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15. Y›l›nda MÜS‹AD

MÜS‹AD, Türkiye ‹çin
Çal›fl›yor, Üretiyor...

Dr. Ömer Bolat
MÜS‹AD Genel Baflkan›

Öncelikle, MÜS‹AD’›n kuruluflundan bu yana geçen 15 y›lda
baflta kurucu üyelerimiz, baflkanlar›m›z, yönetim kurulu
üyelerimiz, Anadolu flubelerimizde görev yapm›fl baflkanlar ve
yöneticilerimiz, komisyonlar ve meslek komitelerimiz dahil,
1000’e yak›n arkadafl›m›z bu hizmet kervan›nda görev ald›lar.
Di¤er üyelerimiz de maddi ve manevi desteklerini esirgemediler.
Allah hepsinden raz› olsun. Bununla beraber, onlar›n tecrübe ve
bilgi birikimleri ile yeni yönetim kadrolar›na destek ve katk›da
bulunmalar›n› bekliyoruz. Bu arada, geçen 15 y›l içinde vefat
edip ahirete göç eden üye arkadafllar›m›za da Rabbimizden gani
rahmet niyaz ediyoruz.

‹lkemiz, “Yüksek Ahlak - Yüksek Teknoloji”
MÜS‹AD, Hakk’›n r›zas›n› gözeterek, ülkemizin ve milletimizin
varoluflundaki asli de¤erleri, yerlili¤i, üretimi ve bereketi, d›fla
aç›lmay› ve Anadolu’nun f›flk›ran teflebbüs gücünü temsil eden
bir baflar› öyküsünün ad›d›r.
MÜS‹AD 15. y›la, bugünlere ulafl›rken; “Yüksek Ahlak- Yüksek
Teknoloji” ilkesini bayraklaflt›rd›. Çal›flmalar›nda ilkeler temelinde
ve kat›l›mc› anlay›flla hareket etti. Daha fazla yat›r›-istihdamüretim ve ihracat amac›yla reel sektörün - üreten kesimin
sorunlar›na çözümler arad›. Güzel yurdumuzun -Anadolumuzun

Kolay de¤il. Birkaç genç, kararl› ve cesur
müteflebbisin küçük bir mekanda kurdu¤u,
ama idealleri ve hedefleri büyük olan bir
dernek büyüdü, geliflti, önce Anadolu’ya,
27 vilayetimize yay›ld›, sonra model oldu,
dünyan›n 25 ülkesindeki ifladamlar› benzeri
oluflumlar› gerçeklefltirdiler. Bunun için yüce
Allah’a hamd ediyorum.
özde¤erleri- yerli ve milli kimli¤imizle yo¤rulurken, evrensel
ufuklara - d›fl rekabete aç›l›m› da benimsedi; üretimde ve
tüketimde milli hassasiyet bilincinde hareket etti. Raporlar›nda
ve görüfllerinde gerçekçi tespitler ve do¤ru tahminlerde bulundu;
15 y›ll›k faaliyet sürecinde göreve gelen 12 Cumhuriyet hükümeti
ile olan iliflkilerinde yap›c› üslubu yan›nda do¤rular› vurgulayan,
çözümler öneren anlay›fl›n›, ve müstakil duruflunu hiçbir zaman
bozmad›. Yetifltirdi¤i kadrolar, gerçeklefltirdi¤i projeler ve
faaliyetler ile MÜS‹AD sadece ifl dünyam›zda de¤il, halk›m›z›n
da gönlünde hakl› bir itibar ve sayg›nl›k kazand›.
Geçmifl y›llar içinde özellikle multivizyon filmlerimizde
seslendirdi¤imiz ve kamuoyu ile paylaflt›¤›m›z çok anlaml› mesajlar
yoluyla Türkiye’mizin gelece¤ine ve geliflmesine yönelik çözüm
anahtarlar› üretti¤imiz inanc›nday›z. “Emir-Alim-Tacir ‹flbirli¤i”
dedik, “Hak ve Kalite” dedik, “Dürüstlük ‹çinde Rekabet, ‹fl Birli¤i
‹çinde Büyüme” dedik, “Gönüllü Teflekküller” dedik, “Afl›r›
Borçlanma ‹flasa Götürür” dedik, “Adalet ve Özgürlü¤ün Hikayesi”
dedik, “Yüksek Ahlak - Yüksek teknoloji” dedik, “Bütün ‹nsanl›¤›n
Kurtuluflu Olmayan Bir Kurtulufl Bizim De Kurtuluflumuz Olamaz”
dedik. “Umutlar ‹stikbalde, ‹stikbal Köklerdedir” dedik. “Birlikten
Kuvvet Do¤ar” dedik: fiimdi de “Bu Ülke Daha Fazlas›n› Baflarabilir” diyoruz.

Yeni Dönem, Yeni Hedefler
2005 y›l›nda gerçeklefltirilen 14. Ola¤an Genel Kurulumuzun
iradesiyle seçilen yeni yönetimle birlikte MÜS‹AD’da yeni hizmet
dönemi bafllam›fl oldu. Yeni dönemde MÜS‹AD’›n ve üyelerimizin
güçlenmesi ve ülkemizin ekonomik ve sosyal sorunlar›na
çözümler üretilmesi konusundaki faaliyetlerimizi art›rarak devam
edece¤iz. Öz güveni yüksek, tak›m ruhunu benimseyen, yap›c›
diyalog içinde ve birlefltirici bir anlay›flla Derne¤imizi daha ileri
hedeflere tafl›ma azim ve kararl›l›¤› içindeyiz. Kal›c› eserler ve
tarihte iz b›rakan çal›flmalar yapmay›, baki kalacak bu kubbe
alt›nda bir hofl seda b›rakmay› amaçl›yoruz.
MÜS‹AD olarak biz planlar›m›z› buna göre yap›yoruz. Geçmiflte
oldu¤u gibi yeni dönemde de, toplumsal ve ülke menfaatlerimizi
ön planda tutarak, bir çözüm platformu oldu¤umuzun bilinciyle,
ülkemizin ekonomik ve sosyal geliflmifllik liginde üst s›ralara
ç›kmas›n› sa¤layacak faaliyetler ve projeler haz›rlayaca¤›z. Bu
konuda hükümet, di¤er siyasi partiler, bürokrasi, ifl dünyas›
kurulufllar›, gönüllü teflekküller ve medya ile yap›c› diyalog ve
iflbirli¤i içinde olaca¤›z. Görüfl ve önerilerimizi tüm kesimlerle
paylaflarak toplumsal bir sinerji oluflturmaya çal›flaca¤›z. MÜS‹AD
için oldu¤u gibi, Türkiye’miz için de iddial› olmak ve büyük
hedefler belirlemek durumunday›z. 3 Kas›m 2002 seçimleri
sonucunda kurulan AK Parti hükümetine “3Y ile (Yolsuzluk,
Yoksulluk ve Yasaklar) mücadele” hedefini önermifltik. Bugün,
yeni bir hedef daha önerme gere¤i ortaya ç›kt›. O da “3‹”
formülüdür. ‘3‹’nin bileflenlerini ise “‹stikrar, ‹stihdam ve
‹lerleme” oluflturuyor.
Önümüzdeki dönem Türkiye’nin en önemli gündemleri, siyasi
ve ekonomik istikrar›n› muhafaza ederek, her alanda yeniden
yap›lanma sürecini tamamlamak, iflsizli¤i azaltmak, yasaklar›

kald›rmak, ve büyüme - istihdam ihracat üçgeninde yüksek oranl›
sürdürülebilir art›fllar sa¤layarak, geliflmifllik liginde ilk 12 ülke
aras›na girmek olmal›d›r. Gelecekte dünyadaki rekabet yar›fl›nda
ayakta kalabilecek teknoloji ve katma de¤er yo¤un, dinamik, ve
yenilikçi sektörlere sahip olabilmek için mukayeseli
üstünlüklerimizin yeniden gözden geçirilmesi ve planlanmas›
gerekmektedir. Burada devletin regüle edici, düzenleyici ve
denetleyici olmas› esast›r. ‹ç ve d›fl tasarruflar›n, verimlilik ile
etkinli¤in artmas›, rekabetçi bir ekonomik yap› için zorunludur.

Geçmiflimiz Gelece¤imizin Kefilidir
MÜS‹AD’›n geçmifli gelece¤inin de kefilidir. MÜS‹AD’›n 15 y›lda
ortaya koydu¤u projelerin, görüfllerin ve çözüm önerilerinin
do¤rulu¤unun zaman içinde görülmesi ve bugün bir k›sm›n›n
uygulama safhas›nda olmas› da, bizim aç›m›zdan k›vanç verici
bir durumdur. Bu arada, 2 y›l önce kurulup h›zla büyüyen Genç
MÜS‹AD oluflumunun bir araya getirdi¤i dinamik ve coflku dolu
gençlerimizle de MÜS‹AD’›n gelece¤ini infla ediyoruz. 15.
y›ldönümümüzü idrak ederken, üyelerimizden çal›flmalar›m›za
daha fazla kat›l›m göstermelerini ve hem madden, hem de
fikren katk›da bulunmalar›n› istiyoruz. Yapacak çok iflimiz var.
Editörlü¤ü fiükrullah Dolu taraf›ndan yap›lan, “Yokufl Yukar›
Yüzüfl” adl› bu yay›nda; MÜS‹AD’›n 15 y›ld›r Anadolu giriflimcili¤ini
gelifltirmek için verdi¤i mücadeleyi, karfl›laflt›¤› engelleri, Türk
giriflimcili¤ine kazand›rd›¤› yeni aç›l›mlar› ve gelecek döneme
iliflkin yeni gündemi bulabilirsiniz.
Türkiye’mizin ümit vaadeden gelece¤ini birlikte infla etme yolunda
yüce Allah hepimizin yard›mc›s› olsun.
Sayg›lar›mla.

Sunufl

MÜS‹AD Yönetim Kurulu - 2005

MÜS‹AD 2005 Yönetim Kurulu: Dr. Ömer Bolat (Genel Baflkan), Hasan Büyükdede (Genel Baflkan Yard.), Yusuf Cevahir (Genel Baflkan Yard.),
Ömer Cihat Vardan (Genel Baflkan Yard.), Ali R›za Arslan (Genel Baflkan Yard.), Melikflah Utku (Genel Baflkan Yard.), Ali Gür, Ahmet Albayrak, Eyüp
Akda¤, Mehmet Akif Özyurt, Mustafa Tavasl›, N. Gazi M›s›rl›, Dursun Topçu, ‹lhan Soylu, Ömer Serdar Yeflil, Mahmut Dede, Hayati Bayrak, Nureddin
Nebati, Ali Can Cebeci, Musa Sucu, Nihat Alayo¤lu (Genel Sekreter), Özcan Tokel (Genel Sekreter Yard.).
Sektör Kurulu Baflkanlar›: Sadi Yalç›n (Enerji Sektör Kurulu), Yunus Aksu (G›da Sektör Kurulu), Reflat Ünal (Tekstil ve Deri Sektör Kurulu), Mehmet
Akif Varol (Makine ve Otomotiv Sektör Kurulu), Rahmi Korkmaz (Dayan›kl› Tüketim ve Mobilya Sektör Kurulu), Eyüp Akbal (Hizmet Sektör Kurulu),
‹brahim Güder (‹nflaat ve Yap› Malzemeleri Sektör Kurulu), Davut Kavrano¤lu (Bilgi Teknolojileri Sektör Kurulu), Mustafa Erdem (Bas›m-Yay›n-Ambalaj
ve Reklamc›l›k Sektör Kurulu), Selçuk Kaynarkan (Kimya-Maden-Metal Sektör Kurulu).

MÜS‹AD fiube Baflkanlar› - 2005
ADANA
Mehmet Aygün

ANKARA
fierafettin Karademir

ANTALYA
‹brahim ‹fllek

BALIKES‹R
fienol Durmufl

BANDIRMA
‹hsan Turgut

BURSA
Ahmet Özkul

DEN‹ZL‹
Mehmet Eyüpo¤lu

D‹YARBAKIR
A. Fikret Öcal

ELAZI⁄
‹brahim Gök

ERZURUM
Durmufl Akp›nar

ESK‹fiEH‹R
Harun Çetintürk

GAZ‹ANTEP
Enver M›hc›o¤lu

GEBZE
Kaflif fiahinkesen

‹NEGÖL
M. Akif K›l›ç

‹ZM‹R
Abdurrahman Çabuk

K.MARAfi
Ali Cilve

KAYSER‹
Celal Hasnalçac›

KDZ.ERE⁄L‹
Yusuf Karao¤lu

KOCAEL‹
Hasan K›rl›

KONYA
Selçuk Öztürk

MALATYA
Ahmet Çak›r

MERS‹N
M. Merter Salt

RIZE
Y›lmaz Çoruh

SAKARYA
Mehmet Arac›

SAMSUN
Savafl Güven

fi.URFA
Abdülkadir Canpolat
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Yoku

Bu y›l 15. kurulufl y›ldönümünü kutlayan MÜS‹AD’›n
geçmifli, bir yokufl yukar› yüzüflün hikayesidir. Çünkü
1829’lar›n sonuna do¤ru ortaya ç›kan, ‘Hayriye
Tüccarlar›’ndan beri korunan ve gelifltirilmeye çal›fl›lan
yerli giriflimcilik, 28 fiubat sürecinden sonra ilk defa
yapay dalgalarla h›z kesmifltir. Fakat ayakta kalabilmek
için bol bol tuzlu su içilmifl olmas›na ra¤men gemi
aç›k denizlere ulaflmay› baflarm›flt›r.

Üç taraf› denizlerle çevrili olmas›na ra¤men denizcilik kültürü
yeterince geliflmeyen ülkemizde, özellikle yaz aylar›nda s›k s›k
bo¤ulma vakalar›yla karfl›lafl›yoruz. Bo¤ulmalar›n büyük ço¤unlu¤u
da, dura¤an sularda gerçeklefliyor. Di¤er bir ifadeyle bir
yar›madada yaflayan insanlar›m›z yüzmeyi bilmiyor ve Allah’›n
suya verdi¤i kald›rma kuvvetine ra¤men durgun suyun üstünde
kalam›yorlar. Kald›rma kuvvetine ra¤men suyun üstünde
duramayanlar bir yana iflin tekni¤ini bilenler, azg›n dalgal›
ortamlarda, hatta akarsularda bile yüzebiliyorlar. Ancak dalgal›
ortamlarda ve akarsularda yüzebilmek için sadece teknik yeterli
de¤il, ayn› zamanda güç de gerekiyor. Mesela bir saatlik yüzme
sonucunda 70 kilo a¤›rl›¤›nda bir kifli ortalama 600 kalori yakarken,
60 kilo a¤›rl›¤›ndaki bir kifli 500 kalori yak›yor. Bu de¤erler
dura¤an sular için geçerli. E¤er dalgal› bir denizde veya akarsuda
yüzmek durumundaysan›z o zaman hem daha farkl› bir teknik

uygulamal›s›n›z, hem de daha çok kalori harcamal›s›n›z.
‹fl hayat›nda ayakta durabilmek, suyun üzerinde kalabilmeye
benziyor. Normal flartlarda bile ayakta durabilmek büyük beceri
gerektirirken, birilerinin yapay dalgalar oluflturdu¤u bir ortamda
varl›¤› sürdürebilmek önemli bir maharet haline geliyor. ‹flte
MÜS‹AD’›n kurulufl dönemine tekabül eden 15 y›ll›k geçmifli,
yapay dalgalarla mücadelenin hikayesidir.

Yapay Dalgalar Olmasayd›...
Kuruluflundan 4 y›l sonra yaflanan 1994 ekonomik krizinde
MÜS‹AD kurucular›, bir yandan kendi kurumlar›n› ayakta tutmaya
çal›fl›rken, di¤er yandan da MÜS‹AD cephesinde mücadele
verdiler. Ne olduklar› ve ne yapmak istediklerinden ziyade, ne
olmad›klar›n› ve ne yapmak istemediklerini anlatma gayretinde
oldular. Enerjilerini ve zamanlar›n› bu u¤urda harcad›lar. Çünkü
asl›-astar› olmayan bir tak›m ithamlara-yak›flt›rmalara muhatap
oldular. Bu süre zarf›nda ayakta kalabilme u¤runa bol bol tuzlu
su içmek durumunda kald›lar, ancak her fleye ra¤men gemi sa¤
salim denize aç›labilmeyi baflard›.
E¤er yapay dalgalar oluflturulmasayd›, geçen süre zarf›nda al›nan
mesafe daha fazla olabilirdi. Nitekim Kurucu Baflkan Erol Yarar,
fleytan tafllamaktan yeterince tavaf yapmaya vakit bulamad›klar›n›
belirterek flöyle diyor, “Biz kimseden bir fley beklemedik, ancak
fleytan tafllamaktan tam tavaf yapamad›k. Bizim eksik olan
yönümüz, siyasetle sivil toplum aras›ndaki köprüleri ciddi flekilde
kuramay›fl›m›zd›r. 15. y›l›nda MÜS‹AD, Türkiye’nin en yayg›n
gönüllü kurulufludur. Ama rüzgar tersine dönünce fleytan tafllama
Yokufl Yukar› Yüzüfl
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Genç’e göre Türkiye’de yerli giriflimcili¤i koruma ve gelifltirme
politikalar›n›n bafllang›c› 1829’lar›n sonuna do¤ru ortaya ç›kan,
‘Hayriye Tüccarlar›’na dayan›yor. ‹ktisadi dönüflüm, sanayi
devrimi ve ondan sonraki modern iktisadi büyüme sonucunda
Osmanl› reayas›ndaki Müslümanlarla Gayrimüslimler aras›ndaki
dengenin, bat› ile olan iktisadi iliflkilere paralel olarak Müslümanlar
aleyhine de¤iflti¤ini vurgulayan Mehmet Genç, yabanc›larla
birlikte yerli az›nl›k tüccarlara tan›nan imtiyazlar›n 1829’larda
Müslüman kesime de tan›nmas›yla oluflan, ‘Hayriye Tüccarlar›’
için, “Bat›n›n rekabeti karfl›s›nda yerli sermayedar oluflturman›n
ve onlar› koruman›n ilk giriflimidir” diyor.
durumunda kalmasayd› ve sivil toplumu hazmetmifl bir devletin
içinde olsayd› her halde 10 kat daha büyümüfl olurdu. Güçlü bir
dünya teflkilat› olabilirdi. Biz MÜS‹AD’›, Türkiye’de hiçbir
sivil toplum kurulufluna nasip olmayan, Türkiye merkezli
dünyan›n en büyüklerinden olacak bir ifladamlar› teflkilat›
seviyesine ç›karabilirdik. Davos benzeri organizasyon sistemlerini
kurabilirdik.
‹kinci olarak sanayici ile devlet aras›ndaki problemleri çözerek
onlar›n daha h›zl› büyümesini sa¤layabilirdik. Halbuki bunun
tam tersi olmufltur, engellenilmifltir. ‹flte Dost Sigorta olay›nda
oldu¤u gibi sabah›n erken saatlerinde ifladamlar›n›n evlerinden
al›nmas›n› Türkiye yaflam›flt›r. MÜS‹AD büyüdü¤ünde, ifladamlar›
geliflti¤inde yine bu ülke kazanacakt›, ancak bu görülemedi.
Fakat temel at›lm›flt›r. Bu sa¤lam temel üzerine inflaat
devam etmektedir.”

Afla¤›dan Yukar›ya Geliflen Giriflimcilik
MÜS‹AD’›n temsilcili¤ini yapt›¤› Anadolu giriflimcili¤i, Türk iktisat
tarihindeki yerli giriflimcili¤i koruma ve gelifltirme politikalar›ndan
farkl› uygulamalara muhatap olmufltur. ‹ktisat tarihçisi Mehmet

‘Hayriye Tüccarlar›’ giriflimi, Osmanl› döneminde ‹ttihat ve
Terakki yönetiminde temel politika halini ald›. Cumhuriyetin
kurucular› da ayn› politikaya sürdürdü. Prof. Ayfle Bu¤ra’ya göre
Cumhuriyetçilerin de üzerinde durduklar› en önemli nokta,
ulusal kalk›nmay› sa¤lamakta öncü rolü üstlenecek bir burjuvazinin
gelifltirilmesiydi. Baflka bir deyiflle, Cumhuriyet’i kuranlar›n amac›,
ekonomiyi millilefltirmeye yönelik bir programd›. Çünkü 1913
sanayi say›m›na göre, Türkiye’nin 1923 s›n›rlar› içinde her biri
10 ya da daha çok kifli çal›flt›ran ve imalat yapan iflyeri say›s›
sadece 560 idi. 53 kuruluflta ise istihdam say›s› 100’er kifliyi
geçmekteydi. Bunlar›n büyük bir ekseriyeti de yabanc›lar›n veya
onlar›n yurtiçindeki ifl orta¤› olan gayrimüslimlerindi.
‹flte bu gerekçeden hareketle, baflta kurucular olmak üzere
Cumhuriyet yöneticilerince de benimsenen politikalar neticesinde
Türkiye’de giriflimcilik, 28 fiubat sürecine kadar hep korunmufl
ve desteklenmifltir. Fakat bu destekler, flu anda bildi¤imiz teflvik
politikalar›ndan çok farkl› uygulamalard›. Mustafa Sönmez,
Türkiye’de özel teflebbüsün geliflmesinde devletin üstlendi¤i
rolü flöyle aç›kl›yor, “Bu sürece devletin katk›s› çok çeflitli biçimler
ald›. Önce sanayinin yolunu açt›, özel sektör ra¤bet göstermeyince,

onlara ticareti ve hizmet sektörünü b›rakt›, kendisi sanayici oldu.
Onlar sanayie girecek kadar palazlan›nca ellerinden tuttu. Ucuz
girdi, altyap› sa¤lad›, onlarla ortakl›klar kurdu, ucuz kredi, ucuz
döviz verdi. Vergi ba¤›fl›kl›¤›ndan gümrük korumac›l›¤›na çeflitli
teflvikler sa¤lad›. Ürettikleri mallara hemen al›c› oldu, kendi
kurulufllar›yla yapabilece¤i iflleri onlara yapt›rd›. D›flar›ya mal
sats›nlar diye dev boyutlu teflvikler sa¤lad›, yabanc› hükümetlere
ve firmalara karfl› onlara kefil oldu. Kârlar› azalmas›n arts›n diye
sendikalara k›s›tlamalar getirdi, grevleri yasaklad›.”
Ancak 28 fiubat 1997 sürecinde özellikle MÜS‹AD ve üyelerine
yönelik baz› tutumlar, yaklafl›k 200 y›ll›k destek politikalar›ndan
önemli bir farkl›l›k arzetmektedir.
Bundan dolay›d›r ki, Yrd. Doç. Dr. fiennur Özdemir, MÜS‹AD’›
ve temsil etti¤i giriflimcili¤i öncekilerin aksine, ‘Afla¤›dan
yukar›ya’ bir geliflim olarak tan›ml›yor. Sosyal olaylarda süreklili¤in
esas oldu¤unu belirten Yrd. Doç. Dr. fiennur Özdemir, geçmiflte
yukar›dan afla¤›ya iflleyen sürecin aksine MÜS‹AD’›n, ‘Afla¤›dan
yukar›ya’ geliflen bir hareket oldu¤una dikkat çekerek flunlar›

kaydediyor, “Temelde, Osmanl› klasik iktisad›n›n, eflitlik ve
adalete dayal› toplumsal dokudan kaynaklanan kültür/zihniyet
ve inanç çerçevesinin buna direnç göstermesi nedeniyle
baflar›s›zl›kla sonuçlanan Müslüman giriflimci yaratma
do¤rultusundaki (Yukar›dan) politikalar›n, zaman içinde iç ve
d›fl faktörlerin etkileflimlerinin oluflturdu¤u bir sentez sonuç
olarak afla¤›dan yukar›ya do¤ru gerçekleflmesinin canl› bir örne¤i
gibidir MÜS‹AD, ideal tip ya da model olarak”.

28 fiubat Bir Kamuflajd›
28 fiubat süreciyle Cumhuriyet tarihinde ilk defa sermayenin
renklendirildi¤ini belirten Prof. Dr. Osman Demir, Arfl. Gör.
Adem Üzümcü ile birlikte haz›rlad›¤›, “Türkiye’de Yaflanan Ara
Rejimlerin Ekonomi Aç›s›ndan De¤erlendirilmesi” bafll›kl›
makalede flunlar› kaydetmektedir: “Sonuç olarak, 28 fiubat
Sürecinin ekonomiye olumlu hiçbir katk›s› olmam›fl, tersine,
Türkiye’de ilk defa aç›k bir flekilde sermayenin renk
ay›r›m› yap›larak bir k›s›m yerli sermayenin yurtd›fl›na
ç›kmas›na ve özel SSY/GSMH’n›n azalmas›na sebep olmufltur.

Yokufl Yukar› Yüzüfl
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Zaten 28 fiubat 1997 süreci hiçbir ekonomik sorunu çözmeyi de
amaçlamam›fl, daha çok, meflru bir partiyi iktidardan uzaklaflt›rmay› ve gelecekte de böyle bir partinin beslenece¤i alan
bulmas›n› önlemeyi amaçlam›flt›r. Bununla birlikte, sürece katk›

ölçüde gizlemeyi baflard›. Oysa 28 fiubat, bütün bu görüntünün
ötesinde ve siyasî mücadelenin yan›nda, Cumhuriyet tarihi
boyunca ekonomik ve s›n›fsal bak›mdan ayr›cal›kl› bir kesimin,
bürokrasinin ve devletle organik iliflki içindeki büyük sermayenin,
yeni geliflen toplumsal güçlere karfl› giriflti¤i bir tasfiye operasyonu
olarak da okunabilirdi.

‘‹rticai veya yeflil sermaye’ olarak tan›nan
giriflimcilerin bu süreçte nas›l ambargoya tâbi
tutuldu¤u, kaç›n›n iflas etti¤i, hangi büyük
medya grubunun borçlar›n›n silindi¤i, hangi
büyük holdingin süreçten sermaye art›r›m›yla
ç›kt›¤›, onlar›n yönetim kurullar›na kimlerin,
‘Dan›flman’ olarak girdi¤i, hangi bankalar›n
neden art›k mevcut olmad›¤›n› ve onlar›n
yerini hangilerinin ald›¤› gibi sorular bugün
de cevap beklemektedir.”

... Bugün de 28 fiubat’› anlamak için yap›lmas› gereken, belki de
öncelikle onun iktisadî boyutuna bakmakt›r. ‘‹rticai veya yeflil
sermaye’ olarak tan›nan giriflimcilerin bu süreçte nas›l ambargoya
tâbi tutuldu¤u, kaç›n›n iflas etti¤i, hangi büyük medya grubunun
borçlar›n›n silindi¤i, hangi büyük holdingin süreçten sermaye
art›r›m›yla ç›kt›¤›, onlar›n yönetim kurullar›na kimlerin, ‘Dan›flman’
olarak girdi¤i, hangi bankalar›n neden art›k mevcut olmad›¤›n›
ve onlar›n yerini hangilerinin ald›¤› gibi sorular bugün de cevap
beklemektedir.”

sa¤layan her bir kurum ve kiflinin aç›kça ortaya konmayan farkl›
bir amac› da olmufl olabilir.”
28 fiubat sürecinde bütün medyada ana gündem maddesi yap›lan
Aczmendiler, cin ç›karma törenleri, ve baz› RP mensuplar›n›n
seçim s›ras›nda yapt›klar› konuflmalarla esas›nda birileri taraf›ndan
bir kamuflaj yap›ld›¤›n› vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Bekir Berat
Özipek ise, kimlerin neleri nas›l gizledi¤ini flöyle aç›kl›yor;
“De¤erler ve semboller düzeyinde kopar›lan bütün bu f›rt›na,
maddi iliflkiler alan›nda 28 fiubat’›n neleri de¤ifltirdi¤ini önemli

Dönemin Emniyet ‹stihbarat Daire Baflkan› Bülent Orako¤lu da,
daha sonra yazd›¤›, ‘Deflifre’ adl› kitapta 28 fiubat sürecinde
yap›lan kamuflaj› do¤ruluyor. Milli Gazete’den Muharrem
Coflkun’un aktard›¤›na göre Orako¤lu kitab›nda, 28 fiubat
sürecinin, baz› sermaye gruplar›n›n baz› askerleri yönlendirmesiyle
ortaya ç›kt›¤›n› belirterek flu yorumlara yer veriyor; "Özellikle 28
fiubat sürecinde, '‹rtica' yaygaras› koparanlar, bu u¤urda gerekirse
her fleyi yapmaya haz›r olduklar›n› söyleyenler, 'Yeflil' diye
isimlendirdikleri sermayeyi köfleye s›k›flt›r›rken, sermayenin di¤er
renkleriyle yak›n olmakta sak›nca görmemifllerdi. Acaba kim kimi
kullanm›flt›, irtica ile mücadele edenler sermaye sahiplerini mi,
yoksa Anadolu sermayesinden ürken büyük sermaye baz› askerleri
mi? Bugün ortaya ç›kanlar yaz›k ki ikincisini do¤ruluyor.
Türkiye'deki büyük sermaye kendi ç›karlar› u¤runda kendisine

rakip olan sermaye yükseliflini durdurmak için medyas›yla ve
di¤er tüm araçlar›yla baflar›l› bir manipülasyon yapm›flt›r."
(9 May›s 2003 Milli Gazete) Manipülasyon yapma gere¤i ortaya
ç›km›flt›r, çünkü sürecin devam›nda büyük soygunlar yap›lm›flt›r.
Hakikaten o zamanlar yaflanan hengamede kimsenin fark›na
varmad›¤›, ancak 2001 kriziyle birlikte aç›¤a ç›kan gerçeklere
göre Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunu gerçeklefltirilmifltir.
“Banka hortumlamas›” olarak literatüre geçen ve kimilerine göre
45, kimilerine göre ise 60 milyar dolar› bulan bir kaynak, kamuflaj
yapanlar ve ifl ortaklar› taraf›ndan iç edilmifltir.

Kaybeden Ülkemiz Oldu
Bütün bu yaflananlardan maalesef ülkemiz kaybetmifltir. Büyük
kayb› Devlet ‹statistik Enstitüsü’nün (D‹E) yeni kurulan flirketler
veritaban›ndan izlemek mümkün. 1997 y›l›nda, Cumhuriyet
tarihinin rekorunu k›rarak 67 bin 898’e ç›kan yeni kurulan flirket
say›s›, 28 fiubat yapay dalgas›ndan sonra yaklafl›k 10 bin düflüflle
1998’de 57 bin 377’ye inmifltir. Yaflanan büyük depremin de
etkisiyle 1999’da 27 bin 83’e kadar düflmüfltür. Öte yandan
kapanan flirket say›s› da, 1990’dan sonra ilk defa 949’a ç›km›flt›r.
‹flin daha hazin taraf›, kapanan flirket say›s›n›n bir sonraki y›l bin
584’e ç›km›fl olmas›d›r. Oluflturulan yapay tsunami etkisini dalga
dalga art›rarak ülke ekonomisini 2001 krizine sürüklemifltir.

Sonuçta kapanan flirket say›s› 2001’de 2 bin 464’e, 2002’de ise
3 bin 667’ye f›rlam›flt›r.
Bütün bunlar da gösteriyor ki, esas›nda kaybeden ülkemiz
olmufltur. Çünkü 1997’de kifli bafl›na gayri safi milli has›la büyümesi
sabit fiyatlarla yüzde 8,7 seviyesindeyken bir sonraki y›l 2,3’e,
1999’da ise -7,4’e inmifltir. 2001 y›l›nda ise 1946’dan sonraki
dönemde ekonomideki en derin küçülme yaflanm›fl ve kifli
bafl›na gayri safi milli has›la büyümesi sabit fiyatlarla yüzde –11,1
olarak gerçekleflmifltir. Bu düflüflte yaflanan büyük depremlerin
de etkisi olmufltur, fakat düflüflün 1997’den sonraki yapay dalgayla
bafllad›¤› önemli bir gerçektir. Di¤er bir ifadeyle fert fert bütün
millet yap›lan yanl›fl›n bedelini ödemifltir. Buna banka
hortumlamas›yla ortaya ç›kan maliyeti de ilave etmemiz gerekir.
E¤er 28 fiubat gibi yapay dalgalar olmasayd›, deprem gibi do¤al
dalgalar›n ekonomideki küçülme etkisi bu kadar derin
olmayabilirdi.

Uzlaflma Her Kesimin Faydas›na
“Dinci sermaye”, “Yeflil sermaye” ve “‹rticac› sermaye” gibi
tan›mlamalar›n, ulusal ç›karlardan ziyade sosyal kesim ç›kar›
gözeten bir nitelik tafl›d›¤›n› kaydeden Doç. Dr. Ömer Demir,
bu durumun devlet deste¤i ile geliflen ve korunan ‹stanbul
sermayesinin Anadolu sermayesine karfl› devlet elitini etkilemeye
Yokufl Yukar› Yüzüfl
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yönelik oldu¤unu vurguluyor. Bu tür giriflimlerin çat›flmaya yol
açt›¤›n› ve gereksiz yere ortam› gerdi¤ine dikkat çeken Dr. Ömer
Demir, flunlar› kaydediyor; “Böyle bir çat›flma, makro anlamda
tamamen ülke için bir kaynak israf› ile sonuçlanmaya mahkûm
gergin bir ortam meydana getirmektedir. ‹rticaî faaliyetleri

destekledikleri gerekçesiyle flirketlere illegal siyasal örgüte bask›n
yapar gibi muamele edilmesi bu gerginli¤in varabilece¤i uç
noktalar› göstermektedir.” Çat›flma yerine uzlaflman›n hem
sermaye gruplar›, hem de ülke için yararl› olaca¤›n› belirten Dr.
Demir, bunun gerekçesini flöyle aç›kl›yor; “Bir toplumda
üretimdeki yerini bölüflümde de muhafaza edebilen sosyal
kesimler, mevcut sistemi koruma ve devam›n› sa¤lama konusunda
kendilerinin de sorumluluk sahibi oldu¤unu hissedeceklerdir.
Bu nedenle Anadolu sermayesinin yükselifli, demokratik devlet
düzeni ve liberal ekonomik sistem için yeni ve kal›c›
etkileri olacak bir aç›l›m olarak görülmelidir. Dindarlar›n ulusal
zenginli¤in üretimine görece fazla katk›da bulunmalar›, onlardan
gelecek yeni taleplere ortam haz›rlamakla birlikte, bu talepler

ayn› zamanda onlar›n ortak yaflama alanlar›n› geniflletecek, farkl›
kesimler ile birlikte yaflama tecrübelerini güçlendirecektir.
Yükselen Anadolu sermayesi, böyle bir uzlaflman›n zorunlu maddi
temellerden birini oluflturmas› bak›m›ndan umut verici bir geliflme
olarak yorumlanmal›d›r. Ayr›ca ça¤dafl medeniyet seviyesini
yakalayabilmek için gerekli flartlar› (Psikolojik, dinî, sosyolojik
ve finansal) bünyesinde bar›nd›ran dinamik gücü temsil eden
Anadolu sermayesinin önünü t›kayacak uygulamalar Türkiye’yi
ça¤dafl ülke yapmay›p aksine marjinal bir Üçüncü Dünya ülkesi
konumunu pekifltirecek, küçülen pasta ve bozulan gelir da¤›l›m›
mevcut iktidar güçlerinin de rahat›n› kaç›racakt›r. Bu nedenle
yap›lmas› gereken ‹stanbul ile Anadolu sermayesini birbirine
eklemleyecek, yerel de¤erlerle bar›fl›k giriflimcilerin önünün
aç›lmas› ve rekabete dayal› piyasa ekonomisiyle, ço¤ulcu ve
özgürlükçü demokrasinin önündeki engellerin kald›r›lmas›d›r.
Uzun dönemde tüm taraflar için arzulanan ve muhtemelen de
yap›lacak olan budur.”

Merkezden Ba¤›ms›z Geliflen Giriflimcilik
MÜS‹AD’›n kuruluflunu takip eden y›llarda en çok tart›fl›lan konu,
bafltaki, “MÜ”nün neyi ifade etti¤iydi. Müstakilli¤in ilk harfleri
olan, “MÜ” kimilerince, “Müslüman”l›¤› ifade ediyordu. Kurucu
Baflkan Erol Yarar, Müslüman olarak tan›mlanman›n kendilerine
gurur verdi¤ini, ancak “MÜ”nün kas›tl› olarak Müslüman
anlam›nda kullan›ld›¤›n› belirtiyor. Çünkü birileri, “Müstakilli¤i”
anlamazl›ktan geliyor. Peki ama neyden ve kimden ba¤›ms›zl›k?
Cüneyt Ülsever, “Muhafakazar de¤iflimciler” olarak tan›mlad›¤›
yeni giriflimcili¤in ba¤›ms›zl›¤›n› flöyle aç›kl›yor; “Türkiye ,
tarihinde ilk kez merkezden beslenmeyen, ona ba¤l› olmayan
ba¤›ms›z bir müteflebbis s›n›f ile karfl›lafl›yor.” Ülsever, Anadolu
kökenli bu sermaye grubunun temel nitelikleri hakk›nda flu

MÜS‹AD’›n Ekonomi Bas›n› Baflar› Ödülleri Töreni

bilgileri veriyor: “Türkiye, tarihinde ilk kez devlet ayg›t›ndan
kopuk ba¤›ms›z bir müteflebbis s›n›f yarat›yor. Bu s›n›f
ço¤unlu¤u itibari ile, Anadolu’da yefleriyor! Rahmetli Turgut
Özal’›n 1980’lerin ortas›ndan beri açt›¤› “ihracata yönelik üretim”
yolunda ilerleyen bu s›n›f:
a) Kendi dinamikleri ile sermaye birikimini sa¤l›yor:
Bu s›n›f cumhuriyetin klasik ‹stanbul-Ankara ba¤›ndan
kopuk , merkez-d›fl› kalm›flt›r ve tamamen kendi kiflisel
at›l›mlar› ile geliflmektedir.
b) ‹flbirlikçi kapitalizmin devlet rant›ndan faydalanam›yor: Merkezden kopuk bu s›n›f ülkede egemen
“devlet eli ile zengin yaratma” politikalar›ndan nasibini
almam›fl, devlet taraf›ndan de¤il desteklenmek,
kösteklenmifl bir s›n›ft›r. Hem ödedi¤i vergileri iflbirlikçi
kapitalizme kapt›r›yor hem de merkez, “hayat tarz›na” bile
kar›fl›yor. Hatta zaman zaman onu “rejim düflman›” olarak
görüyor.
c) ‹hracat merkezli üretim yapt›¤› için d›fl dünyaya
çok aç›k: Turgut Özal bu s›n›f› “ihracat› destekleme
politikalar›” çerçevesinde oldukça teflvik etti. Bu insanlar
da genellikle manevi, zaman zaman maddi olan bu teflvikleri
çok iyi de¤erlendirdiler. Ortado¤u’ya, Rusya’ya, Kuzey
Afrika’ya , hatta Avrupa’ya mal ve hizmet satmay›; bu
pazarlar› hedeflemeyi ö¤rendiler.
d) ‹slami yaflam tarz›na s›k› s›k›ya ba¤l›lar:
Anadolu’daki hakim hayat tarz›na, dolay›s› ile ‹slami

geleneklere s›k› s›k›ya ba¤l›lar. Zaten, 28 fiubat’ta da bu
yönleri ön plana ç›kar›larak, ‹stanbul-Ankara ittifak›na karfl›
yükseltebilecekleri itiraz kesilmeye çal›fl›ld›.
e) Babalar ça¤dafl e¤itim almam›fl olsalar da; o¤ullar
(hatta k›zlar) ça¤dafl e¤itimin en yüksek seviyesi ile
donanm›fllar: Gelenekçi babalar e¤itim almam›fllar ama
o¤ullar›n›, hatta k›zlar›n› Avrupa’da, Amerika’da okutuyorlar.”

MÜS‹AD, ‹slâm Tarihinde Bir ‹lk
Taha Akyol’un, Londra'da ç›kan Arapça, "fiark'ul Evsat"
gazetesinden Haflim Salih'in "Türkiye baflard›, ya biz?" bafll›kl›
makalesinden aktard›¤›na göre yazar, "Türkiye'nin tecrübesinden
yararlanal›m" diyor. Toplumsal olaylar›, tarihi kökeni ve sosyolojik
süreciyle birlikte yorumlamas›yla dikkat çeken Taha Akyol, Arap
yazara ilham veren Türkiye’deki geliflmeyi flöyle yorumluyor,
“ARAPLAR, Abbasilerden sonra güçlü devletler kuramad›lar, bu
yüzden afliret gelenekleri yeterince k›r›lamad›. Hukuku
uygulayacak, reformlar› yapacak devlet kurumlar› oluflmad›.
Türkiye ise Selçuklu ve Osmanl› sayesinde bu imkâna sahip oldu.
Osmanl›, afliretleri da¤›tt›, göçebeli¤i çok büyük ölçüde ortadan
kald›rd›. Güçlü devlet kurumlar› kurdu. 19. yüzy›lda bu kurumlar›
modernlefltirmeye bafllad›. Cumhuriyet, Osmanl›'dan devrald›¤›
ordu, yarg›, sivil bürokrasi ve maarif gibi kurumlar› kullanarak
ink›laplar› yapt›. Modernleflen bu hukuki ve kurumsal çerçevede,
ekonomiyi ve sosyal görgüyü gelifltirecek, ‘Giriflimci orta s›n›f’
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19. yüzy›l sonlar›ndan itibaren geliflmeye bafllad›, Cumhuriyet
bunu destekledi, 1950'lerde h›zland›, 1980'lerde, ‘D›fla aç›k,
rekabetçi orta s›n›f’ dönemine girdik. Bugün 60 milyar dolardan
fazla sanayi ihracat› yap›yoruz. Geliflen giriflimci orta s›n›f›yla ve

baflard›¤› reformlarla Türkiye yabanc› sermaye için de yat›r›m
alan› haline geliyor. Araplarda ise petrol zenginli¤i, ‘Giriflimci
orta s›n›f’ yaratm›yor, Fareed Zakaria'n›n gösterdi¤i gibi, ‘Petrol
feodalizmi’ yarat›yor.” (06 Ocak 2005 Milliyet)
Her fleye ra¤men MÜS‹AD’›n ‹slâm tarihinde bir ilk olmay›
baflard›¤›n› vurgulayan Taha Akyol, Çerçeve Dergisi’nin Mart’05
say›s›nda bunun gerekçesini flöyle aç›kl›yor: “Türkiye’de yerli ve
yabanc› dilde MÜS‹AD hakk›nda yap›lm›fl pek çok araflt›rma var.
Türkiye’de muhafazakarlar, MÜS‹AD çat›s› alt›ndaki, ‘Giriflimci
Orta S›n›f›’ oluflturuyorlar. Dolay›s›yla MÜS‹AD, Türkiye’de
muhafazakar modernleflmenin bir kurumudur. Bunlar,
Türkiye’nin geleneksel ve dini-‹slâmi de¤erlerini koruyorlar.
Bununla birlikte bir mahalle imam› gibi yaflam›yorlar. ‹fl hayat›nda

Ortaça¤ esnaf› gibi düflünmüyorlar. Bunlar modern bir müteflebbis
olarak dünya ile çeflitli ticari iliflkileri var. Kâr ve yat›r›m hesab›
yan›nda pazarlama yap›yorlar. Bunlar›n hepsi modern faaliyettir.
Sosyolog Max Weber’in söyledi¤i anlamda bir rasyonelleflmeyi
ortaya koyuyorlar.
Ayn› zamanda bunlar dindar. Bütün dinler tarihte köylülerin,
askerlerin dini olmufltur. Ama H›ristiyanl›k, Avrupa’da sosyoekonomik geliflmeler neticesinde ‹slâm’dan önce orta s›n›f›n
dini haline gelmifltir ve bununla büyük de¤iflime u¤ram›flt›r.
Bütün ‹slâm tarihinde ilk defa Türkiye’de ‹slâm, tarihte oldu¤u
gibi uleman›n, askerlerin, gazilerin ve köylülerin dini olmakla
birlikte, flimdi ‘Giriflimci Orta S›n›f›’n dini oluyor. Bu çok büyük
bir de¤iflmedir. Bu de¤iflmenin d›fla vuran, vitrine ç›kan
görüntülerinden en önemlisi MÜS‹AD’d›r. ‹slâm tarihine
bakt›¤›m›zda, daha beri gelip 50-100 sene öncesine bakt›¤›m›zda
MÜS‹AD gibi bir kurumun olmad›¤›n› görüyoruz.”
Herfleye ra¤men MÜS‹AD, Türk giriflicimli¤ine önemli aç›l›mlar
kazand›rmay› baflarm›flt›r. Bunlar›n neler oldu¤unu ilerleyen
sayfalarda görebilirsiniz.
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15 YIL, 15 ‹LKE
1 - TEVH‹D, 2 - TEFEKKÜR, 3 - TERT‹P,
4 - TERAKK‹, 5 - TEfiEBBÜS, 6 - TAKIM,
7 - TAHAYYÜL, 8 - TASAVVUR, 9 - TEDB‹R,
10 - TASARRUF, 11 - TEMK‹N, 12 - TAR‹H,
13 - TÖRE, 14 - TEVAZU, 15 - TAKVA

5 May›s 1990.
So¤uk Savafl bitmifl, ama “S›cak Bar›fl” bafllamam›flt›...
So¤uk Savafl’›n sonu, Bat› dünyas›n› sarhofl etti...
Bat›n›n kâhinleri “tarihin sonu”ndan söz etmeye bafllad›lar.
Güya insanl›¤›n ideolojik aray›fl› bitmifl, en ideal yönetim biçimi
olan Liberal Demokrasi olgunlaflm›flt›.
Bat›-d›fl› toplumlar, kendi geçmifl ve geleneklerini reddetmeli,
bu ideal sistemi al›p uygulamal›yd›lar...
Çok çekici fakat tarih-d›fl› bir davetti bu.
Tezgâhtar ideologlar›n aksine, ciddi tarihçiler, liberalizmin tekelcikapitalizmi meflrulaflt›rmaya çal›flt›¤›n› söylüyorlard›.
Kapitalizm, insanl›k tarihinin en adaletsiz sistemiydi.
Serbest Piyasa görüntüsü alt›nda gerçek rekabeti bo¤an, dünya
servetinin dörtte üçünü, dünya nüfusunun binde birine ülefltiren
bir sistem.
Bat›-d›fl› dünyadaki yerel demokrasi ve özgürlük hareketlerini
sabote edenler, iflte bu binde birlik az›nl›kt›...
Böyle bir ortamda gerçek ba¤›ms›zl›¤›n “Birlik” yani TEVH‹D
içinde, ekonomik ve ahlaki kalk›nmayla olaca¤›na inananlar, 5
May›s 1990’da MÜS‹AD’›n temelini att›lar.
MÜS‹AD’›n kurulufl amac›, sadece Anadolu ve ‹slam dünyas›n›n
de¤il, bütün insanl›¤›n önünü açacak bir yürüyüfle ç›kmakt›.
“Bütün insanl›¤›n kurtuluflu olmayan bir çözüm, bizim
de kurtuluflumuz olamaz!”
Yürümek, TEFEKKÜR ve TERT‹P, yani derin düflünce ve düzen
sayesinde insanlar› hedefine ulaflt›r›r.
Düflünmeden yürümek, uçuruma do¤ru yol almakt›r.
Tertipsiz, düzensiz yürümekse toplumlar› kaosa sürükler...

MÜS‹AD kervan› tefekkür ve tertip üzere yola revan olup, üyelerini
sistemli çal›flmalarla d›fla aç›p bilinçlendirirken; TÜRK‹YE kervan›
da tefekkür ve tertipten o kadar uzaklafl›yordu.
1980 öncesinden hiç ders almayan basiretsiz siyasetçiler, bir
yandan ülkeyi yönetilemez hale getirirken, di¤er yandan tarihin
benzerini görmedi¤i bir soygunun bafl oyuncular› oldular.
Yüksek reel faizli iç borçlanma ile, ülkeye 15 y›lda tam 300 milyar
dolar kaybettirdiler!
Birçok ülke ak›l almaz derecede ilerleme kaydederken,
Türkiye hem ekonomik, hem siyasî bak›mlardan geriye gitti.
Geliflme, yani TERAKK‹, modern dünyan›n kutup y›ld›z›...
Ne var ki, sadece nereye gidece¤ini ve nas›l gitmesi gerekti¤ini
bilen toplumlar geliflirler.
Terakki, ak›l ile gönlün, düflünce ile inanc›n birli¤inden do¤ar.
Terakki ümidi kalmayanlar, ya “medeniyetler çat›flmas›” icat eder
veya küresel çat›flmac›lara hizmet ederler.
MÜS‹AD üyeleri ne Bat›n›n kâhinlerini ciddiye ald›lar, ne 28
fiubat flahinlerini...
Ç›nar›n çürük dallar›n› buday›p, yürüyüfllerine sab›r ve TAKVA
ile devam ettiler.
Biliyorlard› ki, ilerleme ancak TEfiEBBÜS ruhu ile gerçekleflebilir.
Müteflebbis ise, sorumluluk duygusu olan insand›r. Kendini
milletine ve insanl›¤a karfl› sorumlu hissetmeyenler, ciddi
dönüflümlere önayak olamazlar.
Ciddi toplumsal dönüflümler TAKIM oyunu ile gerçekleflir.
Tak›mlar› baflar›ya götürense TAHAYYÜL ve TASAVVUR
gücüdür.
Tahayyül, toplumlar› kanatland›r›r.
Tasavvur, nereye, nas›l konacaklar›n› gösterir...
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Hayal gücü k›t olanlar, mevcut düzenlerin kölesi olur.
Hayallerini somut planlara dökemeyenler ise, hava
boflluklar›nda kaybolur.
11 Eylül’le ortaya ç›kan küresel terörü en çok sevenler, çat›flma
yanl›lar› oldu.
Küresel S›k›yönetim ilan edip, Avrasya’n›n kalbini iflgale bafllad›lar.
Türkiye’de ise faizci terör 2001 krizine yol açt›.
Ülkemiz son 50 y›l›n en zor günlerini yaflamaya bafllad›.
MÜS‹AD üyeleri o karanl›k dönemi TEDB‹R ile aflt›lar.
Verimliliklerini artt›r›p, lokmalar›n› paylaflt›lar.
Ne “‹stanbul Yaklafl›m›” diye yabanlara el açt›, ne de reel üretim
meydan›ndan kaçt›lar.
“Yüksek Ahlak, Yüksek Teknoloji” ilkesini bayraklaflt›ran MÜS‹AD
üyeleri, hem bireysel bilinci, hem de ortak ç›kar› yans›tan
TASARRUF ile kendi ayaklar› üzerinde durmay› baflard›lar.
‹lkeleri, en büyük kâr›n “‹lkeli Yaflamak” oldu¤uydu.

2005 y›l›nday›z...
Bütün kay›p ve ihmallere ra¤men,
Türkiye, Avrasya’n›n merkez ülkesi olarak tarih sahnesindeki
yerini al›yor.
So¤uk Savafl döneminde ABD’nin basit bir müttefik sayd›¤›,
Rusya’n›n muhatap almad›¤›,
Avrupa’n›n ise uza¤›nda tuttu¤u Türkiye; flimdi kendi çizgisini
ar›yor.
Türkiye kendisi oldukça, küresel de¤eri art›yor.
ABD, AB ve Rusya’n›n muhatab› olabiliyor.
Kararl› ve TEMK‹Nli bir muhatap...
Kendi gündemi olan bir muhatap...
Bir millet için kendisi olman›n yolu, yurdunu bulmakt›r.
Milletin yurdu TAR‹H’tir.

Geliflmeler gösteriyor ki, ne Kerkük Erzurum’suz yaflayabilir,
ne Ba¤dat ‹stanbul’suz.
Beflerî co¤rafyan›n dinami¤i petrol kuyular› de¤il,
TÖRE; yani ortak de¤er ve ideallerdir.
Töre bilinci yapay ayr›l›k duvarlar›n› y›kacak, küresel ya¤mac›lar
‹slam yurdundan er geç ç›kacakt›r.
16 Nisan 2005. MÜS‹AD 15. y›l›n› kutluyor,
Türkiye Cumhuriyeti 82., Türk devleti 934. y›l›n›...
Büyük komutan Alparslan 1071’de Anadolu’nun kap›lar›n›
Türklere açarken; o¤lunun ad›nda ebedî bir vizyonu özetliyordu:
Melikflah...
“Ey o¤ullar›m! Hem MEL‹K, hem fiAH olacaks›n›z. Arab›n ve
Fars’›n yönetim gelene¤i sizinle zirveye ulaflacak!”
Osmano¤ullar› buna Bizans’›n miras›n› kat›p; Han, Hakan, Melik
ve fiah’a KAYZER ünvan›n› da eklediler.
Ve 800 y›l boyunca Araptan Kürde, Ermeniden Ruma kadar
72 milleti maharetle bir arada tuttular.
Medeniyet, sömürüsüz bir arada yaflama ve yaflatma sanat›d›r...
MÜS‹AD üyeleri kendilerini bu de¤er ve ideallerin mirasç›s› sayarlar.
Davran›fllar›na yön veren ana ilke TEVAZU’dur.
Helal kazanç peflinde, sab›rl› ve mütevazi kofltururlar.
MÜS‹AD, müstakil sanayici ve ifl adamlar› toplulu¤u...
Müstakil yani ba¤›ms›z olmak, Allah’tan baflka her fleyden kendini
ay›rmak, hiçbir yoldan ç›karma tahrikine kap›lmamakt›r.
Bu da TAKVA ilkesidir...
15 Y›l 15 ilke...
Hepsinin kokusunu tafl›yor bu ülke. Tevhid’le bafllad›k,
Takva’yla bitirdik.Bunlar olmasayd›, kendimizi yitirirdik.
Ebediyen yaflamal› bu temiz ad: Bilgi ve erdem kalesi,
MÜS‹AD.

M S‹AD Kimli¤inin Unsurlar›
Uzun y›llar Çerçeve dergisinin ve MÜS‹AD yay›nlar›n›n genel yay›n yönetmenli¤ini yürüten Erhan
Erken, bir ifladam› olmas›na ra¤men entelektüel derinli¤i ile dikkat çekiyor. ‹fl dünyas›ndaki
de¤iflim ve dönüflümü entelektüel bir ifladam›n›n penceresinden de¤erlendiren Erhan Erken,
MÜSAD Bülteni’nin 33. say›s›nda MÜS‹AD kimli¤ini oluflturan unsurlar› aç›kl›yor. ‘Genel yay›n
Yönetmeni’nden köflesindeki, “MÜS‹AD: Bir Kimlik Tan›mlamas›” bafll›kl› de¤erlendirmesinde
Erhan Erken, MÜS‹AD misyonunun karakteristik özelliklerini flöyle s›ral›yor;

• Bizler, hür teflebbüsü savunan, giriflimci ruha sahip ifl adamlar›y›z.
• Mensubu oldu¤umuz derne¤in, müstakil (ba¤›ms›z) s›fat›n›n önemli oldu¤una inan›yoruz.
• Kamu ile iliflkilerimizde, millet mal›n›n emanet oldu¤u bilinci ile hareket etmeyi temel ilkelerimizden
biri olarak kabul etmekteyiz.
• Milletin ba¤r›ndan ç›km›fl›z, onun de¤erlerine önem veriyoruz.
• Bu ülkede yaflayan insanlar›n diline, kimli¤ine, kültürüne, tarihine sayg›l›y›z.
• Ülkemizin de müstakil (ba¤›ms›z) kalmas›n› istiyoruz.
• Ba¤›ms›zl›¤›n, ülkemizin büyük devlet olma gelene¤inin tabii bir uzant›s› oldu¤una inan›yoruz.
• Ülkemizin küresel bir güç olma potansiyeline sahip oldu¤unu, bu yüzden uluslararas› iliflkilerde bu
hedefe uygun politikalar izlenmesini önemsiyoruz.
• Savundu¤umuz de¤erlerin, ço¤unlu¤un de¤erleri oldu¤unun bilincindeyiz.
• ‹ktisadi hayatta tekelleflmeye, aç›k ve gizli sömürüye karfl›y›z.
• Ülkemizde ve tüm dünyada mevcut ve hâkim olan faizli bankac›l›k sistemi d›fl›nda, hakkaniyetli finansman
sistemlerinin bulundu¤una inan›yoruz.
• Sermayenin tabana yay›lmas›n›n, halka aç›k flirketlerin ço¤almas›n›n, spekülasyondan ar›nd›r›lm›fl ve
iflleyifli iyi denetlenen hisse senedi ve borsa sisteminin geliflmesinin, risk sermayesi ve bunlara benzer
yap›lar›n, alternatif finansal yöntemler olarak, hem ülkemiz hem de insanl›k için müspet aç›l›mlar
sa¤layaca¤›n› savunuyoruz.
• Kazan›rken hakka ve adalete uygun, harcarken de israftan kaç›nan bir çizgi tutturman›n gerekli oldu¤unu
düflünüyoruz.
• Bizim gibi düflünmeyen insanlarla da has›m olarak de¤il; birbirimizi anlayabilecek ortamlar içinde
bulunabilmeyi istiyoruz.
• Ekonomik olarak yaln›zca güçlü olman›n, tek hedefimiz olmamas› gerekti¤inin alt›n› çiziyoruz.
• Allah ile, di¤er insanlar ile, tüm çevre ile ve tabiî ki kendisiyle bar›fl›k bir denge içinde, her günümüzü
bir öncesinden daha iyi hale getirme çabas›n›n çok daha tercih edilir bir hedef olmas› gerekti¤ini
savunuyoruz.
• Önce büyüme sonra eflitlik de¤il, insanlar›m›za f›rsat eflitli¤inin sa¤land›¤› bir ortam içinde büyüme
yanl›s›y›z.
• Mal›n›, sözünü ve fiilini yerinde harcayan, cömert ve kibirden ar›nm›fl insanlarla toplumun kolektif olarak
zenginleflece¤ine inan›yoruz.
• MÜS‹AD, bu ana temalar etraf›nda kenetlenmeyi ülkü edinen insanlar›n oluflturdu¤u bir kurumdur. Her
hal ve flartta bu temalar›n var olmas› gerekti¤ini savunmaktad›r.
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Viyana bozgunundan sonra yeniden

D›flar›ya Yönelen Giriflimcilik

‹thalat› teflvik edip ihracat› kontrol eden
Osmanl› iktisat sistemine bir de ikinci
Viyana kuflatmas›ndan sonra sürekli geri
çekilme eklenince Türkiye’de içe dönük
bir ekonomi ve bak›fl aç›s› olufltu. Ancak
1980’lerde Özal’›n bafllatt›¤› ihracata
dayal› büyüme modeli ile ufuklar yeniden
d›flar›ya çevrildi. Özal’›n bafllatt›¤› süreci
MÜS‹AD gelifltirdi, Anadolu’ya yayd›.

‹ktisat tarihçisi Mehmet Genç, Osmanl› iktisat sisteminin üç
temel unsura dayand›¤›n› kaydediyor. Bunlar; Fiskalizm,
gelenekselcilik ve ‹afle (provizyon) olarak s›ralan›yor. Fiskalizmde
esas, devlet hazinesinin gelirlerini azamiye ç›karmak, giderlerini
ise asgariye indirmek iken gelenekselcilikte, sosyal ve iktisadî
iliflkilerde yavafl yavafl oluflan dengeleri, e¤ilimleri mümkün
mertebe muhafaza etme, de¤iflme e¤ilimlerini engelleme ve
herhangi bir de¤iflme ortaya ç›kt›¤› taktirde, tekrar eski dengeye
dönmek üzere de¤iflikli¤i ortadan kald›rma iradesini hakim
k›lmakt›r. Üçüncü unsur iafleye göre ise, iktisadi faaliyetin amac›,
insanlar›n ihtiyac›n› karfl›lamakt›r. Burada temel hedef, üretilen
mal ve hizmetlerin mümkün oldu¤u kadar bol, kaliteli ve ucuz
olmas›, yani piyasada mal arz›n›n mümkün olan en yüksek
düzeyde tutulmas›d›r.

Osmanl›’da Esas Olan ‹thalatt›
‹afle ilkesini geçerli k›labilmek üzere Osmanl› devleti ekonomide
mal arz›n› bollaflt›rmak, kalitesini yükseltmek ve fiyat›n› düflük
tutmak için üretim ve ticaret üzerinde s›k› flekilde yürütülen bir
müdahalecili¤i benimsemifltir. Bu ilkeye dayanan iktisadi politika
için ihracat, üretim faaliyetlerinin hedefi olamazd›. ‹thalat ise
mümkün oldu¤u kadar serbest olmal›yd›; çünkü mal arz›n›
bollaflt›r›yordu. K›sacas› d›fl ticarette, “‹hracat› zorlaflt›r›c› ve
k›s›tlay›c›, ithalat› ise kolaylaflt›r›c› ve teflvik edici” bir anlay›fl
hakimdi. Bu anlay›fl›n temelinde de Osmanl› yönetiminin reayay›
(Toplumu) Allah’›n bir emaneti gibi görmeleri yatmaktad›r.
Mehmet Genç, bunun gerekçesini flöyle aç›kl›yor; “Osmanl›
Devleti, kendi yaflad›¤› ça¤›n flartlar› içinde yönetti¤i kitlelere
azami refah› sa¤lamay› kendine ilke edinmifltir. Onlar›n müreffeh
olmalar›n› sa¤lamak için ihracat› kontrol ediyor, ithalat› da afla¤›
yukar› serbest b›rak›yordu. ‹hracat› kontrol ediyordu, çünkü
sanayi devrimi öncesinde bütün ülkelerde mal k›tl›¤› yaflan›yordu.

Bu nedenle, bir memlekette üretilen ürünlerin önce o memleketin
ihtiyac›n› karfl›lamas›, ondan sonra fazlal›k varsa onun d›flar›ya
gönderilmesi temel politikayd›.”

‹thalat Teflvi¤i: Kapitülasyonlar
Yüzy›llar sonra Osmanl› ekonomisinin çöküflüne neden olan
kapitülasyonlar da iflte bu temel anlay›fltan dolay› verilmiflti. Di¤er
bir ifadeyle kapitülasyonlar, yabanc›lar›n ithalat yoluyla Osmanl›
topraklar›na daha fazla mal getirip satmalar› için verilmifl
teflviklerdi. Piyasaya arz›n yetersiz oldu¤u sanayi devremi öncesi
bu politika faydal›yd›, fakat sanayi devrimini takip eden süreçte
iktisadi dönüflümle birlikte kitlesel üretim bafllay›nca durum
de¤iflti. Çünkü fabrikasyon üretimle üretim problemini çözen
bat›l›lar, kapitülasyonlar›n kendilerine tan›d›¤› imtiyazlarla Osmanl›
devletini bir aç›k Pazar haline getirdiler.
Bu nedenledir ki, 1700 ile 1800 y›llar› aras›nda Osmanl› d›fl ticareti
en az 3-4 misli büyüdü. 1800-1900 aras› ise belki 10 misli artt›.
Makine yap›m› ve maliyeti daha düflük ürünler her geçen gün
pazara daha fazla miktarda girince el eme¤ine dayanan Osmanl›
üretim sistemi çöktü. Bu çöküflte maliyet faktörü kadar etkili
olan bir di¤er unsur da, Osmanl› esnaf sisteminde pazarlama
anlay›fl›n›n geliflmemifl olmas›d›r. Pazarlama anlay›fl›n›n
geliflmemesine ise eme¤ine dayanan s›n›rl› üretim ve devletin
kâr hadlerindeki kontrolü etken olmufltur. Di¤er bir ifadeyle
üretim kapasitesi ve kâr marj› s›n›rl› oldu¤u için Osmanl› esnaf
sisteminde talebi art›rmaya yönelik pazarlama düflüncesi
geliflmemifltir. Oysa sanayi devrimi ile seri üretimi baflaran bat›l›lar,
artan ürünlerine müflteri bulabilmek için pazarlama tekniklerini
gelifltirmifl ve etkin bir flekilde kullanm›fllard›r. Osmanl›
topraklar›na pazarlama ve da¤›t›mda ise gayrimüslim az›nl›klar›
kendilerine ifl orta¤› edinmifllerdir.
‹çe De¤il, D›fla Aç›k Giriflimcilik
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krize girmifltir. ‹flte bu noktada devreye giren Turgut Özal,
1980’lerden sonra ihracat seferberli¤i bafllatm›flt›r. Esas›nda
Turgut Özal, sadece Cumhuriyet de¤il tüm Türk iktisat tarihi
aç›s›ndan devrim say›labilecek bir aç›l›m yapm›flt›r. Çünkü yukar›da
‹ktisat Tarihçisi Mehmet Genç’ten aktard›¤›m›z gibi Osmanl›
‹ktisat sisteminin üç temel unsurundan birisi, “‹afle”ydi. Yani
ithalat› esas alan bir anlay›flt›. Zaman› için çok anlaml› ve geçerli
olan bu anlay›fl, sanayi devriminden sonra hükmünü kaybetmesine
ra¤men sürdürülmüfltür. Bu bak›mdan Özal, yüzy›llarca ithalat
esasl› yürüyen ticaretimizi ihracat öncelikli bir sürece sokmufltur.
MÜS‹AD’›n Cidde Ticaret Odas›’yla Görüflmeleri

‹thalat Acentac›l›¤›ndan
‹hracat Seferberli¤ine...
Osmanl›n›n tarihe kar›fl›p Cumhuriyet kuruldu¤unda, Ermeni
ve Rumlar›n büyük k›sm› ülke s›n›rlar› d›fl›nda kalm›flt›. Dolay›s›yla
Ermeni ve Rumlardan boflalan yabanc› firma acental›klar›n› Musevi
ve Türkler üstlenmeye bafllad›. Sonuç olarak Cumhuriyet
kuruldu¤unda Türk ifl dünyas›n›n genel görünümü, yabanc›
mallar›n›n yurtiçi pazarlama ve da¤›t›m›n› yapmaktan ibaretti.
Daha sonra gelifltirilen ‹thal ‹kameci Sanayileflme (‹‹S) politikalar›
do¤rultusunda ithal edilen ürünler yurtiçinde üretilmeye baflland›.
Buna göre yerli sanayii gümrük duvarlar› arkas›nda korunuyor
ve geliflmesi için her türlü teflvik unsuru cömertçe
kulland›r›l›yordu. En az›nda ülkede tüketilen ürünlerin yerli
sanayii taraf›ndan üretilmesini sa¤lamak için uzun y›llar ‹‹S
formülü uygulanm›flt›r. 1980’lere gelindi¤inde üretim konusunda
bir hayli mesafe al›nm›flt›. Fakat bu sefer yeni bir problem ç›km›flt›r,
o da pazarlama ve sat›fl. Yurtiçi talebin üstünde üretim kapasitesine
eriflen sanayii, üretti¤ini yurtd›fl›na pazarlay›p satamad›¤› için

Özal Bafllatt›, MÜS‹AD Gelifltirdi
Turgut Özal, mevzuatla ihracat›n önünü açm›fl ve cazip teflvikler
veriyordu, fakat ifl dünyas› bunu realize edecek tecrübeye sahip
de¤ildi. Çünkü bunun için gerekli pazarlama-sat›fl anlay›fl› henüz
geliflmemiflti. Osmanl› döneminde sistemin ihracat› k›s›tlamas›
yurtd›fl›na, kâr hadlerini s›n›rlamas› da yurtiçine yönelik pazarlamasat›fl prati¤inin geliflmesinin önündeki en büyük engel olmufltur.
Cumhuriyet döneminde ise korumac› politikalar ayn› rolü
üstlenmifltir. Bu durumun fark›nda olan Özal, yurtd›fl› gezilerine
ifladamlar›n› da dahil ederek onlara d›fla yönelik bir ufuk ve
vizyon kazand›rmaya çal›flm›flt›r. Fakat yüzy›llard›r süregelen bir
anlay›fl›n aksine bir davran›fl› gelifltirmek öyle kolay olmam›fl,
zaman alm›flt›r.
Özal’›n bafllatt›¤› bu süreci, 1990’da kurulan MÜS‹AD devam
ettirmifl ve gelifltirmifltir. Erol Yarar liderli¤inde bir araya gelen
Ali Bayramo¤lu, Nat›k Akyol ve fiekib Avda¤›ç gibi öncü flahsiyetler
taraf›ndan kurulan MÜS‹AD, özellikle kendine yön arayan Anadolu
giriflimcili¤i için bir mihmandar rolü üstlenmifltir. Esas›nda ikinci
nesil giriflimcili¤i temsil eden MÜS‹AD kurucu üyelerinin
formasyonlar› da üstlendikleri misyona uygundu. Çünkü

MÜS‹AD Heyetinin Balkanlar ‹fl Gezisi

MÜS‹AD Malezya’da

Türkiye’de birinci nesil giriflimciler, “Alayl›” diye tabir edilen ve
genellikle formel e¤itimden yoksun ve lisan bilmiyorken MÜS‹AD
kurucular›n›n hepsi üniversite mezunu ve her biri en az iki lisan
biliyordu. Zaten icraatlar› da bunu do¤rulad›. T›pk› Özal’›n yapt›¤›
gibi giriflimcileri yurtd›fl›na götürüp, onlara yeni bir f›rsat penceresi
açt›lar. ‹flte bu seyahatlerden birine kat›lan ve o zaman ulusal bir
gazetenin ekonomi servisi müdürü olan Engin fienol, “O dönemde
MÜS‹AD heyetinin M›s›r ve Sudan’a yapaca¤› bir geziye kat›lma
flans› buldum. Baflkan Erol Yarar, Baflkan Yard›mc›s› Nat›k Akyol
ve 45 kiflilik bir ifladam› heyetiyle ilk önce M›s›r’a gittik. Yan›mda
M›s›r’› bilen Arif Sami Uygun gibi bir ifladam› olunca çok güzel
an›lar yaflam›flt›k. Sudan’da çok büyük ilgiyle karfl›laflt›k. O
manzara ve sonras›ndaki uygulamalar beynimizde ‘Türkiye neden
içine kapal› veya kapat›ld›?’ sorusunun cevab›n› daha anlaml›
hale getirdi.
Bu gezide flunu gözlemlemifltim:
Anadolu üretmeye bafllam›flt› ama satmay› bilmiyordu.
Giriflimci istekliydi ama ihracat yollar› konusunda tecrübesi yoktu.
Yabanc› dil konusunda yetersizdi, böyle olunca diyalog
kuram›yordu. ‹fl yapma, hele hele farkl› kültürlerle ticaret yapma
noktas›nda bilgisizdi.
Fakat tüm olumsuzluklara ra¤men istekliydi.
Kendini rahat hissedece¤i, kendi de¤erlerine yak›n bir ortam
arzuluyordu. Her fleyden önemlisi hangi ifli yaparsan›z yap›n
mutlaka iletiflim olmal›yd›.

‹flte MÜS‹AD sembolleflmifl anlamda, - Evet bu olumsuzluklar
var. Fakat bunlar› aflmak mümkün. ‹flte böyle yapacaks›n, böyle
davranacaks›n... Bunlar›n da ortam›n› ben ayarlayaca¤›m- diyerek
bir anlamda mihmandarl›k yapmay› üstlendi. Hatta
uluslararas› yolculuk, transferler, otele yerleflme, ülkeleri gezme
vb. gibi konularda do¤rudan e¤itmen olarak görev yapt›. Uça¤a
ilk kez binenleri, uluslararas› otelde kalmay›, ifl görüflmelerini,
ifl yapma kurallar›n› ö¤retti.
Bir anlamda üyelerine uluslararas› ifl yaparken iflin nas›l
yap›laca¤›n›, bu iliflkiler yürütülürken davran›fl kal›plar›n›, dikkat
edilmesi gereken hususlar› bir ö¤retmen edas›yla uygulamal›
ö¤retti. ‹flte bunlar› yaparken de üyelerine ticari bir kiflilik
kazand›rd›. 1980 y›llar›nda ihracat rakamlar› 2 milyon dolarlar
civar›ndayd›. Türkiye gibi bir ülke için komik rakamlard› bunlar.
Türk insan›n›n üretim, ortaya de¤er koyma, giriflimcilik ruhunun
karfl›l›¤› da de¤ildi bu oran. ‹flte bugün 60 milyar dolarlar› aflan
bir ihracat rakam› varsa bu baflar›da MÜS‹AD’›n ortaya ç›k›p
anlaml› bir sivil toplum örgütü olma kararl›l›¤›n›n ve hizmetlerinin
pay› oldu¤u kesin.”
Kuruluflundan beri MÜS‹AD genel merkezinde de¤iflik görevlerde
bulunan ve flu anda genel sekreter yard›mc›l›¤›n› yürüten Özcan
Tokel’in anlatt›klar›, gazeteci Engin fienol’un gözlemlerini
do¤ruluyor. Kurum bünyesinde D›fl ‹liflkiler ad›yla özel bir birim
oluflturuldu¤unu ve burada istihdam edilen profesyonel ekiple
d›flar›ya aç›lmak isteyen üyeye her türlü deste¤in verildi¤ini
‹çe De¤il, D›fla Aç›k Giriflimcilik
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anlatan Özcan Tokel, yap›lanlara iliflkin flu detaylar› verdi: “Özal’l›
y›llar›n h›zl› d›fla aç›l›m hamlesinde MÜS‹AD öncü bir rol üstlendi.
Kendi ya¤›yla kavrulan KOB‹’leri tabiri caizse elinden tutup ülke
ülke dolaflt›rd›. Yeni bir vizyon koydu KOB‹’lerin önüne ve adeta
onlar› d›fla aç›lmaya zorlad›. Hiç yurtd›fl›na ç›kmam›fl ve bunun
yolunu yordam›n› bilmeyen üyelere pasaport al›m›nda bile
yard›mc› olundu. Fakat bu geziler bir turistik nitelikte de¤ildi.

MÜS‹AD kuruldu¤u günden bugüne bir
menfaat grubu olarak hareket etmeyi
seçmemifltir. Bir yerlerden bir tak›m menfaatler
temin etmek yerine üyelerinin ufkunu
gelifltirmeyi, onlara yeni vizonlar
kazand›rmay› tercih etmifltir.
Oldukça profesyonel düzenlenen bu gezilerde önce gidilecek
ülkeyle ilgili araflt›rmalar yap›ld›, o ülkeye hangi ürün grubundaki
üyelerin gitmesinin daha uygun olaca¤› belirlendi. Bununla
birlikte gidildi¤inde ilgili muhataplarla buluflabilmek için o ülkede
gazetelere ilanlar verildi ve workshoplarla yabanc› ifl adamlar›
üyelerin aya¤›na getirildi. Dil bilmeyen ifladamlar›na tercüman
tahsis edilerek muhataplar›yla ifl konuflmalar› sa¤land›. Bugün
bile o kalitede ve verimlilikte ifl gezileri halen düzenlenemiyor.
Pek çok üye ilk yurtd›fl› seyahatlerine MÜS‹AD ile ç›kt›. MÜS‹AD
sayesinde acemiliklerini atan ifl adamlar›m›z daha sonra kendi

bafllar›na ülke ülke gezer oldular. Üye oldu¤unda iç piyasada
sektöründe lider olan bir üyemiz, MÜS‹AD ile bafllayan d›fl gezileri
sayesinde bugün 30-35 ülkeye ihracat yapar duruma geldi. Bunun
gibi pek çok somut örnek mevcut. Bu MÜS‹AD’›n ülke ekonomisine katk›s›d›r.”
MÜS‹AD’›n faaliyetleriyle ülke ifladam› niteli¤inde bir de¤iflim
gerçeklefltirdi¤ini vurgulayan Özcan Tokel, bunun gerekçesini
flöyle aç›klad›; “MÜS‹AD, gerçeklefltirdi¤i fuar ve gezilerle üyelerine
yeni aç›l›mlar kazand›rd›. Bununla birlikte MÜS‹AD camias›n›n
içine giren ifladamlar› iletiflim ve etkileflimde bulunduklar› di¤er
ifladamlar›n›n pozitif yönlerinden etkilenerek onlar›n bilgi
birikimlerinden faydalanma imkân› buldular. Olumlu örneklerden
al›nan ilhamlar ve do¤ru yönlendirmeler, kendini gelifltirmek
isteyenlere yeni ufuklar kazand›rd› ve büyüme-geliflme için
cesaretlenmelerini sa¤lad›. Di¤er bir ifadeyle esnaf niteli¤indeki
üyeler, ayn› çat› alt›nda bulunduklar› profesyonel ifladamlar›ndan
esinlenerek ifladaml›¤›n›n gerektirdi¤i profesyonel tarza, yaklafl›ma
kavufltular. Böylelikle ülke ifladam›n›n niteli¤inde de bir de¤iflme,
geliflme kaydedildi.” MÜS‹AD’›n bu baflar›lar›n›n temelinde özveri
ve ihlas bulundu¤unu kaydeden Tokel, flöyle devam etti; “MÜS‹AD
kuruldu¤u günden bugüne bir menfaat grubu olarak hareket
etmeyi seçmemifltir. Bir yerlerden bir tak›m menfaatler temin
etmek yerine üyelerinin ufkunu gelifltirmeyi, onlara yeni vizonlar
kazand›rmay› tercih etmifltir. Baflar›s›nda di¤er bir faktör de,
üyelerinin ve yöneticilerinin samimi, ihlasl› ve karfl›l›k
beklemeksizin fedakarca sürece kat›l›mlar› olmufltur. Amatör
ruhla profesyonelce yap›lanlar baflar›y› ve bereketi getirmifltir.”

MÜS‹AD Ortado¤u’da

Afro-Avrasya Aç›l›m› Gerçeklefltirildi
MÜS‹AD Kurucu Üyesi Nat›k Akyol, genel baflkan yard›mc›l›¤›
yan›nda 7 y›l D›fl ‹liflkiler Komisyonu baflkanl›¤›n› yürüttü. 1956
‹stanbul do¤umlu ve Galatasaray Yüksekokulu ‹flletme Bölümü
mezunu olan Nat›k Akyol, MÜS‹AD’›n d›fla aç›lma
organizasyonlar›n›n bizzat içinde oldu. 1995 y›l›nda kurumun
yurtd›fl›na yönelik ticari gezileri hakk›nda bas›n› bilgilendirmek
üzere düzenlenen toplant›da, ülkemizin ihracata dayal› büyüme
modelini benimsediklerine dikkat çeken Nat›k Akyol, d›fla
aç›lmayla ilgili vizyonu flöyle özetliyordu: “MÜS‹AD olarak, ihracat›
teflvik eden ve ithalat› asgariye indirerek d›fl ticaret dengesini
sa¤lamay› amaçlayan bir dual ekonomi modelini benimsiyoruz.”
Dikkat edilirse, Osmanl›’daki ‹afle politikas›n›n tam tersi, yani
ihracat yerine ithalat›n kontrol alt›na al›nmas› savunuluyor. Çünkü
sanayi devrimiyle gerçekleflen kitlesel üretim, ihracat› zorunlu
hale getirmifltir.
Bir y›l sonra, 13 Nisan 1996’da ‹stanbul Swissotel’de yap›lan
MÜS‹AD 5. Ola¤an Genel Kurulu’nda Genel Baflkan Erol Yarar,
“Ekonomik Çözümler” bafll›¤› alt›nda Akyol’un söyledi¤ini flu
flekilde tekrarl›yordu; “Temel kalk›nma politikas› olarak, ‘‹hracat›
art›rmay›, ithalat› asgari düzeyde tutmay›’ amaçlayan, ‘Dual
ekonomi politikas›’ benimsemeli ve uygulanmal›d›r.” Çünkü
Özal’›n ölümünden sonra bafllayan koalisyon hükümetleriyle
d›fla aç›lan bak›fl tekrar içeriye yönelmifltir. Fakat yukar›da da
belirtti¤imiz gibi MÜS‹AD, Özal’la bafllayan sürecin takipçisi
olmufltur. Kurum olarak d›fla aç›lma hedefini benimsetebilmek
için f›rsat bulunan her platformda dile getirmifltir. Sadece dile
getirmekle de kalmay›p bizzat uygulay›c› olmufltur. Nitekim

MÜS‹AD, kuruldu¤undan beri 80’› aflk›n ülkeye 125’e yak›n gezi
gerçeklefltirerek camia için bir okul görevini ifa etti.
22-27 Kas›m 1948 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da düzenlenen
Türkiye ‹ktisat Kongresi’nde, “Genç Tüccar Nesil Yetifltirmeliyiz”
bafll›kl› tebli¤inde Hilmi Naili Barlo’nun söyledikleri, nereden
nereye geldi¤imizi ve her fleyin bafl›n›n insan ve onun e¤itilmesinin
oldu¤unu anlatmas› bak›m›ndan önem arzediyor. Özel sektör
taraf›ndan düzenlenen kongrede tüccar yetifltirmek için Barlo’nun
önerisi flöyle; “... Tüccarlar›m›z kendi hesaplar›na genç elemanlar›
d›fl memleketlerde seyahat ettirme¤e, oralarda uzunca müddetler
yerleflerek çal›flmalar›na imkân vermelidirler. Bunu yapma¤a
imkan bulacak tüccarlar›m›z kafi gelemeyece¤inden buna
Hükümetimizin yard›m etmesi elzem olacakt›r. Her sene yüz
genç tüccar›n seyahati ve baz›lar›n›n bir kaç sene d›fl memleketlerde yerleflerek çal›flabilmeleri için Hükümetin bütçeye
tahsisat koymas›na bile lüzum kalmadan, ticari ifller için memur
yerine yetiflmifl gençlerin bu tahsisatlardan istifade etmeleri bu
maksada at›lm›fl mühim bir ad›m olur. Teklifimi itmam eden bu
ikinci k›s›m hakk›nda dahi lütfen tetkikatta bulunarak verece¤iniz
karar› tesbit buyurman›z› rica ederim...”
Öte yandan MÜS‹AD, Türkiye’nin geleneksel pazar› olan bat›n›n
d›fl›nda Afro-Avrasya (Osmanl› co¤rafyas›) co¤rafyas›na
odaklanarak Türk d›fl ticaretine yeni bir aç›l›m getirmifltir.
Devletimizin, “Komflu ve Çevre Ülkeler Stratejisi”yle 10 y›l
sonra, 2001’de gündeme getirdi¤i bu vizyonu y›llar önce
gerçeklefltirmeye çal›flm›flt›r. Bafllang›çtan beri d›fl ekonomik
iliflkilerde çok yönlülü¤e ve her pazar›n önemli oldu¤u temel
‹çe De¤il, D›fla Aç›k Giriflimcilik
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inanc›na sahip olduklar›n› anlatan Nat›k Akyol, flunlar› söylüyor;
“Türkiye bat›yla iliflkilerini gelifltirmeye çal›fl›rken önemli pazarlar›
ihmal etmiflti. ‹flte bu noktadan hareketle Ortado¤u, Kuzey Afrika,
Uzakdo¤u, Orta Asya ve Rusya gibi hedef pazarlara yöneldik, bu
pazarlara yönelik pazarlama stratejilerinin gelifltirilmesini
savunduk. Kuruluflumuzdan itibaren belirtilen bölgelere
üyelerimizin kat›ld›¤› toplu ifl gezileri organize ettik.
Bu gezilerde karfl›l›kl› ifladamlar› aras›ndaki görüflmeler yan›nda,
gitti¤imiz ülkelerdeki resmi ve özel sektör temsilcileriyle de
temaslar kurduk. Yurtd›fl›ndaki workshoplara kat›ld›k veya
kendimiz bizzat organizasyonlar yapt›k. Bugüne kadar birçok
üyemiz, bu gezilerden edindikleri tecrübeler ve ifl ba¤lant›lar›
ile ve hatta yurtd›fl›na yat›r›m konusunda büyük mesafe
kaydettiler. Bundan dolay›d›r ki bu gün MÜS‹AD’a yurtd›fl›ndan
sürekli heyetler gelmektedir. MÜS‹AD fuar›na gelen yabanc›
ziyaretçi say›s› her geçen y›l daha fazla olmaktad›r, ihracat›m›z
sürekli artmaktad›r. Bütün bunlar yap›lan organizasyonlar›n
hedefine ulaflt›¤›n› gösteriyor.”
Erhan Erken, MÜS‹AD’›n esnaf ölçe¤indeki yerel giriflimcileri
uluslar aras› ihracat yapmas›n› Osmanl› Padiflah› Orhan beyin
o¤lu Süleyman’›n Türkleri Rumeli’ye geçirmesine benzetiyor.
Hat›rlanaca¤› üzere Bulgar ve S›rp sald›r›lar› karfl›s›nda Bizans
kral›n›n yard›m istemesi üzerine 1345’te flehzade Süleyman bir
orduyla Rumeli’ye geçmifl ve Edirne’yi kuflatan Bulgar-S›rp
kuvvetlerini bozguna u¤ratm›flt›. Bu zaferin karfl›l›¤›nda
Gelibolu'daki Çimpe Kalesi'ni Bizans'tan alan Süleyman, böylece
Osmanl›lara ilk kez Rumeli yakas›nda bir üs kazand›rm›fl oldu
(1356). Süleyman, Gelibolu'nun ard›ndan Tekirda¤'a kadar olan
bölgeleri de ele geçirerek buralara Anadolu'dan getirilen
Türkmenleri yerlefltirdi. Böylece Rumeli'de de Türkleflme hareketi
bafllam›fl oldu.
Öte yandan MÜS‹AD yönetim kurulu üyeli¤inde de bulunan
‹stanbul Ticaret Odas›’n›n (‹TO) yeni baflkan› Murat Yalç›ntafl,

d›fla aç›k giriflimcili¤i gelinen noktadaki ihtiyaçlara ba¤l› olarak
sektörel bazda yapacaklar›n› müjdeliyor. ‹TO Baflkanl›¤›na
seçildikten sonra Murat Yalç›ntafl, gelece¤e yönelik hedefleri
aras›nda Sektörel Pazarlama Ajanslar›’n›n önemli bir yeri oldu¤unu
vurgulayarak Y›lmaz Y›ld›z’a flu aç›klamay› yap›yor, “‹stanbul'daki
tüccar›m›z›, sanayimizi d›fl pazarlara açaca¤›z. Bunun için sektörel
pazarlama ajanslar› kuruyoruz. Bunun benzerini, Kore, Japonya,
Singapur, ‹talya gibi ülkeler kurdu. Hedef seçti¤imiz ülkede
hedef seçti¤imiz sektör için pazarlama ajans› kuraca¤›z. Bu ajanslar
bulunduklar› ülkenin lojisti¤ini, kanunlar›n›, müflterilerini,
sektördeki alt yap›lar›, ihtiyaçlar›, fiyatlar›n› bilecek. Mal›n› o
ülkeye satmak isteyen tüccar›m›z sanayicimiz küçük esnaf›m›z
direkt olarak o pazarlama ajans›na gidecek bütün alt yap›
hizmetlerini alacak. O mal› orada pazarlayacak. Örnek olarak
otomotiv yedek parçay› hedef sektör, Almanya'y› da hedef ülke
olarak seçtik. Bu iflin merkezi neredeyse orada ajans açaca¤›z.
Dil bilmiyor musun, yan›na tercüman verecek. Banka problemin
mi var, ‘çözelim, flu bankalarla anlaflmalar›m›z var’ diyecek. Lojistik
sorunun mu var, ‘flu flu firmalar ucuza çal›fl›yorlar’ diyecek.”
(Yeniflafak, 04.10.2005) Bu aç›klamalardan da anlafl›l›yor ki,
MÜS‹AD’›n d›fla aç›lmada uygulad›¤› yöntem, yeni ihtiyaçlara
göre gelifltiriliyor.

Anadolu’dan Direkt Dünyaya Yönelifl
Türkiye’de sermaye hareketlili¤i genelde Anadolu’dan ‹stanbul’a,
oradan da dünyaya aç›lma fleklinde gerçekleflmifltir. Mesela
Türkiye’nin önde gelen kurumlar›ndan Koç Holding’in temeli
Ankara’da, Sabanc› Holding’inki ise Adana’da at›lm›flt›r. Fakat
zaman sonra merkezlerini ‹stanbul’a tafl›m›fllard›r. Çünkü iç
pazar›n pazarlama merkezi ‹stanbul’dur. Önce ‹stanbul’a gelerek
iç pazardaki konumlar›n› güçlendirip, buradan da dünyaya
aç›lm›fllard›r. Do¤al süreç böyle ifllerken MÜS‹AD’›n
mihmandarl›¤›n›n da etkisiyle Anadolu giriflimcili¤i do¤rudan
dünya pazarlar›na yönelmifltir. Sürecin Özal’la bafllad›¤›n›

MÜS‹AD’›n Avusturya-Macaristan ‹fl Gezisi

kaydeden Cüneyt Ülsever, “Anadolu kökenli bu sermaye kesimi,
çok ilginç biçimde k›sa sürede iç pazar› da atlayarak dünyaya
ihracat yapan bir konuma ulaflt›. ‹hracatç› olarak geliflti” diyerek
bu tespiti do¤ruluyor.

Bu Sefer Viyana Afl›ld›
Özal’la bafllay›p MÜS‹AD’la geliflen süreci salt bir ekonomik aç›l›m
olarak görmemek laz›m. Bu ayn› zamanda, 322 y›l sonra yeniden
ufkumuzu içeriden d›flar›ya yöneltmemiz aç›s›ndan zihinsel
boyuta sahip çok önemli bir geliflmedir. fiöyle ki; Kanuni'nin ele
geçiremedi¤i Avusturya'n›n merkezi Viyana’ya karfl› 1683’te ikinci
bir sefer bafllatan Kara Mustafa Pafla, hesapta olmayan faktörlerin
de etkisiyle büyük bir bozguna u¤rad› ve geri çekilmek
durumunda kald›. Sonuçta Osmanl›lar Belgrat'a kadar geri çekildi,
Kara Mustafa Pafla ise bozgunun bedelini can›yla ödedi. Fakat
bozgunun Osmanl›’ya da bir bedeli oldu. Bozgundan sonra
Osmanl› devletine karfl› Avusturya, Lehistan, Malta, Venedik ve
son olarak Ruslar›n kat›ld›¤›(1696) büyük bir ittifak oluflturdu.
Osmanl›lar dört cephede bu ittifaka karfl› mücadele verdi¤i s›rada,
içte de huzursuzluk artt›.
Padiflah II. Mustafa (1695-1703), Viyana bozgunu ve ard›ndan
gelen toprak kay›plar›n› önlemek amac›yla üç kez Avusturya'ya
sefer düzenledi, ilk iki seferde k›smen baflar› sa¤land›ysa da son
seferde Osmanl› ordusu Zenta denilen yerde yine bozguna
u¤rad›. Bunun üzerine ‹ngiltere'nin araya girmesiyle Osmanl›lar,
ittifak güçleriyle Karlofça Antlaflmas›'n› imzalamak zorunda kald›
(26 Ocak 1699). Karlofça Antlaflmas›, Osmanl›lar›n toprak kayb›yla
neticelenen o zamana kadar imzalad›klar› en a¤›r anlaflma idi.
‹flte bu anlaflmadan sonra Osmanl› gerileme sürecine girmifl ve
zamanla bütün Balkanlar ve Rumeli’den çekilmek durumda
kalm›flt›r. Sonuçta Birinci dünya Savafl› sonras›nda kurulan
Cumhuriyetle birlikte Türkler, tekrar bafllad›klar› noktaya,

Anadolu’ya dönmüfllerdir. Fakat yüzy›llar› bulan bu geri dönüfl,
zihinlerde derin izler b›rakm›fl, içe dönük bir bak›fl aç›s›
oluflturmufltur. Bundan olsa gerek uzun y›llar içe kapan›k
yaflam›fl›z. Ancak Özal’la birlikte, Viyana bozgunundan önce
oldu¤u gibi tekrar yönümüzü d›flar›ya çevirdik. Yeni d›fla yöneliflin
öncekinden fark›, ekonomik bir nitelik tafl›mas›yd›. Daha öncekiler
toprak kazanma amac›ndayken yeniler Pazar elde etme hedefinde.
Çünkü günümüz cephelerini pazarlar, piyasalar oluflturuyor. Kim
daha büyük pazara, piyasaya sahipse duruma o hakim oluyor.
Hazine Müsteflarl›¤›'n›n en son verilerine göre, 2004'te yurtd›fl›na
yap›lan do¤rudan yat›r›mlar›n 894 milyon dolar› buldu¤unu
kaydeden Kadir Dikbafl, Türklerin yurtd›fl›ndaki yat›r›mlar›yla
ilgili olarak flunlar› söylüyor; “Bunun 550 milyon dolarl›k k›sm›n›
üretime dönük yat›r›mlar oluflturdu. Bugüne kadar bin 496 Türk
flirketinin 79 ülkede yapt›¤› yat›r›m›n toplam tutar› ise 7 milyar
63 milyon dolar. Resmi veriler, en fazla yat›r›m›n 2,2 milyar dolarla
Hollanda'da oldu¤unu gösteriyor. Ard›ndan 1,6 milyar dolarla
Azerbaycan, 473 milyon dolarla Almanya ve 435 milyon dolarla
Kazakistan geliyor. Ancak bu rakamlar gerçek durumu
göstermekte yetersiz kal›yor.
Çünkü pek çok Türk flirketi, bir ülkeye gidebilmek için baflta
Hollanda olmak üzere sermayenin daha az vergilendirildi¤i
ülkeleri tercih ediyor. Üçüncü ülkelerde yat›r›m yapacak olan
Türk flirketlerinin pek ço¤u Hollanda'da flirket kurup oradan
esas yat›r›m yapaca¤› ülkeye gidiyor. Burada kurulan bir flirket,
vergi avantaj› yan›nda Avrupal› bir flirket olman›n prestijini de
kullan›yor.”
Arjantin'den Japonya'ya, Rusya'dan Güney Afrika'ya kadar 79
ülkede binlerce Türk flirketi mal ve hizmet üretti¤ini vurgulayan
Dikbafl, yurtd›fl›na yat›r›m sürecinin özellikle 1990'l› y›llar›n ikinci
yar›s›nda h›z kazand›¤›na dikkat çekiyor.
‹çe De¤il, D›fla Aç›k Giriflimcilik
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Anadolu Giriflimcili¤inin

Sürekli E¤itim Merkezi

Kiflisel, kurumsal, sektörel, kültürel ve
toplumsal geliflmeyi temel hedef tayin
eden MÜS‹AD, belirlenen hedefe
ulaflabilmek için hem yayg›n, hem de
örgün e¤itim organizasyonlar›
gerçeklefltirmektedir. Yine ayn› amaca
matuf olarak farkl› türde vizyon gelifltiren
yay›nlar yaparak Anadolu Giriflimcili¤i
için Sürekli E¤itim Merkezi olmufltur.

Teknolojik geliflmelerin, dolay›s›yla de¤iflimin çok h›zl› olmad›¤›
dönemlerde üniversite diplomas› ald›ktan sonra e¤itim süreci
tamamlan›rd›. Oysa günümüzde her geçen gün teknoloji yeni
ilerlemeler kaydediyor ve buna ba¤l› olarak yeni ifl yap›fl biçimleri
ortaya ç›k›yor. Ö¤renilen fleylerin zamanla geçerlili¤ini yitirmesi,
geçerlili¤i devam edenlerin de belli bir süre sonra do¤al olarak
haf›zadan silinmesi, “Sürekli E¤itim” anlay›fl›n› gündeme
getirmifltir. Bir kifli yaflam› boyunca, mesle¤inde ortaya ç›kan
yeni geliflmeleri takip edebilmek, yeni uygulamalar› ö¤renebilmek,
mesle¤inde geliflmek ve hatta sahip oldu¤u mesle¤i koruyabilmek
için sürekli e¤itim görmek durumundad›r. Sürekli E¤itim, zorunlu
ö¤renim ça¤› d›fl›na ç›km›fl kimselerin, hayatlar›n›n herhangi bir
safhas›nda hissettikleri ö¤renme ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere
düzenlenmifl, mesleki ya da genel e¤itim etkinlikleri veya programlar›n› kapsamaktad›r.

2.40’› lisansüstü e¤itim mezunudur. Gerek kendi çal›flmam›z,
gerekse yararland›¤›m›z di¤er çal›flmalar e¤itim düzeyi ile
giriflimcilik aras›nda do¤ru bir iliflkinin varl›¤›n› do¤rulamamaktad›r.
Giriflimcilerin yüzde 83.71’i yabanc› dil bilmemektedir.
Giriflimcilerin iyi derecede bildiklerini belirttikleri yabanc› diller
‹ngilizce yüzde 48.09, Almanca yüzde 25.95, Arapça yüzde 7.63
ve Frans›zca yüzde 5.34 oldu¤u görülmektedir. Yabanc› gazete,
TV veya di¤er yay›nlar› takip edip etmedikleri sorusuna
giriflimcilerin yüzde 27.13’ü evet, kalan yüzde 72.86’s› ise hay›r
cevab›n› vermifltir.”

Befl Temel Hedef

Japon kalite uzman› Iflhikawa da, "Kalite e¤itimle bafllar e¤itimle
biter" diyor. ‹flte MÜS‹AD, ilk kuruldu¤u dönemden bu yana
gerek organize etti¤i panel-konferanslarla, gerekse direkt e¤itim
programlar›yla Anadolu giriflimcili¤i için, “Sürekli E¤itim”
merkezi rolünü ifa etmifltir. Esas›nda genel olarak ülkemiz
giriflimcilerinde formel e¤itim yetersizli¤ini dikkate ald›¤›m›z
zaman çok yerinde bir uygulama olmufltur.

Araflt›rma sonuçlar›ndan da görülece¤i gibi giriflimcilerimiz formel
e¤itim bak›m›ndan, yenilik ve de¤iflimin bu kadar h›zl› olmad›¤›
bir dönem için bile yetersiz durumdalar. ‹lk nesil giriflimcili¤i
temsil eden bu genel çerçevede ülkemizin en önde gelen
giriflimcilerinden Koç ve Sabanc› da dahil, di¤er bir ifadeyle
ülkemiz giriflimcili¤inin büyük ço¤unlu¤u, “Alayl›” denilen gruba
mensuptur. ‹flte daha iflletmecilik için temel formasyona sahip
olmayan, yenilik ve de¤iflime adaptasyon konusunda da bocalayan
Anadolu giriflimcili¤i için MÜS‹AD bir okul olmufltur.

Çünkü 1998 y›l›nda Prof. Dr. Kemalettin Çonkar’›n Doç. Dr.
Adem Esen’le birlikte yapt›¤› bir araflt›rmaya göre, Anadolu
giriflimcili¤inde formel e¤itim çok da yüksek seviyede de¤il. 1999
y›l›nda Konya Ticaret Odas› taraf›ndan yay›mlanan, “Orta Anadolu
“(Konya, Kayseri, Sivas ve Tokat) Giriflimcilerinin Sosyo-Ekonomik
Özellikleri, ‹flletmecilik Anlay›fllar› ve Beklentileri Araflt›rmas›”
bafll›kl› çal›flmada Anadolu giriflimcili¤inin e¤itim durumuyla ilgili
bulgular flöyle, “Giriflimcilerin yüzde 35’i yüksekokul, yüzde
27.80’i lise, yüzde 18’i ilkokul, yüzde 14.80’i ortaokul ve yüzde

MÜS‹AD E¤itim-Üniversite ve Gençlik komisyonu, e¤itim
çal›flmalar› kapsam›nda, MÜS‹AD Genel Merkezi veya d›fl
mekanlarda; MÜS‹AD üyesi ifladamlar›n›n ve istihdam etti¤i
yöneticiler ve her kademedeki personeline yönelik kendi
sektörleri ile ilgili modern iflletme yöntemlerini tan›malar› ve
kendi tesislerinde bu yöntemleri uygulamalar› hususunda bilgi
ve beceri kazanmalar›n› sa¤lamak için mesleki e¤itim programlar›
düzenlemektedir. 40 kiflilik e¤itim salonunda ve tüm MÜS‹AD
flubelerinde yabanc› dil, profesyonel yönetim, modern iflletme

Anadolu Giriflimcili¤inin Sürekli E¤itim Merkezi
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1- Kiflisel Geliflim (‹nsan Unsurunun Gelifltirilmesi): Bir üretim
biriminde as›l katmade¤eri oluflturan unsurun insan oldu¤unun
fark›nda olan MÜS‹AD; ifladamlar›n›n ve istihdam ettikleri
elemanlar›n kiflisel donan›mlar›n› art›rma hedefindedir. Öte
yandan onlar›n, sanayiinin ve ticaretin tüm fonksiyonlar›
bak›m›ndan, daha olumlu ve verimli insanlar haline gelmesine
katk›da bulunmaktad›r.

yönetimi ile iç ve d›fl ticaret gibi birçok konuda seminerler
düzenlemekte ISO 9000, ISO 1400, CE vb. uluslar aras›
belgelendirme çal›flmalar› organize etmektedir. Ayr›ca MÜS‹AD
taraf›ndan bugüne kadar; Toplam Kalite Yönetimi, Kalite
Denetimi, Profesyonel Sat›c›l›k, Etkin Konuflma, Toplant›
Yönetimi, ‹flletme Baflar›s›nda Yönetim Teknikleri, Yönetim
Becerilerinin Gelifltirilmesi, Yönetici Asistanl›¤›, Bas›n ve Halkla
‹liflkiler, D›fl Ticaret, Kiflisel Geliflim Programlar›, Kurumsal Geliflim
Programlar›, Sosyal Geliflim Programlar›, Branfl Geliflimi
Programlar›, Bilgilendirme - Bilinçlendirme Çal›flmalar›,
Dan›flmanl›k Hizmetleri, Proje Çal›flmalar›, Anket ve Araflt›rma
Çal›flmalar›, Piyasa Araflt›rmalar›, Reklam Araflt›rmalar› gibi bir
çok konudaki seminerler ve dan›flmanl›k hizmeti organizasyonu
dernek üyesi sanayici ve ifladamlar›n›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilmifltir.
MÜS‹AD’›n bütün bu e¤itimlerden befl temel hedefi vard›r.
Bunlar;

2- Kurumsal Geliflim (‹fl ve ‹flleyifl Sistemlerinin Gelifltirilmesi):
Organize etti¤i e¤itim faaliyetleri, yay›nlad›¤› kitaplar ve uzman
kadrosuyla MÜS‹AD, üyelerinin kurumsal geliflimine destek
vermektedir. Özellikle KOB‹’lerin ifl ve iflleyifl sistemlerinin
gelifltirilmesine; insan-bilgi-para unsurlar›n›n denge ve uyum
içinde daha iyi sevk ve idare edilerek, toplam kalite standard›n›n
yakalanmas›n› hedeflemektedir.
3- Sektörel Geliflim (Pazar ve Piyasan›n Gelifltirilmesi):
Kuruldu¤undan beri MÜS‹AD’›n en önemli aç›l›mlar›ndan birisi,
yeni Pazar ve piyasalar›n keflfine yönelik etkinliklerle sektörel
geliflime destek vermesidir. Bünyesinde oluflturdu¤u, “Sektör
Kurullar›”yla bir yandan ayn› sektördeki insanlar›n bir biriyle
tan›fl›p kaynaflmas›n› sa¤larken di¤er yandan da yurtiçi ve yurtd›fl›
gezi programlar›yla onlara yeni ufuklar kazand›rmaktad›r.
4- Kültürel Geliflim (De¤er Ölçülerinin Gelifltirilmesi): Kurulufl
ve varolufl amac›n›, “Kiflisel, kurumsal, sektörel, kültürel ve
toplumsal geliflimi desteklemek” fleklinde belirleyen MÜS‹AD,
çal›flmalar›n› ayn› do¤rultuda yürütüyor. Kültürel alandaki
katk›lar›na en bariz örnek, MÜS‹AD fuarlar›nda oluflturulan sanat
koridorlar›. Gerçek geliflmenin sadece ekonomik baflar›yla
sa¤lanamayaca¤›n›n fark›nda olan kurum, sanata ve sanatç›ya

MÜS‹AD, Türkiye Gönüllü Kültür Teflekkülleri Vakf›’n›n ‹stiflare Toplant›s›nda

ayr› bir bölüm ay›r›yor. Mesela geçen y›l düzenlenen 10. MÜS‹AD
Uluslar aras› Fuar›’nda baflta hat, tezhip, çini ve ebru olmak üzere
genifl bir yelpazede 30’a yak›n sanatç›n›n eserinin sergilendi¤i
bölüm, ziyaretçileri farkl› dünyalara tafl›d›.
5- Toplumsal Geliflim (Ülkenin ve Toplumun Kalk›nmas›):
MÜS‹AD, kiflilerin ve kurumlar›n kazanmas› ve kalk›nmas› ile
birlikte; ülkemizin ve toplumumuzun da sosyal ve kültürel, siyasal
ve ekonomik, bilimsel ve teknolojik yönlerden kazanmas› ve
kalk›nmas›na; daha mutlu ve müreffeh, daha güçlü ve muteber
bir ülke, toplum düzeyine ç›kmas›na katk›da bulunmak üzere
çal›flmalar yapmaktad›r. Di¤er bir ifadeyle; kiflilerin ve kurumlar›n,
ülkemizin ve toplumumuzun, bölgemizin ve dünyan›n sosyal ve
kültürel, siyasal ve ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalk›nmas›na
katk›da bulunmak amac›yla oluflturulan bir, “Diyalog-‹flbirli¤iGüçbirli¤i Platformu”dur. Yapt›¤› icraatlar da bu misyonunu
ispatl›yor. Çünkü kuruluflundan bu yana, yaklafl›k 100 sivil toplum
kuruluflunu çat›s› alt›nda toplayan Türkiye Gönüllü Kültür
Teflekkülleri’nin 5. ‹stiflare Toplant›s›’na ev sahipli¤i yapm›flt›r.
“21. Yüzy›lda Türkiye’nin Hedefleri” ana bafll›¤› alt›nda düzenlenen
toplant›da; Prof. Dr. Nevzat Yalç›ntafl, Prof. Dr. Ahmet Davuto¤lu,
Prof. Dr. Hikmet Üç›fl›k, Prof. Dr. Mahmut Kaya, Prof. Dr. Oktay
Sinano¤lu, Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Prof. Dr. Sabahaddin Zaim
ve Dr. Mustafa Özel gibi de¤erli bilim ve fikir adamlar› genifl bir
yelpazede tebli¤ler sunmufltur. Sunulan tebli¤leri MÜS‹AD daha
sonra ayn› adla kitap haline getirmifltir.

Hedefe Ulaflt›racak Araçlar
Kiflisel, kurumsal, sektörel, kültürel ve toplumsal geliflmeyi temel
hedef tayin eden MÜS‹AD, belirlenen hedefe ulaflabilmek için
hem yayg›n, hem de örgün e¤itim organizasyonlar› gerçeklefltirmektedir. Yine ayn› amaca matuf olarak farkl› türde vizyon
gelifltiren yay›nlar yapmaktad›r.
1- Yayg›n E¤itim Faaliyetleri:
Ülke ve üyelerin ihtiyaçlar› yan›nda gündeme göre MÜS‹AD farkl›
yayg›n e¤itim faaliyetleri gerçeklefltirmektedir. Bunlardan
geleneksel hale gelen, “Perflembe Toplant›lar›”d›r. Kurucu
Baflkan Erol Yarar döneminde, “Cuma Toplant›lar›” fleklinde
bafllayan ve Cuma akflamlar› gerçeklefltirilen etkinlik, ikinci baflkan
Ali Bayramo¤lu ile birlikte Perflembe akflamlar›na al›nd› ve,
“Perflembe Toplant›lar›” olarak geleneksel hale getirildi. ‹lk
önceleri haftada bir yap›lan etkinlik, yine Ali Bayramo¤lu
döneminde 15 günde bir yap›l›r oldu. Üçüncü baflkan Dr. Ömer
Bolat’la birlikte ise gündeme ve üyelerin beklentilerine göre
gerekti¤inde haftada, gerekti¤inde de 15 gün veya bir ayl›k
periyotlarda uygulan›r hale geldi. Öte yandan Dr. Ömet Bolat’la
birlikte sabah kahvalt› eflli¤inde yap›lmaya baflland›. Üniversite
dünyas›ndan, bürokrasiden, hükümetten ve gerekirse d›fl
dünyadan etkin ve yetkin konuklar›n a¤›rland›¤› bu etkinliklerle
MÜS‹AD üyeleri bir yandan birbirleriyle tan›flma-kaynaflma imkân›
bulurken, di¤er yandan da genel kültüre ve ekonomiye dair
bilgilenme f›rsat› yakalam›fllard›r.

Anadolu Giriflimcili¤inin Sürekli E¤itim Merkezi
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2-Örgün E¤itim Faaliyetleri:
MÜS‹AD üyelerine, “Perflembe Toplant›s›” gibi yayg›n e¤itim
yan›nda örgün e¤itim f›rsatlar› da sunmaktad›r. Kendi bünyesinde
e¤itim birimi oluflturamayan ve e¤itim uzman› istihdam
edemeyen, öte yandan d›flar›dan e¤itim alman›n maliyetini de
karfl›layamayan üyelerin ihtiyaçlar›na cevap vermek üzere MÜS‹AD
e¤itim etkinlikleri gerçeklefltirmektedir.
Zaman zaman otellerde de yap›lan örgün e¤itim faaliyetleri son
y›llarda, “MÜS‹AD Akademi” ad› alt›nda kurumsal bir yap›ya
kavuflturularak kal›c› hale getirilmifltir. “‹fladam›-Yönetici
Gelifltirme Program›” ad›n› tafl›yan organizasyonun amac›n›
MÜS‹AD E¤itim-Üniversite-Gençlik Komisyon Baflkan› Zekeriya
Erdim flöyle aç›kl›yor; “Günümüzde iflletmelerin ömürlerini
belirleyen en önemli etkenlerden biri, rekabet koflullar›n› anlay›p
bu ortama uyum sa¤layabilecek stratejileri gelifltirme
yetenekleridir. E¤itimimizin birincil hedefi, kat›l›mc›lara rekabetin
gittikçe artarak yafland›¤› ifl dünyas›nda, gereksinim duyduklar›
analitik düflünebilme yollar›n› sunmak ve onlar› stratejik yönetsel
ve sektörel geliflmeler karfl›s›nda haz›rl›kl› k›lmakt›r.” Kalk›nman›n
dinamosunun e¤itim oldu¤unu vurgulayan Zekeriya Erdim, flöyle
devam ediyor; “Bir Çin atasözü diyor ki, ‘Bir y›l sonray›
düflünüyorsan bu¤day ek, on y›l sonray› düflünüyorsan a¤aç dik,
yüz y›l sonray› düflünüyorsan, yani yüz y›l sonras›n› kuflatmak,
damgan›z› vurmak istiyorsan›z o zaman insan yetifltirin.’ Çünkü
insan›n verimi, ürünü yüz y›la yans›r.”
MÜS‹AD e¤itim salonunda, gerekti¤inde ise otellerde verilen
MÜS‹AD Akademi e¤itimleri, profesyonel bir e¤itim ve
dan›flmanl›k firmas›yla ortaklafla gerçeklefltiriliyor. 2004-2005

y›llar›nda Proaktif E¤itim ve Dan›flmanl›k firmas›yla birlikte
gerçeklefltirilen e¤itimlerle ilgili detayl› bilgiler flöyle;
Program›n Kapsam›
• Ö¤retim üyesi, yönetim dan›flman› ve ifl dünyas›
profesyonellerinden oluflan e¤itmenler,
• ‹nteraktif e¤itim,
• Kariyer dan›flmanl›¤›na yönelik psikoteknik testler,
• Aktüel e¤itim notlar›, dokümantasyon deste¤i,
• Dünya’dan ve Türkiye’den ifl hayat›na yönelik yaflanm›fl
örnekler ve öyküler,
• Yönetim söyleflileri.
Program›n Yap›s›
Birinci Düzey (Temel): Birinci düzeyde kat›l›mc›lara temel
iflletmecilik ve yöneticilik dersleri veriliyor. Tamam› zorunlu olan
bu derslerde, kat›l›mc›lara bir taraftan modern yöneticili¤in ilke
ve kuramlar› ö¤retilirken, di¤er taraftan, sa¤l›kl› karar verme
becerileri gelifltirilmeye çal›fl›l›yor.
‹kinci Düzey (Uzmanl›k): ‹kinci düzeyde kat›l›mc›, üzerinde
uzmanlaflmay› düflündü¤ü fonksiyonel alanlar üzerinde
yo¤unlafl›yor. Dolay›s›yla, kat›l›mc›lar bu dönemde, kendi seçtikleri
uzmanl›k alan›n›n zorunlu dersi yan›nda, seçimlik dersler de
al›yorlar. Seçimlik dersler, tamamlay›c› ve program dersleri olmak
üzere iki gruba ayr›lm›flt›r. Seçimlik tamamlay›c› ders, di¤er
programlar›n zorunlu derslerinden olufluyor. Seçimlik program
dersi ise, kat›l›mc›n›n seçmifl oldu¤u alanla ilgili.

Üçüncü Düzey (Odaklaflma): Son düzeyde, uzmanl›k alan›n›n
iflletmenin genel hedefleri aç›s›ndan nas›l bir ifllev gördü¤ü
konusu üzerinde yo¤unlafl›l›yor. Bu amaçla örgütsel ve fonksiyonel
stratejiler tart›fl›l›yor. Ayr›ca bu dönemde kat›l›mc›n›n uzmanlaflmak istedi¤i alanla ilgili seçimlik derslere de yer veriliyor.
Bütün programlarda kat›l›mc›lara zorunlu derslerin yan› s›ra,
uzmanlaflmak istedikleri kariyer hedeflerine uygun seçimlik ders
f›rsatlar› da sunulmaktad›r. Yönetime ait ifllere yön veren ve
örgütlerin geliflmesini sa¤layan felsefe, strateji ve politikalar
bütün derslerin göz önünde bulunduruldu¤u temel ilkelerdir.
Program›n ‹flleyifl fiekli
• Her bir dönemi bitirme süresi 1,5 ayd›r.
• Tüm modülleri tamamlayan kat›l›mc›, “Bitirme Tezi” haz›rlar
ve kat›l›mc›ya “Kat›l›m/Baflar› Belgesi” verilir.
• Program teorik ve pratik olarak ifllenmektedir.
Teorik: Karfl›l›kl› etkileflim eksenli ders ve vak’a çal›flmalar›
yap›l›yor.

imza atmaya haz›rlanan MÜS‹AD, belirlenen hedeflere ulaflabilmek
için genç yöneticileri, giriflimcileri yetifltirmek üzere Genç
MÜS‹AD’› kurdu.
Kurucu Baflkanl›¤›n› Av. Kerim Alt›ntafl’›n yapt›¤› Genç MÜS‹AD,
Türkiye çap›nda önemli bir potansiyele ulaflt›. 2002’den beri
baflkanl›¤› yürüten Av. Kerim Alt›ntafl, Nisan 2005’te yönetimi
kendisinden daha genç olanlara devretti. Çünkü 1975 Mu¤laMilas do¤umlu Alt›ntafl, 30 yafl s›n›r›n› aflt›.. Tüzük gere¤i 30
yafl›n› aflanlar MÜS‹AD üyeli¤ine geçiyor. Nisan 2005 tarihi
itibariyle yurt çap›nda 550 üyeleri bulundu¤unu belirten Av.
Kerim Alt›ntafl, Genç MÜS‹AD’›n ne oldu¤u ve niçin kuruldu¤u
hakk›nda flu bilgiyi verdi; “Genç MÜS‹AD, Müstakil Sanayici ve
‹fl Adamlar› derne¤inin içinde bir komisyondur. Genç MÜS‹AD,
dernekten ba¤›ms›z bir organizasyon, dernek veya oluflum
de¤ildir. Genç MÜS‹AD, MÜS‹AD çat›s› içinde yer alan bir hizmet
birimidir. Kendi yönetimi, komisyon ve komiteleri bulunan ayr›
bir organizasyon flemas› bulunmas›na ra¤men MÜS‹AD’›n bir
unsuru ve tamamlay›c›s›d›r. Genç MÜS‹AD’›n kurulufl felsefesi,

Pratik: Grup Çal›flmas› (Simülasyon) Kat›l›mc›lar
Simülasyonundaki ald›klar› rolleri baflar› ile gerçeklefltirme
derecesine göre de¤erlendiriliyor.

Gelece¤in Giriflimci ve
Yöneticileri Yetifltiriliyor
‹ster ticari, isterse sivil toplum kuruluflu olsun bütün organizasyonlar›n süreklili¤i için en önemli konulardan birisi yeni neslin
yetifltirilmesidir. Gelecekte yönetimin devredilece¤i yeni kuflak
yöneticilerin yetifltirilmedi¤i organizasyonlar uzun ömürlü olamaz.
‹flte bu noktadan hareketle Türk giriflimcilik tarihinde önemli
bir misyonu yerine getiren ve yeni aç›l›mlarla yeni baflar›lara
Anadolu Giriflimcili¤inin Sürekli E¤itim Merkezi
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amaçlar› irdelendi¤inde ancak bu flekilde özel ve farkl› bir oluflum
oldu¤u görülecektir. Ülkemizde birçok yöneticinin kendi
koltuklar›n› koruma gayesinde olduklar› hepimizin malumudur.
Genç MÜS‹AD oluflumu ile MÜS‹AD Yönetimi, ileride kendileri
ile birlikte yöneticilik yapacak, hatta gelecekte yerlerini
b›rakacaklar› kiflileri bizzat teflvik ederek MÜS‹AD çat›s› alt›nda
yetifltirmeye, gelece¤e haz›rlamaya çal›flmaktad›r.
MÜS‹AD üyelerinin tecrübelerini gençlere, gelecek nesillerine
aktarma, gençler de hayat tecrübelerini güvenilir yerlerden elde
etme amac›nda birleflmifl ve Genç MÜS‹AD do¤mufltur.
Genç MÜS‹AD bu gayelere hizmet etme idealindedir.”

gelifltirmektedirler. Savunmac›lar, madencilere göre ö¤renmeye
daha az önem vermektedirler. Analizciler, pozisyonlar›n› koruma
e¤ilimindedirler. Bunun için yenilik gerçeklefltiren firmalardan
taklit ederek esnek ikinci bir kapasite infla etmifllerdir. Tepkiciler
ise, her ne kadar ö¤renmeye ihtiyaçlar› oldu¤u düflünülse de bu
stratejik tür genelde ö¤renme yetene¤inden yoksundur. Bu
firmalar en düflük ö¤renme frekans›n› üretmektedirler. ‹flte
MÜS‹AD Akademi ile bizim amac›m›z, Madenci stratejisini
uygulayacak firmalar› kuracak giriflimci-yönetici yetifltirmektir.”
3- Vizyon Gelifltiren Yay›nlar:
Bir ifladamlar› derne¤i olan MÜS‹AD, ayn› zamanda yay›n
faaliyetleri ile de toplumun ihtiyaçlar›na cevap vermeye
çal›flmaktad›r. Bu maksatla baflta Çerçeve ve Bülten dergileri
olmak üzere çeflitli araflt›rma raporlar›, cep kitaplar› yay›nlamaktad›r.
• MÜS‹AD Bülten: Merkeze ait faaliyet ve haberlerle, yurdun
dört bir yan›nda ifl adam› ve sanayicilere hizmet sunan MÜS‹AD
fiubelerinin haber ve faaliyetlerinden oluflan Bülten dergisi,
üyelerimiz aras›nda ekonomik oldu¤u kadar, gönül birli¤i ba¤lar›n›
da gelifltirmekte ve onlar›n aktüel geliflmelerden haberdar
olmalar›n› sa¤lamaktad›r.

De¤iflen ve geliflen piyasa flartlar›nda ö¤renen organizasyonlar›n
ayakta kalaca¤›n› vurgulayan Proaktif E¤itim ve Dan›flmanl›k
Genel Müdürü Salim Çam, MÜS‹AD Akademi program›n›
olufltururken ö¤renen organizasyonlar kuracak kifliler yetifltirmeyi
göz önünde tuttuklar›n› söylüyor. Programda hem teorik, hem
de pratik e¤itimin birlikte verildi¤ini anlatan Salim Çam’a göre
örgütler; madenci, savunmac›, analizci ve tepkici olmak üzere
dört stratejik türe göre s›n›fland›r›l›yor. Örgütlerin türlerini, onu
kuran ve yaflatan giriflimcilerin-yöneticilerin kifliliklerinin
belirledi¤ini belirten Salim Çam, flöyle devam ediyor; “Madenci
stratejisi uygulayan firmalar, dinamik çevrenin taleplerini
karfl›lamada farkl›laflma, esneklik ve yenili¤e yönelmektedir.
De¤er zincirinin her düzeyindeki ö¤renme, madenciler için
gerekli ve olas›d›r, çünkü onlar yeni pazarlar ve ürünler aramakta
ve gelifltirmektedirler. Madenciler di¤erlerine oranla daha fazla
yo¤unlukta pazara yönelmekte ve pazara yönelik yenilikler

• Çerçeve Dergisi: MÜS‹AD süreli yay›nlar›ndan olan Çerçeve
dergisi ise ekonomik konular›n yan› s›ra, sosyal ve kültürel
konular› da ele alan, çeflitli araflt›rma dosyalar› ve kapak konular›
ile ülkenin mühim meselelerini entelektüel boyutta iflleyen bir
yay›n organ›d›r.
• Araflt›rma Raporlar›, Yönetim Kitapl›¤›, Cep Kitaplar›:
MÜS‹AD Araflt›rmalar ve Yay›n Komisyonu’nun organize etti¤i
yay›n faaliyetleri içerisinde üç önemli çal›flma da, de¤iflik konular›
derinlemesine analiz eden Araflt›rma Raporlar›, ifladamlar› ve
yöneticilerin ça¤dafl yönetim bilimi ve teknikleriyle
donan›mlar›n› sa¤lamak amac›yla oluflturulan Yönetim
Kitapl›¤› ve üyelerimize pratik bilgiler sunan Cep Kitaplar›'d›r.
MÜS‹AD kuruldu¤u günden bu yana ülkemizin ekonomik ve
sosyal meseleleri yan›nda, bölgesel, sektörel ve uluslararas›
meselelerle ilgili olarak birçok araflt›rmalar yapm›fl ve bunlar›
Cep Kitaplar› ve rapor olarak kamuoyuna ve ilgililere
duyurmufltur.
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KOB‹’leri Organize Etti,
Sözcülü¤ünü Yapt›
Ekonominin
lokomotifi olan
KOB‹’leri organize
etmek yan›nda
onlar› devletle
bütünlefltirerek
kalk›nma için
sosyal bir sinerji
oluflturmaya
çal›flan MÜS‹AD,
yapt›klar›n›
kamuoyuna
iletebilmek için
iletiflimde de öncü
ve örnek bir
model oldu.

“Çok konuflulan fakat, sorumlular› ve suçlular› bulunamayan
belki de en büyük yap›sal hastal›k olan bürokrasi, büyümeye
çal›flan ama arzulad›¤› ve lay›k oldu¤u yerden çok uzakta olan
ülkemiz için, bu araflt›rman›n boyutlar› ile aç›kça ortaya ç›kt›¤›
gibi kalk›nmam›z› engelleyen nedenlerin bafl›nda gelmektedir.”
Güncelli¤ini hâlâ koruyan bu görüfl, “Orta Büyüklükteki ‹flletmeler
ve Bürokrasi” isimli MÜS‹AD’›n ilk araflt›rma raporuna Önsöz
yazan MÜS‹AD Kurucu Baflkan› Erol Yarar’a ait. Doç. Dr. Ömer
Dinçer ve Doç. Dr. Hüner fiencan taraf›ndan haz›rlanan raporun
amac›n› Erol Yarar flöyle özetliyor, “Ülkemizin h›zla kalk›nmas›
için sanayicinin, üniversitelerin, iflçilerin ve hükümetin el ele
vermesine, arzu edilen stratejilerin oluflturulmas› ve engelleyici
faktörlerin h›zla ortadan kald›r›lmas›na ihtiyaç vard›r.
MÜS‹AD olarak bunu sa¤lama amac› ve her türlü çabay› gösterme
niyetiyle araflt›rmay› kamuoyuna ve yetkililere hürmetlerimizle
sunuyoruz.”

engellenmelidir.”
Dolay›s›yla ilerleme ve geliflmek için sadece giriflimcilerin
do¤ru yolda olmas› yetmiyor, bürokrasiyi de kendilerine yol
arkadafl› edinmesi gerekiyor. Bu aç›dan bak›ld›¤› zaman
MÜS‹AD’›n ilk raporunun bürokrasi olmas› çok anlaml›
gözüküyor. Çünkü devleti asker a¤›rl›kl› bürokratlar kurdu¤u
için zaten bürokratik bir niteli¤i vard›. Bafllang›çta sivil toplum
ve giriflimcilik yeterince olmad›¤› ve uzunca bir zaman da
geliflmedi¤i için zamanla bürokratik yap› kurumsal bir nitelik
kazanm›flt›r.

Hakikaten aradan 15 y›l geçtikten sonra büyük bir ço¤unlukla
tek parti iktidar›n›n Baflbakan› olan Recep Tayyip Erdo¤an bile,
de¤iflme ve geliflme yolunda bürokrasinin engelleyicili¤inden
yak›n›yor. MÜS‹AD 14. Ola¤an Genel Kurulu'nda konuflan Genel
Baflkan Dr. Ömer Bolat, bürokrasinin engelleyicili¤ini flöyle dile
getiriyor, “Bürokrasinin azalt›lmas› mümkün olamam›flt›r.
Bürokrasi reformlara direnmekte, yeniden yap›lanma çal›flmalar›n›
yavafllatmaktad›r. Mesela Hazine’nin iç borçlanmada tahvil-bono,
d›fl borçlanmada ise euro-bond kaynaklar›ndan baflka yeni gelir
kayna¤› enstrümanlar› ç›karmadaki yavafll›¤› bir örnektir.
Reformlar› ve yenilikleri engellemeye çal›flan bürokrasinin kendisi
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Bürokratik Engeller Ç›kar›ld›
‹flte MÜS‹AD, Anadolu giriflimcili¤inin önündeki bürokratik
engelleri ortadan kald›rabilmek için çal›flan önemli bir Sivil
Toplum Kurulufludur (STK). Bürokratik yap›n›n STK’lar› da
y›ld›racak bir etkiye sahip olmas›ndan yak›nan MÜS‹AD Genel
Baflkan› Dr. Ömer Bolat, 19-20 Kas›m 2004 tarihleri aras›nda
‹stanbul’da yap›lan “Türk Sivil Toplum Kurulufllar› ve AB Reform
Süreci” konulu Uluslararas› Konferansta Türkiye’de STK olgusuyla
ilgili olarak flöyle konufltu; “Dünyam›z yirminci yüzy›lda, bilhassa
da yirminci yüzy›l›n son çeyre¤inde, çok h›zl› bir de¤iflime ve
geliflime sahne olmuflken, Türkiye bu dönemi birbirine z›t
görüntüler içerisinde geçirmifltir. ‹thal ikameci bir ekonominin
ve her alanda ortaya ç›kan afl›r› devletçi uygulamalar›n cende-

Hakikaten aradan 15 y›l geçtikten sonra
büyük bir ço¤unlukla tek parti iktidar›n›n
Baflbakan› olan Recep Tayyip Erdo¤an bile,
de¤iflme ve geliflme yolunda bürokrasinin
engelleyicili¤inden yak›n›yor.
resinin y›k›lmaya bafllanmas›na tan›kl›k eden 1980’lere ra¤men,
1990’lar -bilhassa da ikinci yar›s›- tekrar statükonun ve devletçi
reflekslerin ortaya ç›kt›¤›, bir bak›ma önceki döneme tepkinin
dayatmayla siyaset etti¤i y›llar olmufltur.
1980’ler daha çok uygulamaya koydu¤u ekonomik politikalarla
an›lan bir on y›l olmas›na ra¤men, bu dönemde sivil inisiyatifin
elde etti¤i baflar› ve yayg›nlaflan sivil toplum kurulufllar›n›n (STK)
etkinli¤i yeterince ele al›namam›flt›r.

Türkiye’de sivil toplum kurulufllar›n›n say›sal durumunu ortaya
koyan araflt›rmalara bakt›¤›m›z zaman, 1980’lerin ikinci, 1990’lar›n
ise birinci yar›s›nda bu kurulufllar›n h›zla artt›¤›n› görürüz. Bu
say›sal art›fl, do¤al bir flekilde, siyasal bir etki olarak da kendisini
ortaya koymufltur.
Bu olumlu geliflmeye ra¤men, 1990’lar›n ikinci yar›s›ndan itibaren
Türkiye’de yanl›fl bir süreç bafllam›flt›r. Türkiye’de siyasetin,
bürokrasi ve otokrasi karfl›s›nda gerilemesine paralel olarak, sivil
toplum kurulufllar› da ürkütülmüfl, etkileri s›n›rlanarak, tamamen
gönüllü olan bu kurulufllar›n çal›flma flevki k›r›lm›flt›r.”

Misyonu Sinerji Oluflturmak
Emekli ö¤retim üyesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim, Türkiye’de
halkla devlet aras›ndaki bütünleflmeyi sa¤layarak MÜS‹AD’›n
önemli bir misyonu yerine getirdi¤ini söyledi. MÜS‹AD misyonunu
anlayabilmek için sosyal ve iktisat tarihini bilmek gerekti¤ini
vurgulayan Prof. Zaim, bunun gerekçesini flöyle aç›klad›;
“MÜS‹AD’› ve onun yapt›klar›n› anlatabilmek için 1950’lere kadar
geri gitmek gerekiyor. Türkiye’de 1950’lere kadar inançl› kesim,
Müslümanlar teflkilats›zd›. Ne ilim sahas›nda yetiflmifl insan, ne
de iktisadi sahada bir güç vard›. Çünkü Osmanl›’n›n son
dönemindeki uzun süren savafllarda Müslümanlar›n ekonomik
düzenleri bozulmufl, vas›fl› insan gücü yitirilmiflti.
Gayrimüslimler ise teflkilatl›yd›. Müslüman kesim Osmanl›lar
zaman›nda s›rt›n› sosyal anlamda devlete dayad›¤› için
teflkilatlanma gere¤i de duymam›flt›. Cumhuriyet döneminde
devlet seküler bir yap›ya kavuflunca ve halk›n arkas›ndan çekilince
millet aç›kta kalm›flt›. Bu yüzden 1950’den sonra, “Söz milletindir”
slogan›yla siyasi güç olarak Demokrat Parti döneminde halk
teflkilatlanmaya bafllad›. ‹lim sahas›nda da ‹lim Yayma Cemiyeti
kuruldu. Sirkeci’deki Aflirefendi Caddesi’ndeki tüccar ve sanayiciler
Prof. Dr.
Sebahattin Zaim
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taraf›ndan kurulan bu cemiyetin amac›, para kazanmak de¤il,
kazand›¤›n› kültüre yat›rmak için teflkilatlanm›flt›. Bunun
sonucunda da ‹mam Hatip Liseleri kuruldu. 1970’lere do¤ru
ABD’lilerin de teflvikiyle iflveren dernekleri birli¤i kuruldu. Bu
dernekleri Sanayi Kalk›nma Bankas›’ndaki ve Robert Kolej’deki
ABD’lilerle yöneticiler organize ettiler. TÜS‹AD da bafllang›çta
komünizmle mücadele amaçl› kurulmufl ve kuruluflunda
mütedeyyin insanlar da yer alm›flt›. Fakat daha sonra lions ve
roteryenlerin a¤›rl›k kazand›¤› bir kurum oldu. Dolay›s›yla yavafl
yavafl seküler gruplar›n hakim oldu¤u bir ifl dünyas› oluflmaya
bafllad›. Bu durum karfl›s›nda mütedeyyin müteflebbisler
kendilerini d›fllanm›fl hissettiler ve bir teflkilatlanma gere¤i
duydular.

ve dernekler de geliflmeye müsaitti. Bu geliflmede Erol Yarar,
Ali Bayramo¤lu ve Nat›k Akyol gibi müteflebbisler lokomotif
görevini yerine getirdiler.

‹fl Dünyas› Vakf› Bafllatt›,
MÜS‹AD Tamamlad›

KOB‹’leri Organize Etti

Bunun üzerine Dr. Özcan Bolcan gibi baz› akademisyenlerin de
öncülü¤ü ile ‹fl Dünyas› Vakf› kuruldu. Mütedeyyin ifladamlar›
taraf›ndan kurulan ilk teflkilat ‹fl Dünyas› Vakf›’yd› ve ben de ilk
kurucu baflkan›yd›m. Fakat ‹fl Dünyas› Vakf› çok geliflemedi,
çünkü daha çok akademisyenlerden, münevverlerden olufluyordu.
Daha sonra ayn› gayeye matuf olarak MÜS‹AD kuruldu.
Sekülerleflen ifl dünyas›nda milletin de¤erlerini benimseyen
müteflebbisler taraf›ndan kurulan MÜS‹AD, baflar›l› bir müessese
oldu. ‹fl Dünyas› Vakf› Eyüp’te hâlâ devam ediyor, fakat yap›lar›
kanunla s›n›rland›r›ld›¤› için geliflemiyor. MÜS‹AD ise dernekti

Hükümetler ve siyasi yap›lar seküler gruplar›n elinde oldu¤u
zaman MÜS‹AD’a verev bak›ld› ve geliflmesine pek imkân
sa¤lanmad›. fiimdiki iktidar milletin de¤erlerini benimseyen bir
yap›da oldu¤u ve MÜS‹AD da ayn› istikamette bulundu¤u için
olumlu bir geliflme oldu. Fakat bu sefer de genel ekonomik yap›
bozuk oldu¤u için istenilen mesafe al›nam›yor. Sonuç itibariyle
verilen mücadele, milletin de¤erleriyle bütünleflme mücadelesidir.
Çünkü bütünleflme oldu¤u zaman kuvvetler ayr›l›¤› yerine sinerji
ortaya ç›kacak. MÜS‹AD’›n misyonu da bu sinerjiyi ortaya
ç›karabilmektir.”

KOB‹’ler ve kalite konusundaki araflt›rma ve yay›nlar›yla tan›nan
Marmara Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Muhittin fiimflek
de KOB‹’leri organize ederek, MÜS‹AD’›n çok önemli bir görevi
icra etti¤ini belirtiyor. Organize olabilmenin günümüzdeki en
önemli rekabet avantajlar›ndan birisi oldu¤unu vurgulayan Prof.
fiimflek, flunlar› söylüyor; “Dünyada art›k üretim bir problem
olmaktan ç›km›flt›r. Gelinen noktada önemli olan, üretti¤ini
satabilmektir. Satabilmek için de kaliteli üretmeniz, maliyetleri
düflük tutman›z ve müflteri isteklerine h›zl› cevap vermeniz
gerekiyor. Bunlara ilaveten 2000’li y›llar›n en önemli rekabet
parametresi olan organizasyona ihtiyaç duyulmaktad›r.
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‹flte rekabetin unsurlar›n›n h›zla de¤iflti¤i bir ortamda MÜS‹AD,
çok önemli bir görevi icra ediyor. Çünkü organizasyon olgusunun
fark›na varan bir kurum olarak görüyorum MÜS‹AD’›. Ekonominin
lokomotifi olarak adland›rd›¤›m›z KOB‹’leri biraraya getirmesi
çok önemli bir organizasyondur. KOB‹’lerin potansiyeli çok
büyük, ancak ülkemizde hak etti¤i yeri maalesef bulabilmifl
de¤ildir. ‹stihdam›n yüzde 90’dan fazlas›n› KOB‹’ler sa¤larken
banka kredilerinden ald›klar› pay yüzde 4 civar›ndad›r. Dolay›s›yla
KOB‹’lerin de kendi haklar›n› koruyabilmeleri ancak MÜS‹AD
gibi kurulufllarla mümkündür. Bu tür kurumlar›n say›s›n›n
artmas›n›, ülke demokrasisinin geliflmesi aç›s›ndan da
önemsiyorum.”

‹letiflimde Öncü ve Örnek Oldu
KOB‹’leri organize etmek yan›nda onlar› devletle bütünlefltirerek
kalk›nma için sosyal bir sinerji oluflturmaya çal›flan MÜS‹AD,
yapt›klar›n› kamuoyuna iletebilmek için iletiflimde de öncü ve
örnek bir model oldu. Konuyla ilgili olarak Yedirenk Pazarlama
‹letiflimi Ajans› Yönetim Kurulu Baflkan› ‹srafil Kuralay’›n
görüfllerini ald›k. Çünkü ‹srafil Kuralay, bas›n komisyonu üyeli¤i
ile bafllayan MÜS‹AD kariyerinde genel baflkan yard›mc›l›¤›na
kadar ç›kt›. Ayn› zamanda ‹stanbul Üniversitesi Reklamc›l›k ve
Piyasa Araflt›rmalar› Bölümünde ö¤retim üyeli¤i yapan Kuralay,
MÜS‹AD’›n iletiflimde nas›l öncü ve örnek oldu¤unu flöyle aç›kl›yor;
“MÜS‹AD; hem kurulufl, hem örgütlenme, hem de gönüllülük
esas›na dayanan bir kurum olmas› münasebetiyle gerçekten
ülkemizdeki en güçlü kurumlardan bir tanesi.

Yurt çap›ndaki 27 fiubesi ve bir çok ülkedeki irtibat noktas›yla
model olmufl örnek bir kurum. MÜS‹AD 15 y›lda hem kendi
yönetim yap›s›n› de¤iflen ihtiyaçlara göre yeniledi, hem de
Türkiye’deki benzer kurulufllara öncü oldu. Bir Sivil Toplum
Kuruluflu olarak kendisinden bekleneni yerine getirdi.
Rapor ve yay›nlar›yla bürokrasiyi besledi, kamuoyunu ayd›nlatt›.
Benzer kardefl kurulufllar›n da sözcülü¤ünü yapt›. Di¤er bir
ifadeyle MÜS‹AD, kendi kategorisinde bir a¤abey rolü üstlenmifltir.
De¤iflik toplant›larda bunlar baflkalar› taraf›ndan dile
getirilmektedir.
Kurumlar›n kamuoyuna ulaflmas›n›n birinci yolu iletiflimden
geçiyor. Ne kadar güçlü olursan›z olun, e¤er iletiflim mecralar›na
yak›n de¤il ve iletiflim tekniklerini profesyonelce kullanam›yorsan›z
mesaj›n›z› hedef kitleye ulaflt›ramazs›n›z. Mesaj›n›z muhatab›na
ulaflmay›nca da etkin olamazs›n›z. ‹flte MÜS‹AD, iletiflim
mecralar›yla sürekli ve olumlu diyaloglar kurarak yapt›¤› yararl›
faaliyet ve fikirleri kamuoyuna etkili bir flekilde ulaflt›rmay›
baflarm›flt›r. Gerçekten de kurum, Türkiye’de en fazla yaz›l› mesaj
üretenlerdendir. Ayr› bir birim olan Bas›n Komisyonu ve ona
ba¤l› olarak çal›flan bas›n koordinatörlü¤ü ile bas›nla profesyonel
anlamda iliflkiler kuran MÜS‹AD, bunun do¤al sonucu olarak
Türkiye’nin en etkin kurumlar›ndan olmay› baflarm›flt›r.
‹flte bu durum, ayn› flekilde etkin olmak isteyen sivil toplum
kurulufllar› için öncü ve örnek model niteli¤i tafl›maktad›r. Ayn›
flekilde MÜS‹AD’›n bu baflar›s›, ço¤unlu¤u KOB‹ statüsünde olan
üyeleri için de iletiflim tekniklerini verimli kullanmak ad›na öncü
ve örnek niteli¤i tafl›maktad›r.”

MÜS‹AD Güney Afrika’da

MÜS‹AD’›n Lübnan ‹fl Gezisi

Baflar›l› Tan›t›m›n Püf Noktalar›
Yapt›klar› iletiflim faaliyetlerini, “Tan›t›m” olarak ifade eden
‹srafil Kuralay, MÜS‹AD’›n tan›nmas›nda etkin olan ve ayn› yolda
yürümek isteyenlere fikir verece¤ini söyledi¤i baflar› kriterlerini
flöyle s›ralad›;
• Önce Kaliteli Üretim: Baflar›l› bir tan›t›m çal›flmas›ndan
önce kaliteli ürünler üretmeli ve düzgün ifller yap›lmal›,
ondan sonra tan›t›m devreye girmeli. E¤er ürün ve
hizmetleriniz iyi de¤il ise, ne kadar profesyonel tan›t›m
yapsan›z da iyi sonuç vermez, hatta aleyhinize reklam olarak
size geri döner. ‹yi olmayan bir ürünü iyi tan›tabilirsiniz
ama kalite yoksa onun ikinci defa bir flans› olmaz.
• Tan›t›m›n Önemine ‹nanmak: En büyük problem,
tan›t›m çal›flmalar›n›n ciddiye al›nmamas› ve ilk vazgeçilen
bir faaliyet olarak alg›lanmas›d›r. Di¤er taraftan kurumdaki
herkesin bu iflten anlayabilece¤i gibi yanl›fl alg›lama var.
Oysa tan›t›m ciddi ve zor bir ifltir. Uzmanl›k gerektiren bir
ifltir. Kurum sahiplerinin, sekreterlerin, idari ifller
müdürlerinin ve muhasebeci-sat›nalmac›lar›n yapaca¤› ifl
de¤ildir.

• Tan›t›m ‹lgilisi: Üçüncü olarak kurum bünyesinde bir
tan›t›m ve pazarlama iletiflimi uzman› istihdam edilmeli.
Bu istihdam, sanki bir pazarlama uzman› istihdam
ediliyormufl gibi kabul edilmeli. Çünkü tan›t›m uzman›,
tabiri caizse pazarlama ve sat›flç›lar›n ak›nc›s› gibi çal›flacak,
onlar›n iflini kolaylaflt›racakt›r.
• ‹letiflim Dan›flmanl›¤›: Kurumun ölçe¤i e¤er büyükse,
bu gibi durumlarda kendi bünyesinde iletiflim dan›flman›
istihdam›n›n yan› s›ra piyasada bu hizmeti veren profesyonel
bir kurumdan da destek al›nabilir.
• ‹letiflimde Süreklilik: Bir kurumun veya ürünün marka
olabilmesi için iletiflimde süreklilik gerekir. ‹letiflimde
süreklilik olmad›¤› için bugün birçok marka, haf›zalardan
silinmifl durumda. Duran düflüyor. Markay› sürekli
hat›rlatmak gerekiyor.
• Görsel Kurum Kimli¤i Dosyas›: Her kurumun mutlaka
standartlar›n› belirleyen bir görsel kurum kimli¤i dosyas›
olmal›. Kartvizitlerden antetli ka¤›tlara kadar görsel kimli¤i
oluflturan her türlü bas›l› ve görsel malzeme bir bütünlü¤e
sahip olmal›.
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‹liflki ve ‹fl Gelifltirme Platformu

Pazarlamac›lar, ‘‹fl, iliflkiyle geliflir’ diyorlar.
MÜS‹AD da, düzenledi¤i fuarla üyeleri için bir ifl
gelifltirme platformu oldu. Öte yandan genel sekreterli¤ini
yürüttü¤ü ve fuarla efl zamanl› olarak gerçeklefltirilen IBF
Kongreleri de, üyelerin özellikle Afro-Avrasya co¤rafyas›ndan
ifladamlar›yla yeni iliflkiler kurmas› için eflsiz f›rsatlar sundu.

IBF Toplant›s›

Kayseri MÜS‹AD fiubesi Kurucu Baflkan› rahmetli Ahmet
Olgunharputlu’nun bir sözü vard›; ‘Bir MÜS‹AD üyesi, MÜS‹AD’a
ödedi¤i aidat›, MÜS‹AD bünyesi içindeki bir iflinden kazanam›yorsa
b›rak›n o adam MÜS‹AD’a üye olmas›n.’ Bunu özellikle açmak
istiyoruz, çünkü üyeli¤e davet edilen baz› insanlar, “‹yi de MÜS‹AD
bana ne kazand›racak?’ diye soruyorlar. Unutulmamal› ki, MÜS‹AD,
bir dernek ve üyelerine somut bir fley da¤›tm›yor, onlara sadece
bir platform sunuyor. Peki bu platform ne kazand›rabilir?
Pazarlamac›lar, ‘‹fl, iliflkiyle geliflir’ diyorlar. ‹flte MÜS‹AD da,
düzenledi¤i fuarla üyeleri için bir ifl gelifltirme platformu oldu.
Öte yandan genel sekreterli¤ini yürüttü¤ü ve fuarla efl zamanl›
olarak gerçeklefltirilen Uluslararas› ‹fl Forumu (IBF) Kongreleri
de, üyelerin özellikle Afro-Avrasya co¤rafyas›ndan ifladamlar›yla
yeni iliflkiler kurmas› için eflsiz f›rsatlar sundu.

bat›dan, kuzeyden-güneyden, Asya-Avrasya bölgesinin ifl adamlar›
aras›nda ortak bir küresel buluflma adresi yapmay› baflarmakt›”
diyerek bafllang›çtaki vizyon do¤rultusunda ilerlendi¤ini ortaya
koydu. Dr. Ömer Bolat, böylesine anlaml› organizasyonun
geçmifline de ›fl›k tutan konuflmas›na flöyle devam etti, “1993
y›l›nda ilk olarak ‹zmir’de gerçeklefltirilen fuar›m›za
Özbekistan’dan ve ‹talya’dan üç firma temsilcisi kat›ld›¤›nda çok
mutlu olmufltuk. Allah’a flükrediyoruz ki bu y›l adeta bir ticaret
olimpiyatlar› niteli¤inde Fas’tan, ABD’den bafllayarak do¤uya
do¤ru Malezya’ya, Endonezya’ya hatta Avusturalya’ya kadar
uzanan bir co¤rafyada, elliye yak›n ülkeden bin kadar misafir ifl
adam›n› a¤›rlamaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz.
Fuar›m›z bu y›l 22 bin m2 kapal› alanda gerçeklefltiriliyor.”

Profesyonel Fuarc› Oldular
‘Hem Ziyaret, Hem Ticaret’
‘Hem Ziyaret, Hem Ticaret’ slogan›yla geçen y›l 10. kez kap›lar›n›
ziyaretçilere açan MÜS‹AD Uluslararas› Fuar›nda kat›l›mc› firmalar,
ürün ve hizmetlerini sergilerken, yaklafl›k 50 ülkeden gelen bine
yak›n ifladam› da heyetler halinde ülkelerindeki yat›r›m ve ifl
f›rsatlar› hakk›nda sunum yaparak sorular› cevapland›rd›lar.
Böylelikle IBF Forumu’na gelen kat›l›mc›lar, fuardaki ürün ve
hizmetleri incelemek yan›nda kendilerini de anlatma f›rsat›n›
yakalad›lar. Peki böyle bir platformun gerçeklefltirilmesi tesadüfen
mi oldu? 2004 y›l›nda gerçeklefltirilen 10. MÜS‹AD Uluslar aras›
Fuar›’›n›n aç›l›fl›nda konuflan MÜS‹AD Genel Baflkan› Dr. Ömer
Bolat, “1993 y›l›nda bafllarken, hedefimiz Türkiye’yi do¤udan-

MÜS‹AD’›n yurtd›fl› aç›l›m d›fl›nda en önemli hedeflerinden bir
tanesinin üyeler aras›nda al›flverifli gelifltirmek oldu¤unu ve bunda
da önemli mesafeler al›nd›¤›n› belirten MÜS‹AD Genel Sekreter
Yard›mc›s› Özcan Tokel, MÜS‹AD fuar›yla ilgili flunlar› söylüyor;
“Ticarette dostluklar, karfl›l›kl› iletiflim çok önemli roller
oynamaktad›r. Çevremize ve kendimize bakt›¤›m›zda genelde
tan›d›klar›m›zdan, kendimize yak›n bulduklar›m›zdan al›fl verifli
tercih etti¤imizi fark ederiz. MÜS‹AD bu aç›dan da düzenledi¤i
toplant›lar, geziler, fuarlar ve oluflturdu¤u ortamlarla yeni
dostluklar›n kurulmas›na, yeni iflbirli¤i ve ticaret imkânlar›n›n
gelifltirilmesine katk›da bulunmufltur. MÜS‹AD faaliyetlerine aktif
olarak kat›lan üyeler, gerek yurtiçinden, gerekse yurtd›fl›ndan
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flu anda uluslar aras› fuarlar›n daimi kat›l›mc›s› haline geldi.
Dolay›s›yla hem piyasalar›n›
gelifltirdiler, hem de rekabet güçlerini art›rd›lar.”

MÜS‹AD Fuarlar›:

birçok kiflilerle, kurumlarla tan›flma f›rsat› buldular. ‹flini
profesyonelce yapanlar ve k›smeti olanlar, MÜS‹AD’›n sa¤lad›¤›
bu iliflkilerle ifllerini gelifltirdiler.”
Düzenledi¤i fuarlarla MÜS‹AD’›n Anadolu giriflimcisine önemli
bir al›flkanl›k kazand›rd›¤›n› vurgulayan Özcan Tokel, “‹lk kez
1993 y›l›nda ‹zmir’de düzenlenen MÜS‹AD Fuarlar› Anadolu
sermayesine yeni bir aç›l›m f›rsat› verdi. Belki hat›r-gönül ad›na,
belki de destekleme ad›na ilk kez MÜS‹AD Fuarlar›nda ürünlerini
oldukça amatör flekilde sergileyen MÜS‹AD üyeleri, fark›nda
olmadan pazarlamada ve ürün gelifltirmede önemli bir mecray›
keflfetmifl oldu. O zamana kadar fuarlara ziyaretçi olarak bile
gitmeyen giriflimciler, geçen süre zarf›nda bir yandan fuarlara
kat›lma, ürün sergileme ve iletiflim kurma konusunda kendilerini
gelifltirirken, di¤er yandan da uluslar aras› fuarlar› gezme al›flkanl›¤›
edinerek kendileriyle ilgili son geliflmeleri takip eder hale geldiler.
‹lk defa bizim fuarlarda küçük metrekarelerde stand kiralayanlar

Bir Simurg Hikayesi
Yeniflafak Gazetesi Ekonomi Yazar› Melikflah Utku, MÜS‹AD’›
yak›ndan takip eden yazarlardan birisi. Bu sene Nisan ay›nda
gerçeklefltirilen 14. MÜS‹AD Ola¤an Genel Kurulu’nda camian›n
iste¤iyle yönetim kuruluna giren ve genel baflkan yard›mc›l›¤›
görevini üstlenen Melikflah Utku, Yeniflafak yan›nda Anlay›fl
gibi farkl› yay›n organlar›nda da yaz›yor. Anlay›fl dergisinin Ekim
2004 say›s›na yazd›¤›, “MÜS‹AD Fuarlar›: Bir Simurg Hikayesi”
bafll›kl› makalede MÜS‹AD Fuarlar›n›n nereden nereye geldi¤i
ve misyonunun ne oldu¤u konusunda ilginç tespitlerde bulunan
Utku’nun yaz›s›n›n tamam›n› önemine binaen aynen sunuyoruz:
“2001 y›l›n›n Nisan ay›nda gerçeklefltirilen MÜS‹AD genel
kurulunda gösterilen multivizyon, Simurg hikâyesiyle bafll›yordu.
Hallerinden memnun olmayan kufllar bir araya gelmifl ve
Kafda¤›’n›n arkas›nda yaflayan kufllar›n padiflah›na do¤ru zorlu
ve uzun bir yolculu¤a ç›kma karar› alm›fllar. Konuflmalar bitip de
ifl ciddiye binince, kufllardan bir k›sm› yola ç›kmamak için mazeret
üretmifller. “Daha yola ç›kmadan k›rk dereden su getirmeye
bafllad› ço¤u. Bülbül, gülünü özledi, baykufl harabesini, kaz
gölünü, papa¤an kafesini, süslü tavus bahçesini.”
MÜS‹AD’›n haz›rlatt›¤› bu mültivizyonlar›n hepsi edebi bir dille
belli baz› mesajlar› verme amac›n› güder. Daimi bir aray›fl içinde
bugünün dindar insanlar›na modern ifl hayat›, ekonomi ve
siyasette de¤erlere ba¤l› bir yol çizmeye çal›fl›r. Dindar insan›n,
modernin kuramsal ve maddi bask›lar› karfl›s›nda b›rak›n›z sahip

MÜS‹AD Uluslararas› Fuar›n›n Aç›l›fl›, ‹zmir - 1993

oldu¤u de¤erlerin üzerine infla edilmifl bir alternatif üretmesi,
o de¤erlere ba¤l› kalabilmesi bile bafll› bafl›na bir mücadeledir
çünkü.
Türkiye’nin kuruluflundan bu yana “korunmufl” olan ‹stanbul
merkezli sanayi sermayesinin 90’l› y›llarda medya deste¤i de
sa¤layarak finansal sermayeye dönüflmesi ve ekonomi
politikalar›n›n bu kesimi önceleyen yaklafl›m›yla hareket alanlar›
hiçbir zaman geliflme imkân› bulamam›fl bir yerli sermaye var bu
ülkede. 80’li y›llarda elinde numune dolu bavullarla hiç yabanc›
dil bilmedi¤i halde yurtd›fl›na ifl ba¤lant›s› kurmak için giden
yüzlerce müteflebbisin öncülü¤ünde yükselifle geçen bu yeni
sermayenin, k›sa süre içinde yerleflik sanayi sermayesine kafa
tutmaya bafllayaca¤› oldukça netti. 90’larda kurulan MÜS‹AD’›n
üye taban›n› iflte bu sermaye oluflturuyordu. Türk insan›n›n
geleneksel ve dini de¤erleri ile yetiflmifl olan bu yeni sermaye
sahiplerini, bu “dünyada yer almaya” bafllad›kça flüphesiz ki zorlu
s›navlar bekliyordu. Tabiat icab› bu kesim de zaman içinde belli
de¤iflimler geçirdi.

mad›klar›, daha fuara girer girmez edinilen havadan anlafl›l›yordu.
Sanki bugüne kadar kendilerini yok sayanlara, olmalar›n›
istemeyenlere inat, “Biz buraday›z” diyorlard›. Bir panay›r havas›
hâkimdi bu “ilk” fuara. Bu panay›rda birbirine rakip olmayan,
daha çok, bask›n iktisadi ve siyasi sistemin tüm dayatmalar›na
karfl› sadece ferdi gayretleriyle bir yerlere gelmifl olan insanlar›n
birbirleriyle tan›flmas› yafland›. Hemen her biri ayn› tecrübeleri
yaflam›fl gönüldafl olan bu insanlar›n bir araya gelifli, haliyle biraz
heyecanl› ve duygusal olmas› gayet tabii idi.
Ard›ndan 28 fiubat yafland›. Dini de¤erlere sahip insanlar bir

MÜS‹AD’›n fuarlar› esas›nda bu de¤iflimi okumak için çok güzel
bir ortam sunuyor. ‹fladamlar› derne¤inin ‹stanbul’da organize
etti¤i ilk fuar, bas›n taraf›ndan “Medine Pazar›” olarak
isimlendirilmiflti. O günlerin entel gazetesi Yeni Yüzy›l, stantlarda
ziyaretçileri “Selamun Aleykum” diyerek karfl›layan insanlardan
bahsetmiflti fuarla ilgili geçti¤i haberde.
Gerçekten de ifl sahas› olarak birbirleriyle pek alakal› olmayan
onlarca kuruluflun, orada sadece ticari bir amaç için toplan‹liflki ve ‹fl Gelifltirme Platformu
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anda suçlu konuma itildi. Anadolu sermayesinin önemli bir k›sm›
yeflile boyand› ve ülkedeki irticaî faaliyetleri finanse etti¤i hiçbir
delil getirilmeden iddia edildi. Baflta Genelkurmay olmak üzere
kamu kurulufllar› ve hatta kimi özel flirketler yeflil flirketlere karfl›
ambargo bafllatm›fl, kara listeler elden ele dolaflm›fl, yeflil sermaye
ile kuruldu¤u iddia edilen 19 gazete, 110 dergi, 51 radyo ve 20
televizyon afifle edilmiflti.
Bu geliflmeler karfl›s›nda dindar çevrelerin ilk tepkisi, 1997
güzünde gerçekleflen MÜS‹AD fuar›na oldukça anlaml› bir flekilde
yans›m›flt›. Tam da yeflil sermaye avc›l›¤› ve Bat› Çal›flma Grubu
hafiyecili¤i günlerine denk düfltü¤ü için halefinden de muhteflem
olan fuar›n ard›ndan BÇG bundan böyle “‹slâmc› sermaye”yi
afifle etmek yerine görmezlikten gelme ça¤r›s› yapm›flt›. Devlet
himayesinden yoksun büyüdü¤ü halde, tüm dünya ile ticaret
yapabilecek kapasite ve kaliteye ulaflan Anadolu sermayesine
reva görülen ideolojik ambargoya karfl› en anlaml› tepki
halk›m›zdan gelmifl, çoluk çocuk üflenmeden Yeflilköy’e hücum
etmifl, uluslararas› fuar›, Selçuklu’nun yabanda kurulan meflhur
Yabanl› panay›r›na çevirmifllerdi.
Bir sonraki y›l fuar daha da yaban bir yer olan Beylikdüzü’ne
tafl›nm›flt›. MÜS‹AD fuar›na yabanc› ülkelerden kat›l›m artm›fl,
fuar art›k panay›r havas›ndan yavafl yavafl kurtularak profesyonel
bir fuar organizasyonuna dönüflmeye bafllam›flt›. Uzakta olmas›na
ra¤men az›msanmayacak bir kat›l›m›n ve ziyaretçi ak›n›n oldu¤u
bu fuar, esas›nda 28 fiubat’la bafllayan süreç karfl›s›nda en az›ndan
kimi flirketlerin yaflad›¤› dönüflümü de göz önüne sürdü¤ü için
oldukça kayda de¤erdi.
Fuardan ç›kt›¤›n›zda, nas›l yorumlayaca¤›n›z› tam olarak
bilemedi¤iniz garip bir hüzün kapl›yordu içinizi. Bu fuarda bir

fley eksikti. Yoklu¤u hemen fark edilemeyen, fark edildi¤inde
de çoktan yitmifl olan bir fley: benli¤imiz. Modern dünyan›n
bize sundu¤u ortamlar› koklamaya al›flm›fl olan pek ço¤umuz
için garipsenecek bir durum yoktu belki. Ama küçük bir
muhasebeyle bile fark›na var›labilecek bu benlik kayb›n›n, insan›n
yüzüne flamar gibi inen akislerini görmemek de imkâns›zd›.
Fuarlarda tabii olarak karfl›m›za ç›kan tan›t›m olay›, bu fuarda
dini ve etik de¤erlerinden büyük ölçüde ar›nd›r›lm›fl ve tabir
caizse piyasa normlar›na uygun hale getirilmiflti. Öyle gözüküyordu
ki, b›rak›n›z büyümeyi, ayakta kalmak için dahi eski esvaptan
kurtulmak gerekti¤ine inanmaya bafllam›flt› kimileri.
‹flin ilginç yan›, bu de¤iflimi benimseyenlerin önemli bir k›sm›
bir sonraki fuarda yer almad›. Kendilerini olmasa bile flirketlerini
yeniden tan›mlayanlar k›sa sürede MÜS‹AD’la iliflkilerini de
kestiler. Buna ra¤men, MÜS‹AD bir sonraki fuara güçlenerek
girdi. fiüphesiz ki, yaflanan iktisadi krizler bu seneki fuara dek
kendini fuar alan›n›n küçülmesi ile göstermiflti. Ancak geride
kalanlar, hem 28 fiubat’tan hem de bu krizlerden gerekli dersleri
ç›karabilmiflti. Bu arada o günlere dek moda olan çok ortakl›
flirketlerden alt yap›s› ve yat›r›mlar› zay›f olanlar da hissedarlar›na
büyük ac›lar tatt›rarak çekilmifl, kalan birkaç çok ortakl› flirket
ise kendine çeki düzen verme politikas›n› tercih etmiflti. Her
halükarda bu çeki düzen verme teflebbüsü, hemen her alanda
kendini göstermeye bafllam›flt›.
Nihayet bu y›l yap›lan MÜS‹AD fuar›, hakikaten tam anlam›yla
baflar›l› profesyonel bir organizasyon olarak hat›ralarda kalacak.
Özellikle baflta ‹slam ülkeleri olmak üzere yabanc›lar›n fuara ve
fuarla birlikte gerçeklefltirilen Uluslararas› ‹fladamlar› Forumu’na
(IBF) gösterdikleri teveccüh kayda de¤erdi. fiüphesiz ki, bu

baflar›da MÜS‹AD’›n yo¤un gayretlerinin büyük bir pay› var. Ne
var ki, gerek fuara, gerekse fuarla birlikte düzenlenen ifladamlar›
kongresine kat›lan yabanc›lardan edindi¤imiz izlenim, bunda Ak
Parti iktidar›n›n ‹slam âlemi nezdinde Türkiye’yi getirdikleri
noktan›n da oldukça önemli bir rol oynad›¤› yönünde. Türkiye’nin
son y›llarda uluslar aras› platformlarda takip etti¤i etkin ve yo¤un
diplomasinin, özellikle bugüne dek Türkiye denince dudak
büken Arap ve Pasifik Havzas› ülkelerinde ciddi bir tav›r
de¤iflikli¤ine sebep oldu¤u anlafl›l›yor. Fuar ve kongreye kat›lan
ülkelerin önemli bir k›sm›, baflbakan ve bakan düzeyinde geldiler
‹stanbul’a.

o de¤erlerin üzerine infla edilecek kapsaml› bir ifl yap›fl tarz›d›r.
Bu hedef, MÜS‹AD’›n yaz›n›n giriflinde bahsi geçen
mültivizyonunda aç›k bir flekilde dillendiriliyor: ‘Bencil bireycili¤in
afl›ld›¤›, insanlar›n samimiyetle gönül birli¤i etti¤i, ortak hedeflere
beraber yürüdü¤ü sa¤lam bir iflbirli¤i...MÜS‹AD, toplumun inanç,
kültür ve gelene¤inden ald›¤› güçle insan›m›z›n beklentilerini,
hayallerini, umutlar›n› yeflertmek ve yüceltmek için yürüyor.’
‘Geride kalan kufllar, tüm zorluklar›, karanl›k vadileri, dikenli
yollar› afl›p ulaflt›lar Kafda¤›’na. Kendilerini yar› yolda b›rakan
hemcinslerine dönüp bakmad›lar bir daha. Yolda yitirdikleri,
kaybettikleri dostlar›na üzüldüler içlerinden.

Fuarlar, ticari imkânlar ve yeni aç›l›mlar sundu¤u için yurtd›fl›ndan
kat›l›mc› ve ziyaretçileri cezbeder. Ancak IBF gibi bir konferansa
yönelik ilgiyi sadece ticari potansiyelle izah etmek yeterli
olmayacakt›r. Bugün ‹slam ülkelerindeki ifladam› ve sanayicilerin
birbirleriyle iletiflimi eskisine nispetle çok daha fazla önem tafl›yor.
Konferans›n aç›l›fl›nda Mahathir Muhammed’in de ifade etti¤i
gibi, ‹slam ülkelerinin d›fl ticaretinde Bat›l› sanayileflmifl ülkeler
hala çok ciddi bir a¤›rl›¤a sahip. Son dönemlerde geliflen siyasi
flartlar, ‹slam âlemini alternatif pazar, tedarikçi ve yat›r›m
aray›fllar›na itmifl durumda. Bat›ya afl›r› ba¤›ml›l›¤›n ceremesini
çekmifl olan Güney Asya ve Arap ülkelerinin konferansa ilgisinin
bu y›l artm›fl olmas›n›n bir sebebi de bu.

Son bir kez olsun akflam güneflinin bat›fl›n› seyretmediler eski
yurtlar›nda. Yorgun, ama bafllar› dik aflt›lar Kafda¤›n›n zirvesini.
Ve gördüler ki, me¤er hepsi birer Simurg’mufl.”

MÜS‹AD, sadece bir fuar organizatörü olarak de¤il, üyelerini
de¤erleriyle modern dünyada ayakta kalabilecekleri bir platform
oluflturmakta da baflar›l› olabilmifltir. Bundan bir ad›m sonras›,

‹liflki ve ‹fl Gelifltirme Platformu
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MÜS‹AD Ne Dedi, Ne Oldu

Kuruluflundan beri MÜS‹AD’›n haz›rlad›¤›
raporlar, gelifltirdi¤i projeler ve fikirler
büyük bir isabet kaydetti. Çünkü
MÜS‹AD, araflt›rmalar›n› bir
akademisyen grubuna ihale
ederek bir nevi sponsorluk
yapma yoluna hiç gitmedi.
Haz›rlatt›¤› tüm
raporlarda akademik
birikimlerle, reel sektör
ve uygulaman›n içinde
olanlar›n deneyimlerini
ayn› potada birlefltirdi.

Kuruldu¤u 1990 y›l›ndan bu yana çözüm üreten ve aksiyoner bir
yaklafl›m› benimseyen MÜS‹AD, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal
kalk›nmas› için raporlar haz›rlamakta, projeler üretmekte, görüfller
serdetmekte ve bunlar›n hayatiyete geçirilmesi için yo¤un bir
çaba harcamaktad›r. Bir sivil toplum kuruluflu olman›n bilinciyle
hareket eden MÜS‹AD, bu rapor, proje ve görüfllerini ilgili
mercilere iletmekte, bunlar› üyeleri ve kamuoyu ile
paylaflmaktad›r.
MÜS‹AD Genel Sekreter Yard›mc›s› Özcan Tokel, tamam›yla
isabet kaydeden ve hakl›l›¤› sonradan anlafl›lan bu görüfllerin
baflar›s›ndaki s›rr› flöyle aç›kl›yor, “MÜS‹AD yapt›¤› araflt›rmalarda
di¤er pek çok kurum gibi kolayc›l›¤› seçmedi. Araflt›rmay› bir
akademisyen grubuna ihale ederek bir nevi sponsorluk yapma
yoluna hiç gitmedi. Haz›rlatt›¤› tüm raporlarda akademik
birikimlerle, reel sektör ve uygulaman›n içinde olanlar›n
deneyimlerini ayn› potada birlefltirdi. Bir baflka deyiflle akademik
bilgileri eli tafl›n alt›nda olanlar›n görüflleriyle harmanlad›. Yap›lan
araflt›rmalar akademisyenlerle sanayici-ifladamlar›n›n karfl›l›kl›
tart›flma ve analizleriyle ortaya ç›kt›. Bu da raporlarda baflar›y› ve
isabeti getirdi. Teorik ayakla pratik ayak bir araya geldi¤i için
MÜS‹AD’›n görüflleri ve raporlar› özgün bir çal›flma olarak ortaya

ç›kt›. Bu baflar›lar›n en önemli unsurlar›nda birisi de MÜS‹AD’›n
çal›flmalar›n› bireysel veya grupsal menfaat kayg›s›yla ortaya
koymamas›ndan kaynaklanmaktad›r. MÜS‹AD, ‘Bütün insanl›¤›n
kurtuluflu olamayan bir kurtulufl, bizim de kurtuluflumuz
olamaz’ prensibini daima kendisine ilke dinmifltir. Hedef olarak
sivrisinekleri öldürmek yerine batakl›¤› kurutmay› seçmifltir.”
Dikkatlice incelendi¤inde görülecektir ki; MÜS‹AD’›n önerileri
dikkate al›nmad›¤›nda büyük krizler yaflanm›fl, tavsiyelerine
uyuldu¤unda ise ülke ekonomisine önemli katk›lar sa¤lanm›flt›r.

MÜS‹AD Ne Dedi, Ne Oldu
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KOB‹LER VE BÜROKRAS‹

MÜS‹AD NE DED‹

1992

"...Ekonominin lokomotifi KOB‹'lerdir.
KOB‹'ler gelifltirilmeli ve bürokrasiden
kurtar›lmal›d›r..."

NE OLDU

2001

Binlerce KOB‹, onbinlerce esnaf-tüccar,
uygulanan ekonomik politikalar ve
beceriksiz yönetim nedeniyle iflas etti.
‹flyerleri kapand›. Türkiye sanayi
mezarl›¤›na dönerken, iflsizler kervan›na
yüz binlerce yeni insan kat›ld›.

ÖZELLEfiT‹RMEDEK‹ GEC‹KMEN‹N BEDEL‹

MÜS‹AD NE DED‹

1993

"...Türkiye' nin iç borç stoku 27 milyar
dolard›r. Özellefltirme kapsam›ndaki
Türk TELEKOM' un piyasa de¤eri ise 30
milyar dolard›r. Türk TELEKOM acilen
özellefltirilmeli ve iç borçlar›n tamam›
ödenmelidir. Kalan 3 milyar dolarl›k
kaynak da, yurt içinde yat›r›m ve sosyal
harcamalarda kullan›lmal›d›r..."

NE OLDU

2001

Türkiye' nin iç borç stoku 54 milyar dolar.
1993' den bu güne ödedi¤imiz iç borç
faiz tutar› 125 milyar dolar,
özellefltirilmesi için altyap› çal›flmalar›
sürdürülen Türk TELEKOM' un ederi ise
3 milyar dolara kadar düfltü.

DEVLET‹N BORÇ KR‹Z‹ VE BÜTÇEN‹N ‹FLASI

MÜS‹AD NE DED‹

1994

"...H›zl› borçlanma sonucu bütçe
gelirlerinin giderek daha fazla bir k›sm›
iç ve d›fl borç faiz ödemelerine tahsis
edilmektedir. Borç faiz giderlerinin
toplam konsolide bütçe gelirleri içindeki
pay› 1999 y›l›nda yüzde 100' e
yaklaflacakt›r. Di¤er bir deyiflle, toplam
bütçe gelirleri 1999 y›l› sonu itibariyle
borç faiz giderlerini karfl›lamaya ancak
yetecektir.
BU DURUM "DEVLET BÜTÇES‹N‹N
‹LAN ED‹LMEM‹fi ‹FLASI" NDAN
BAfiKA B‹R fiEY DE⁄‹LD‹R

NE OLDU

2001

Tüm ›srarl› uyar›lar›m›za ra¤men ekonomi bürokrasisi
ve ifl dünyas› bu önerilerimizi dikkate almad›.
Uyar›lar›m›z›n dikkate al›nmamas›n›n faturas› ise Türk
ekonomisi ve halk›m›z için son derece a¤›r oldu: 2001
y›l› Mart ay› sonu iç borç stoku tam 51 katrilyon lira.
1995 y›l›ndaki vergi gelirinin % 53'ü, bütçe gelirinin
ise % 41'i faiz ödemelerine harcanm›flken, 2000 y›l›nda
vergi gelirlerinin % 77,1'i, bütçe gelirlerinin ise %
60,6's› faiz ödemelerine harcanm›flt›r. Son 10 y›ll›k
dönemde iç borç faiz ödemelerine 146 milyar dolar,
son 17 y›ll›k dönemde d›fl borç ana para ve faiz geri
ödemelerine ise tam 164 milyar dolar ödenmifltir....Ve
MÜS‹AD' ›n 7 y›l önce ›srarla dikkat çekti¤i iç borç
krizi ve rant ekonomisinin vahametini siyasi kadrolar,
ekonomi bürokrasisi ve ifl dünyas› ancak yedi y›l sonra
anlayabildi.

GÜMRÜK B‹RL‹⁄‹ REÇETE DE⁄‹LD‹R

MÜS‹AD NE DED‹

1995

Gümrük Birli¤i için hükümet, ifldünyas› ve bir
k›s›m medya sevinç ç›¤l›klar› atarken, MÜS‹AD
Gümrük Birli¤i'nin, bu haliyle Türkiye' yi AB'nin
aç›k pazar› haline getirece¤ini, AB'den ithalat
patlamas› yaflanaca¤›n›, enflasyon oran›n›n
düflmeyece¤ini ve yabanc› sermayenin ülkeye
gelmeyece¤ini söylemiflti.

NE OLDU

2000

• Enflasyon Türkiye'nin hala birinci öncelikli sorunu. Hükümetin
2001 y›l› sonu enflasyon oran› tahmini %57.
• Türkiye'ye yabanc› sermaye gelmiyor.
• Son 5 y›lda Avrupa Birli¤i ile karfl›l›kl› d›fl ticaretimizde toplam
54 milyar dolar aç›k verdik.
• Son 5 y›lda AB'den ithalat›m›z 120 milyar dolar.
• Son 5 y›lda AB'ye ihracat›m›z 66 milyar dolar.
17 MART 2001, Dünya Gazetesi :
TOBB Baflkan› Fuat M‹RAS:
"Gümrük Birli¤i büyük hatayd›. ‹thalat›m›z› patlatt›"
22 N‹SAN 2001
Türkiye Tekstil Sanayii ‹flverenleri Sendikas› Baflkan› Halit NAR‹N:
"GB'ne girmemizin bize çok zarar› oldu. Bu anlaflmay› yeniden ele
almam›z laz›m."

MÜS‹AD Ne Dedi, Ne Oldu
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KIDEM TAZM‹NATI FONU KURULMALI

MÜS‹AD NE DED‹

1997

NE OLDU

K›dem Tazminat› Fonu kurulmal›d›r. Bu
fan modeli, 'K›dem Tazminat› Fonu'
modelinin ve k›dem tazminat›
müessesesindeki de¤iflikliklerin,
üretimdeki insan unsuruyla ilgili olan
çal›flma iliflkilerinde verimlili¤i ve bar›fl›;
daha genifl manada sosyal bar›fl›
sa¤lamaya yönelik faydalar ortaya
ç›karaca¤› inanc›nday›z..."

2001

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan›
Yaflar Okuyan:
"K›dem Tazminat› Fonu kurulmas› için
çal›flmalar bafllatt›k. Yasa tasar›s› ay
bafl›nda Bakanlar Kurulu'nda imzaya
aç›lacak. Bu Türk çal›flma hayat›nda
DEVR‹M niteli¤inde olacak."
Dünya Gazetesi, 24 Nisan 2001 Sal›

ÇOK ORTAKLI fi‹RKETLER‹N ÖNÜ AÇILMALI

MÜS‹AD NE DED‹

1997

Çok ortakl› flirketlerin yasal mevzuatlar
tamamlanarak önü aç›lmal› ve
yurtd›fl›ndaki sermaye kaynaklar› ülke
kalk›nmas›na yönlendirilmelidir.

NE OLDU

2001

Anadolu sermayesi küstürüldü. Anadolu’ ya yap›lan yat›r›mlar durdu,
iflsizlik h›zla artmaya bafllad›.
MART 2001
Baflbakan Yard›mc›s› Devlet Bahçeli:
“Ekonomik krizden ç›k›fl için yurtd›fl›ndaki vatandafllar›m›z›n
tasarruflar›n›n ülke kalk›nmas›na yönlendirilmesi gerekir.”
N‹SAN 2001
Baflbakan Yard›mc›s› Mesut Y›lmaz:
“Ekonomik krizin gerisindeki nedenlerden biri de, bir tak›m vehimlerle
Anadolu sermayesinin küstürülmesi ve bu flirketlere yap›lan yanl›fl
uygulamalard›r.”

IMF ‹LE YAPILAN ‹ST‹KRAR PROGRAMI ANLAfiMASI
ARALIK 1999 - Hükümet IMF ile stand-by anlaflmas› yap›nca baflta TOBB, TÜS‹AD ve ifl dünyas›n›n di¤er kurulufllar› ile medya olmak üzere
hemen herkes: "Ülkenin düzlü¤e ç›kabilmesi için bu program son umudumuz. Bu anlaflmay› ve program› destekliyoruz" derken,

MÜS‹AD NE DED‹
"...Programda büyük eksiklikler var.
Enflasyonla mücadelenin yaln›zca döviz
kuru politikas›na ba¤lanmas› hatal›d›r.
‹thalat patlayacak, cari ifllemler aç›¤› çok
h›zl› artacak. 2000 y›l›nda ciddi bir
devalüasyon riski var. Bankac›l›k
sisteminde ciddi krizler yaflanabilir..."

24 OCAK 2000, SABAH Gazetesi
Koç Holding Yön. Kur. Baflkan› Rahmi KOÇ:
"Sörfçüler gibi dehflet bir dalga yakalad›k."
24 EK‹M 2000, SABAH Gazetesi
TÜS‹AD Baflkan› Erkut YÜCAO⁄LU:
"...Ufkumuz 10 y›la ç›kt›..."
NE OLDU

22 KASIM 2000

Bank Kapital, Etibank ve Demirbank batt›. Dövizde art›fl
bask›s› fliddetlendi. Gecelik faizler % 2000'lere f›rlad›.
IMF apar-topar Ankara'ya geldi.

SONUÇ ARALIK 2000 ...Ve MÜS‹AD bir kez daha hakl› ç›kt›: "...Batan onlarca banka ve Hazine' nin dolay›s›yla
milletin s›rt›na yüklenen 40 milyar dolar yük, piyasalarda durgunluk, ülke tarihinin en a¤›r ekonomik krizi, kilitlenen reel
sektör, yüzde 80'i aflan devalüasyon, piyasalarda durgunluk,iflten ç›karmalar, esnaf eylemleri, flirket iflaslar›..."

BANKA HORTUMLAMALARI ‹LE MÜCADELE

MÜS‹AD NE DED‹ OCAK 2000
MÜS‹AD Genel Baflkan› Ali
BAYRAMO⁄LU, bir grup yönetim kurulu
üyesi ile ‹stanbul Sultanahmet Adliyesi'
ne giderek, bat›k bankalar Egebank,
Yurtbank, Yaflarbank, Esbank ve
Sümerbank hakk›nda suç duyurusunda
bulunarak sorumlular hakk›nda acilen
yasal ifllem yap›lmas›n› istedi.

NE OLDU

EK‹M 2000

Ve tam dokuz ay sonra Ekim 2000’de
Egebank' ›n sahibi Murat Demirel,
Yurtbank' ›n sahibi Ali Balkaner ve
Sümerbank' ›n sahibi Hayyam Garipo¤lu
tutukland›.
5 May›s 1990'da yola ç›kan MÜS‹AD'›n
hedefi bir kez daha do¤ruland›:
“YÜKSEK AHLAK,
YÜKSEK TEKNOLOJ‹”

MÜS‹AD Ne Dedi, Ne Oldu
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IMF ‹LE YAPILAN EK STAND-BY ANLAfiMASI BEYHUDE, DEVALÜASYON KAPIDA

MÜS‹AD NE DED‹

KASIM 2000

“...Türk Liras›, uygulanan “kur ç›pas›” politikas›
nedeniyle afl›r› de¤erli hale gelmifltir. E¤er hükümet
kontrollü olarak dövizin reel de¤erine oturmas›n›
sa¤layamazsa, piyasalar önümüzdeki dönemde döviz
kurlar›n› düzeltici yönde hareket etmek zorunda
kalacakt›r. Hükümet makul oranda devalüasyon
yapmal›d›r...”
MÜS‹AD NE DED‹

ARALIK 2000

"...2001 y›l› 2000'den daha zor geçecek, devalüasyon
kap›da. Tüm iflletmeler daha a¤›r bir kriz için haz›rl›kl›
olsun..."

NE OLDU

fiUBAT 2001

...Ve tarihler 22 fiubat 2001' i gösterirken, döviz kurunu
ç›pa olarak kullanmaktan vazgeçen hükümet "Dalgal›
Kur" sistemine geçiyor. Ayn› gün piyasalarda yüzde
40 devalüasyon yaflan›yor.
MÜS‹AD D‹YOR K‹

N‹SAN 2001

"...Krizden ç›k›fl için çare iç borç k›s›r döngüsünü
k›rmak. ‹ç borçlar için k›smi monetizasyona ve k›smi
konsolidasyona gidilmeli. E¤er hükümet uluslararas›
piyasalardan acil kaynak bulamaz ise dövizdeki t›rman›fl
daha da artacakt›r..."
N‹SAN 2001

9 OCAK 2001, Yer Ç›ra¤an Saray›
Yer Ç›ra¤an Saray›. MÜS‹AD Genel Baflkan› Ali
BAYRAMO⁄LU' nun bas›n toplant›s›ndan:
"Bu program yürümez. Yüzde 40 devalüasyon
gerekli..."
OCAK 2001
MÜS‹AD' IN "‹fiADAMLARINA KR‹Z DÖNEM‹
UYARILARI"

....Ve tarihler 24 Nisan 2001'i gösterirken, dövizdeki
reel devalüasyon oran› yüzde 80'e ulaflt›.
28 N‹SAN 2001
Kuruldu¤u 5 May›s 1990'dan bu yana, hemen her
öngörüsü gerçekleflen MÜS‹AD, 2000 y›l›nda yapt›¤›
8. Uluslararas› Fuar›n›n slogan› ile de adeta
bütünlefliyordu...

ORGAN‹K TARIMA YATIRIM

NE OLDU

MÜS‹AD NE DED‹ MAYIS 2000

ARALIK 2004

5262 say›l› ''Organik Tar›m Kanunu'',
Resmi Gazete'de yay›mlanarak, yürürlü¤e
girdi.

2000 y›l› ekonomi de¤erlendirmesi ile
2001 y›l› beklentilerini içeren, “Türkiye
Ekonomisi 2004”de MÜS‹AD’›n tar›mla
ilgili önerisi; “Geliflmifl ülkelerdeki
tüketim trendlerine uygun olarak organik
tar›m ürünlerinin üretim ve ihracat› teflvik
edilmelidir.”

TL’DEN 6 SIFIR ATMA

MÜS‹AD NE DED‹ MAYIS 2001
2000 y›l› ekonomi de¤erlendirmesi ile
2001 y›l› beklentilerini içeren ve Topkap›
Eresin Otel’de gerçeklefltirilen ekonomi
raporu bas›n tan›t›m toplant›s›nda
MÜS‹AD Baflkan› Ali Bayramo¤lu; “
Türkiye’nin itibar›n› korumak, muhasebe
sisteminde varolan külfeti ortadan
kald›rmak ve enflasyonun indirilmesi
politikas›na psikolojik destek sa¤lamak
için Türk Liras› afl›r› s›f›r yükünden
kurtar›lmal›d›r. Bu amaçla TL’den alt›
s›f›r at›lmal›d›r.”

NE OLDU

OCAK 2005

TL’den 6 s›f›r at›ld›, böylelikle muhasebe
sistemindeki büyük rakam külfetinden
kurtulundu.

MÜS‹AD Ne Dedi, Ne Oldu
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VERG‹ BARIfiI

MÜS‹AD NE DED‹ KASIM 2002

NE OLDU

Büyük bir ço¤unlukla iktidara gelen AK
Parti’den ifl aleminin önünü görebilmesi
için alaca¤› kararlarda ve uygulamalarda,
‘h›zl›’ olmas›n› isteyen MÜS‹AD Genel
Baflkan› Ali Bayramo¤lu, “1 Ocak 2003’de
yürürlü¤e girmesi öngörülen, ekonomide
ve kaynak ak›fl›nda belirsizlik oluflturan
Mali Milat uygulamas› ertelenmeli, stok
aff›n› da içeren genifl kapsaml› bir vergi
reformu ile birlikte de¤erlendirilmelidir.”

EYLÜL 2004

Maliye Bakanl›¤› kay›tlar›na göre, 4811
say›l›, ‘Vergi Bar›fl›’ kanunu uyar›nca
31.12.2003 ve 30.09.2004 tarihleri
aras›nda 4.7 katrilyon liray› aflk›n tahsilat
gerçeklefltirildi. Oysa IMF, kanun
ç›kmadan önce, ‘Siz bu yasa ile olsa olsa
750 trilyon lira bir gelir toplars›n›z’ diye
tahminde bulunmufltu.

3Y ‹LE MÜCADELE

MÜS‹AD NE DED‹ MART 2003
Türkiye’nin özel bir dönemden geçti¤ini
belirten MÜS‹AD Genel Baflkan› Ali
Bayramo¤lu, “Türkiye’nin ekonomik
sorunlar› hayati niteliktedir. Baflta
ekonomimizi ç›kmaza sürükleyen iç borç
sorunu olmak üzere, varolan ekonomik
sorunlar›n üzerine gitmeli, etkileri hala
devam etmekte olan ekonomik krizin
yaralar›n› sararak, reel sektörün
sorunlar›n› acilen çözmeli; bizim, ‘3Y’
olarak ifade etti¤imiz yolsuzluk, yoksulluk
ve yasaklarla mücadeleye a¤›rl›k
vermelidir” dedi.

NE OLDU

N‹SAN 2005

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, efli
Emine Erdo¤an ile birlikte AK Parti Genel
Merkez Gençlik Kollar›'n›n 1. Ola¤an
Büyük Kongresi'ne kat›ld›. ASK‹ Spor
Salonu'nda gerçeklefltirilen kongrede
Baflbakan Erdo¤an, “... Borcun GSMH'ye
oran›n› yüzde 78'den yüzde 63.5'e
düflürdük. Bu gidifl aynen devam edecek.
Bizim, ‘3Y’ kural›m›z var. Yolsuzluk,
yoksulluk ve yasaklar›n kald›r›lmas›d›r.
Bu yolda devam edece¤iz" fleklinde
konufltu.
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Yeni Dönem, Yeni Hedefler

15 y›lda MÜS‹AD’›n belli bir noktaya geldi¤ini, fakat belirlenen hedefin çok uza¤›nda
oldu¤unu belirten Erol Yarar, “Çünkü bafllang›çta biz bir dünya teflkilat› hedeflemifltik”
dedi. Ali Bayramo¤lu belirlenen hedefe ulaflmak için yeni dönemde yenilikçi düflüncenin
gelifltirilmesini önerirken, Dr. Ömer Bolat, yeni hedefin 3‹ (istikrar, istihdam, ilerleme)
oldu¤unu vurgulad›.

Türkiye’de reel sektörün en güçlü temsilcilerinden biri olan
MÜS‹AD, bu sene 15. yafl›n› kutluyor. Toplumun demokratik
bir sistem içinde kalk›n›p, ekonomik, sosyal ve kültürel
geliflimini sa¤layarak daha ileri bir düzeye ulaflmas›na yard›mc›
olmak amac›yla 5 May›s 1990 tarihinde bir grup giriflimci
taraf›ndan kurulan MÜS‹AD, ‘reel sektörün gür sesi’ olma
yolunda 15 y›l› geride b›rakt›. MÜS‹AD ile beraber KOB‹’lerin
ve Anadolu sermayesinin ekonomideki a¤›rl›¤›n›n giderek
artt›¤›n› belirten Genel Baflkan Dr. Ömer Bolat, gelinen noktada
üye say›s›n›n 2 bin 285’e, flube say›s›n›n ise 27’ye ulaflt›¤›n›
söyledi. Dr. Bolat, “1990’da gerçek ba¤›ms›zl›¤›n birlik,
beraberlik içinde, ekonomik ve ahlakî kalk›nmayla olaca¤›na
inanan 12 ifladam›n›n biraraya gelerek kurdu¤u MÜS‹AD zaman
içinde; halk›n içinden ç›km›fl, Anadolu’nun her yan›nda gerçek
anlamda al›n teri, el eme¤i ile üretim yaparak -Türkiye’nin
kalk›nmas›nda benim de tuzum olsun- diyebilen sanayici ve
ifladamlar›n›n en fazla itibar etti¤i güzide bir sivil toplum
kurulufluna dönüflmüfltür” dedi.
Ê

“Sorunun De¤il,
Çözümün Parças› Olduk”
15 y›ll›k geçmiflinde sorunun de¤il, daima çözümün parças›
olduklar›n› belirten Dr. Bolat, de¤erlendirmesini flöyle sürdürdü;
“MÜS‹AD, bugün ulaflm›fl oldu¤u teflkilatlanma modeli ve
dinamizmi ile sivil toplumun ve reel sektörün bayraktarl›¤›n›
yapan ender kurulufllardan biridir. 15 y›ldan beri siyasilerle,
bürokratlarla, bilimadamlar›yla, ayd›nlarla, sanayici ve ifladamlar›
aras›nda köprü olma misyonunu yerine getiriyor. Gücünü
ihlasla, inançla, azimle, disiplinle çal›flan, kendilerini bu ülkeye
katma de¤er kazand›rmaya adam›fl reel sektör temsilcilerinden
al›yor. Bu güçle, dünyada hat›r› say›l›r bir Türkiye’yi oluflturmak
için çal›fl›yoruz. Zaman zaman karfl›laflt›¤›m›z ideolojik
engellemelere ra¤men do¤rular› dile getirmekten asla geri
durmad›k. ‹lk günden itibaren borca ve rant ekonomisine dayal›
de¤il, üretime, yat›r›ma dönük ekonomi politikalar›n›n
uygulanmas›n› öneregeldik. Aç›klamalar›m›zda; Türkiye’nin
önünü t›kayan ekonomik, siyasi ve sosyal yap›sal s›k›nt›lara
dikkat çekerken, sorunun de¤il çözümün bir parças› olma
düsturundan hareketle öneriler gelifltirdik, raporlar sunduk.
Tüm siyasi partilere eflit mesafede bulunmaya dikkat ettik.
KOB‹’lerimizin dünya pazar›na aç›lmas› ve küresel rekabete
ayak uydurabilmeleri için d›fl geziler yapt›k, Türkiye’yi dünyan›n
her yan›nda temsil edebilen ulusal markalar›m›z›n artmas› için
uluslar aras› fuarlar düzenledik. Bundan sonra da ayn› anlay›flla
bu ülkeye hizmet etmeye devam edece¤iz.” Geçen süre zarf›nda
MÜS‹AD’›n gerçeklefltirdi¤i icraatlar› ve ulaflt›¤› büyüklükleri
rakamlara döktü¤ümüzde afla¤›daki tablo ç›k›yor karfl›m›za.

15. Y›l›nda Say›larla MÜS‹AD
•Ê Kurulufl tarihi: 5 May›s 1990
• Kurucu üye: 12 ifladam›
•Ê fiube say›s›: 27
•Ê Üye say›s›: 2 bin 285
• Temsil etti¤i flirket: 7 bin 500
•Ê Yurtd›fl› irtibat noktas›: 25 ülke
• Düzenledi¤i ihracat gezileri : 71
• Yabanc› fuarlara ifltirak gezileri: 85
•Ê D›fl Gezi Raporlar›: 17
•Ê Ekonomik Görünüm Raporlar›: 12
•Ê Araflt›rma Raporlar›: 45
• Cep Kitaplar›: 19

Yeni Dönem, Yeni Hedefler
MÜS‹AD’›n bugüne kadar oldu¤u gibi bundan sonra da
Türkiye'nin yönetim kalitesine 3. sektör olarak katk› sa¤layacak,
ekonominin nabz›n› tutan bir STK olarak da yap›c› uyar›larda
bulunmay› sürdürece¤ini söyleyen Dr. Bolat, “Özgüveni yüksek,
tak›m ruhunu benimseyen, yap›c› diyalog içinde ve birlefltirici
bir anlay›flla derne¤imizi daha ileri hedeflere tafl›ma azim ve
kararl›l›¤› içindeyiz” dedi.
Türkiye'nin ekonomik ve sosyal geliflmifllik liginde üst s›ralara
ç›kmas›n› sa¤layacak faaliyetler ve projeler haz›rlamaya devam
edeceklerini ve bu konuda hükümet, di¤er siyasi partiler,
bürokrasi, ifl dünyas› kurulufllar› ve medya ile yap›c› diyalog ve
iflbirli¤i içinde olacaklar›n› vurgulayan MÜS‹AD Genel Baflkan›
Dr. Bolat, yeni yönetim kurulunun toplumsal refleksleri
güçlendirmek için çal›flaca¤›n› belirterek; istikrar, özgürlük, ve
adalet anlay›fl›n› temel alarak çözüm önerilerinde bulunmay›
sürdüreceklerini söyledi.
Kurucu Baflkan Erol Yarar da, yeni dönemde yeni gündemler
oluflturulmas› gerekti¤inin gerekçesini flöyle aç›klad›; “ 15 y›lda
MÜS‹AD belli bir noktaya gelmifltir, ancak daha hedefimizin çok
uza¤›nday›z. Çünkü bafllang›çta biz bir dünya teflkilat›
hedeflemifltik” dedi. O halde bu büyük hedefe ulaflt›racak gündem
maddeleri neler?
MÜS‹AD Genel Baflkan› Dr. Ömer Bolat, 14. Ola¤an Genel Kurul
aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflmada bir yandan geçmiflin
de¤erlendirmesini yaparken, di¤er yandan da yeni dönemin
gündemine iliflkin önemli mesajlar verdi. MÜS‹AD’›n belirlenen
büyüklü¤e ulaflabilmesi için Türkiye ekonomisinin de büyümesi,
geliflmesi gerekiyor. Bu nedenle, MÜS‹AD’›n 15 y›l›n›
de¤erlendiren bu yay›nda, gelece¤e yönelik hedef ve gündemleri
dikkate sunarken ülkemiz için yeni aç›l›m sa¤layacak görüflleri
de yans›tmaya çal›flt›k. Konuyla ilgili olarak MÜS‹AD yetkililerinden
derledi¤imiz gelece¤in gündem maddeleri flöyle;
Yeni Dönem, Yeni Gündem
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Erol Yarar (MÜS‹AD Kurucu Baflkan›)

Tekno Ekonomik Paradigma
MÜS‹AD Kurucu Baflkan› Erol Yarar, son y›llarda ülkemizde
giriflimci bir ruh geliflti¤ini, ancak tek bafl›na bunun yeterli
olmad›¤›n›, teknik temelle güçlendirilmesi gerekti¤ini vurgulad›.
“Hatta teknoloji konusunda manyak olmak laz›m” diyen Erol
Yarar, gelece¤e iliflkin gündem önerisini flöyle aç›klad›; “Kalk›nma
için önemli olan, ‘Tekno Ekonomik Paradigma’d›r. Yani teknolojik
geliflmelerle beslenen ekonomik geliflmedir. Türkiye, flu anda
bu hedeften bir hayli uzakta bulunmaktad›r. Biz teknolojik
geliflmeleri yak›ndan takip ederek, onlar› ülkemize getirerek ve
Türkiye’nin co¤rafi konumunu da iyi kullanarak baz› baflar›lar
elde ediyoruz. Ama bu baflar›lar›n teknolojik bir zemine
dayand›¤›n› söylemek çok zor. Bundan dolay›d›r ki, çok k›r›lgan
bir ekonomiye sahibiz. Bizim gerçeklefltirdi¤imiz ihracat, Singapur
ve Hong Kong gibi nüfusumuzun onda biri oran›ndaki ülkelerin
yapt›¤› ihracat›n yar›s› kadard›r.
Türkiye’nin, teknolojik geliflmeyi sa¤layacak, sanayi altyap›s›n›
güçlendirecek teflviklere ihtiyac› var. K›br›s gibi siyasi konularda
çok radikal kararlar almay› baflaran hükümet; sanayileflme,
teknolojik geliflme ve ekonomik parametreleri iyilefltirme
konusunda ayn› radikal ad›mlar› atamad›. fiahsen bu konuda
cesaretli ad›mlar bekliyorum. Yoksa 49 ile teflvik vermekle hiçbir
fley olmaz. Bir fley bollaflt›kça k›ymeti kalmaz. Her ile teflvik
verilmesi de böyle bir fley. Her ile standart teflvik yerine, illerin,
bölgelerin sahip oldu¤u avantajlara ve sahip oldu¤u potansiyellere
özel destekler verilmeli. Yani Türkiye’de her sektörü gelifltirelim
dersek olmaz, bu mümkün de¤il. Bölgelerimizin sahip oldu¤u
potansiyellere odaklanarak bir geliflmeyi benimsemeliyiz.
Teknolojinin gelifltirilmesinde siyasetin temel fonksiyonu da,
iflte bu potansiyelleri dikkate alarak onlara odakl› teflvikler vermek,
politikalar gelifltirmektir.
Teknoloji Manya¤› Olmak Laz›m
Her sektörün kendi tekni¤inin bilimi var. Teknoloji, tekni¤in
bilimi demektir. Biliflim teknolojileri çok önemlidir, ancak tek
bafl›na yeterli de¤ildir. Teknoloji gelifltirmek için önce Türkiye’nin

sahip oldu¤u, ancak çevresindeki ülkelerde bulunmayan
potansiyellere bakmak gerekiyor. Mesela tar›m potansiyeli
bulunan Türkiye’nin tar›m teknolojilerine konsantre olmas›
laz›m. Türkiye, kendi tohumunu bile do¤ru düzgün üretemeyen
bir tar›m ülkesidir. Türkiye’nin sular› var, ancak geliflmifl sulama
teknolojisi yok. Tar›m ürünlerini iflleyecek makine teknolojisi
yeterli de¤il. Bu konuda Hollanda iyi bir örnektir. Tar›m ve tar›ma
dayal› endüstrinin çok geliflti¤i bu ülke, Türkiye’nin onda biri
büyüklü¤ünde, ancak sahip oldu¤u tar›m potansiyeline
odakland›¤› ve buna yönelik teknolojisini gelifltirdi¤i için çok
büyük de¤er üretmektedir. Tar›m teknolojisinde Türkiye çok
h›zl› hareket etmeli. Hükümet bu konuda ufuk açacak vizyonlar
ortaya koymal›. Çünkü tar›m deyince bunun içinde makine
teknolojisi var, kimya var, genetik bilimi var...
K›sacas› bir okyanus gibi. Bir de bunun g›da k›sm› var ki, oras›
da öyle. fiimdi baz›lar›, ‘A¤›r sanayiinin modas› geçmifltir’ diyor,
bunu diyen cahildir. ‘A¤›r sanayii’, 1960’lar›n, 1970’lerin laf›
de¤il, sanayiinin temelidir. Temeli olmayan inflaat olur mu? Bugün
geliflmifl bütün ülkeler a¤›r sanayie yat›r›m yap›yor. ‘A¤›r sanayii’
de olacak, ‘Biliflim teknolojisi’ de olacak. Bunun birisini
reddetmek, sanayii bilmemektir.
Tafl›ma suyla de¤irmen dönmez. Bir zamanlar baz› büyük
sanayicilerimiz dediler ki, ‘Biz teknolojiyi sat›n al›yoruz, ne gerek
var üretmeye.’ Bunu bir giriflimci söylerse cehaletine vermek
laz›m. Bir yerden bafllamak için belli bir teknolojiyi sat›n
alabilirsiniz. Ama sonraki aflamada onu gelifltirmelisiniz.
Mesela Japonlar, teknolojiyi gelifltirerek büyüdüler ve baz›
konularda liderli¤i yakalad›lar. Onun için teknolojiyi önceleyen
politikalar gelifltirilmeli, radikal teflvikler verilmeli. Hatta teknoloji
konusunda manyak olmak laz›m. Bilimin manyakl›¤› caizdir.
Manyakl›¤›, afl›r› ilgi ve önem anlam›nda kullan›yorum. Ancak
teknolojiyi sadece torna ve frezeden ibaret de saymamak laz›m.
Teknik demek, düflünce sistemati¤i demektir. Düflünce
sistemati¤iniz geliflti ve oturdu ise bunu bütün sektörlere
uygulars›n›z.”

“Yüksek Ahlâk, Yüksek Teknoloji”
Erol Yarar, salt teknik ve geliflmenin yeterli olmad›¤›n›, bunun
ahlâki boyuta da sahip olmas› gerekti¤ini vurguluyor. Bir bütün
olarak bu vizyonu, “Yüksek Ahlâk, Yüksek Teknoloji” fleklinde
özetliyor. Teknolojiyi anlad›k da, yüksek ahlâk ne demek? Yani
flu anda ekonomimiz ahlâki boyuttan yoksun mu? gibi sorular›
akl›na getirenler için Türkiye’nin say›l› sanayi sosyologlar›ndan
Prof. Dr. Orhan Türkdo¤an flu aç›klamay› getiriyor, “Cumhuriyetin
millî tüccar tipi seküler ahlâk kurallar›yla donat›lm›flt›r. ‹slâmi
ahlâktan uzaklaflt›ran bu sebepten dolay›, Türk kültür gelene¤ini
teflkil eden, ‘Gözetimci’ ve ‘Dayan›flmac›’ yönetim ideolojisi, k›sa
bir süre içinde kiflisel ç›karlara yönelik , ‘Her fleyi kitab›na uyduran’
bir ideolojiye dönüflebilmifltir.
Ekonomi sistemimiz, kutsal d›fl› alandan kutsal alana çekilemedi¤i
sürece, kalk›nmam›z›n rasyonel, verimli ve toplum katlar›na adileflitlikçi bir nitelikte da¤›l›m› mümkün olamayacakt›r. Kendi
de¤erlerimize dönmek suretiyle oradan bir fleyler kazanma zarureti
flu anda karfl›m›za ç›km›fl bulunmaktad›r. MÜS‹AD gibi kurulufllar,
bu tür bir gelene¤e baflvurmay› tarihi bir görev kabul etmifl
görünmektedirler. MÜS‹AD’›n Homo-‹slamicus ilkesini tercihi,

üzerinde durulmaya de¤er yaklafl›mlard›r. Burada, ‹slami zihniyetin
ekonomiye entegresi söz konusudur.” Sosyal bilimciler, ço¤u
iktisatç›n›n iktisad› rakamlardan ibaret görmesini kabul edilemez
bulur. Bununla birlikte yaflanan problemlerin de bu yaklafl›mdan
kaynakland›¤›n› savunur. Çünkü iktisad›n sosyal bir boyutu vard›r.
Sosyal boyut dikkate al›nmadan ne güncel ekonomik problemler
çözülebilir, ne de iktisat tarihi anlafl›labilir.
Türkiye’de iktisatç› geçinenlerin ço¤unun da iktisad› sadece finans
piyasalar›ndan ibaret saymas›, yaflad›¤›m›z s›k›nt›lar›n ana
kayna¤›d›r. Sermayenin iki boyutlu oldu¤una dikkat çeken Dr.
Mustafa Özel, gelece¤in giriflimcilerine gündem önerisini flöyle
yap›yor; “Baflta MÜS‹AD üyeleri olmak üzere bütün genç
giriflimcilere flunu hat›rlatmak isterim: Sermaye iki boyutludur:
Maddî sermaye ve gayr› maddî sermaye. Maddî sermaye parad›r,
fabrika ve araçlard›r. Bu küçük sermayedir. Büyük sermaye, gayr›
maddî olan›d›r: Dürüstlük. Giriflimci kültürünün ana dire¤i budur.
Nitekim, MÜS‹AD'›n 15. Y›l sinevizyonu bu ana ilkeye at›fta bulunan
çarp›c› ifadelerle dolu: MÜS‹AD üyeleri belirli töre ve ideallerin
mirasç›s›d›rlar. Davran›fllar›na yön veren ana ilke tevazudur. Helal
kazanç peflinde, sab›rl› ve mütevaz› kofltururlar.”

Ali Bayramo¤lu
(‹kinci Dönem MÜS‹AD Genel Baflkan›)

Plan, Proje ve
Yenilik Yapmal›y›z
MÜS‹AD Kurucu Üyesi olan ve 1998’den 2003’e kadar MÜS‹AD
Genel Baflkanl›¤› da yapan Ali Bayramo¤lu, yeni dönemde
Türkiye’yi ve firmalar›m›z› rekabetçi k›lacak faktörleri kendi
deneyimi ›fl›¤›nda anlatt›. Önerilerini, “Plan, Proje ve Yenilik
Yapmal›y›z” fleklinde s›ralayan Ali Bayramo¤lu’nun aç›klamalar›n›n
detaylar› flöyle; “MÜS‹AD’›n kuruldu¤u dönemde fazla sivil toplum
kuruluflu yoktu. Biz böyle bir ihtiyac› gözlemledik ve 5 arkadafl
bir araya geldik. 5-6 ayl›k bir plan-program çal›flmas›ndan sonra
kamuoyuna ç›kt›k. Biz o günkü planlamayla 10, 20 y›ll›k
projeksiyonlar›m›z› anlatt›¤›m›zda birçok kifli bizi hayalperestler
olarak de¤erlendiriyordu.

Ancak iyi plan-program ortaya koyup, bundan taviz vermeden
ve mücadele azminden de vazgeçmeden çal›fl›rsan›z sonuçta
baflar›ya ulafl›laca¤›n› MÜS‹AD’›n geldi¤i nokta ile görmek
mümkün. O zaman bir ihtiyaç olarak görmüfltük, bugün bunun
ne kadar do¤ru oldu¤u ortada.
Bundan sonra MÜS‹AD, bugüne kadarki vizyon ve misyonunu
devam ettirmeli. Ancak yeni ihtiyaçlara göre yeni aç›l›mlar da
yapabilmeli. Hâlâ diken üzerinde olan bir ülkeyiz. Ç›k›fl noktas›nda
bizim en önemli amaçlar›m›zdan birisi, baflta ekonomi olmak
üzere Türkiye’deki istikrar ortam›n›n sa¤lanmas›na katk›da
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bulunmakt›. Bunun için rapor ve projelerimizle öneriler sunduk,
uyar›larda bulunduk. Uyar›c› olmay› bundan sonra da ayn›
hassasiyette sürdürmeli. Buna göre bundan sonra uyar›lar özellikle
flu alanlarda yo¤unlaflmal›;
a) Planlama: Türkiye’nin en önemli ihtiyaçlar›ndan birisi
planlamad›r. E¤er planlama yapamazsan›z, geçen zamana a¤lamak
durumunda kal›rs›n›z. Bunun için MÜS‹AD ve benzeri sivil toplum
kurulufllar› Türkiye gündemine planlama vizyonunu getirmeli.
b) Projelendirme: ‹kinci olarak da Türkiye hâlâ projesiz bir
ülkedir. Yat›r›mlar, teflvikler gündeme geliyor, ancak katmade¤er
oluflmuyor, çünkü ayaklar eksik.
c)Yenilikçi Düflünceyi Teflvik: Türkiye’nin gündeminde
markalaflma var, ancak markalaflma denilen hadise çok uzun
soluklu bir fley. Piyasa rekabetinin bu kadar yo¤un olmad›¤›, ayn›
sahada benzer ürünlerin çok bulunmad›¤› y›llarda markalaflma
sürecini bafllatan günümüz markalar› bile bu seviyeye 40-50 y›lda
ulaflt›lar. Fakat bu gün ayn› alanda yüzlerce, binlerce ürün var.
Bunlar›n aras›ndan s›yr›l›p marka olmak öyle pek kolay de¤il.
‹flte burada karfl›m›za yenilikçilik ç›k›yor. Yenilik yaparak
rakiplerinizden farkl›laflt›¤›n›z zaman hedef kitlenin dikkatini
çekiyor ve aradan s›yr›l›p ön plana ç›k›yorsunuz. Kendi

flirketimizde yaflad›¤›m›z deneyim buna güzel bir örnek. Çay
ifline girdi¤imiz zaman bakt›k ki Türkiye bir çay ülkesi, fakat
uluslar aras› piyasalarda hiçbir itibar› yoktu. Biz önce geleneksel
dökme diye tabir etti¤imiz çaya, ondan sonra da sallama denilen
çaya girdik. Sektörün yeterince çeflitlenemedi¤ini görerek dünyada
da ilk defa, “Kafl›k Çay” diye yeni bir tür gelifltirdik. Kullan›fl› daha
kolay ve hijyenik olan bu çay› sallamaya alternatif olarak piyasa
sunduk. Gelifltirilmesi 4 y›l› bulan bu ürün, kafl›¤› ortadan kald›ran
bir tür. Bunun bitki, kahve, kakao ve çorba gibi türevleri üzerinde
de çal›flmalar yap›yoruz. Bu sayede yeni yeni ihracata bafllad›k.
2 y›l içinde 30’un üstünde ülkeye 30-40 milyon dolarl›k ihracat
yapmay› planl›yoruz. Kat›ld›¤›m›z uluslar aras› fuarlarda gösterilen
ilgi, do¤ru yolda oldu¤umuzu gösteriyor.
Türk insan› her türlü yenili¤i yapabilecek beceri ve dinamizme
sahip. Yeter ki bu potansiyeli aç›¤a ç›karacak bir devlet yap›s› ve
ifl alemi olsun. Çünkü bu tür yenilikleri yapmak için zamana ve
maddi kayna¤a ihtiyaç var. Yenilikçi projesi oldu¤u halde yeterli
kayna¤› olmad›¤› için bunu hayata geçiremeyen giriflimcilere
destek sistemlerini gelifltirmemiz gerekiyor. Bunlar› yapabilirse
MÜS‹AD, çok önemli hale gelir.

Dr. Ömer Bolat (MÜS‹AD Genel Baflkan›)

Temel Gündem ‹stikrar,
‹stihdam ve ‹lerleme
1993 y›l›ndan beri kuruma genel sekreter, yönetim kurulu üyesi
ve genel baflkan yard›mc›s› olarak, 2004’ten sonra ise genel
baflkan konumunda hizmet veren Dr. Ömer Bolat, AB konusunda
uzmanl›¤a sahip.

ve ‘Avrupa Birli¤i Çal›flma Komitesi'ni oluflturduklar›n›
belirten Dr. Bolat, müzakere sürecinin Türkiye lehine
sonuçlanabilmesi için süreci yak›ndan takip etmek yan›nda bir
e¤itim reformunun da kaç›n›lmaz oldu¤unu vurguluyor.

Yar›m asra yaklaflan AB üyeli¤i sürecinde ülkemiz menfaatlerinin
savunulmas› ve korunmas› aç›s›ndan AB uzman› olmak büyük
önem arzediyor. Hele bu uzman MÜS‹AD gibi yerli durufla sahip
bir kurumun baflkan› olunca durum daha da önemli hale geliyor.
Dolay›s›yla söyledikleri kamuoyu taraf›ndan dikkatle takip ediliyor.
AB müzakere sürecini kurum olarak yak›ndan takip ettiklerini

E¤itim reformunu yapan Türkiye’nin AB için gençlik afl›s› niteli¤i
tafl›yaca¤›n› anlatan Dr. Ömer Bolat, MÜS‹AD 14. Ola¤an Genel
Kurul aç›l›fl›nda AB gündemiyle ilgili flu aç›klamay› yapt›; “Türkiye
17 Aral›k’taki Brüksel Zirvesi’nde 3 Ekim 2005 müzakere tarihini
almakla kritik dönemeci aflm›flt›r. Ama as›l zorluklar tarama
sürecini takiben 3 Ekim’den sonra bafllayacakt›r.

Türkiye müzakerelere çok iyi haz›rlanmal›d›r. Daha önceki
müzakere süreçleri detayl› olarak incelenmelidir. 35 müzakere
dosyas›n›n 26’s› ekonomi ile ilgilidir. Bundan dolay› müzakere
sürecinde siyasi otorite ve bürokrasi temsilcileri yan›nda, ifl
dünyas› kurulufllar› ve MÜS‹AD olarak bu süreçte aktif olarak
görev almak arzusunday›z. Gümrük Birli¤i müzakerelerinde ifl
dünyas›n›n devre d›fl› b›rak›lmas›n›n bedelini beraberce ödüyoruz.
Müzakere heyetinin ve bafl müzakerecinin belirlenmesi
çal›flmas›n›n h›zland›r›lmas› gerekti¤ine inan›yoruz. Bize göre,
Baflmüzakereci, iflin sahibi ve halka karfl› sorumluluk anlam›nda,
siyasi otorite içinden olmak durumundad›r.
Türkiye aç›s›ndan müzakerelerde özellikle tar›m alan›ndaki
yap›sal uyum çal›flmalar› sonucunda uzun vadede 7 milyon tar›m
iflçisinin 4 milyona düflmesinin beklenmesi, zaten iflsizli¤in önemli
bir sorun oldu¤u ülkemizde yeni bir s›k›nt› kayna¤› oluflturabilir.
Tar›m yan›nda, çevre sa¤l›k, kimya standartlar›na uyum alan›nda
da zorlanmam›z muhtemeldir. Bu nedenle, AB’nin di¤er aday
ülkeler için hangi ölçülerde yapm›flsa, Türkiye için de yap›sal
uyum zorluklar›n› hafifletmek amac›yla mali fon deste¤inde
bulunmas› gerekir. Türkiye olarak tar›msal nüfusun azalaca¤›
bölgelerde g›da sanayi ve hafif tüketim ürünleri sanayilerinin
kurulmas›, ve gelece¤in sektörü olan organik tar›m›n gelifltirilmesi
hususunda hükümetimiz iyi bir planlama ve yönlendirme
yapmal›d›r.”
‘3Y’den ‘3‹’li Gündeme Geçifl
3 Kas›m 2002 seçimleri sonucunda kurulan AK Parti hükümetine
‘3Y’ yani, Yolsuzluk, Yoksulluk ve Yasaklarla mücadele hedefini
önerdiklerini, bu konuda da önemli mesafe al›nd›¤›n› ifade eden
Dr. Ömer Bolat, “Ancak bugün, de¤iflen konjonktürle birlikte
yeni bir hedef tayin etme gere¤i ortaya ç›kt›. Yeni ihtiyaçlara
göre yeni hedefimizi, ‘3‹’ olarak formüle ediyoruz. ‘3‹’nin
bileflenlerini ise ‹stikrar, ‹stihdam ve ‹lerleme oluflturuyor. Bugün
gelinen noktada, -Ben ülkemi seviyorum- diyen herkes istikrar›
sürdürmek, toplumsal bar›fl ve diyalog sürecini gelifltirmek, her
alanda verimlili¤i art›rmak, yeniden yap›lanmak, müreffeh bir
toplum için çal›flmak zorundad›r. Devlet de bürokrasiyi azaltmak
ve d›fl politikada güçlü ülke olmak için ekonomiyi güçlendirmeye
mecburdur.
Biz de reel sektörün lider kuruluflu olarak bu anlay›flla, bugüne
kadar oldu¤u gibi bundan sonra da üzerimize düflen sorumlulu¤u
çekinmeden ve yak›nmadan yerine getirece¤iz" dedi. Dr. Ömer
Bolat, yeni dönemin di¤er hedeflerini de Türkiye'nin borçlanma

ve faiz yükünü azaltacak yeni gelir kaynaklar› aray›fl›n› sürdürmek;
Reel sektörün öncelikle Küçük ve Orta Ölçekli ‹flletmeler'in
bürokrasi ve mahalli yönetimlerle olan çeflitli sorunlar›n›n
çözümüne yönelik çal›flmalar yapmak; ülkemizin ihracat hamlesine
katk›da bulunmak amac›yla komflu ve çevre ülkeler baflta olmak
üzere ihracat gezileri, yabanc› fuarlara ifltirak gezileri ve
müteahhitlik giriflimlerinde bulunmak; Marka ve kaliteyi teflvik
çal›flmalar› yapmak; Düflük enflasyon ortam›na iflletmelerin
adaptasyon sorununu gidermeye yönelik seminer ve uygulamalar
ile reel sektöre yard›mc› olmak ve Genç MÜS‹AD'› güçlendirmek
ve yayg›nlaflt›rmak fleklinde s›ralad›.
Kapsaml› E¤itim Reformu Yap›lmal›
Kurum olarak bir E¤itim Raporu haz›rlamakta olduklar›n› anlatan
Dr. Ömer Bolat, belirlenen hedeflere ulafl›labilmesi için kapsaml›
bir e¤itim reformuna ihtiyaç duyuldu¤unu belirterek flöyle devam
etti;
• Ekonomik büyüme ve yat›r›m art›fl› hedeflerken, ciddi
bir flekilde kalifiye ifl gücü aç›¤› ortaya ç›km›flt›r. Meslek
liselerinin önü katsay› eflitsizli¤i ile kapat›lm›flt›r. E¤itim,
laboratuar, okul kalitesi oldukça gerileyen meslek liselerini
ve ç›rakl›k o kullar›n› yeniden cazip k›labilmek için kapsaml›
bir reforma ihtiyaç vard›r. Meslek liseleri ve imam-hatip
liselerinden mezun olan ö¤renciler için üniversiteye giriflte
katsay› eflitsizli¤i kald›r›lmal›d›r.
• Esas›nda 24 y›l› dolduran ve uygulamalar› ile üniversite
e¤itiminin kalitesini lise seviyesine düflüren YÖK sisteminde
kapsaml› bir reforma ihtiyaç vard›r. Dünyan›n en iyi 500
üniversitesi aras›nda 1 tek üniversitemizin olmamas›
dramatiktir. YÖK sistemindeki reform, HÖK temelinde
yani “hak-özgürlük-kalite” temelinde gerçeklefltirilmelidir.
Unutmayal›m, “Özgür düflünce ve ilim, özgür ticaret ve
özgür siyaset” geliflmenin anahtarlar›d›r.
• Gelecekte dünyadaki rekabet yar›fl›nda ayakta kalabilecek
teknoloji ve katma de¤er yo¤un, dinamik ve yenilikçi
sektörlere sahip olabilmek için mukayeseli üstünlüklerimizin
yeniden gözden geçirilmesi ve planlanmas› gerekmektedir.
Burada devletin regüle edici, düzenleyici ve denetleyici
olmas› esast›r. ‹ç ve d›fl tasarruflar›n, verimlilik ile etkinli¤in
artt›r›lmas›, rekabetçi bir ekonomik yap› için zorunludur.
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Nat›k Akyol (MÜS‹AD Kurucu Üyesi ve eski D‹K Baflkan›)

Özel Alanlara Odaklanmal›y›z
MÜS‹AD Kurucu Üyesi Nat›k Akyol, genel baflkan yard›mc›l›¤› yan›nda
7 y›l D›fl ‹liflkiler Komisyonu (D‹K) baflkanl›¤›n› yürüttü. D‹K Baflkan›
olmas› münasebetiyle MÜS‹AD’›n d›fla aç›lma organizasyonlar›n›n bizzat
içinde olan Nat›k Akyol, yeni döneme iliflkin gündem önerisini flöyle
aç›klad›; “Bundan sonra MÜS‹AD olarak özellikle katmade¤eri yüksek
olan, ancak flimdiye kadar yeteri kadar de¤erlendirilmeyen ülkemizdeki
potansiyel alanlara yat›r›m yap›lmas›n› teflvik etmeliyiz. Büyük sermayenin
de, küçük sermayenin de yapaca¤› fleyler var. Dolay›s›yla küçük sermayenin
tek bafl›na yeterli olmad›¤› yerlerde de ortaklafla yat›r›mlar› özendirmeliyiz.
Öte yandan önemli bir büyüklü¤e sahip olan ve büyük k›sm› ithal edilen
ara mallar›n›n da yurtiçinde üretilmesi, gelifltirilmesi için çal›flmalar
yapmal›y›z.” Ayn› konuda Genel Baflkan Dr. Ömer Bolat da flunlar›

kaydediyor; “Ekonomik büyüme ve ihracattaki art›fl oranlar›ndan
memnunuz. Ancak bu art›fllar›n arka plan›nda aksayan yönleri tespit
edip, bu aksakl›klar›n düzeltilmesi için çareler üretmek do¤ru bir yaklafl›m
olacakt›r. Mesela, ekonomik büyümede teknoloji yo¤un ve ithal girdi
kullanan, otomotiv, dayan›kl› tüketim ürünleri, büro ifllem makineleri
ve makine sektörleri aslan pay›n› al›rken, yerli girdi kullan›m› yüksek ve
emek yo¤un tekstil-konfeksiyon, inflaat ve g›da-tar›m sektörlerinde
büyüme oran› düflük kalm›flt›r. Bu nedenle iflsiz say›s›n›n düflürülmesi
mümkün olmad›¤› gibi, ithalat›m›z daÊyüzde 40 oran›nda artarak d›fl
ticaret aç›¤›n› 34,5 milyar dolara, cari ifllemler aç›¤›n› 15,6 milyar dolara
yükseltmifltir. Girdi niteli¤indeki ara mallar ve hammadde ithalat›m›z
65,5 milyar dolara ulaflarak, 63 milyar dolarl›k ihracat›m›z› bile aflm›flt›r.”

Dr. Ahmet Helvac› (MÜS‹AD Eski Genel Sekreteri)

Makro Gündemler Oluflturulmal›
Bir dönem kaymakaml›k da yapan Dr. Ahmet Helvac›, 4 y›l MÜS‹AD
genel sekreterli¤ini yürüttü. Son yerel seçimde Bolvadin Belediye
Baflkanl›¤›’na seçilen Dr. Ahmet Helvac›, MÜS‹AD’›n yeni dönemde
makro ölçekte söylem ve eylem gelifltirmesi gerekti¤ini vurgulayarak
görüfllerini flöyle özetledi; “Siyasetinden ekonomisine, edebiyat›ndan
sanat›na kadar her alan› kendisine ve kendi de¤erlerine yabanc› insanlarla
kuflat›lm›fl bir Türkiye’de, uygun ortam ç›kt›¤›nda varl›klar›n› güçlü bir
flekilde ortaya koyan insanlar›n manifestosu olan MÜS‹AD, sadece
giriflimcilik aç›s›ndan de¤il, her aç›dan önemlidir. Allah, kuranlardan raz›
olsun. De¤er dünyam›z aç›s›ndan önemli. Giriflimcilik aç›s›ndan önemli.
Türkiye’nin gelece¤i aç›s›ndan önemli. Baflkan ve yönetim kurulu üyeleri,
tüzükte belirlenen sürelerde görev yapmak üzere seçimle ifl bafl›na gelir.
Böylelikle kurumsal bir yap›ya kavuflan ve profesyonel kaidelere göre
yönetilen MÜS‹AD, sürekli yenilenen ve geliflen platformuyla giriflimciler
aç›s›ndan bir okul olmufltur. Özellikle Anadolu’nun yeni yetiflen

giriflimcilerinin geliflmesinde, yurtd›fl›na ulaflmas›nda ve kendi
özgüvenlerini kazanmas›nda önemli bir misyonu yerine getirmifltir.
Bundan dolay›d›r ki, kuruluflundaki ihtiyaçlarla gelinen noktadakiler
farkl›laflm›flt›r. Üyelerinin sermaye kapasitesinin artt›¤› MÜS‹AD, yeni
ihtiyaçlar› karfl›layacak yeni stratejiler gelifltirme aray›fl›ndad›r. Çünkü
doksanl› y›llardaki kurulufl stratejisiyle gitmesi mümkün de¤il. Yeni
dönemde MÜS‹AD, kuruluflunu anlaml› k›lan KOB‹’lere yönelik çal›flmalar›
daha alt ve teknik birimlere havale ederek, makro gündemleri birinci
önceli¤i haline getirmeli. ‹kincisi kurumsal temsiliyette yerelden daha
çok ulusal› yans›tan üyelerini ön plana ç›karmal›. Üçüncüsü de bilhassa
ekonomi ve ekonomi politik'de (alanlar›nda) özgün çal›flmalara imza
atan, bir tür think tank oluflumunu bünyesinde bar›nd›rmal›d›r. Bu
maddeler art›r›labilir, ama bana göre hayati olan öncelikler bunlard›r.
MÜS‹AD’a faz de¤ifltirtecek bu yolda, genel baflkan›m›z Dr. Ömer Bolat
beye ve arkadafllar›na baflar›lar diliyorum.”

Nihat Alayo¤lu (MÜS‹AD Genel Sekreteri)

Giriflimcili¤in Niteli¤ini
Gelifltirmeliyiz
Aile flirketleriyle ilgili incelemelerini, “Aile fiirketlerinde Yönetim
ve Kurumsallaflma” ad›yla kitaplaflt›ran MÜS‹AD Genel Sekreter
Vekili Nihat Alayo¤lu, kurumsal yönetim konusundaki çal›flmalar›n›
sürdürüyor.

Kurumsallaflma ile aile flirketi, büyük bir atölyeden sanayi flirketine,
küçük pazara sat›fl yapmaktan uluslararas› pazarlamaya, “Üretelimsatar›z” mant›¤›ndan “satal›m-üretiriz” düflüncesine geçiflin altyap›s›n›
kurar.

KOB‹’lerin yönetim konusunda bir k›r›lma noktas›nda
bulundu¤una dikkat çeken Nihat Alayo¤lu, bunun gerekçesini
ve buna ba¤l› olarak MÜS‹AD’›n yeni dönem gündemini flöyle
aç›kl›yor; “Özellikle 1980’lerden sonra geliflmeye bafllayan ve
MÜS‹AD taraf›ndan da benimsenen bafllang›çtaki amaç, ülkemizde
giriflimci ruhu gelifltirmek ve geliflen giriflimcili¤i d›fla açmakt›.

KOB‹’lere Özel Yol Haritas› Haz›rlan›yor
Kurumsallaflman›n amac›, flirket yöneticileri ile çal›flanlar›n›n,
ifladam›n›n itelemesi ile de¤il, kendi gayretleriyle hareket etmeleri
ve ifle h›z kazand›rmalar›n› sa¤layacak alt yap›y› oluflturmakt›r.

Geldi¤imiz noktada bu aç›dan önemli mesafe ald›¤›m›z bir gerçek.
Hakikaten bundan 10-15 y›l önceki küçük dükkanlar; ma¤azayaal›flverifl merkezlerine, atölyeler de fabrikalara dönüfltü. Di¤er
bir ifadeyle, giriflimcilik ölçek olarak fiziksel bak›mdan büyüdü.
Fakat bu fiziksel büyümeye paralel olarak kurumlar zihinsel
geliflmeyi sa¤layamad›lar. Bunda h›zl› büyümenin de etkisi oldu.
Kurumlar zihinsel geliflmeyi sa¤layamad›klar› için özellikle
KOB‹’lerde belirgin yönetim zafiyetleri ortaya ç›kmaya bafllad›.
Çünkü büyüyen bedeni, geliflmeyen bir beyinle idare etmek
mümkün de¤il. Bu duruma bir de her geçen gün rekabetin daha
da kesif hale gelmesi eklenince iflletmelerimiz bocalamaya bafllad›.
‹flte bu noktadan sonra yap›lmas› gereken, daha önceden h›zl›
fiziksel büyüme esnas›ndan ihmal etti¤imiz zihinsel geliflmeyi
sa¤lamak olmal›. Bunun yolu da kurumsal yönetime geçmektir.
Kurumsallaflma çal›flmalar›n›, özellikle geliflme aflamas›nda sa¤l›kl›
olarak gerçeklefltirebilen flirketlerin, büyüme istidatlar›n›
sürdürebildikleri görülmektedir. Fakat, kurumsallaflmay› ihmal
edip, belirli bir büyüklü¤e ulaflt›ktan sonra bunu yapmaya çal›flanlar›n
ise büyük bir bölümü baflar›l› olamamaktad›r.
fiirketlerin yüzde 98’inin KOB‹, yüzde 90’›n›n aile flirketi oldu¤u
Türkiye’de, üretim ve ihracatta istenen seviyeye ulafl›lmas› biraz
da, profesyonelleflme konusunda at›lacak ad›mlara ba¤l›d›r.

MÜS‹AD olarak bize düflen de, daha önceden onlar›n yurtd›fl›na
aç›lmalar›nda onlara nas›l mihmandarl›k yapt›ysak bundan sonra
da kurumsal yap›ya kavuflmalar›na yard›mc› olmakt›r. Fakat böyle
bir çal›flmaya bafllamadan önce, karfl› karfl›ya bulundu¤umuz
problemi bütün boyutlar›yla ortaya koyacak bir araflt›rma
yapmam›z gerekiyordu. Genel Baflkan›m›z Dr. Ömer Bolat’›n da
iste¤i ve tavsiyesi üzerine KOB‹’lerin durumunu bütün detaylar›yla
gözler önüne serecek bir çal›flma bafllatt›k.
Bu çal›flmayla Türkiye’nin farkl› bölgelerinden seçilen farkl›
sektördeki flirketlerin sermaye yap›lar›, yönetim biçimleri, bankafinans kurumlar›yla iliflkileri, pazar-piyasa durumlar› ve devlet
kurumlar›yla çal›flma al›flkanl›klar›n› tespit etmeye çal›fl›yoruz.
KOB‹’lerin genel bir foto¤raf›n› verecek bu veriler ›fl›¤›nda bir
swot analizi ile iflletmelerimizin zay›f ve güçlü yönlerini
belirleyece¤iz.
Son aflamada ise KOB‹’lerin belirlenen zay›f yanlar›n›n
gelifltirilmesi, güçlü taraflar›n›n ise daha da takviye edilmesi için
neler yap›lmas› gerekti¤ine dair bir yol haritas› ç›karaca¤›z ve
ihtiyaca göre e¤itim programlar› gelifltirece¤iz. Bu düflünceyle,
MÜS‹AD Akademi’yi de oluflturarak, e¤itim konusundaki
çal›flmalar›m›z› kurumsal bir niteli¤e kavuflturduk. MÜS‹AD
böylesine yeni bir aç›l›m› yapabilecek deneyime ve organizasyon
yetene¤ine sahip durumda.”

Yeni Dönem, Yeni Gündem
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15. Y›l›nda MÜS‹AD

Özcan Tokel (MÜS‹AD Genel Sekreter Yard›mc›s›)

Think-Tank Kuruluflu Gibi
Çal›flmal›
Bafllang›ç aflamas›ndan bu yana MÜS‹AD’da görev alan ve flu anda MÜS‹AD
Genel Sekreter Yard›mc›l›¤›n› yürüten Özcan Tokel, “MÜS‹AD yeni dönemde
hizmet a¤›rl›kl› olmamal›, makro ölçekte strateji ve vizyon gelifltiren bir
think-tank kuruluflu fleklinde çal›flmal›” diyor. Niçin böyle bir yap›da olmas›
gerekti¤inin gerekçesini ve yeni gündem önerisini flöyle aç›kl›yor; “Dünyada
d›fl kaynak kullan›m› (Outsourcing) her geçen gün art›yor. Outsourcing;
yetki vermek, devretmek anlam›na geliyor. Kurumlar›n kendi imkânlar›
ile sunamad›klar› ya da sunmalar› halinde mali aç›dan daha az kârl› durumda
bulunduklar› hallerde baflvurduklar› bir yöntem. Dünyada günümüze kadar
yap›lan uygulamalarda, kurumlar›n kritik olmayan tüm birimlerini outsource
etmelerinin maliyetleri düflürmede ve fiyat/kazanç oran›n› art›rmada etkin
rol oynad›¤› gözlemleniyor. Bu nedenle kurumlar, genelde maliyetleri
düflürmek ve ifl süreçlerini etkinlefltirip kendi faaliyet alanlar›na
odaklanabilmek için bu yola baflvuruyorlar.
Bir hizmetin outsource edilmesi aflamas›nda birden fazla etken bulunuyor.
Öncelikle yat›r›m aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, d›fl kaynak kullan›m› oldukça
ekonomik ve birçok noktada hizmetin inhouse (flirket içinde) yap›lmas›ndan

daha operasyonel. Outsource edilen hizmetteki uzmanl›k seviyesinin
yüksekli¤i de d›fl kaynak kullan›m›nda oldukça önemli bir etken. D›flar›dan
bir kurumun bu konuya daha vak›f olmas› halinde hizmeti outsource eden
kurumun kendi ana faaliyet kollar›na daha çok odaklanmas›n› sa¤l›yor.
Bu da operasyonel aç›dan verimlili¤i artt›r›c› bir rol oynuyor. ‹flte MÜS‹AD
olarak biz de e¤itim gibi baz› hizmetleri bu iflleri daha iyi yapan kurumlara
outsource ederek as›l yapmam›z gereken ifllere odaklanabiliriz. Biz as›l
olarak ülke ve giriflimcilik için vizyon oluflturma ve strateji gelifltirmeye
yo¤unlaflmal›y›z diye düflünüyorum. Bu kapsamdan olmak üzere, yeni
dönemde özellikle sektörel ve bölgesel bazl› özgün araflt›rma raporlar›
haz›rlay›p kalk›nma vizyonu gelifltirebiliriz. Bu noktada özellikle katmade¤eri
yükselen sektörleri dikkate almam›z laz›m. Bununla birlikte, ülke
potansiyellerine göre stratejiler gelifltirmeliyiz. Yani hangi bölgemizde,
yöremizde hangi potansiyel varsa ona uygun stratejiler gelifltirmeliyiz.
K›sacas› yeni dönemde MÜS‹AD, Think-Thank merkezi olarak hareket
ederek ülkemizin kalk›nmas› için ekonomik araflt›rmalar merkezi fleklinde
yap›lanmal›.”

Dr. Serdar Çam (MÜS‹AD Eski Genel Sekreter Yard›mc›s›)

Sivil Toplumu Gelifltirmeye
Devam Etmeli
Bir dönem MÜS‹AD Genel Sekreter Yard›mc›l›¤› görevinde bulunan Dr.
Serdar Çam, flu anda T.C. Baflbakanl›k Özel Kalem Müdürlü¤ünü
yürütüyor. MÜS‹AD’›n yeni dönemde sivil toplumu gelifltirmeye devam
etmesi gerekti¤ini vurgulayan Dr. Serdar Çam’›n de¤erlendirmesi de
flöyle;
“MÜS‹AD, geçen 15 y›lda birçok yurtiçi-yurtd›fl› organizasyon
gerçeklefltirdi, yay›nlar yap›p raporlar haz›rlad›, kadrolar yetifltirerek
insan kayna¤›n› gelifltirdi. Dolay›s›yla bir yandan üyelerini uluslar aras›
rekabete haz›rlarken di¤er yandan da kurum olarak da geliflerek bugünlere
geldi.
Dünyadaki demokratik geliflim sivil toplum kurulufllar›yla sa¤lan›yor.

Ülkemizin de geliflmifl toplumlar aras›na kat›labilmesi için sivil toplum
kurulufllar›n›n etkinlik ve gücünün artmas› gerekiyor. Özellikle AB
sürecinde MÜS‹AD, önemli bir misyon yüklenmifl durumda. 81 ilimizdeki
eflraf›m›z henüz tam manas›yla sivil toplum kurulufllar›na dahil olmufl
durumda de¤il. Potansiyel büyük bir kitle var. Bu kitlenin hepsinin
MÜS‹AD çat›s› alt›nda toplanaca¤› fleklinde bir kaide yok. Ama MÜS‹AD
benzeri birçok kurumun kurulmas› da gündeme gelecek. ABD ve AB’de
yüzlerce, binlerce dernek, vak›f ve tink-tank kuruluflu, ülkelerinin
gelece¤ine yönelik 50-100 y›ll›k projeksiyonlar gelifltirmekteler. MÜS‹AD
da bu anlamda önemli hizmetler üretebilecektir. Kendi imkânlar›yla
geliflen MÜS‹AD, kendi kategorisinde iyi bir model.”

MÜS‹AD Yay›nlar›

MÜS‹AD Yay›nlar›
MÜS‹AD Araflt›rma Raporlar›

38. Türkiye Ekonomisi 2001 (Nisan 2001)
39. Türkiye Ekonomisi 2002 (May›s 2002)

1. Orta Ölçekli ‹flletmeler ve Bürokrasi (Haziran 1993)

40. Türkiye Ekonomisi 2003 (Haziran 2003)

2. K‹T’lenme ve Özellefltirme (Ekim 1993)

41. Organ. San. Böl./Sit. ve Serbest Bölg. Sorunlar› ve Çözüm Öneri. Sempz.(Ekim 2003)

3. Özellefltirme Paneli (A¤ustos 1993)

42. Hükümetin Performans› – Kas›m 2002-Aral›k 2003 (Aral›k 2003)

4 Türkiye Ekonomisi 1994 (Ocak 1994)

43. Türkiye Ekonomisi 2004 (May›s 2004)

5. 2000’li Y›llara Do¤ru Türkiye’de Yerel Yönetimler (Mart 1994)

44. The Turkish Economy 2004 (July 2004)

6. Devletin Borç Krizi, ‹flas – 1999 (Aral›k 1994)

45. The Outlook Of The Turkish Economy (September 2004)

* Yat›r›m ve ‹hracat Teflvikleri Paneli (Aral›k 1993)
7. Türkiye’de Tekstil Sektörünün Durumu (Ekim 1994)
8. Economic Coorperation Among Islamic Countries (November 1994)
9. ‹fl Hayat›nda ‹slam ‹nsan› (Aral›k 1994)

46. Bölgesel - Sektörel Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Nisan 2005)
47. ‹stanbul Raporu (Çözümler - Öneriler) 2005 (May›s 2005)

MÜS‹AD Yönetim Kitapl›¤›

10. ‹slam Ülkeleri Aras›nda Ekonomik ‹flbirli¤i (Aral›k 1994)
* 21. Yüzy›lda Türkiye’nin Hedefleri (Kas›m 1994)

1. Gelece¤in Lideri (Ekim 2003)

11. Türkiye Ekonomisi 1995 (Ocak 1995)

2. Aile fiirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaflma (Kas›m 2003)

12. The Turkish Oconomy 1995 (July 1995)

3. Hiper Rekabet Stratejileri (Nisan 2004)

13. Türkiye Ekonomisi 1996 (Ocak 1996)

4. ‹flletmelerde Yat›r›m Yönetimi (Ekim 2004)

14. 2000’li Y›llarda Türkiye’nin Enerji Politikas› (fiubat 1996)
15. GAP’›n Y›ld›z› fi.urfa ve Tekstil-Der.-Hal.-Ayk. Mes. Ko. Gen. ‹st.Top.(Haziran1996)

MÜS‹AD Ekonomi Kitapl›¤›

16. Yat›r›m ve ‹hracat Teflvikleri (Temmuz 1996)
17. The Turkish Economy 1996 (July 1996)
18. Baflbakan N. Erbakan’›n Do¤u Asya Gezisi ve MÜS‹AD’›n Bosna-Hersek Gezisi
* 21. Yüzy›la Girerken Dünyaya Yeni Bir Bak›fl ( Kas›m 1996)

1. Do¤u Asya Tecrübesi Ifl›¤›nda Türkiye – IMF ‹liflkileri (Kas›m 2004)

MÜS‹AD Cep Kitaplar›

* A New Perspective of the World at the Threshold of the 21. Century (Kas›m 1996)
19. Pamuk Birli¤i (Aral›k 1996)

1. Türk Eximbank’›n ‹hracat Destek Programlar› (Haziran 1999)

20. MÜS‹AD’›n Afrika ve ‹ngiltere ‹fl Gezileri Raporu (Ocak 1996)

2. Rusya Ekonomisi ve Türk Mütefleb. ‹çin Rusya Pazar›ndaki ‹mkanlar (Haziran 1999)

21. Türkiye Ekonomisi 1997 (Ocak 1997)

3. AB’nde Küçük ve Orta Büyüklükteki ‹flletmelere Destek Programlar› (Temmuz 1999)

22. K›dem Tazminat› Fonu (Ekim 1997)

4. ABD ‹fl Gezisi De¤erlendirmesi (Temmuz 1999)

23. The Turkish Economy 1997 (July 1997)

5. Yat›r›mlarda Devlet Yard›mlar› Teflvik Tebli¤i (A¤ustos 1999)

24. ABD ‹fl Gezisi Raporu (Temmuz 1997)

6. 4447 Say. Yasayla SSK ve ‹fl Kan. Yap›lan Son De¤ifliklikler ‹le ‹flsizlik Sig. Uygul.

25. Avusturya-Macaristan ‹fl Gezisi Raporu (Kas›m 1997)

4444 Say. Yasayla Vergi Kanunlar›nda Yap›lan Son De¤ifliklikler (Kas›m 1999)

26. 3. International Business Forum-Country Profiles (Kas›m 1997)

7. Teflvikler – KOSGEB’in KOB‹’lere Destekleri (Temmuz 2000)

27. Türkiye Ekonomisi 1998 (Ocak 1998)

8. Kuzey Afrika Pazar› (Temmuz 2000)

28. Yönetimde Bizim Boyut (fiubat 1998)
29. Pakistan-Bangladefl-Sudan-Fransa Gezi Raporu (Nisan 1998)

* ‹fladamlar›na Kriz Dönemi Önerileri (Ocak 2001)
9. MÜS‹AD Ne Dedi? Ne Oldu? (Nisan 2001)

30. Yat›r›m ve ‹hrac› Teflvik Unsurlar› Rehberi (May›s 1998)

10. ‹hracat ve Yat›r›mlarda Devlet Teflvikleri (Temmuz 2001)

31. ‹hracatta AB Standartlar› ve Türkiye’nin Bu Standartlara Uyumu (Haziran 1998)

11. Hedef ‹hracat Pazarlar›n›n Belirlenmesi (fiubat 2002)

32. Asya-Pasifik ve Ortado¤u Gezi Raporu (A¤ustos 1998)

12. Üye Hizmetleri Rehberi (Nisan-Eylül 2002)

* Vergi Kanunlar›ndaki Son De¤iflikliklerin De¤erlendirilmesi

13. AB ve Türkiye-AB ‹liflkilerinin Kronolojisi (Mart 2003)

* 30 Eylül 1998 Tarihinde Yap›lacak Blokaj ve Mali Milat

14. Türkiye-IMF ‹liflkilerinin Kronolojisi (Mart 2003)
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