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Sayın Milletvekillerimiz,
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım,
Değerli İlçe Belediye Başkanlarımız,
Kıymetli Oda, Borsa ve Dernek Başkanlarımız ve onların değerli temsilcileri,
İzmir Protokolünün Saygıdeğer Temsilcileri,
Saygıdeğer Konuklarımız,
ESİAD Üyesi Çok Değerli Arkadaşlarım,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol Bilecik'in onurlandırdıkları 33. Yüksek İstişare
Konseyi (YİK) toplantısına hoş geldiniz.
Değerli Konuklar,
Birkaç gün önce ABD, Fransa ve İngiltere kimyasal gaz kullanıldığı iddiası ile Suriye’yi bombaladılar.
Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri Bakanlığımız da yaptıkları açıklamalar ile bu
operasyonu Türkiye olarak desteklediğimizi açıkladılar.
Oysa Suriye politikasında ABD ile PKK-PYD-YPG konusunda karşı karşıya gelmiştik. Hala daha
uzlaşamıyoruz. Yine Suriye’de Rusya ile birlikte hareket ediyoruz ama Suriye’deki rejimin geleceği
konusunda anlaşmazlık halindeyiz.
İran ve Rusya ile Suriye konusunda ortak toplantılar yapıyoruz ancak İran ile çok keskin bir rekabet
yaşıyoruz. Türkiye’nin Afrin operasyonuna olur vermiş İran ve Rusya şimdilerde Afrin’i terk edip
Suriye rejimine teslim etmemizi talep ediyorlar. Biz de bu talepleri çok sert bir biçimde
reddediyoruz.
Yine İran ve Rusya son Suriye bombalamalarını protesto ederken, biz operasyonu destekliyoruz.
Suriye’deki gelişmeler sonunda 4 milyona yakın mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Son günlerde İran
üzerinden Türkiye’ye Afgan mülteciler gelmeye başladı. Eğer tedbir alınmazsa İran tarafında
bekleyen 1,5-2 milyon mültecinin Türkiye’ye gelebileceği iddia ediliyor.
Çok değil, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden henüz 2 yıl geçmedi.
Sözü uzatmamak için Arap dünyası ile son zamanda yaşanan çelişkileri ve batı dünyası ile zaman
zaman yaşadığımız sorunların ayrıntılarına girmiyorum.
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Rus uçağının düşürülmesi gibi, sonu felaketle sonuçlanabilecek risklerle karşılaşabileceğimiz bir
süreci maalesef klasik müttefiklerimizden mahrum olarak yaşıyoruz.
Ülkemizin bu ağır koşulların altından kalkacağına inancımız tamdır. Ancak bunun olmazsa olmaz
koşulu ulusal birliktelik ve bütünlüktür. Bunun sağlandığını söyleyebilir miyiz; maalesef buna
olumlu cevap vermekte güçlük çekiyoruz.
Aksine siyasetin ayrıştırıcı, ötekileştirici dili toplumu çok keskin 2 kampa ayırmış gözüküyor.
Bu kürsüden iktidarı ve muhalefetiyle fikirler ayrı olsa bile bütün toplumu aynı amaç doğrultusunda
bir araya getirecek bir üslubu benimsemelerini talep ediyoruz.

Değerli konuklar;
2017’yi sonlandırdığımız, 2018’in başında olduğumuz bu günlerde çok sevindirici bir ekonomik
gelişme yaşadık.
2017 yılının büyümesi %7,4 olarak açıklandı. Bu hükümetimiz dahil birçoğumuz için sürpriz oldu.
Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olduk.
2010’dan bugüne 28 çeyreğin 27’sinde büyümemize rağmen çözemediğimiz bazı sorunlarımız var.
Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız büyümenin kalitesi ve ekonomik durumumuzun bazı mikro
konularına, detaylarına girecektir. Ben bazı makro konulara değinerek konuşmamı tamamlayacağım.
Bunlardan biri kişi başına düşen milli gelirimiz.
Türkiye 2002-2005 yılları arasında AB’ye tam üyelik hedefine kilitlendi. “Daha Demokratik
Türkiye” sloganı ile gerçekleştirdiği siyasi ve hukuk alanındaki reformlar doğrultusunda Avrupa
Komisyonu Türkiye’nin Kopenhag kriterlerini yerine getirdiğine karar verdi. Tam üyelik
görüşmelerinin 2005 yılı Ekim ayında başlaması ile Türk ekonomisi zirveye çıktı. Bu gelişmeler kişi
başına düşen milli geliri 6 yılda 3 misli artırarak 3.500 dolardan 10.500 dolara çıkardı.
2008 yılından başlayarak zayıflayan AB motivasyonumuz sonucunda o günden bu yana 6 yılda 3 kat
artırdığımız kişi başı milli gelirimiz maalesef 10.000 dolara sabitlendi.
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Biz işadamları siyasetin bir aktörü değiliz, olmak da istemiyoruz, ama bazı siyasi gelişmelerin içinde
bulunduğumuz ekonomik ortamı ne denli etkilediğine canlı örneklerden biri de Avrupa Birliği
sürecimizdir.
Ancak, sevindirici olan tüm olumsuz gelişmelere rağmen İKV’nin 2017 yılı AB Desteği ve Algısı
kamuoyu araştırmasında gözlemlediğimiz üzere Türk halkının yaklaşık % 80 oranında AB üyeliğini
desteklediğini ifade etmesidir.
Değerli konuklar,
Ekonomimizin bir diğer yapısal sorunu da sürekli artan cari açığımız. Cari açığa neden olan konulara
baktığımızda 2 önemli başlık ortaya çıkıyor. Üretim kalitemiz ve sabit yabancı sermaye yatırımları.
Cari açığı azaltmamız için ithalatı azaltma ve ihracatı artırmaya yönelik net bir hedef belirlememiz
gerekmektedir.
Bu hedefe ulaşmak için sanayimizin katma değeri düşük üretimden, katma değeri yüksek üretime
geçmesi gerekir. Bunun yolu da yüksek teknolojili üretimdir. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde
yüksek teknoloji gerektiren ithalatımız azalırken, yine yüksek teknolojiye dayanan ihracatımız da
artacaktır.
2016 yılı rakamlarına göre 1 kg ihracatımızdan 1,39 dolar gelir sağlarken, 1 kg bilgisayarı 600
dolardan, 1 kg akıllı telefonu 2.000 dolardan ithal ediyoruz.
Katma değeri yüksek üretim için gereken teknolojiyi nasıl ve nereden sağlayacağız.
Bizler bunun için ortalama eğitim yılından, eğitim kalitesine birçok konuda çalışma yapıyoruz,
mesleki eğitimin önemini vurguluyoruz. Sanayi 4.0’ı kaçırmayalım, dijital devrimin dışında
kalmayalım diyoruz.
Bütün bu başlıkların konuşulacağı, planlanacağı ve üretileceği en önemli platformlar, bütün dünyada
olduğu gibi üniversitelerimiz olmalıdır.
Üniversitelerimizde yönetim kadrolarının akademik çalışmalara ağırlık vermesini istiyoruz.
Üniversitelerin liyakata dayalı ve bilimsel temelli bir zihniyet ile yönetilmesi arzusundayız. Zira,
ancak bu şekilde toplumumuzun gelişimi konusundaki beklentilerimiz karşılanabilecektir.
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Cari açığın kapanmasında bir diğer önemli unsur uluslararası doğrudan sermaye girişidir. Nitekim
Avrupa Birliği sürecinin hızlandığı dönemde başta Avrupa birliği ülkeleri (%68) olmak üzere
ülkemize önemli bir doğrudan sermaye akışı olmuştur.
Ancak, Avrupa Birliği vizyonumuzun yön değiştirmesi ve ülkemizdeki hukuk sistemine yönelik
algının giderek bozulması, maalesef doğrudan sermaye akışını olumsuz etkilemiştir. 2015 yılı itibarı
ile yaşadığımız gelişmeler doğrultusunda ülkemize uluslararası doğrudan sermaye akışı, 2016 yılında,
2015 yılına göre %40, 2017 yılında ise 2016 yılına göre %20 azalmıştır.
Böyle bir durumda, bir yerel mahkememiz Anayasa mahkemesinin verdiği bir kararı uygulamayı
reddetti.
Ulusal ve uluslararası hukuk çevrelerinin, evrensel hukuk normlarına ve Anayasa’ya aykırı buldukları
bu karar, ülkemizin bozulan hukuk algısını daha da kötüleştirerek Türkiye karşıtı çevrelerin eline
önemli bir koz daha vermiştir.
Bu örneklerden yola çıkarak, ekonomik faaliyetleri daha istikrarlı bir ortamda sürdürmek ve
dünyadan daha fazla yatırım çekmek istiyorsak, bunu demokratik ilkelere bağlı bir şekilde hukukun
üstünlüğünü sağlayarak; insan ve mülkiyet haklarına saygı duyarak; rekabet ettiğimiz ülkelerin önüne
geçecek bir ortam yaratarak gerçekleştirebiliriz.
Böyle bir ortamın sağlanması için eğitim sisteminde revizyona gidilmesi gerekmektedir. Eğitim,
toplumsal refahın olmazsa olmazıdır. Böylesine bir eğitim reformu gerçekleştirmeden sağlıklı
toplumsal ve ekonomik dönüşüm yaşamamız mümkün değildir.
Değerli konuklar,
2019 yılında 3 önemli seçim yapacağız. Türkiye 21 Temmuz 2016’dan bu yana yaklaşık 2 yıldır
OHAL ile yönetiliyor.
Ülkemizin güvenlik sorununun farkındayız. Gerek içerde, gerekse dışarda teröristler ile mücadele
etmek durumundayız. Bu haklı mücadelesinde hükümetimize her zaman destek veriyoruz.
Bununla birlikte hükümetimizin artık kamu düzenini ciddi bir şekilde bozan unsurları kontrol altına
aldığı kanaatindeyiz.
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Sürekli uzatılan bir olağanüstü hal ortamının tek başına, güvenlik sorunlarının aşılabilmesini
sağlayamayacağı gibi başta yabancı yatırımcı olmak üzere ekonomimize olan güveni de etkilediğini
düşünüyoruz.
Bu nedenle, OHAL’i sonlandırarak reform gündemine dönmeli ve yeni kurgulayacağımız
hikayemizi diplomatik bir üslupla dış dünyaya aktarmalıyız.
Demokrasi sadece seçimlerden ibaret olmamakla birlikte, “sandık” demokrasinin ön şartıdır.
Seçimlerle insanlar, yaşadıkları ülkedeki politik düzenin ve hükümetin gelecekteki politikalarının
yönünü belirlerler.
OHAL şartları altında gerçekleşecek seçimler, seçim sonuçlarının şeffaflığına ve adilliğine gölge
düşürebilir. Ege iş dünyası olarak Türkiye’nin güçlü bir demokrasi ve çoğulcu bir anlayışla daha da
güçleneceğine inancımız tamdır.
Temennimiz 2019 yılı seçimlerinin olağan durumlarda, seçim güvenliğine ilişkin hiçbir soru işaretine
mahal bırakmadan gerçekleşmesidir.
Değerli konuklar,
Bizler iş insanıyız. Her Türk vatandaşı gibi ülkemizin, büyümesi, gelişmesi için üzerimize düşeni
yapmaya çalışıyoruz.
Dünyada bölgemizde ve ülkemizde zor ve sıkıntılı bir dönemden geçmemize karşın, Türkiye’nin
büyümeye devam etmesinde Türk özel sektörünün katkısı yadsınamaz.
Eğer uluslararası camiada Türkiye’nin hukuk ve demokrasi algısını düzeltebilirsek, Türk iş dünyası
olarak ülkemiz için çok daha fazlasını yapacağımıza inanıyoruz.

Demokrasinin alanının genişletildiği, hukuk devletinin tüm veçheleri ile tesis edildiği bir Türkiye
arzusundayız.
Bu duygu ve düşüncelerle, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor, hepinizi bir kez daha sevgi
ve en derin saygılarımla selamlıyorum.
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