EKONOMİ ÖDÜLLERİ
MALATYA
30 NİSAN 2019

Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım,
İş Dünyası ve STK’ların Değerli Başkan ve Temsilcileri,
Değerli Basın Mensupları,
MÜSİAD Malatya şubemiz tarafından gerçekleştirilen Ekonomi Ödülleri
Programımızda, hepinizi saygıyla selamlıyorum; hoş geldiniz.
Değerli Misafirler,
Ödüller, başarının bir karşılığı olarak sunulsa da, çoğu zaman başarı için bir
teşvik hediyesidir aslında.
Her birimiz, gerek iş hayatlarımızda gerek özel hayatımızda, kendimize
hedefler koyuyoruz, o hedeflere ulaşınca da bir mükâfatını mutlaka görüyoruz.
Başkası tarafından olmasa bile kendimizi mutlaka ödüllendiriyoruz. İyi bir
yemekle, bir seyahatle ya da çok sevdiğimiz insanlarla vakit geçirerek; ama mutlaka.
Bunun asıl nedeni de; yeni başarılara doğru ilerleyebilmek için ruhumuzu,
zihnimizi cesaretlendirmek ve ikna etmektir.
Ödül, başkaları tarafından verildiğinde ise, yolda karşılaştığınız bütün
zorlukları unutarak, gösterdiğiniz yoğun çabaların karşılık bulduğunu, anlaşıldığınızı
görüyor, mutlu oluyorsunuz.
Zorluklar da zaman zaman insanlar için teşvik edici olabiliyor; fakat insanın,
çabalarının karşılık bulduğunu gördüğünde yaşadığı bu mutluluk, hepsinden değerli
oluyor.
İş dünyası, ticaret ve ekonomik ilişkiler söz konusu olduğu için başarı ve
başarısızlığın, yani ödül ve cezanın kısa vadede görülebildiği bir alan.
Bizler MÜSİAD’lı iş insanları olarak, ana hedefimizi hiçbir zaman sadece para
kazanmak olarak görmedik.
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Dolayısıyla bizim için ödüllendirilmek, bambaşka bir anlam ve değerde.
Üyelerimizin ve temas ettiğimiz her bir iş insanının, kendi idealleri ve ülkemizin
hedefleri doğrultusunda üreterek büyüdüğüne ve dünya çapında ulaştıkları başarılara
tanıklık ediyoruz.
İşte bizim ödülümüz de budur kıymetli dostlar; iş insanlarımızın küresel
ticarette geldikleri başarılı noktayı ve ülkemizin kalkınması için gösterdikleri çabayı
görmek.
Bu vesileyle, bugün burada farklı dallarda ödül alacak olan herkesi tebrik
ediyor, başarılarının artarak sürmesini diliyorum.
Değerli Misafirler;
Ülke düzeyinde sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal kalkınmanın
gerçekleşmesi, bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesiyle doğrudan bağlantılıdır.
Bu da ancak, bölgesel kalkınmayla mümkündür.
Günümüzde yerel ve bölgesel kalkınmanın sağlanmasında, yerel yönetimler ve sivil
toplum kuruluşları önemli birer rol üstleniyor.
STK’lar, sahip oldukları avantajları, faaliyet gösterdikleri alanın yerel ve
bölgesel düzeyde kalkınmasında kullanarak, ulusal kalkınmayı sağlayabilecek
nitelikte işlevlere sahiptir.
Dünyanın en yaygın ve etkin STK’sı ve güçlü bir sermaye platformu olarak
MÜSİAD’a da bu noktada büyük görev düşüyor.
Biz sorumluluğumuzun farkındayız. Bu farkındalıkla, bir yandan dünyadaki
faaliyet alanımızı genişletirken, diğer yandan yurt içindeki teşkilat ağımızı
güçlendirerek, ülkemizin her noktasına ulaşıyoruz.
Genel ya da yerel, tüm sorunları yerinde tespit ederek çözüm önerileri geliştiriyoruz.
MÜSİAD’ın, diğer STK’lardan farklı olarak bölgesel kalkınmaya büyük katkı
sunduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.
Ülkemizin kalkınma yolunda tüm kurumlarımızın gösterdiği çabayı elbette son
derece önemsiyor ve kıymetli buluyoruz.
Bizim farkımızı oluşturan çalışmalarımıza, kısaca değinmek istiyorum.
MÜSİAD, geniş teşkilat ağı sayesinde, mikro verilere doğrudan ulaşıyor.
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Bildiğiniz üzere, bölgesel kalkınmada, mikro ve makro verilerin birlikte elde
edilebilmesi büyük bir avantajdır.
Biz, mikro bilgiyi tabandan doğrudan alarak işleyebilen tek STK’yız; farkımız
bu noktada.
Dolayısıyla şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz; MÜSİAD’ın bölgesel
kalkınmada oynadığı rol, kilit noktadadır.
Bölgesel kalkınma konusuna değinirken, sadece ticarette öne çıkan ya da yüksek
performans gösteren illerimize odaklanmak, bizleri kapsamlı bir analiz yapmaktan
alıkoyacaktır.
Dolayısıyla bizlerin asıl üzerinde durması gereken nokta, ticari gelişimi ve ülke
ekonomisine sunduğu katkı istenilen düzeyde olmayan şehirlerimizin, nasıl yukarı
yönlü bir ivmeye ulaştırılacağı sorusudur.
Bugün Malatya’da, Doğu’nun güzel şehirlerinden birindeyiz.
Malatya’nın Türkiye ekonomisinde kapladığı alana baktığımızda, bölgesel
kalkınmayı konuşmamız gereken şehirlerimizden biri olduğunu görüyoruz. Çünkü bu
alan, Malatya için, toplam 11,7 milyar TL ile yaklaşık yüzde 0,6.
2018 yılı verilerine göre Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren 29’uncu ili
olan Malatya’nın toplam ihracatı, 339,6 milyon dolar düzeyinde gerçekleştirmiştir.
Toplam 109 ülkeye ihracat gerçekleştiren şehrin mevcut performansı yeterli
değil, bunu daha ileri taşımamız lazım. Çünkü şehrin ve bölgenin potansiyelinin
yüksek olduğunu biliyoruz; bu potansiyeli açığa çıkarmamız gerekiyor.
MÜSİAD olarak her gittiğimiz şehrimizde özellikle vurguluyoruz;
yatırımcılarımız cesur olmalı, yeni yatırımlarını ertelemeden gerçekleştirmeliler.
Yatırım bölgeleri noktasında ise önceliğimiz, potansiyeli bulunan fakat gerekli
ilgiyi görmemiş bölgeler olmalıdır.
Buradan iş insanlarımıza açık çağrıda bulunmak istiyorum; gelin,
yatırımlarınızı burada hayata geçirin, gelin Malatya’nın potansiyelini birlikte açığa
çıkaralım.
MÜSİAD olarak bu noktada elimizden gelen desteği sunacağımızı ifade etmek
istiyorum.
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Bizler, yerel düzeyde iş insanlarımızı desteklerken, diğer yandan Türkiye’nin,
küresel ticaretten daha fazla pay alabilmesi ve iş insanlarımızın dünya pazarlarına
açılabilmesi için de çalışmalar yürütüyoruz.
Dünyanın her bölgesinde iş insanlarıyla sıcak temasta bulunuyoruz; ülkemiz
ve faaliyette bulunduğumuz ülkeler arasında bir ticaret köprüsü ve dostluk bağı
kurmak için çalışıyoruz.
Geçtiğimiz günlerde, Arap iş insanları ve yatırımcılardan oluşan kalabalık bir
heyeti, Genel Merkezimizde ağırladık.
İki taraf için de verimli geçen toplantılarda, önemli iş birlikleri ve yatırım
ortaklıkları için zemin sağlandı.
Yine geçtiğimiz hafta İngiltere’de iş yapan Müslüman iş insanlarıyla bir araya
geldik; yatırım fırsatlarını konuştuk ve ülkelerimiz arasındaki ticaretin artırılması
noktasında fikir alışverişi gerçekleştirdik.
Önümüzdeki dönemde bu toplantılarımızın kapsamını ve sayısını artırarak
sürdüreceğiz.
Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay
liderliğinde Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.
Burada, Türkiye’nin yeni dönemde yatırımlar alanında yol haritası üzerinde
durduk.
Son 17 yılda 217 milyar dolar dış yatırım alan ülkemiz, bu sürede 61’inci
sıradan, 43’üncü sıraya yükselme başarısını göstermiştir.
Bu başarı, yeni dönemdeki en büyük motivasyonlarımızdan biri olacaktır;
çünkü bunu başardıysak, daha yukarı çıkmamız için de önümüzde hiçbir engel
bulunmuyor.
Türkiye, yatırım çekme noktasında dünyadaki rakipleriyle çetin bir rekabet
içinde. Dolayısıyla bu rekabet ortamında teşvik sistemleri ve proje bazlı çalışmalar
önem arz ediyor. Bu doğrultuda yapılacak çalışmaların olumlu sonuçlar vererek,
ülkemizin kalkınma sürecine hedeflenen katkıyı sunmasını temenni ediyoruz.
Bu konuda MÜSİAD olarak elimizi taşın altına koymaya her zaman hazır
olduğumuzu, ekonomi yönetimimizle ve kamuoyuyla her fırsatta paylaşıyoruz.
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Kıymetli Misafirler,
Sözlerime son vermeden önce sizleri, 4 Mayıs’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın
teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz Genel Merkez binamızın açılış töreni ve Olağan
Genel Kurulumuza davet ediyorum.
MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz başta olmak üzere
organizasyonda emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyor, sizleri saygı ve
muhabbetle selamlıyorum.
Abdurrahman Kaan
MÜSİAD Genel Başkanı
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