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Cumhuriyet Halk Partisi’nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkan Vekili,
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı,
İlçe Belediye Başkanları,
Bölgemiz iş dünyası ve medyasının değerli temsilcileri,
Derneğimizin Yüksek İstişare Kurulu Başkan ve üyeleri,
Sevgili ESİAD üyesi dostlarım,
Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygıyla selamlıyor, toplantımıza hoş geldiniz
diyorum.
Sayın Kılıçdaroğlu’na ESİAD olarak yaptığımız bu daveti kabul ettiği ve bizlerle
birlikte gündeme dair görüşlerini paylaşacağı için teşekkür ve şükranlarımızı
arzediyoruz.

Sayın Konuklar,
Ben Sayın Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önce kısa bir değerlendirme yapmak
arzusundayım. Değerlendirmelerimi ekonomik bakımdan en önemli gösterge olan
büyüme trendinden hareketle yapmak istiyorum.
Ağırlıklı olarak Avrupa kaynaklı 2009 krizini geride bıraktıktan sonra, düşük oranlı
bir büyüme temposuna girdiğimiz ortadadır. Önümüzdeki 3 yıl için de aynı
temponun geçerli olacağı orta vadeli program hedeflerinden anlaşılmaktadır.
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Sayın Konuklar,
Çok net olarak ifade etmek gerekirse:
- Türkiye % 3’ler seviyesindeki bir büyüme oranına razı olamaz.
- Türkiye hem büyüme oranını artırmak, hem de büyümesine nitelik
kazandırmak zorundadır.
- Büyümenin dinamiği yatırımdır. Yatırım ortamının elverişliliği sadece
iç ve dış talebin tayin edeceği bir fizibilite sorunu değildir.
Özellikle uzun vadeli perspektif gerektiren yatırımlarda, ülkedeki üst yapı
kurumlarının da çağdaş standartlara uygun olması şarttır. Demokrasi ve hukuk
alanındaki standartlar bu açıdan büyük önem taşımaktadır.
Bu standartların tartışılabilir olduğu ortamlarda “sürdürülebilir bir büyüme”
temposu imkansızdır.
Devletin en üst kademeleri dahil herkesin şikayet ettiği bir hukuk düzeninde
yatırımlar için uygun bir iklimden nasıl söz edilebilecektir?
Hukuk sisteminin detayları kadar istikrarı da çok önemlidir. Sıkça yapılan
değişiklikler, yatırımcılar açısından haliyle tedirginliğe yol açmaktadır. Yatırımcı için
“öngörülebilirlik” birinci derecede tayin edicidir.
Demokrasi kriterleri de kalkınma hedeflerinin ayrılmaz bir yanıdır.
Düşünme özgürlüğünü teşvik eden bir eğitim ve toplumsal şekillenme, kuşkusuz
“sürdürülebilir bir büyüme” için yine olmazsa olmaz bir unsurdur.
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Büyümeyi sadece oransal bir değerlendirme olmaktan çıkarmak ve ona
nitelik kazandırmak ancak yaratıcı çabalarla gerçekleşebilecektir. Orta gelir
tuzağından kurtulmak, yüksek katma değerli ürünlere dönük üretim yapılanması ile
mümkün olabilecektir. Bu noktada beşeri sermayenin önemi ortadadır.
Burada dikkat edilirse, yerli – yabancı sermaye ayırımını öne çıkarmıyoruz. Artık
globalleşen sermaye gerçeği nedeniyle yatırım kriterleri bakımından bu gruplar
arasında önemli bir yaklaşım farkı bulunmamakla birlikte yabancı sermayenin
duyarlılık katsayısının biraz daha yüksek olduğunu ifade edebiliriz.
Niteliği yükseltilmiş bir büyüme doğal olarak daha kaliteli bir yaşamı da beraberinde
getirecektir. Türkiye olarak artık sadece ekonomimizin fiziki büyüklüğü ile
övünemeyiz.
“İnsani gelişmişlik endeksi değerleri”nin yükseldiği bir ülke konumuna
ulaşmamız ve bununla övünmemiz gerekmektedir.
Öte yandan, yatırım ortamı bakımından şeffaflık ve temiz bir iş ortamı yine
büyük önem taşımaktadır. TÜSİAD tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan bu
konudaki rapor sonuçları endişe verici boyutları işaret etmektedir. En kötüsü de
yolsuzluk ve usulsüzlüklerin kanıksanması yolunda yaygın bir tutumun varlığının
tespiti olmuştur.
Üst yapıya dair, yukarıda sözünü ettiğim standartların, Avrupa Birliğiyle
ilişkilerimizin her zaman ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
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Sayın Genel Başkanım,
Değerlendirmelerin bu bölümünde ülkemizdeki büyümenin coğrafi olarak
dengesizliği konusuna değinmek istiyorum.
Bu konu düşük hızla gelişen ve yatırım ihtiyacı olan bölgelerimiz açısından yıllardır
tartışılmaktadır.
Ancak benim işaret etmek istediğim husus, hemen hemen tüm sektörler ve
iş kolları olarak İstanbul odaklı büyümenin beraberinde getirdiği olumsuz
sonuçlardır.
İstanbul’un ölçüsüz ve altyapısıyla uyumsuz olan büyümesi, ülkemizin
gözbebeği olan bu kentimizi adeta kilitlemiş durumdadır.
Bu büyüme trendi devam ederse, İstanbul’daki sorunlar baş edilemez bir hal
alacaktır.
Biz İzmirliler, tüm yöneticiler ve sivil toplum olarak hep birlikte sahip olduğumuz
imkanlar ve beşeri sermayemiz ile kentimizin özellikle yenilikçi alanlarda öne
çıkması zaruretini ifade ediyoruz. Mevcut Organize Sanayi Bölgelerimizin yanısıra,
teknoparklar ve geliştirilecek yeni serbest bölgelerle bu amaca doğru hızla yürümek
istiyoruz.
Bu konuda tabii ki Merkezi Hükümet’in alacağı kararlar büyük önem taşımaktadır.
Ayrıca kentimizde iş dünyası ve diğer sivil toplumla etkili bir iletişim içinde olan
yerel yönetimin varlığı hedeflere ulaşmada önemli bir avantajdır.
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Ancak özellikle bazı altyapı yatırımları konusundaki bürokratik gecikme ve
tıkanmalar, kentimiz gündeminin sıkışmasına yol açmaktadır. Biz iş dünyası
temsilcileri olarak bu yatırımların siyasi çekişmeler dışına çekilerek bilimsel bir
temelde değerlendirilmesi konusunda uzlaştırıcı bir tavır sergilemek gayretindeyiz.
Çözüm, siyasi hareketlerden daha çok kente kazanç sağlayacaktır.
Sayın Genel Başkanım,
Sayın Konuklar,
Ben teşrifleri için Sayın Kılıçdaroğlu’na tekrar teşekkürlerimi ifade ediyorum,
hepinize saygılar sunuyorum.
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