MÜSİAD EXPO 2020 CUMHURBAŞKANIMIZ SN. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ZİYARET
PROGRAMI KONUŞMA METNİ

Sayın Devlet Başkanım, Kıymetli Misafirler,

Küresel Ticaret Burada Sloganı ile bu yıl 18.’sini gerçekleştirdiğimiz ve artık MÜSİAD ile özdeşleşen
MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarımıza teşrifleriyle bizleri bir kez daha onurlandıran başta Sayın
Başkanımız olmak üzere hepinizi en derin saygılarımla ve muhabbetle selamlarım. Hoş geldiniz
şerefler verdiniz.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Yola koyulduğumuz ilk günden bu yana, destekleriniz ve yol göstericiliğinizle bizlere liderlik ettiniz ve
MÜSİAD’ı bir Amiral gemisi olarak tanımlayarak aslında yolumuzu ve misyonumuzu aydınlattınız.
Bugün MÜSİAD kendi sahasında lider bir kuruluş olarak yoluna devam ediyorsa sizden aldığı ilham ve
sizin gayretlerinizden edindiği tecrübenin eseridir. Varlığınız ve teşrifleriniz için hazirun karşısında
şahsım ve kurumum adına bir kez daha şükranlarımı sunarım. Hususen hoş geldiniz.
Pandemi sürecinin halen etkinliğini koruduğu bu günlerde bile, ülkemiz ekonomisinin ticaret ve
yatırım alanlarındaki iletişim dili ve köprüsü olmak adına düzenlediğimiz EXPO, bu yıl sadece
Pandemini dönemindeki en geniş katılımlı fuar olarak değil; aynı zamanda pek çok ilki
gerçekleştirerek de güçlü marka imajını sağlamlaştırmıştır.
70 bin metrekarelik bir alanda binlerce şirketin temsil edileceği ve 100 bine yakın ziyaretçiyi
ağırlamayı hedef alan; aynı zamanda Türkiye’nin ilk hibrit fuarı olma özelliğiyle, sanal ortamdan da
katılımların ve ziyaretlerin gerçekleşeceği EXPO 2020’nin ülkemiz ekonomisi adına hayırlara vesile
olmasını diliyorum.
50 ülkeden 400 alım heyetinin ağırlandığı EXPO 2020 kapsamında MÜSİAD, gerek yurt içinde gerekse
yurt dışında etkin 315 bağlantı noktasını, ülkemizin yatırım ve ticaret köprüsü olma yolunda
devletimizin ve milletimizin hizmetine vermektedir.
Bugün Allah’ın izni ve sizlerin teşrifleriyle taçlanan fuarımız, 24 sektörden yüzlerce firmanın katılımıyla
Pandeminin bu zorlu sürecinde bile ülkemizin yeni dönem iktisadi yol haritasında etkin ve faydalı
olmak adına, bir katre emeğimiz geçerse, bu bizlerin en büyük ödülü olacaktır.
Venezuela’dan Özbekistan’a, Azerbaycan’dan Kıbrıs’a Endonezya’dan Almanya’ya kadar pek çok
ülkeden stantlı katılımın sağlandığı fuarımızda; Avrupa, Asya-Pasifik, Avrasya, Afrika ve MENA
ülkelerinden yoğun talebin olması, ülkemizin yeni dönem yatırım politikalarına destek vermek adına
bizleri yüreklendirmektedir.

Bu yılki Fuarın ilklerinden olan Girişimcilik alanı ile Türkiye’nin yeni yatırım gücü haline gelen
projelerin sergilenmesi yapılmaktadır.
Aynı şekilde ülkemizin haklı gururu elektrikli araçların da Fuar kapsamında ziyaretçiler ile buluşması
sağlanmaktadır.
Bu yılki EXPO’da ilk kez MÜSİAD tarafından projelendirilen ve yeni turizm kaynakları geliştirme ve
turizm yatırımlarını çeşitlendirme projemiz kapsamında kamuya sunduğumuz ve önemli ölçüde
kendine taban bulan Karavan Turizmi girişimleri de sergilenmektedir.
Ticaret ve yatırım ağlarına katkıda bulunmak adına, ticaretin iletişim dili haline gelen diplomasinin,
öncü unsurlarından olan Fahri Konsoloslarımız bugün itibariyle bir araya gelecek ve ‘MÜSİAD-Dünya
Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi’ni gerçekleştireceklerdir.
Ayrıca fuarda, 4 kıtadan 20 yeni kuruluşla MOU anlaşması imzalanarak, ilgili ülkeler ve ülkelerimiz
arasındaki ihracatın ve ticari ilişkilerin gelişmesi noktasında önemli bir adım atılmış olacaktır.
Binlerce B2B iş görüşmesinin hedeflendiği fuarımızda, Perşembe günü, dünyanın dört bir yanından
gelen sanayici ve iş insanlarının da katıldığı ve panellerin düzenlendiği, Uluslararası İş Forumu International Business Forum (IBF)’te Virüs Ekonomisi başlığı altında Pandemi sonrası süreçler
tartışıldı.

Sayın Başkanım,

Pandemi süreci tüm dünyanın geçtiği zorlu bir sınavdı ve hala devam etmektedir. Pek çok ülke, bu
sınavda sadece devlet yönetimi anlamında değil, insanlık anlamında da iyi neticelerle çıkamadılar.
Bizler, bu süreci öncelikle devletimizin etkin kriz planlaması ve milletimizin yardımlaşma ve
dayanışma duygusu ile yönetmeyi başardık. Biz, MÜSİAD olarak üzerimize düşen bu vazifeyi en iyi
şekilde yerine getirmek adına, ilk vakanın görüldüğü günün haftasında, Kriz Yönetim Merkezimizi
kurarak yurt içinde ve dışındaki tüm ağlarımızı bir veri aktarım mekanizması gibi işlettik. Devletimizin
aldığı tedbirleri tabanda yaygınlaştırmak ve tabandaki talep ve önerileri anında işleyerek ilgili
bakanlıklara aktarmak, raporlar hazırlamak ve böylece devlet yönetimi ile taban arasındaki geçişi
kolaylaştırmak için sıkı bir çalışma takvimi belirledik.
Yurtdışındaki vatandaşlarımıza ulaşmada, dünyaya yayılan saha örgütlerimizi; yurt içindeki ihtiyaç
sahiplerini belirlemede ise ,yerel unsurlarımızı harekete geçirdik. 94.000 yardım kolisinin dağıtımı,
424 zimem defterinin alınması, karz-ı hasen fonu kanalıyla zor durumdaki üyelerimizin desteklenmesi
ve devlet desteklerinden zor durumdaki iş insanlarının en etkin şekilde faydalanabilmesi adına,
bilgilendirme çalışmalarını yerine getirdik. Bu bağlamda devletimizin iş dünyasına yönelik çıkardığı
destek paketlerine de teşekkür ediyoruz.
Pandemi süreci ve sonrasında şekillenen yeni dünya düzeni bizlere, risklerin ötesinde bambaşka
avantajların da habercisi olmaktadır.
Pandemi, aslında sıkışan dünya kapitalist sisteminin bir patlama noktası olmuştur. Üretim gücünün
Asya ekonomilerine doğru kaydığı bir süreçte, yaşlanan nüfusu ve bölgesel ekonomik unsurları
arasındaki güç mücadeleleri ile yıpranmış bir batı, hem pandemi sınavında beklenen başarıyı
sergileyememiş hem de kendine yeni yollar ararken, ülkemizin tam da merkezinde bulunduğu
Avrasya paktının önemini bir kez daha idrak etmiştir.

Türkiye, coğrafya kaderdir sözünü bir kez daha doğrularcasına merkezinde olduğu yeni dünya
güçlerinin, hem geçit hem tedarik hem de sosyo politik denge unsuru halini almaktadır.
Enerji ve gıda başta olmak üzere artık üretimden ziyade üretim güvenliğinin esas alındığı ve yeni
tedarik zincirlerinin bu kavramlar ekseninde şekillendiği dünyada Türkiye, sadece kilit sektörlerde
değil, katma değeri yüksek imalat sanayinin her alanında kendine yetebilirlik kriteri etrafında yeni bir
üretim-ticaret ve elbette yatırım yol haritası belirlemektedir.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Yaklaşık iki yıl önce, Genel Başkanlık sürecimin ikinci döneminde, sizlerin de teşrifleriyle
gerçekleştirdiğimiz Yeni binamızın açılış töreni ve olağan genel kurulumuzda, sizlere yeni dönem
MÜSİAD’ın yol haritasını ve hedeflerini ortaya koymuştuk. Yeni dünya sistemine önceden hazırlık
yapmak ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyumlu bir sistem inşa etmek için ,tazelenme
sürecimizi başlattığımızı beyan etmiştik. Yola çıkış mottomuz, beraber idi. Ezel ebed beraber.
Elhamdülillah bizler bu süreçte kararlı adımlarla ilerleyerek üzerimize düşen vazifeyi yerine getirdik.
Yapmayı planladığımız ve vaad ettiğimiz neredeyse tüm açılımları, tazelenme sürecimiz çerçevesinde
yerine getirdik. Şimdi geniş çaplı projelerimizle bu sürecin meyvelerini topluyor olmanın, haklı
gururunu, sizlerle paylaşmak isterim.

Sayın Başkanım,

Ülkemiz, sizin önderliğinizde üç sacayağı üzerine kurulu; fiyat istikrarı, finansal istikrar ve
makroekonomik istikrarı baz alan yeni bir iktisadi yol haritası çerçevesinde 2023 hedeflerini
gerçekleştirmek üzere bir tazelenme sürecine girmiştir.
Hem makro politikalar hem de hukuksal reformlar ile başta yatırımlar olmak üzere, üretim ve
sanayileşme gücümüzün artması, parasal gücümüzün hak ettiği çizgiye oturması, bizlerin de en büyük
temennisidir ve bu hususta elimizden gelen her ne varsa varız.
Zira yeni dönem çıkış sloganımız da budur. Devletle omuz omuza, millet için milletin içinde ve
meselesi Türkiye olan herkesle Türkiye için varız.
Ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin, diğer alanlardaki kazanımlarını koruyamayacağının bilinciyle,
yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı başlattığınız seferberlikte MÜSİAD olarak tüm imkân ve
gücümüzle yanınızdayız.
Sadece uluslar arası düzlemde değil, içerde de alınan kararların ve uygulanan politikaların tabana
yayılması ve tabanda işletilmesi esastır.
Bunun da tamamen kamu gücü ile gerçekleşmesini beklemek, Devletin üzerindeki yükü
ağırlaştırmaktan öteye geçmeyecek bir yaklaşımdır. Yeni dönemde bilhassa sivil toplum kuruluşları ve
sermaye örgütleri, devletin bu yükünü hafifletmek üzere onun sahadaki etkin unsurları şeklinde
çalışmalıdır.

Yeni Dünya düzeninde sivil toplum örgütleri bilhassa MÜSİAD gibi geniş bir alana yayılmış ve
ekonomik alanda yoğunlukla varlık gösteren yapılar, devlet yönetimi yani siyaset ile toplum arasında
bir balans görevi görmektedir.
MÜSİAD, bu noktada yaygın ağı ve üye profilindeki çeşitlilik ile 2025 hattı dünya sosyo-ekonomik
sistem anlayışında, sadece bir STK olarak değil; bir platform olarak kendini tanımlamakta ve
dönüşümünü bu vizyonla yapmaktadır. Biz buna tazelenme dedik.
Şimdi geldiğimiz noktada; Global ve yerel saha derinliğimizi üç temel vizyon çerçevesinde yeniden
konumlandırdık ve MECLİS kapsamındaki komitelerimizi de proje üretim üsleri şeklinde yapılandırdık.
Birinci temel vizyonumuz, iletişim ve etkileşim işlevidir. Devlet politikalarının topluma anlatılmasında
ve aktarılmasında geçit görevi olarak tanımladık.
Bir bakıma devleti halka yakınlaştıran veya aynı zamanda sahanın taleplerini ileten bir yapı kurarak
Mikro bilginin veri merkezini oluşturduk.
Bu amaçla başta CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı olmak üzere devletin etkin kurumları ile Stratejik
işbirliği protokolleri imzaladık. Böylece 2023 hedeflerine ulaşmak adına bilgi paylaşımı dâhil olmak
üzere, ortak proje üretimi gibi konularda müştereken hareket etme alanları oluşturduk. Devletimizin
sahadaki etkin unsuru olma misyonuna talip olduk.
Fuar kapsamında dün gerçekleşen Dünya Genel İdare Kurulumuza teşrifleriyle bizi memnun eden CB
Yatırım Ofisi Başkanımız ile Dünya başkanlarımızı bir araya getirerek MÜSİAD bünyesinde kurulacak
Ticaret ve yatırım ajansları sistemini masaya yatırdık.
Böylece MÜSİAD’ın dış saha yaygınlığını, doğrudan yabancı yatırımları çekmek ve ülkemizde yatırım
olanakları arayan firmalar ile milli ve yerli firmalarımızı buluşturmak; bunun yanında ticaret ağları
sistemi ile yatırımı üretim ve ticaret senkronizasyonu ile eklemlemek projesini hayata geçirmiş olduk.
Bu sistematikte bize destek olan ve stratejik işbirliği içinde çalıştığımız CB Yatırım Ofisine de
huzurunuz da bir kez daha teşekkür ederim.

Sayın Cumhurbaşkanım,

İkinci temel işlevimiz dağıtım işlevidir. Yeni ekonomik trendler, sektörlerin değil projelerin teşvik
edilmesi ve fonlanması esasına doğru seyrediyor.
Hatta bu fikrin devlet nezdinde mimarlarından biri de MÜSİAD’tır diyebiliriz.
Mesele şudur; ülkenin planlama stratejilerine uyumlu projeleri hayata geçirmek. Bunun için
tazelenme sürecinde kurduğumuz MÜSİAD çatısı altındaki toplam 23 komitemiz, kendi tematik ya da
sektörel alanlarına uyumlu projeler ile Anadolu’daki potansiyel yatırımcı ve sanayicileri, belli projeler
etrafında toplamaya başladılar.
Böylece merkezde başlatılan projeler, ilgili bölge koşullarına uygun olarak Anadolu’ya yayılma ve
oradaki sermaye gücünü; parayı atıl olarak tutmak değil, projelere yatırım yapmak veya ortak olmak
adına teşvik etmeye başladı.
Örneğin Yatırım ve Üretim Üsleri Projemiz ile dar alanlarda üretim yapmakta zorlanan ve bu nedenle
ölçek büyüklüğüne erişemeyen küçük ölçekli firmalarımıza, tüm ihtiyaçlarının aynı ortamda
karşılanacağı bir yaşam ve üretim bölgeleri inşaa ederek onları zamanla OSB’lere geçmeye hazır ve

kurumsallaşmış firmalar haline getirecek bir model oluşturduk. Bu modelin ilk prototipini
tamamladık. İkincisinin de inşasına 4 ay sonra başlanacaktır.
Temel atma törenini SBBaşkanımızın gerçekleştirdiği projemizin, bir KSS standardı haline getirilmesi
çalışmalarında destek veren Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve Çevre ve Şehircilik Bakanımıza
buradan teşekkür ederim.
Biz bu modele kısaca KOBİ KULUÇKA MERKEZLERİ adını da verdik. KOBİ’lerin eğitimden barınmaya,
sosyal aktivitelerden sanat ortamlarına kadar tüm ihtiyaçlarının aynı yaşam alanında karşılandığı bu
model, aslında olası afet veya pandemi süreçlerinde de kapılarını kapatarak hem emekçilerimiz hem
de üreticilerimiz ve aileleri için güvenli bir üretim ve yaşam alanı haline gelecek ve böylece olası
üretim aksamalarının da önüne geçmeyi planlamaktadır.
Bu projemiz de merkezden planlanıp Anadolu’ya doğru aktarılan çalışmalarımızdan biri oldu. Aynı
zamanda bu projemiz, YOİKK kapsamında SBB tarafından devlet himayesi altında proje olarak
tescillendi.
Aynı şekilde Akıllı Tarım Kentler Projemiz ile kırsal kalkınmayı teşvik etmek ve bu şekilde tersine göçü
desteklemek ve homojen bir nüfus yapısına kavuşmak adına bir girişim başlattık.
Bunu bir model olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunduk. Proje Lansmanında bizi yalnız
bırakmayan ve projemize başından beri destek veren sayın bakanımıza da buradan teşekkür etmek
isterim. Akıllı Tarım Kentler Modeli ile büyük şehirlere sıkışan nüfusu ve özellikle kadın ve genç
girişimleri hedef alan imkânlarıyla kırsalda kent konforu yaşamak mantığından hareketle kırsal yaşamı
özendirme ve kırsal kalkınmayı destekleme inisiyatifi geliştirdik.
Bugün Anadolu’daki pek çok üyemiz bu inisiyatifi, kendi bölgelerinde uygulamak üzere hazırlık
çalışmaları yapmaktadırlar.
Bunlar gibi daha pek çok projemiz, komitelerimiz tarafından üretilip tabana yayıldılar; Gastroekonomi ve Türk Mutfak Sanatları üzerinden Şehirleri Gastro-Turizm alanında markalaştırmak,
Karavan Turizmi, Sahra Hastaneleri gibi yapıları çoklu ortaklıklar üzerinden kurmak, ikinci el araç
piyasasında güvenli alım platformu oluşturmak, gayrimenkul güvenli alım-satım platformu
oluşturmak, 2023 hedefleri doğrultusunda 20 yer 23 lokasyonda seçili KOBİ’leri büyüterek Türkiye ve
Dünya Markası haline getirmek. Bu ve bunun gibi birçok proje, MÜSİAD’ın tazelenme serüveninin
meyveleri oldu.
Üçüncü temel işlevimiz çözümleme işlevidir. Burada amaç, makro hedeflere ulaşmak adına makro
politikaları destekleyecek unsurlar inşa etmek ve bunları tabana yaymaktır.

Sayın Başkanım,

Tam Burada iki yıldır üzerinde çalıştığımız, bir projeden de bahsetmek istiyorum,
Türkiye’nin iktisadi haritasını çıkarmak ve şehir eşleştirmelerini yapmak,
İkincisi Akademi Kamu Sanayi İşbirliği Enstitüsü ile Projelendirme çalışmalarını Kamunun desteği ve
özel sektörün işlevselliği ile buluşturmak
Üçüncüsü ise MÜSİAD Markaları ile MÜSİAD’ın ana markası altında 6 stratejik hedefe uygun altı ana
kol belirlemek.

Bilindiği üzere geleceğin dünyasında devletler değil şehirler yarışacaktır. Günümüzde öyle şehirler
vardır ki tek başlarına GSMH içindeki payları neredeyse bir devlet büyüklüğüne ulaşmaktadır. Çünkü
bu şehirler, hem bölgesel hem de markalaşarak uluslar arası üstünlüklerini elde etmiş ve bunların
avantajlarını kendi ülkeleri lehine kullanmaktadırlar.
Bu noktadan hareketle biz de Türkiye’nin iktisadi haritasını çıkardık. Yerel üstünlüklerine, milli
gelirden aldıkları paylara, doğal zenginlikleri veya sosyo-demografik ve ekonomik özelliklerine göre
Dünya’daki muadilleri ile bizdeki şehirler arasında bir eşleştirme çalışmasını tamamladık.
Pek çok bakımdan neredeyse birbirinin muadili olmasına rağmen, bizdeki şehrin milli gelire katkısı ya
da toplam geliri ile muadili dünya şehri arasındaki bazen milyar dolarları bulan uçurumları gördük ve
bunların nedenlerini araştırdık. Burada temel amacımız, bizim şehirlerimizi muadili örnekleri ile
kıyaslayıp onların da Dünya’da markalaşmış şehirler arasına belli şartları yerine getirerek
girebileceklerini ispatlamaktı.
Nasıl şartlar? Örneğin doğal zenginliklerin stratejik bir şekilde işletilmesi, il özelindeki stratejik
sektörlerin amaçlarına uygun bir şekilde firma ölçeğinde büyütülmesi, yatırımların doğru kanalize
edilmesi, uygun teşvik politikalarının geliştirilmesi gibi. Böylece şehirlerimize büyümeleri için hedefler
ve yol haritaları koymuş olduk. Sizin de sıklıkla beyan ettiğiniz gibi dokunamadığınız yer sizin değildir.
Bizler hem MÜSİAD’ın yaygın örgütlenme ağının getirdiği avantaj ile hem de bizzat şahsımın Anadolu
turları ve üye ziyaretleri doğrultusunda bütün şehirlerimizin envanterini tutmuş olduk. Onlara doğru
yatırım noktalarında temas ettiğimiz anda nasıl büyüyebileceklerine dair zihin açıcı konuşmalar yaptık
ve zihinleri bu yapısal dönüşüme hazırladık.

Allah’ın izniyle önümüzdeki ay bu projemizi ayrıntılarıyla basın ile paylaşıp kamu oyuna duyuracağız.
Bunun da Sayın Başkanım, sizin makro ekonomik büyümede açtığınız yeni döneme, bilhassa bölgesel
ekonomileri ayağa kaldırma anlamında ciddi destekler verecek bir çalışma olacağını ümid ediyoruz.

İkinci çalışmamız demin de bahsettiğim gibi Akademi Kamu Sanayi İşbirliği Enstitüsü. Çalışmalarını
aralıksız sürdürdüğümüz bu Enstitü; aramızda işbirliği anlaşması bulunan üniversiteler başta olmak
üzere, pek çok üniversitemizin ilgili fakülte ve bölümleri ya da merkezleri ile Kamu’nun sağladığı
destek ve imkânları sanayinin gerçek talepleri ile buluşturmak ve projelerimiz için hem bir ön
değerlendirme hem de bir proje üretim merkezi gibi çalıştırmak amacı taşımaktadır.
Ocak ayı itibariyle işleyişe geçirmeyi planladığımız tazelenme sürecimizin bu meyvesini de ilk kez
huzurunuzda kamuoyu ile paylaşmanın mutluluğunu duymaktayım.

Sayın Başkanım, Kıymetli Misafirler,

Tazelenme sürecinin bu noktaya gelmesi ve meyvelerini devletimiz ve milletimiz için hayırlı işler
olarak vermesi en büyük temennimizdi. Şimdi MÜSİAD EXPO 2020 kapsamında sizlerle çalışmalarımızı
paylaşırken, hem Türkiye’nin en kapsamlı Küresel Ticaret Fuarı’nı gerçekleştiriyor olmanın verdiği
haklı gururu yaşıyor, hem de zorlu bir sürecin güzel çıktılarını sizlere duyurmanın memnuniyetini
duyuyorum.

Varız dedik, var olmaya da, devam etmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin.
Sözlerimi noktalarken COVID 19’a yakalanan siyaset ve iş dünyamızdan sanayicilerimize ve tüm
vatandaşlarımıza, Allah’tan acil şifalar; Vefat edenlere de Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı
diliyorum. Bu süreçteki can siperane çalışmalarından dolayı başta Sayın sağlık Bakanımız olmak üzere
tüm sağlık çalışanlarımıza da yürekten şükranlarımızı sunarım.
Bu organizasyonun gerçekleşmesinde katkılarını esirgemeyen Yönetim Kurulumuza, Global ve Yerel
Üst Kurullarımıza, , Genel Sekreterliğimize ve sponsorlarımıza yürekten teşekkür ederim.
Sayın Başkanım teşrifleriniz ve sabrınız için şükranlarımı sunar başta şahsınızı ve tüm kıymetli
davetlileri saygılarımla selamlarım.

