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Sayın Bakan Yardımcım,
Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım,
Değerli MÜSİAD Üyeleri ve Dostları,
Değerli Basın Mensupları,

Vizyoner Anadolu Buluşmaları’nda, bir kez daha bir araya gelmenin mutluluğuyla,
sizleri saygıyla selamlıyorum; hoş geldiniz.
Değerli Misafirler,
Ülkemizin üreterek büyüyen bir yapıya kavuşması için var gücüyle çalışan iş insanları
olarak, iş dünyamızın değerli temsilcileri ve siz kıymetli dostlarımızla bir araya gelmenin,
bizler için anlamı ve kıymeti büyük.
Çünkü biz MÜSİAD olarak, bu toplantılarda, bilgiyi ve tecrübeyi paylaşırken, birbirimizi
tamamlıyoruz; her birimiz belirlediği yol haritasını buna göre şekillendiriyor. Çünkü bizler,
birlikte büyümeye, birlikte güçlenmeye inanıyoruz.
Bir iş insanı olarak dünyanın her noktasında iş yapabilir, işlerinizi büyütebilirsiniz.
Ticari kazanımlarınızı artırırken, kişisel servetinizi de büyütebilirsiniz. Fakat bunu bireysel
fayda ekseninde yaptığınızda,
Her birimizin, doğduğu topraklara, bu toprakların gelecek nesillerine, milletimize
borcumuz var kıymetli dostlar. Attığımız her adımı, bu sorumlulukla planlamak zorundayız.
Anadolu’daki güzel atasözlerimizden biridir; “bir el, bir eli yıkar; iki el, bir yüzü yıkar.”
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Memleketinin refahını kendine dert edinen bir yapı olan MÜSİAD olarak, bu sebeple
her fırsatta bir arada kalmanın gücüne olan inancımızı ifade ediyoruz.
Anadolu başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında iş insanlarıyla bir araya
gelerek, ortak hedeflerimiz için çalışıyoruz.
Yürüttüğümüz ticari faaliyetlerin yanı sıra, güçlü fikir teatileri gerçekleştiriyor,
bunların çıktılarını, ekonomi yönetimimiz, politika yapıcılar ve kamuoyuyla paylaşıyoruz.
MÜSİAD’ın, teşkilatlanma başarısı ile üyeleri ve dostları arasındaki güçlü bağ, bizler
için büyük bir ayrıcalıktır; fakat MÜSİAD’ın bu bağ sayesinde topladığı veriler ve bu verileri
işleme kabiliyeti, sahadaki gücünün en büyük göstergelerinden biridir.
İşte bunun için MÜSİAD, bütüncül kalkınmayı sağlayabilmenin önemli koşullarından
biri olan bölgesel kalkınmada kilit noktadadır.
Bir yandan dünyanın her yerinde faaliyet alanlarımızı genişletiyor, diğer yandan
ülkemizde güçlü bir ağ örerek her şehrimize ulaşıyoruz. Genelin yanında, yerel sorunları da
tespit ederek çözüm önerileri geliştiriyoruz.
MÜSİAD, diğer STK’lardan farklı olarak bölgesel kalkınmaya büyük katkı sunuyor.
MÜSİAD, geniş teşkilat ağı sayesinde mikro verilere doğrudan ulaşıyor. Bölgesel kalkınmada,
mikro ve makro verilerin birlikte elde edilebilmesi büyük bir avantajdır.
Biz, mikro bilgiyi tabandan doğrudan alarak işleyebilen tek STK’yız; farkımız bu noktada.
Vizyoner Anadolu Buluşmaları’nın Kastamonu’da gerçekleştirdiğimiz bu ayağında, ana
konumuzu, “Yeni Turizm Kaynaklarıyla Şehir Ekonomilerinin Geliştirilmesi” olarak belirledik.
Coğrafi konumu, tarihi ve barındırdığı doğal güzellikleriyle ülkemiz, turizm bakımından
dünyanın en şanslı, en avantajlı bölgelerinden biridir.
Her bölgemiz ve her bir şehrimiz, kendine has turizm potansiyelini içinde barındırıyor. Bizim
artık, bu potansiyeli açığa çıkarmak için önümüzde hiçbir engel bulunmuyor. Bir turizm atağı
gerçekleştirmek için, bir an önce planlı ama hızlı bir şekilde harekete geçmemiz lazım. Bunu
en doğru biçimde, her şehrimizi kendi özellikleriyle değerlendirerek başarmamız mümkün.
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Turizmde çeşitlilik ve yenilik, önümüzdeki süreçte özellikle üzerinde durmamız gereken
konulardan biri olmalı.
Gerekli uygulamaları hayata geçirirken, güçlü bir yol haritasıyla hareket ettiği takdirde
Türkiye, turizm gibi kuvvetli bir itici gücü etkili bir kalkınma aracı olarak kullanacaktır.
Değerli misafirler,
Son dönemde, tüm dünyada süren siyasi hareketliliğe ve ekonomik anlamda zorlu bir
döneme tanıklık ediyoruz.
Bizler, dünyanın her noktasına adım atan iş insanları olarak, bu süreci yakından takip
ediyoruz. Dolayısıyla yaptığımız gözlemler ve edindiğimiz tecrübeler reel olmakla beraber,
günceldir.
2018’in tüm dünya için zorlu bir yıl olduğu tespitini ve geçtiğimiz Ağustos ayında
ülkemiz ekonomisine yönelik yapılan saldırıları göz önünde bulundurduğumuzda, 2019
yılının, zorluklarla mücadele yılı olduğu gerçeğini görüyoruz.
Türkiye; döviz kuru, faiz ve enflasyon üzerinden gerçekleşen saldırıların şokunda uzun
süre kalmadan, hızlıca uyguladığı doğru politikalarla, bu süreci en az hasarla atlatmayı
başardı.
Ülkemiz, küresel ekonomi ve politika bağlamında zor bir yıl olması beklenen 2019
öncesinde, kendi siyasi ve ekonomik paradigma değişimini başlattı ve uygulamaya alınan Yeni
Ekonomi Programı ile birlikte dengelenme sürecine girildi.
Bugün, günden güne azalsa da, birtakım sıkıntılarımızın varlığını kabul ediyoruz; fakat
Türkiye, geçmişte yaşadığı benzer tecrübelerde olduğu gibi bu dönemden de güçlenerek
çıkacaktır.
Bu süreçte iş insanlarımıza, her zamankinden daha güçlü bir çağrı yapıyoruz;
“kendinize güvenin, ülkenizin potansiyeline inanın, yatırımlarınızdan geri durmayın.”
Çünkü bizlerin karamsarlığa kapılma lüksü yok. İçinde doğup büyüdüğümüz bu
coğrafya, ümitsizliği değil; ümidi, her gün yeniden daha güçlü doğuran bir coğrafyadır.
Dolayısıyla Türkiye bu dönemi kısa zamanda atlatmasının hemen ardından, hızlı bir
kalkınma sürecine girecektir; buna inanıyoruz. Güçlü Türkiye’yi, hep birlikte inşa edeceğiz.
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Değerli Misafirler,
Sözlerimin sonunda, Vizyoner Anadolu Buluşmaları toplantılarımızın ülkemize ve iş
dünyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyor, organizasyonumuzda emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum.
Hepinizi en içten duygularımla ve saygıyla selamlıyorum.

Abdurrahman Kaan
MÜSİAD Genel Başkanı
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