumhuriyetimize, demokrasimize ve devletimize sahip çıkmalıyız.
Ülkemiz için bilginin ve bilimin yolunu tutmak ulusal çıkarlarımızın temellerinden biridir.
Tarih ve küresel gelişmeler bilim yolundan uzaklaşmanın toplumlar için ne kadar yıkıcı olabileceğini tüm
çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.
Dolayısıyla Türkiye’nin yazacağı yeni hikaye aynı zamanda bu çağda var olma iradesinin de en kararlı beyanı
olacaktır.
Yeni yönetim kurulu olarak bu hikayenin en coşkulu savunucuları ve en hevesli anlatıcıları olmak
arzusundayız. TÜSİAD’ın üyelerinin gücünü ve bilgi birikimini bu hikayenin gerçekleşmesi için seferber
edeceğiz.
Değerli üyeler,
Çağın değerleri olan inovasyona, dijital dönüşüme, katma değere güç veren fikirler ve beyinler kendilerine
yer bulacakları özgür alanlara yöneliyor.
Sosyal kalkınma, teknolojik atılım ve demokratikleşme hedeflerini gerçekleştirmemiz, sahip olduğumuz
kıymetli beyinlerin istikbali başka coğrafyalarda aramalarının önüne geçecektir.
Tüm bu atılımları yapmamız ülkemizin en önemli stratejik hedeflerinden olan Avrupa Birliği ile entegrasyon
sürecini de hızlandıracaktır.
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Çağımızın en başarılı özgürlük, barış, kalkınma ve refah projesi olan AB kırılmalar yaşasa da küresel düzeyde
en önemli denge merkezi olmaya devam ediyor.
Türkiye’nin AB üyeliği her iki tarafın da etki alanının genişlemesi anlamına gelen kazan-kazan formülüdür.
AB entegrasyon sürecinde; Gümrük Birliği anlaşmasının modernizasyonu işbirliği ve karşılıklı objektif bakışın
sağlanması ülkemiz ve AB’yi küresel rekabet düzeninde hızla yükseltecektir.
Değerli üyeler,
Yönetim Kurulu dönemimizde TÜSİAD’ın yarım asrı devirmesine tanıklık edeceğiz.
TÜSİAD bugün kapsamı, sorumlulukları ve kurumsal hafızası ile bir iş dünyası örgütünün çok ötesinde
ülkemiz için yeni fikirlerin filizlendiği bir düşünce kuruluşu hüviyetindedir.
Bu dönemde de dört bin şirketi temsil eden üyelerimizin deneyimlerinden fikirlerinden, eleştirilerinden en
yüksek seviyede faydalanmak istiyoruz.
“Küresel rekabette daha güçlü bir Türkiye” için çok soru soracağımız, çok yanıt arayacağımız, çok paylaşımda
bulunacağımız bir dönem yaşayacağız.
Değerli üyeler,
Ülkemiz ekonomik ve toplumsal olarak zor bir dönemden geçiyor.
Geçmişte olduğu gibi bugün de başarı için formülümüz anlamak, analiz etmek ve görüşlerimizi paylaşmak
olacak.
Ekonomik göstergelerin bize söylediği gibi ülkemiz hedeflerine koşmak için sahip olduğu büyüme modelini
güçlendirmek zorunda.
Küresel finansman bolluğunun sona erdiği bir dönemde her ülke kendi potansiyeline daha sıkı sarılıyor.
Ülkemiz ne mutlu ki bu çağın esas sürükleyicileri olan insan ve yenilikçi fikir kaynakları açısından çok büyük
olanaklara sahip.
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Yeter ki bu fikirleri üretmek ve işlemek için gereken hukuksal, toplumsal ve ekonomik reformları hayata
geçirelim. Önümüzde zorlu, zorlu olduğu kadar da heyecan verici bir dönem var.
Millet olarak fikirlere özgür bir rekabet ortamı tanıyarak içinde bulunduğumuz sıkıntıları aşacağımıza
inanıyoruz.
Değerli üyeler,
Bu büyük küresel yarışta başarının formülü bilgiyi ve bilimi sahiplenmekten geçiyor.
Kendi kariyerimde Türkiye’nin bu alanda sahip olduğu birikimin en yakın tanıklarından biri oldum. Kimya
bilimi bilginin emekle işlenerek tüm insanlığa fayda sunmasına dayalıdır.
Türkiye’nin de kimyası ve gelecekle olan bağları hem çok kuvvetli hem de çok köklüdür. Yeter ki bizleri bir
araya getiren ortak değerlerle ve gerçeklerle olan bağımızı hiçbir zaman zayıflatmayalım.
Bu yeni çağda her bir satırını emekle, kararlılıkla, başarıyla işleyeceğimiz yepyeni bir Türkiye hikayesi
yazalım.
Hepinize tekrar teşekkürlerimi sunuyorum, verimli çalışmalar, güzel günler diliyorum.
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