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önsöz

Bir Latin atasözü “Söz uçar, yazı kalır” der. Böylece sözün geçiciliğini 
vurgulayıp, nesiller boyu etkili olanın yazı olduğunu vurgular. Yazı, olan bi-
teni tüm çıplaklığıyla görüp teşhis etmenizi sağlar. Daha da ötesi, yazıyla 
birlikte insan yaşadığı çağa tanıklık eder. Bu tanıklığın altını kalınca çizer.

İstanbul Ticaret Borsası da Türkiye’nin en köklü ve etkin meslek örgüt-
lerinden biri olarak 90 yıldır, çağına şahitlik ediyor. Borsa, Cumhuriyet’in 
ilk yıllarını, tek parti iktidarını, yokluk ve baskı dönemlerini, askerî ihtilalleri, 
vurguncuları, istifçileri, darbecileri, ihtirasları uğruna şirketlerini ve ülkele-
rini batıranları gördü. Bunları toplantı tutanaklarıyla, çıkardığı raporlarla, 
yayınladığı dergi ve bültenlerle kayıt altına aldı. Sesini çıkaramadığı dö-
nemlerde, rakamların dilini kullandı. Her zaman doğruyu söyledi. 

Bazen de İSTİB Başkanları gerçekleri konuşmalarıyla dile getirdiler. İS-
TİB Başkanı olarak ben de böyle yaptım. Başkanlık sürem içinde Borsa’nın 
bu ülkenin siyasetten ekonomiye, ticaretten kültür sanata kadar her ala-
nında söz söyleme hakkı olduğuna inandım. Sözü hiç eğip bükmedik, doğru 
neyse olduğu gibi söyledik. Bu noktada İstiklal Şairimiz Mehmed Akif Er-
soy’un şu dizelerini hatırlamamak mümkün değil: “Budur cihanda benim en 
beğendim meslek / Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek”

Hakikati savunmak, milletin ve ülkenin lehine olan konuları dile getirip 
arkasında durmak İSTİB Başkanı olarak, benim görevim oldu. Bu yüzden 
İSTİB, Türkiye’nin fırtınalı günlerden geçtiği zamanlarda dimdik ayakta 
durdu. Köklü değişim ve dönüşümlerin yaşandığı süreçte, daima değişimin, 
ilericiliğin, büyük ve müreffeh bir ülke oluşturma azminde olanların yanında 
yer aldı. Bu yüzden en fırtınalı günlerde bile, sessiz yığınların sesi olmayı 
seçip Türk reel sektörünün gür sesi olmayı başardı. Korkulardan beslenen 
bir gelecek yerine, onur ve haysiyetle süslenen istikbalden yana tavır koy-
du. Her zaman “İlle de istikbal, ille de istikrar” sloganını haykırdı. 

Fırtınalı bir dönemi, sakince okumanız dileğiyle…

Ali KOPUZ
İstanbul Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı
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B ugün, Allah nasip ederse, yeni bir döneme baş-
langıç yapıyoruz. Bu önümüzdeki 4 seneyi daha 
verimli ve daha faydalı geçirmek için; komite-

lerin çalışarak yönetime yeni görevler yüklemesini sağlayacağız. 
Böylece üyelerimize daha iyi hizmet vermek için hep beraber ha-
reket edeceğiz.

“ Yeni dönemde
 hep beraber 
hareket edeceğiz” 

İSTİB Meclis Toplantısı / 13.06.2013
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G ezi Parkı olayları ile ilgili konuşmak istiyorum: 
O bölgede esnaflık yapanlardan çok büyük şika-
yetler alıyoruz. Dükkanımızı açamıyoruz, çeki-
miz senedimiz var ödeyemiyoruz diyorlar. 

Ne oldu da buraya geldik? Türkiye’de neler değişti de bu du-
ruma düştük? 

Arkadaşlar, son dönemde Türkiye’nin yaptığı atılımları he-
pimiz biliyoruz. En son 32 milyar Euro’ya yapılan bir havaalanı 
ihalesi var, bir kanal projesi var, 3. köprünün ihalesi yapıldı. Çev-
remizdeki ülkelere baktığımızda ise, Avrupa ve Ortadoğu dahil, 
hepsi ekonomik kriz içinde. Oysa geçen dönemde Türkiye yüzde 
8 büyüdü.  Dünyada şu anda konuşulan bir şey var: Türkiye eko-
nomisi nasıl bu şekilde başarı sağladı? 

Fakat her nedense, şu bir hafta 10 gün içinde, çıkış amacının 
üç-beş tane ağaç olduğunu ileri süren bazı güçlerin tahrikiyle olay-
lar başladı. Onların tahrikiyle Taksim’de, İstanbul’da ve neredeyse 
bütün Türkiye genelinde eylemler başladı. Elbette insanlar de-
mokratik bir şekilde haklarını hukuklarını çıkıp anlatabilir. Ama 
bu, asla yakma yıkma şeklinde olamaz. Şu anda tamamen Tür-
kiye’nin aleyhinde, Türkiye’nin imajını zedeleyen, dış güçlerin de 
desteklediği bir provokasyon var. Türkiye bu oyuna alet olmayacak. 

Bu olay, üç beş ağaç meselesi değildir. Gezi olaylarının masu-
mane bir gösteri olduğunu düşünmüyoruz. Bu olaylar bittikten 
sonra başka olaylara da hazırlıklı olmalıyız. Peşi gelecektir. Türki-
ye’de oynanan oyunların farkında olarak, itidalli hareket etmeliyiz. 

“Gezi olayları bittikten sonra 
başka olaylar gelecektir”

İSTİB Meclis Toplantısı / 13.06.2013
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M ısır’da darbe sonrası yaşanan olaylar hepimizi 
derinden üzmektedir. Artık, söylenecek söz kal-
mamıştır. Darbeci Mısır yönetimi, kendi halkına 

karşı benzeri az görülür bir kıyıma girişmiştir. Katliamın boyutu 
her geçen gün artmaktadır. Bütün dünyanın gözleri önünde ya-
şanan bu katliamı, şiddetle ve nefretle kınıyorum. Darbeci Mısır 
yönetimi artık idareyi, seçilmiş yöneticilere bırakmalıdır. Biz İs-
tanbul iş alemi olarak, mazlum Mısır halkının yanındayız, yanın-
da olmaya da devam edeceğiz.

“Darbeci Mısır yönetiminin 
katliamlarını nefretle 
kınıyoruz”

 İSTİB Meclis Toplantısı / 15.08.2013
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D eğerli arkadaşlar, bugün sizlere hitap ettiğim şu 
çatı altında bulunmayı çok önemsiyorum. Biliyor-
sunuz ki, şu an I. Abdülhamid tarafından yaptırı-

lan Hamidiye Medresesi’ndeyiz. Bunun iki anlamı var: Birincisi, 
bir eğitim kurumunda İstanbul’un ticaretini yönetiyoruz. İkincisi 
ise bu mekan bize, çok köklü bir geçmişe sahip olduğumuzu ha-
tırlatıyor. Hem de kağıtlarda yazılan kuruluş tarihimizden daha 
eskilere giden bir geçmişe sahip olduğumuzu gösteriyor.

Ne kadar eski? Bir çoğunuzun bildiği gibi Osmanlı dönemin-
de bugünkü Eminönü ve Unkapanı bölgesinde sıralanan “kapan”-
lar, ticaret borsasının yaptığı işlemleri yapıyordu. İstanbul’a zahire 
getirip o zahirelerin fiyatlarını belirliyorlardı.  Ancak İstanbul’un 
zahiresiz ve etsiz kalmaması o kadar önemli bir konuydu ki, görü-
len lüzum üzerine, 18. yüzyılın sonunda Zahire Nezareti kuruldu. 

Yani bugün bizim yaptığımız işleri takip için devlet bir ba-
kanlık kurdu. Nezaretin temel görevi, 1793 yılında yayınlanan 
talimatnamesine göre söylüyorum, zahire işlerini denetlemek, 
fiyatların oluşumunu gözetlemek, tüccarın İstanbul’a düzenli ve 
yeterli miktarda zahire getirmesini sağlamaktı.

“ Yüzlerce yıldır 
Türkiye’nin iaşesinden 
sorumluyuz”

 İSTİB Meclis Toplantısı / 15.08.2013
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Sevgili arkadaşlar, Türkiye’de modern yönetim anlayışının te-
mellerinin atıldığı Tanzimat devrinde, yöneticilerinin yaptığı ilk 
iş, zahireyle ilgiliydi. Osmanlının kalkınmasını tarıma dayalı mo-
dern bir ekonomik anlayışta gören Tanzimat yöneticileri, 1838 
yılında Ziraat ve Sanayi Meclislerini kurdular. Amaçları da ziraî 
(tarımsal) gelişmeyi yürütecek kadroları yetiştirmekti. 

Dikkatinizi çekerim; Tanzimatçılar, bu meclisleri ilk önce, 
Hariciye Nezareti (Dışişleri Bakanlığı) bünyesinde oluşturdular. 
Çünkü tarımdaki gelişmeleri, hariçteki devletlerle mücadele ede-
cek en önemli unsur olarak görüyorlardı.
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Konuyu uzatmak niyetinde değilim. İstanbul’da ticaret borsa-
sı, Cumhuriyet dönemine kadar çeşitli isimler altında hep var ola 
geldi. Ne yazık ki müstakil bir yapıya kavuşmadı. Üstelik Sultan 
II. Abdülhamid’in onayına rağmen, Dersaadet’te bir ticaret bor-
sasının kurulması hep geciktirildi. 

Nihayet 21 Şubat 1925’de İstanbul Ticaret Borsası resmen 
faaliyetine başladı. 1926 yılından bu yana da bu tarihi binada İs-
tanbul ve Türkiye’nin tarım ve hayvancılığına hizmet üretiyoruz.

Dün hizmete başladığımızda (yani 1920’li yıllarda) 300-400 
üyemiz vardı. Bugün, hamdolsun, 10 bini aşan bir üye yapısına 
sahibiz. 

Dün sınırlı bir ticaret hacmine sahiptik. Bugün, 7,5 milyar 
doları aşkın bir ticaret hacmini kontrol ediyoruz. Bugün Türki-
ye’deki ticaret borsalarındaki tüm işlem hacminin yüzde 15’ini 
İstanbul Ticaret Borsası gerçekleştiriyor.

Yine bugün Türkiye’nin en büyük ticaret borsasıyız. İnanıyo-
rum ki, sizlerle birlikte, İstanbul Ticaret Borsası daha da büyü-
yecektir.

Biz İstanbul Ticaret Borsası olarak, özelde İstanbul’un, genel-
de de Türkiye’nin iaşesinden sorumlu olduğumuzun farkındayız. 
Bu nedenle politikalarımızı belirlerken İstanbul’u merkez edinip 
tüm Türkiye’ye hitap eden bir bakış açısıyla hareket etmemiz la-
zım. Vizyonumuzu İstanbul’dan Anadolu’nun her köşesine ulaş-
tıracak bir genişlikte kuruyoruz.

Ticaret ve Ziraat Meclisi olarak temelimizin atıldığı günden 
beri, bu bilinci ülkenin her köşesine yaymanın heyecanı ve şevki 
içinde olduk. İşte bugün 34 meclis üyemizle birlikte, bu çalışma 
azmini ilk günkü coşku ve samimiyetle sürdürüyoruz.  
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E konominin iyi mi yoksa kötü mü gittiğini anlatan 
en önemli göstergelerden biri, ekonomik büyüme-
dir. Şimdi biz 2013 yılının ikinci üç ayı için, yani 

Nisan-Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan dönem için ekono-
mik gelişme oranlarının açıklanmasını bekliyoruz. Belirtmeliyim 
ki, Türkiye, ikinci çeyreği de yüzde 3,3 civarında reel bir büyüme 
oranıyla kapatacaktır. Bana göre Türkiye, içeride ve dışarıda ger-
çekleşen birçok olumsuzluğa ve perdeleme girişimlerine rağmen 
büyümesini sürdürmektedir ve sürdürecektir. 

2013 yılının ilk 6 aylık büyüme oranı, ortalama yüzde 3 civa-
rında gerçekleşecektir. İkinci 6 ayda ise büyüme biraz daha yük-
sek olur ve yüzde 4’ü aşar. 2013 yılı büyüme oranının da, 3,4-3,5 
civarında şekillenmesi kuvvetle muhtemeldir. Türkiye, Gezi olay-
ları gibi iç gelişmelerle, Suriye ve Mısır’da yaşanan dış gelişmelere 
rağmen, hâlâ ekonomik gücünü korumayı başarma büyüklüğünü 
göstermiştir. 

Türkiye, sarsıntılara karşı dirençli ve güçlü bir ekonomiye ve 
çok iyi bir ekonomik yönetime sahip olduğunu ortaya koymuştur. 
Türkiye, küresel ekonominin birinci liginde ilk 10’a oynamakta-
dır. Bu veriler bir kez daha ortaya koyuyor ki, bizi kimse küme 
düşüremeyecektir.

“Türkiye ekonomisini 
küme düşüremeyecekler”

  İSTİB Meclis Toplantısı / 15.08.2013
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K onuşmama demokrasiye aşık, vefakâr bir insanın 
yapması gereken bir görevi yerine getirerek başla-
mak istiyorum. Bu ay Türkiye aşığı Başvekilimiz 

Adnan Menderes’in idam edilişinin 52. yıldönümü... Türk de-
mokrasisi, tam 52 yıl önce 17 Eylül 1961’de bu değerli vatan ev-
ladını kaybetti. İhtilalciler, onu ve iki arkadaşı Fatin Rüştü Zorlu 
ile Hasan Polatkan’ı alelacele idam ettiler. Başvekilimiz Adnan 
Menderes’i ve arkadaşlarını rahmetle anıyorum. 

Belki bir kısmınız seyretmiştir. Salı akşamı, bir televizyon ka-
nalında Adnan Menderes’i anlatan dizi yayınlanmaya başlandı. 
Adı çok etkileyici: Ben Onu Çok Sevdim... Ben de buradan ifade 
ediyorum ki, tüm Türk Milleti olarak biz, o aziz insanı, Başvekil 
Ali Adnan Bey’i çok sevdik. 

Ben sadece, onun, ihtilalden 2 ay önce Mart ayında İstanbul iş 
dünyasına yaptığı ziyarette söylediği bir sözü hatırlatmak istiyo-
rum. Başvekil Menderes, İstanbullu işadamlarını bir araya topladı 
ve onlara Türkiye ekonomisinin gelişmesinde özel sektöre büyük 
vazifeler düştüğünü hatırlattı. Hayalindeki Türkiye’yi, heyecanla 
saatlerce anlattı ve sonra şöyle seslendi:

“Biz Adnan Menderes’i 
çok sevdik”

İSTİB Meclis Toplantısı / 12.09.2013
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“Türkiye, artık hammadde ihraç edip mamul madde ithal 
edemez. Türkiye artık özel sektörün önceliğinde kalkınacaktır. 
Bu ülke, sıcaktan kavrulan toprağın yağmura muhtaç olduğu gibi 
özel sektörün yatırımlarına muhtaçtır.” 

Başvekilin sözleri, bugün de aynen geçerliliğini koruyor. Biz 
onu 1960 Mart’ında İstanbul’da bağrımıza basmıştık. Bir daha da 
bu bağırdan, bu göğüsten onu çıkarmadık. Adnan Menderes ve 
arkadaşlarına bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu vesi-
leyle demokrasiyi hedef alan tüm askeri müdahaleleri de şiddetle 
kınıyorum.
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T ürkiye ekonomisi, felaket tellallarının beklentileri-
nin aksine, tahminlerin ötesinde bir büyüme oranı 
yakalayarak, yüzde 4,4 büyümüştür. Bu oran, Tür-

kiye’nin özellikle son 6 ay içinde içine sokulmaya çalışıldığı kaos 
ortamına rağmen, çok önemli bir orandır. Bana göre de Türkiye 
üzerine toplum mühendisliği yapanlara, ekonomik dilden, yani 
anlayacakları dilden verilen en iyi cevaptır. 

Bu durum bana Osmanlı’nın son döneminde yaşanan bir 
olayı hatırlattı. Birçoğunuz hatırlayacaktır: Ünlü Osmanlı dev-
let adamı Keçecizade Fuat Paşa, 1867’de Padişah Sultan Aziz ile 
Paris’e gider. Burada Fransa İmparatoru III. Napolyon, Dışişleri 
Bakanı Fuat Paşa’dan Girit’in Yunanlılara verilmesi başta olmak 
üzere birçok istekte bulunur. Çünkü onun gözünde Osmanlı has-
ta adamdır. Ancak Osmanlı yöneticilerinin bu istekleri kabul et-
meyeceklerini düşünen İmparator, tehdit cümleleri de söylemeyi 
ihmal etmez. Der ki: “Bu sorunlar sizin için bir dert... Yorgun 
omuzlarınızdan bunları atınız... Devletinizin ne kadar zayıfladığı 
bütün dünyada biliniyor.” 

Fuat Paşa, gülerek karşılık verir: “Ekselansları, Osmanlı dün-
yanın en güçlü devletidir. Neden mi? Üç yüz senedir, siz dışarı-
dan, biz içeriden, bu devleti yıkmaya çalışıyoruz, hâlâ yıkamadık!” 

“Büyüme oranları, 
toplum mühendisliği 
yapanlara en iyi cevaptır”

İSTİB Meclis Toplantısı / 12.09.2013
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Bana göre Suriye’de ve genelde Ortadoğu’da yaşadığımız sıcak 
gelişmelere, yurtdışı kaynaklı iç karışıklık denemelerine rağmen 
Türkiye ekonomisi hâlâ güçlü bir ekonomi olarak yoluna devam 
ediyor. Konjonktürel ortam göz önüne alındığında fevkalade bir 
büyüme oranı yakaladık. Bu büyüme rakamı ile Doğu Avrupa 
ülkelerinin ortalama büyümesinin en az 1,5 puan üstüne çıktık. 
Aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerin ortalama büyümesinin 
de 0,5 puan üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Bu durum, ül-
kemiz adına son derece memnuniyet vericidir.
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M ayıs ayının son haftası başlayan Gezi olayları, 
çevreci bir hareket olmanın ötesinde, uluslara-
rası ayakları olan ‘küresel bir Türkiye’de yönetim 

değiştirme operasyonuna’ dönüştürülmüştür. Türkiye’de herkes 
ifade hürriyetine, gösteri özgürlüğüne sahiptir. Ancak bu özgür-
lük, halkın oylarıyla seçilmiş bir iktidarı meydanlarda ve sokak-
larda düşürmeyi amaçlar hale gelirse, buna hepimiz karşı çıkarız. 
Eğer bu özgürlük, marjinal grupların Türkiye’nin siyasî istikrarını 
bozma girişimine dönüşürse, biz iş dünyası olarak bu eylemlerin 
karşısında yer alırız. 

Arkadaşlar, sokaklardaki anarşi, bu ülkenin siyasi istikrarı-
nı da, ekonomik büyümesini de tehdit ediyor. Üstelik Eylül ve 
Ekim aylarında okulların açılmasıyla bu olayların tırmanacağını 
söyleyenler, bu ülkenin ve milletin dostu olamazlar. Ben İstanbul 
iş dünyasının bir temsilcisi olarak, insanlarımıza sağduyu tavsiye 
ediyorum. ‘Türkiye’yi istikrarsızlığa sürükleyecek her girişimden 
uzak olalım’ diyorum. Biz bu topraklara 1071’de geldik, kendimi-
ze yurt edindik. Bu yurdu bize çok görenlerin bulunduğunu, on-
ların şimdi yeni oyunlar peşinde olduğunu unutmayalım. Kuklayı 
değil, kuklacıyı fark edelim.

“Gezi olayları, hükümeti 
değiştirme operasyonudur”

  İSTİB Meclis Toplantısı / 12.09.2013
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T ürkiye’nin en büyük, dünyanın da sayılı ticaret 
borsalarından biri olarak, bugün biz, sadece İstan-
bul’un gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerine hitap 

etmiyoruz. Aynı zamanda, tüm Türkiye’deki ticaret borsalarını 
yakından ilgilendiren çalışma ve politikaların şekillenmesinde de 
aktif rol oynuyoruz.  

Gururla ifade etmeliyim ki, İstanbul Ticaret Borsası tarihsel 
görev ve sorumluluk alanlarının farkında olarak yeni bir vizyon ve 
ufukla görev hinterlandını genişletmekte, küresel ticarete uygun 
küresel bir borsa anlayışıyla yola çıkmış bulunuyor. 

Bu vizyonun doğal bir sonucu olarak, ilk defa İstanbul Ti-
caret Borsası Başkanı, Türkiye’deki tüm borsalardan sorumlu bir 
şekilde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcılığı’na 
seçilmiştir. Bu, İstanbul Ticaret Borsası’nın gücünü ve büyüklü-
ğünü gösteren somut bir gelişme ve ilerlemedir. 

Benzer şekilde İstanbul Ticaret Borsası, kendi kabuğunda ka-
palı kalmak yerine uluslararası arenaya açılmıştır. Artık Borsa-
mız, yabancı iş heyetlerinin görüşmek için randevu talep ettikleri, 
yabancı devlet adamlarının ziyaret ettiği, yabancı ticaret borsası 
heyetlerinin kabul edildiği, küresel işbirlikleri için adım atılan di-
namik bir platform haline gelmiştir. 

“Evrensel bakış açımızın 
yansıdığı yer, Borsa Aktüel 
Dergisi’dir”

Borsa Aktüel Dergisi / Sayı 7, Kasım-Aralık 2014
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İşte bu evrensel bakış açısının bir yansıması da Borsa Aktüel 
isimli yayın organımızdır. İstanbul Ticaret Borsası’nın haberleri 
ile sınırlı kalmayıp iş adamlarının rahatlıkla okuyacakları “ticaret, 
yaşam ve kültür” dergisi formatında hazırlanan bu dergiyle biz, 
nasıl bir İSTİB arzuladığımızı da ortaya koyuyoruz. Bir kanadı 
ticarî aktivitelerle dolu, diğer kanadı da kültür ve bilgiyle güçlen-
miş bir iş dünyası hayal ediyoruz. Bu hayalimizi de hem estetik 
hem de bilgilendirici Borsa Aktüel Dergisi ile gerçekleştiriyoruz. 
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D ünyanın önde gelen tüm ekonomileri var güçleriy-
le sürdürülebilir büyümeyi yakalamaya çalışıyorlar. 
Bu bağlamda, Dünya Bankası Başkanı Kim’in 5. 

İzmir İktisat Kongresi’nde yaptığı konuşma çok önemlidir. Baş-
kan diyor ki; “Türkiye artık sürdürülebilir büyümeyi yakalamıştır.” 

Peki, ülkemiz bu başarıyı nasıl yakalamıştır? Türkiye sürdü-
rülebilir büyümeyi; imalat sanayisini, tarım sektörünü ve inşaat 
sektörünü, belirli bir üretim seviyesinde tutarak yakalamıştır. 
Dünyanın önde gelen iktisatçıları, gayrisafi yurtiçi hasıla içinde 
katma değer paylarının imalat sanayi için en az yüzde 25, tarım 
için en az yüzde 10 ve inşaat sektörü için de en az yüzde 7 olması 
gerektiğini savunuyorlar. Türkiye, imalat sanayinde bu oranı ya-
kalamaya çalışan bir ekonomi olarak ihracat hacmini 150 milyar 
doların üstüne taşıyabilmiştir. 

Bununla birlikte gayrisafi üretimdeki payı yüzde 7,5 – 9,5 
arası dalgalanan tarımın payı mutlaka %10’a, %5,2 – 6,2 arası 
dalgalanan inşaat sektörünün payı da %7’ye oturtulmalıdır. Ülke 
ve dünya ekonomisi ne kadar krize girerse girsin, istihdam kapa-
siteleri ve üretim becerileriyle son noktaya kadar emek sarf eden 
bu üç sektör, artık uluslararası ekonomi alanında da vatanperver 
sektörler olarak tanımlanmaktadır. 

“Sürdürülebilir büyümeyi 
vatanperver sektörlerle 
yakaladık”

İSTİB Meclis Toplantısı / 14.11.2013



ZOR ZAMANDA DİK DURMAK

- 28 -



ALİ KOPUZ

- 29 -- 28 -

H erkesin bilmesini istiyoruz ki, biz İstanbul iş dün-
yası olarak, 17 Aralık operasyonu ile halkın seç-
tiği iktidarın, ayak oyunlarıyla düşürülmeye çalı-

şılmasını reddediyoruz. Uluslararası alanda faaliyetlerini giderek 
genişleten ve Türkiye bölgesinde finansal bir aktör olması için 
gayret eden bir bankamızın (Halkbank’ın) faaliyetlerini engelle-
me girişimini reddediyoruz.

Türkiye’de yaşanan son olaylar, tıpkı Gezi olayları gibi Tür-
kiye’nin istikrarına yönelik bir saldırıdır. Gezi olaylarının ikinci 
perdesi ile karşı karşıyayız. Bu olayların arkasında, Türkiye yük-
seldikçe, sıralamada yer kaybeden ülkeler var. Bir operasyon ya-
pılıyor ama fatura yine Türk halkına çıkıyor. Yolsuzluk ve rüşvet 
operasyonu sürecinde, Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören şir-
ketler 20 milyar dolar değer kaybetti. Halk Bankası 1,5 milyar 
doların üzerinde değer kaybetti. Türk Lirası, yüzde 2,5 değer kay-
bına uğrarken, faiz hadleri 75 baz puan arttı. Türkiye’nin yükselen 
değer olarak, Dünya Bankası tarafından da tescillenen ‘sürdürüle-
bilir büyüme’ başarısı baltalanmaya çalışıldı. 

Başımızı ellerimizin arasına alıp düşünelim: Bu durum kime 
veya kimlere yaradı? Ülkemizde yaşanan bu kötü oyunlarda hü-
kümetimizin arkasındayız. Türkiye’de siyasi değişikliğin tek adre-
si sandıktır. Türkiye birtakım operasyonlarla hükümet değiştire-
cek bir ülke değildir. 

“17 Aralık, 
Gezi olaylarının 
ikinci perdesidir”

Basın Açıklaması / 26.12.2013
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Ü lkemizin yaşadığı olaylara farklı bir pencereden 
bakmak istiyorum. Hepinizin bildiği gibi Enerji 
Verimliliği Haftası’ndayız. Enerji verimliliği uy-

gulamaları ve bu alanda yapılacak yatırımlar ile ulaşacağımız ta-
sarruf, hesap edilebilir bir durumdadır. Ama dikkatinizi çekerim: 
Siyasi krizlerin ve ekonomik istikrarsızlığın sonuçları, öngörüle-
bilir ve hesaplanabilir değildir. Bu noktada enerji verimliliğiyle 
ilgili yeni bir kavram ortaya atmak istiyorum. Bu kavram, “siyasal 
enerji verimliliği”dir. Bana göre bu konu, özellikle ülkemiz gibi 
gelişmekte olan ülkelerde daha da önemlidir. 

Siyasal istikrarsızlık, ülkeler arasındaki ekonomik rekabette bir 
silah olarak kullanılmaktadır. Bir de buna, ülke içindeki muhalif 
hareketlerin iktidarı düşürmek için destek vermeleri eklenince, 
ülkelerin fakirleşmesi önlenemez hale gelmektedir. Son günlerde 
ülkemizde yaşadığımız olaylar (Gezi olayları) bu çerçevede de-
ğerlendirilmelidir. Siyasal iktidara değişik yollarla yapılan saldırı-
ların asıl amacı, ülkemizin enerjisini boşa harcamasını sağlayarak, 
ekonomik gelişmemizi engellemektir. 

Kamuoyuna bir çağrıda bulunuyorum: 
Biz, İstanbul iş alemi olarak, enerjimizi siyasal alanda harca-

mak istemiyoruz. Ülkemize hizmete, ekonomik kalkınmamıza 
katkıya tüm gücümüzle devam etmek istiyoruz. Daha güçlü ve is-

“Siyasal enerji verimliliğinin 
sağlanmasını istiyoruz”

İSTİB Meclis Toplantısı / 09.01.2014
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tikrarlı bir Türkiye istiyoruz. Halkın seçtiği iktidarın, ayak oyun-
larıyla düşürülmeye çalışılmasını reddediyoruz. Dünyanın nere-
sinde olursa olsun, mazlumun yardımına koşan Türkiye Cum-
huriyet Devleti’ni, uluslararası terör listesine aldırma gayretlerini 
reddediyoruz. Bütün bunların maliyeti şu anda 105 milyar dolar 
civarındadır. Bu kirli oyunların içerisinde olanları ve bu faturayı 
Türk Milleti’ne çıkaran zihniyeti reddediyoruz. İş dünyası olarak 
enerjimizi siyasal alanda değil, ekonomi alanında harcamak is-
tiyoruz. Var gücümüzle çalışıp, ülkemizi dünyanın en büyük 10 
ekonomisi içinde görmek istiyoruz. Son söz olarak tekrar etmek 
istiyorum; iş aleminin birinci önceliği, siyasal enerji verimliliğinin 
sağlanmasıdır.
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I hracat rekorlarının kırıldığı ve yeterli stokların oldu-
ğu bir dönemde gıda krizi varmışçasına olumsuz bir 
gündem yaratılmaya çalışılıyor. Ülkemizde tarımla 

ilgili konular her zaman kamuoyunun gündeminde olumsuz şe-
kilde yer almaktadır. Kurban bayramı öncesinde et fiyatları ile 
ilgili spekülasyonları görmüştük. Şu anda ise, patates ve fasulye 
fiyatları ile ilgili spekülatif haberler ülkemizin gündemini meşgul 
ediyor. Ne yazık ki basın yayın organlarında, son birkaç gündür, 
ülkemizde bir gıda krizi varmış havası estiriliyor. Kazanan spe-
külatörler oluyor. Tarım ile ilgili olumsuz bir gündem oluşturul-
masının ardında bazı stokçuların ve spekülatörlerin fiyat arttırma 
çabaları yatıyor.

Bakanlığın yaptığı açıklamalardan sonra, birkaç gün içinde, 
fiyatlar yaklaşık yüzde 20 oranında düştü. Şimdi soruyorum: Bu 
fiyatlar birkaç gün içinde niye çıktı, niye indi? Bu kısa süre içinde 
bir takım spekülatörler, bu işten önemli miktarlarda para kazandı 
ve bitti. Oluşturulan spekülasyon hem tüccarımıza, hem de va-
tandaşımızın ekonomisine zarar vermektedir.

Unutmayalım ki, Türkiye güçlü bir tarım sektörüne sahiptir. 
Tarım sektörü, ihracatta otomotiv ve tekstilin ardından 3. sek-
tör olmuştur. Türkiye, dünya tarımında 7. sırada, Avrupa’da ise 
1. sıradadır. Türkiye tarımsal hâsılasını son 10 senede 23 milyar 

“Spekülatif gıda haberleri, 
spekülatörlerin cebini 
doldurmak için yapılıyor”

Avrasya Tarım Fuarı Açılış Töreni / 23.01.2014
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dolardan 62,8 milyar dolara çıkarmıştır. Bu da gösteriyor ki, son 
derece güçlü bir tarım sektörüne sahibiz. Tarım sektörü son yıl-
larda üretim ve ihracat alanlarında rekor üstüne rekor kırmak-
tadır ve tam 53 yıldan bu yana ilk kez 6 yıldır peş peşe büyüme 
kaydetmiştir. Türkiye, bugün Avrupa’nın en büyük tarım ülkesi 
haline gelmiştir. 

Ne yazık ki, tarım makineleri ihracatı pazarında ülkemizin 
aldığı pay, oldukça yetersiz. 60 milyar doların üzerindeki dünya 
tarım makineleri ihracatı pazarından sadece yüzde yarım gibi kü-
çük bir paya sahibiz.  

Öte yandan lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığının 
gelişmesiyle beraber üreticiler ürünlerini depolayabilecekleri sağ-
lıklı ve sigortalı depo imkânına kavuşacaktır. Ürünlerini fiyatların 
düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda 
kalmayacaktır. Bu sayede piyasada, arz ve talep dengesi ile fiyat 
istikrarı sağlanacaktır. Ayrıca Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın 
hayata geçmesiyle tarım ve alt sektörleri için de ekonomik bir 
büyüme gerçekleşecektir.
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K üresel ekonomi, bugüne kadar hiç alışık olmadığı 
bir süreci yaşıyor. Dünya ekonomisi yeniden şekil-
leniyor ve küresel aktörlerin rollerinde de önemli 

değişiklikler yaşanıyor. ABD, artık AB’yle bir birliktelik kurup, 
kendi aralarında alışverişi hızlandırmaya çalışıyor. Bunun dışın-
da, yeni gelişmekte olan ülkelerin de bir arayış içinde olduğu bir 
dönemi yaşıyoruz. Onun için, bu önümüzdeki dönem çok önemli. 
Herkes safını belirliyor. Alışveriş yapacağı, alışverişte birbirleriy-
le yakın ticaret oluşturacağı bir pakt kurma peşinde. Türkiye’nin 
ekonomik durumunu değerlendirirken; komşularımıza, ticaret 
yapacağımız ülkelere ve dünyaya bakmayı ihmal etmeyelim. 

(…) Hatırlarsanız, Gezi olayları olduğu zaman, demiştim ki: 
Bu, planın birinci perdesi, ikinci perdesi var, belki üçüncüsünü 
de yaşayacağız. Niye? Güçlenen bir Türkiye, hiç kimsenin işine 
gelmiyor. Bugün bizim, AB ile üyelik görüşmelerimiz var. Hükü-
met gidiyor, onlar bir sorun çıkarıyor, fasılları açmıyorlar. Bu, hü-
kümetin AB’ye çok ihtiyacı olduğundan değil. Ama onlar, bunu 
Türkiye’nin genç, yetişen, istidatlı gençlerinin, girişimci firmala-
rının önünü kesmek için yapıyorlar. 

İşte bir örnek: Gezi olayları sürecinde istenilenlere bakalım. 
Dünyadaki bütün hava yollarının dağıtım yeri, transfer üssü Al-
manya’dır. Hani, Geziciler “3. Havaalanı yapılmasın” diye karşı 

“Küresel ekonomide 
aktörler değişiyor”

İSTİB Meclis Toplantısı / 30.01.2014



ALİ KOPUZ

- 35 -- 34 -

çıktılar, bildiri dağıttılar ya…  Üçüncü havaalanı yapılırsa, tüm 
dünya hava trafiği buraya yönlenecek, yolcu transferi yapılacak 
ülke de Türkiye olacak. Farkındaysanız, eskiden ABD’ye, İngil-
tere’ye veya uzak başka bir ülkeye gittiğimiz zaman, Almanya’ya 
gidip oradan uçardık. Şimdi direkt her ülkeye uçuş yapabiliyo-
ruz. Türkiye’ye oynanan büyük bir oyun var. Neticede dünyada, 
Türkiye’nin kuvvetlenmesini istemeyen büyük bir zümre var. 
Çünkü biz şu anda dünyada enerji koridorunun ortasında olan, 
bütün enerji dağıtımının yapıldığı bir konumdayız. Bugün Irak 
petrolünün Türkiye’den sevk edilmesine, Amerika karşı çıkıyor. 
Türkiye’nin niye güçlenmesini istemiyorlar? Çünkü Türkiye bu 
bölgede büyük güç olursa, bu bölgeye istikrar geleceğini biliyorlar. 

Dünya, 2008’den beri kriz yaşıyor ama 2008’den beri, Gezi 
olaylarına kadar, bu krizi ne kadar hissettik biz? Hiçbir şekilde 
hissetmedik. Eskiden biz devamlı krizdeydik, dünya ekonomisi 
düzgün vaziyette devam ediyordu. 2008’den bu yana kadar her-
kesin ekonomisi küçüldü, biz ise en fazla büyüyen ülkelerden 
biri olduk. Bunları çok iyi tahlil etmemiz lazım. İşin arkasındaki 
güçlerin ne olduğunu çok iyi bilmemiz lazım. Masumane diye 
başlayan hareketlerin nelere mal olduğunu, Türk insanını nerelere 
götürdüğünü hep beraber görüyoruz.
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‘T icaret risktir, siyaset risktir, hayat risktir’ der büyük 
bir Türk siyaset adamı.* Tacir, bu riski göze alıp 
ticaret yapabilen kişidir, siyasetçi de büyük tehlike 

ve risklere meydan okuyan kişidir. Ticarette de, siyasette de başarı, 
risklerden zerrece korkuya düşülmediği, ustalıkla bu riskler berta-
raf edildiğinde kendiliğinden gelir. O vakit, tacirin sahip olduğu 
ticarethane, siyasetçinin yönettiği ülke ferahlık ve huzur sahiline 
sağlam bir şekilde ulaşır. Yeni ufuklara doğru güvenle yol alır.

Türkiye, tacirin de, siyasetçinin de yağmur gibi yağan riskle-
re karşı mücadele ettiği bir dönemden geçiyor. 17 Aralık 2013’te 
başlayan süreç, büyük Türkiye ile kabuğuna çekilmiş Türkiye ara-
sında bir seçim yapmaya zorluyor bizi. Bugün yeryüzünde adım 
atılmamış bir alan bırakmamak için yola çıkan Türkiye’nin önü, 
uluslararası bir operasyonla kesilmek isteniyor. Türkiye’nin istik-
rarsızlaştırılması ve itibarsızlaştırılmasını hedef alan bu hamle, 
kuşkusuz Türk iş dünyasını da yakından ilgilendiriyor. Çünkü si-
yaset ile ticaret, bir kuşun iki kanadı gibidir. Biri olmadan diğeri 
etkinliğine ve gücüne kavuşamaz. Birinde meydana gelen aksama, 
diğerinin sağlamlığını zayıflatır. Siyaseti puslu kılınan bir ülkenin 
ticaretinin parlak bir güneş olmasını kimse bekleyemez... 

“Türkiye’nin eski karanlık 
günlere dönmeyeceğinin 
teminatı, iş dünyasıdır”

Borsa Aktüel Dergisi / Sayı 8, Ocak-Şubat 2014

* TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Böylesine zor günlerin içinden geçerken, Türkiye’yi kurtara-
cak tek şey, kararlı ve sağlam bir iradedir. Türkiye’nin yöneticileri 
sağlam bir irade sergilediği sürece, rüzgar ne yönden eserse essin, 
ülke olarak büyük yürüyüşümüzden bir milim bile sapmayacağı-
mıza eminim. Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in veciz bir şekilde 
ifade ettiği gibi:

“Surda bir gedik açtık mukades mi mukaddes,
Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es”
Türkiye’nin siyasi ve ticari hayatına kastedenler, Taksim’i ken-

dilerine simge yaparak başlattıkları ve 17 Aralık’la devam eden 
kaos ve kriz sürecinde kendileri boğulacaktır. Türkiye, asla bir 
daha eski karanlık günlere ve yoksulluk dehlizlerine geri dön-
meyecektir. Bunun en büyük teminatı Türk iş alemidir.  Hepi-
miz biliyoruz ki, iş dünyası hak ve özgürlüklerin olduğu ortamda 
serpilip gelişir. O yüzden özgürlük kılıfına saklanmış totaliter ve 
baskıcı niyet ve istekleri en iyi biz tanırız. Özgürlük istiyoruz di-
yerek, ülkeyi bir felaketin eşiğine taşımak isteyenler, son 10 yılda 
Türkiye’nin önünü açan siyasetçilerimizin önünü kesemeyecek-
tir. Çünkü operasyonla gelen operasyonla gider, halkın iradesinin 
yansıdığı sandıkla gelen ise ancak sandıkla gider.

Daha da önemlisi, biz biliyoruz ki, Türkiye güvenli ve emin 
ellerde. Biz biliyoruz ki, sarsıntılı ve fırtınalı havalar, Türkiye’nin 
güvenli ortamını bozamaz. Çünkü “Kaptanın ustalığı, fırtınalı 
havalarda belli olur.” Hamdolsun, Türkiye gemisinin kaptan köş-
künde usta bir kaptan duruyor.
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T ürkiye 2023 yılında 2 trilyon dolarlık, 2030’da ise 
2,5 trilyon dolarlık bir Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya 
ulaşmayı, hatta bunu aşmayı kendine hedef çizdi. 

Bu nedenle, Türkiye, gelecek 10 yıl içinde, ekonomik büyümesini 
yüzde 4,5’tan 5,3’e yükseltmelidir. Bunu da ancak önümüzdeki 10 
yılda ihracat odaklı büyümeyi gündeminin bir numaralı maddesi 
yaparak başarabilir. Ayrıca ihracatta da ara malların değil, kendi 
ürettiğimiz ürünlerin ihracatının fazla olması lazım. Sonuç ola-
rak, küresel kriz, 2008 sonbaharından bu yana geçirdiği evreler 
açısından beşinci fazdayken ve önde gelen gelişmiş ekonomilerde 
ve özellikle ABD’de bir toparlanma süreci gözlenirken, Türkiye 
de 2014-2016 döneminde ihracat odaklı büyümeye asılmalıdır.

(…) Türkiye ekonomisi için faiz hadlerinin ve enflasyonun 
7’nin üzerinde seyretmesi, çok tehlikelidir. Başbakan Erdoğan’ın 
faizlerin yükselmesine karşı çıkması, bu bağlamda önemlidir. 
Çünkü Türkiye’nin büyümesini engelleyen büyük etkenlerden bir 
tanesi, faizlerin yükselmesidir. Faizler yükselirse, bizim büyüme 
hızımız devamlı düşer. Bu yüzden faizlerin bir an önce düşürül-
mesi lazım. Duran paraların, dışarıdan gelen paraların yatırıma 
dönüşmesi lazım. Onun için, faiz lobisine biz de karşıyız. Faizden 
abâd olan hiçbir ülke görmedik. Son zamanlarda yaptığımız faiz 
artışı bile, Türkiye’yi (yıllık olarak 30-40 milyar dolar) riske sok-
muştur. Bu, hepimizin cebinden çıkacaktır. 

“İhracat odaklı büyüme, 
gelecek 10 yıl hep 
gündemimizde olmalı”

İSTİB Meclis Toplantısı / 13.02.2014
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S orunlu bir coğrafyanın tam ortasında olmamıza rağ-
men, Türkiye olarak küresel krizden sonraki 5 yılda 
ekonomimizi tam yüzde 21 büyüttük. Avrupa küçüldü 

biz büyüdük. Bu 5 yılda Avrupa tek bir kişiye istihdam sağlaya-
madı. Avrupa’da 6 milyon kişi işini kaybetti. Türkiye ise 4 milyon 
vatandaşına ilave istihdam sağladı. Bu istihdamı özel sektörümüz 
sağladı. Yıllık ihracatımızı 5 yıl öncesine göre yüzde 30 artırdık. 
Bütün bunları Avrupa ve Ortadoğu’daki krizlere rağmen başardık.

Japon firmalarla iş yapmak Türk firmaları için bir prestij, Türk 
firmaları ile iş yapmak ise Japon firmalar için kazanç demektir. 
Ülkemizde Japonya ile iş yapabilen firmalara güçlü firma, güve-
nilir firma olarak bakılır. O yüzden biz Japonya ile iş yapmayı çok 
önemsiyoruz.

Önümüzdeki 10 yıllık zaman diliminde Türkiye ile iş yapacak 
Japon firmaları için, hem iç piyasada, hem de ihracat pazarlarında 
çok büyük fırsatlar olacaktır. Biz bu fırsatları üçüncü ülkelerdeki 
ortaklıklar dahil olmak üzere, Japon dostlarımızla birlikte değer-
lendirmek isteriz. İşte iki taraf için de kazanç anlamına gelen bu 
işbirliğini hayata geçirebilmek için, Sayın Başbakanımızın Ja-
ponya ziyareti kapsamında, Japonya Ticaret ve Sanayi Odası ile 
bir araya geldik. Görüşmelerimiz sonucunda, ikili işbirliğimizi 
somutlaştıracak bir MOU imzalayarak mevcut işbirliğimizi güç-

‘İlişkilerimizi, 
stratejik ortaklığa
dönüştürelim’

DEİK/ Türk-Japon KOBİ’leri Buluşması Toplantısı - 14.02.2014
( Japon işadamlarına hitaben) 
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lendirmeye karar verdik. Türk-Japon ekonomik ilişkilerine yeni 
bir boyut kazandıralım. Bu anlamda KOBİ’lerimiz arasındaki 
bu buluşmanın önemli bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. 
Türk-Japon ilişkilerinin rutin ikili ilişkiler bağlamından çıkarak 
güçlü mekanizmalarla desteklenmiş stratejik bir ortaklığa dönüş-
mesini diliyorum
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B üyük bir mutlulukla ve onurla ifade etmek istiyo-
rum ki, Rizeli dendiğinde akla “girişimcilik” ge-
liyor. Türkiye’de herkes biliyor ki, Karadenizliler 

ve hele Rizeliler Türkiye’nin dört bir yanında binlerce iş kurmuş, 
on binlerce insana iş ve ekmek sunuyor. 

Öyle ki, Türkiye ekonomisinin başkenti, uluslararası finans 
merkezi olma yolunda ilerleyen göz bebeğimiz İstanbul’da resmi 
rakamlara göre 296 bin 375 Rizeli var. Bu hakikaten muazzam bir 
rakam. Övünerek söylüyorum ki, Rizeliler daha çok kendi işlerini 
yapıyorlar.

Ama bana göre, bizler Rizeliler olarak, bütün görevlerimizi 
hakkıyla yerine getirmek için daha çok çalışmalıyız. Bu şehrin ve 
bu ülkenin bizim çalışmamıza ihtiyacı var. 

Rize, bugün İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralama-
sı’nda (SEGE-2011) 34. sırada yer alıyor. Karadeniz Bölgesi’ne 
bakıldığında ise Rize’nin sanayi işletme sayısına göre bölgemiz-
deki illere göre aldığı pay sadece yüzde 4,5. 

Türkiye’deki toplam sanayi işletmesi sayısına göre yüzde 
0,3’lük bir oran ile sanayisi gelişmekte olan iller arasında yer alı-
yor. Rize’de, sanayi siciline kayıtlı sanayi işletmesi sayısı ise biraz 
önce oda başkanımızla da görüştüm 231. Bu rakamlar bize yet-

‘Rizeli denilince akla 
girişimcilik gelir’

Rize’nin Yıldızları Vergi Töreni - 05.03.2014
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mez, yetmemeli. 
Eğer biz Türkiye’nin hatta dünyanın dört bir yanında girişim-

ciliğimizle iş imkanı üretirken Rize’yi ihmal edersek, büyük vebal 
alırız. 

Bu sebeple ben buradan hepinize çağrıda bulunuyorum. Yaşa-
dığımız şehirlerdeki yatırımları yaparken, Rize’yi, baba ocağımızı, 
doğduğumuz yeri memleketimizi unutmayalım. 
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I stanbul Ticaret Borsası olarak, gerçekleştirdiğimiz 
her sosyal sorumluluk projesinin bu şehre attığımız 
bir imza, yaşadığımız kente karşı bir ödev olduğuna 

inanıyoruz. Özellikle eğitime verdiğimiz desteğe kesintisiz de-
vam ediyoruz. Çünkü İSTİB olarak biz, bugün I. Abdülhamid 
Hân döneminden kalma bir medrese binasında, bir eğitim yuva-
sında hizmet veriyoruz. Hatta oradaki makam odam da, medre-
senin kütüphanesiymiş. Dolayısıyla eğitime destek bizim, tarihsel 
sorumluluğumuzdur. 

Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum: Bizim 
Meclis salonumuzun kapısının üstünde bir kitabe var. Bu kitabe-
de Yusuf Sûresi’nin 76. Ayet-i Kerimesi’nden bir bölüm var: “Ve 
fevka kulli zî ilmin alîm.” Meali şöyle; “Her ilim sahibinin üstün-
de daha iyi bir bilen vardır.” Bu kitabeyi her gördüğünde insanın 
öğrenmesinin, eğitiminin sonunun olmadığını, insan ne kadar 
okursa, öğrenirse öğrensin kendinden daha iyi bir bilen olacağını, 
Allah-u Tealâ’nın ilminin yanında insanoğlunun acizliğini tekrar 
tekrar düşünürüm. Sonuç olarak biz her meclis toplantımızı bu 
kitabeye bakıp yapar, buna göre hiza alırız.

“Sosyal sorumluluk projeleri 
şehre attığımız imzalardır”

Kadıköy Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi Kütüphanesi 
Açılış Töreni / 12.03.2014



ZOR ZAMANDA DİK DURMAK

- 46 -

B iz kadınlarımız için pozitif ayrımcılık yaptık 
ve onlara yönelik bir program hazırladık. Zira 
Eurostat’ın 8 Mart Dünya Kadınlar günü sebe-

biyle yayımladığı en son bültende yer alan verilere göre, ülkemiz-
deki kadınların eğitim ve istihdamı ne yazık ki son derece düşük. 
18-24 yaşları arasındaki kadın gençlerimizin yüzde 43’ü eğitim 
ve öğrenimini yarım bırakmakta. Bu oran Avrupa Birliğin’de yüz-
de 10,9. Aynı şekilde, 30-34 yaş arası yüksek öğrenimini tamam-
lamış kadın oranı, AB ülkelerinde yüzde 39,9 iken, Türkiye’de 
sadece yüzde 16,2’dir. 

Kadınlarımızın bu eğitim ve öğrenim eksikliği istihdama da 
yansımakta. Aynı bültene göre, 15-64 yaş arasındaki kadınların 
çalışma oranı AB’de yüzde 58,5 iken, Türkiye’de sadece yüzde 
28,7’dir. 

İşte bu verileri değerlendirdiğimizde istihdamda hak ettiği 
yerde bulunmayan kadınlarımızı girişimci yapmak için biz de 
kolları sıvadık. Kadınlarımızın iş gücü piyasasında daha etkin ol-
maları, ekonomik ve sosyal yönden daha da güçlenmesi için ‘’En-
gelleri Aşan Kadın Girişimciler’’ projesini hayata geçirdik. Kendi 
işlerini kurmak isteyen, ancak gerekli bilgiden yoksun ve kaynak 
sıkıntısı içinde olan kadınlarımıza destek vermek istedik.  Çünkü 
kadınlarımız daha çoğunu da hak ediyor. 

“Kadınlarımız, 
iş dünyasında da kendilerini 
kanıtlayacaklardır”

Engelleri Aşan Kadın Girişimciler Projesi Açılışı / 20.03.2014
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Biz biliyor ve yürekten inanıyoruz ki, kadınlarımızın girişim-
cilik konusunda desteklenmesi halinde aşamayacakları engel yok-
tur. Biz genç kızlarımıza, kadınlarımıza sonuna kadar inanıyor 
ve güveniyoruz. Engelleri Aşan Girişimciler Projesi’nin ülkemize 
birçok kadın girişimci kazandıracağına inanıyoruz.

Toplumsal zeminde üstlendikleri eş ve anne kimliklerini ba-
şarıyla taşıyan kadınlarımız, İstanbul Ticaret Borsası’nın sunduğu 
olanaklar çerçevesinde, iş dünyasında da varlıklarını kanıtlaya-
caklardır.

Çok zengin bir insan kaynağına sahibiz. Bu kaynak öylesi-
ne güçlü ki, insanımıza destek verdiğimizde, inanıyorum ki, ya-
pamayacakları iş, aşamayacakları engel yok. Yeter ki biz onlara 
imkân sağlayalım. İşte bu sebeple, kadın kardeşlerimizi girişimci 
hale getirmek için bu projeyi hazırladık. İnanıyorum ki, kadınla-
rımız da bu proje sayesinde yeni ufuklara yelken açacaklar.

Engelleri Aşan Girişimciler Projesi kapsamında katılımcılara 
hem işlerini nasıl kuracaklarının eğitimi verilecek, hem de ser-
tifika almaya hak kazanan girişimci adaylarına sermaye desteği 
sağlanacak. Kendi işini kurmak isteyen kadın girişimciler, sadece 
hafta sonlarında gerçekleştirilecek eğitimlere katıldıktan sonra 
sertifika alacaklar. Ardından KOSGEB’in Uygulamalı Girişim-
cilik Desteği’nden faydalanacaklar.
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M eslek Komiteleri Müşterek Toplantısı, üyeleri-
mizle birebir ilişki içerisinde olan sizler tarafın-
dan piyasanın taleplerinin dile getirildiği, eko-

nominin ve piyasaların nabzının tutulduğu bir platformdur. Bor-
samızın daha etkin, daha verimli çalışması için, sizlerin ve üyele-
rimizin talepleri çok önemli. Bir oda veya borsayı çalıştıracak ve 
çalışmalarına yön verecek olan şey, üyelerinden gelen taleplerdir; 
bu talepler doğrultusunda meslek komitelerinin toplantılarında 
alacakları kararlardır. 

Biliyorsunuz, biz göreve geldiğimizde ilk iş olarak meslek ko-
mite toplantılarının düzenli olarak yapılabilmesi için çalışmala-
ra başladık. Bugün görüyorum ki, meslek komitelerimiz, verimli 
toplantılar yapıyor ve aylık olarak yönetim kuruluna talep ve bek-
lentilerini gönderiyorlar. Komitelerimiz ne kadar etkin çalışırsa, 
iş hayatında yaşadığımız sorunlar da o kadar azalacak diye düşü-
nüyorum.  

Değerli Meslek Komite Üyeleri, Anadolu’nun dört direğinden 
biri olan Hacı Bektaş-ı Veli’nin bir sözü var, “Bir olalım, iri olalım, 
diri olalım” diye. Biz meclis ve komite üyelerimiz birlik olursak, 
daha güçlü ve diri oluruz. Ticaretin önündeki engelleri kaldırmak 
daha kolay olur. (…) Arkadaşlar, bize sorunlarınızı getirin, meslek 
komiteleri toplantıları bu yüzden çok önemli. Getirin ki, biz de 

“Komiteler etkin çalışırsa, 
iş hayatının sorunları da 
azalacaktır”

Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı / 27.03.2014
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bu sorunlarla ilgili çalışma yapalım. Bugün devleti temsil eden 
kurumlara, bakanlıklara hemen ulaşma, her şekilde ulaşma ola-
nağımız var. Gece gündüz, her saat ulaşabiliriz. Derdimizi rahat 
anlatma imkânına sahibiz. Ama siz bize sorun getirmezseniz, siz 
bizi bu işte teşvik etmezseniz, bizim yapacağımız hiçbir şey yok. 
Bizi harekete geçirecek olan sizlersiniz. 

Bir şey daha söyleyeyim: Bugün İstanbul Ticaret Borsası, bi-
zim hayal ettiğimiz Borsa’nın yüzde 10’una ulaştı. Benim kafam-
dakinin yüzde 10’unu gerçekleştirdik, şu ana kadar. Kalan yüzde 
90’ını da gerçekleştirmek için çalışmalar yapıyoruz. 
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Ü nlü Yunan filozofu Aristoteles, ekonomiyi “ev 
idaresi” olarak tanımlar. Şunu rahatlıkla söyleye-
biliriz ki, bugünkü ekonominin kökeni de, kural-

ları da bu sözcükten çıktı. Yani evden, yani evi başarılı bir şekilde 
yöneten, yemeden giyime kadar ihtiyaç duyulan her şeyi temin 
edip hazır eden, evde bir denge oluşturup huzuru sağlayan ka-
dından... 

Bu basit bilgi bile, bize kadının ekonomi ve ticaretin gelişi-
mindeki yol gösterici rolünü göstermeye yetiyor. Bu gerçek, tüm 
toplumlar için geçerli olduğu gibi biz Türkler için de geçerlidir. 
Türkiye’de sanılanın aksine kadın girişimciliğinin bin yıla yakla-
şan kurumsal bir tarihi vardır. Sözgelimi 1200’lü yıllarda Ana-
dolu’da, Kayseri ve Nevşehir’de kadın girişimciler vardı. Bunlar 
Anadolu’yu Türk yurdu kılan dört unsurdan biriydi ve isimleri de 
Bacıyân-ı Rûm’du, yani Anadolu Bacıları... 

Ahilik çerçevesinde örgütlenen bu topluluk, Anadolu kadın-
larını askerlikten üretime, sosyal hayattan kültür-sanata kadar 
çeşitli alanlarda eğitiyordu. Anadolu’nun ve kadınların sosyal ve 
ekonomik alanlarda kalkınıp gelişmesini sağlamayı amaçlıyordu. 
Bu da gösteriyor ki, Türk kadını yüzlerce yıldır ekonomide aktif 
rol oynamış, ticaret yapmıştır. Tüccarlara kredi açıp ortak olmuş-
tur... 

“Kadın girişimciliğinin 
bin yılı aşkın 
bir tarihi vardır”

Borsa Aktüel Dergisi / Sayı 9, Mart-Nisan 2014
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Kadınlarımızın sahip olduğu bu girişimci ruh, bugün yep-
yeni bir evreye girdi. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadın 
girişimcilerin sayısının arttığı ekonomiler büyük ivme kazanıyor. 
İSTİB ve TOBB olarak biz de kadın girişimcilere büyük önem 
veriyoruz. Onların hem şirket yönetiminde, hem de üretim araç-
larında ortaya koydukları farklı bakış açılarının ekonomiye dina-
mizm getirdiğini görüyoruz. 

Kadın girişimcilerimizin önündeki engelleri ortadan kaldır-
mak için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Hepsinden önemlisi, 
kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık uygulayan bir yaklaşımı 
benimsiyoruz. İnanıyorum ki, başta STK’lar ve Hükümet olmak 
üzere her sorumluluk sahibinin gayretiyle, kadın girişimcilerin 
Türkiye’deki sayısı hızla artacak ve hak ettiği yere gelecektir.
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B aharın en güzel günlerini yaşadığımız bu gün-
lerde ülke olarak bir seçimi daha geride bıraktık. 
Heyecanlı, yüksek katılımlı ve huzurlu bir seçim 

yaşadık. Bu seçim, her ne kadar bir yerel seçim olsa da adeta bir 
genel seçim havasına sokuldu. Türkiye’nin 10 yıllık ekonomik ve 
siyasi istikrarının ardından yaşadığı son bir yıl içinde, yani geçen 
yıl Mayıs’tan bu yana geçen zamanda olağanüstü olaylara tanık 
olduk…

Son 1 yıl içinde Gezi olayları, 17 Aralık olayları, devletimi-
zin zirvesinde görev alan insanların sırlarının satıldığı olağanüstü 
olaylar yaşadık. Türkiye, son 1 yıl içinde olağanüstü iç ve dış siyasî 
ve ekonomik saldırılara maruz kaldı. Dolar yükseldi, faiz yüksel-
di; dünyanın parmak ısırdığı Türkiye, sanal olarak bir krize sokul-
maya çalışıldı. Bu saldırılar, seçim arifesine kadar sürdü. Sıradan 
bir yerel seçim, hükümetin güven oylamasına dönüştürüldü. İşte 
Türkiye’nin gizli ya da açık tüm düşmanları, seçimlerde istikrarın 
bozulması için kirli bir işbirliğine girerek Türk Milleti’nin feraset 
ve basiretini göz ardı ettiler.

30 Mart Yerel Seçimleri, yapısı itibariyle bir yerel seçimdi. 
Ama bana göre, özü itibariyle, ekonomik ve siyasal istikrarın oy-
lanmasıydı. Türk Milleti de, tercihini ekonomik ve siyasal istik-
rardan yana kullandı. Onca sözü, propagandayı ve yönlendirmeyi 

“İlle de istikbal, 
ille de istikrar”

İSTİB Meclis Toplantısı / 10.04.2014



ALİ KOPUZ

- 53 -- 52 -

elinin tersiyle iten Türk Milleti, “ille de istikbal, ille de istikrar” 
dedi. İnsanlar, oylarını ekonomiden, işten, aştan ve huzurdan yana 
kullandı.

Şimdi yapılması gereken, bu yüksek iradeye saygı duymaktır. 
Şimdi yapılması gereken, düşmanlarımızın bize kaybettirdiği za-
manı telafi etmek için ailelerimiz, insanlarımız ve milletimiz için 
çalışma zamanıdır.

Malumunuz, önümüzde bir seçim daha var. Türk Milleti ken-
di oylarıyla ilk defa cumhurbaşkanını seçecek. Daha bugünden 
tartışmaları başladı. Ben gülüp geçiyorum doğrusu bu tartışma-
lara ve tartışanlara. Eminim ki bu millet yine en doğru kararı 
verecektir. Sandıktan ne çıkarsa, başımızın tacıdır. Seçim sürecine 
kadar ülkenin huzurunu bozmaya çalışan şer odaklarının, barış 
sürecini sekteye uğratmak ve yeniden kaos yaratmak için çaba-
larını arttıracağını biliyorum. Hükümetin, bu hainlerle ilgili bir 
an önce hukuk çerçevesinde harekete geçmesini bekliyoruz. Geç 
kalınırsa bunun faturası, ülkemiz için ağır olur. Bu hesabın bir an 
önce sorulması lazımdır. İstikbale ve istikrara oy veren vatandaş-
larımızın beklentisi de budur.
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D ün Fitch’in açıklamalarıyla ilgili görüşlerimi ak-
tarmıştım. Fitch’in not indirmemesine rağmen, 
manasız uyarıları olduğunu söylemiştim. Bugün 

Moody’s’in açıklaması geldi. Kredi notunu düşürmedi, ama gö-
rünümü negatife çevirdi. Doğrusu ben hiç şaşırmadım. Çünkü, 
sözümona bu kuruluşlar, her biri bağımsız olarak çalışıyorlar, ama 
hep aynı şarkıyı söylüyorlar. Hedefleri doğru dürüst bir analiz ya-
pıp, yatırımcılara yol göstermek değil, kendilerine verilen emirleri 
en güzel makyajla insanlara sunmak. Bunların açıklamalarının 
ciddiye alınacak tarafı yok.

Moody’s kararına gerekçe olarak, “Artan siyasî belirsizlik ve 
dünya genelinde azalan likidite, ülkenin dış finansman pozisyonu 
üzerinde baskı oluşturarak, yerli ve yabancı yatırımcıyı olumsuz 
etkiliyor” ibaresini kullanmış. Ben bu açıklama ve görüşe katıl-
mıyorum. Düne kadar seçimi bahane edip, akıl almaz senaryolar 
üretiyorlardı. Şimdi seçim bitti. Malzemeleri de bitti. Dayanak-
tan yoksun, mantıkla izah edilemeyecek açıklamalarla moral boz-
maya çalışıyorlar. 

“Sözüm ona bağımsızlar, ama 
hep aynı şarkıyı söylüyorlar’’

Basın Açıklaması / 11.04.2014
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B irleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün 
(FAO) Küresel Gıda Fiyatları Endeksi genel 
olarak Mart 2014’te 4,8 puan yükseldi. Yine 

FAO’nun son verilerine göre, dünyada yaklaşık 840 milyon kişi 
aç. BM’in öngörülerine göre 2050 yılında dünya nüfusu 9 milya-
rın üzerine çıkacaktır. Küresel ısınma denkleminde gıda güvenliği 
gezegenimizin en büyük sorunu olacaktır. Bu meseleyi ancak sür-
dürülebilir tarım ve yenilikçi gıda ürünleriyle aşabiliriz. 

2023 yılında tarımsal ekonomik büyüklükte dünyanın ilk 5 
ülkesinden biri olmayı hedefleyen Türkiye’nin acil olarak tarımsal 
ar-ge alanında bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke haline 
gelmesi gerekiyor. Ne yazık ki, ülkemizde ar-ge harcamalarının 
Gayri Safi Milli Hâsıla’ya oranı yüzde 1 civarındadır. Bu oran 
gelişmiş ülkelerde yüzde 2 ve üzerindedir. Gıda sektöründe ise 
ar-ge konusunda daha düşük seviyelerdeyiz. Biliyorsunuz gıda 
sektörümüz firma yapıları nedeniyle ar-ge desteklerinden fayda-
lanamıyor. Kısa zamanda ar-ge mevzuatı değişmeli, desteklerden 
gıda sektörü de yararlanabilir hale getirilmelidir.

Dünyada hızla büyüyen GDO’lu ürünler konusundaki bilim-
sel gelişmeleri takip etmemiz gerekiyor. GDO denince hemen 
herkesin aklına birçok olumsuzluk geliyor. Fakat işin bir de ar-ge 
boyutu var. Biz de Türkiye olarak dünyadaki gelişmeleri yakından 
takip etmeliyiz.

 “Tarım sektöründe 
ar-ge çalışmalarını 
arttırmalıyız”

Gıda Konferansı Açılış Töreni / 22.04.2014
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Gıda sektöründe rekabet stratejilerinden en önemlilerinden 
bir tanesi de, ürün farkındalığıdır. Ülkemizde yetişen yöresel 
ürünlerin coğrafi işaretleme ve orijin tespitinin öneminin giderek 
arttığı anlamına gelmektedir. Ürünün menşe’i konusu ve katma 
değer yaratması; yetiştirilmesi kadar önem taşımaktadır. Şu an 
itibariyle ABD ile AB arasında müzakere edilen serbest tica-
ret anlaşmasının en önemli ihtilaf noktalarından bir tanesi gıda 
ürünlerindeki fikri mülkiyet hakları konusudur. Yani, hangi ürü-
nün hangi ülke ve hangi yöreye ait olduğu tartışmasıdır.

Ülke olarak hâlâ bir ulusal gıda stratejimiz yok. Hepimiz ça-
lıştığımız işyerlerinde dahi stratejik planlar hazırlıyor ve faali-
yetlerimizi, üretimimizi, istihdamımızı ona göre planlıyoruz. Bu 
eksikliğin bir an önce sektörün tüm temsilcilerinin de görüşleri 
alınarak giderilmesi gerekiyor. 
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H alkımızın en temel gıda maddesi olan ekmek, 
her sofranın vazgeçilmezidir. Ekmek yoksa, sofra 
boştur. Birçok kültürde olduğu gibi ekmek bere-

kettir, nimettir. Nimete hürmet gerekir. 

Ekmek, aynı zamanda besin olarak da birinci sırada yer alıyor. 
Günlük enerji ihtiyacımızın yarısını karbonhidratlardan, bu kar-
bonhidrat ihtiyacının büyük kısmını ise ekmekten karşılıyoruz. 
Ekmek gıda maddesi olarak,  sofralarımızın baş tacı, olmazsa ol-
mazıdır. 

İşte ekmeksiz sofra olamayacağı gibi, ekmeksiz Borsa da olmaz. 

Ekmek, bugün çatısı altında bulunduğumuz Borsamızın da 
kuruluşunda önemli bir yere sahiptir. 1904 yılında Ekmekçiler 
Cemiyeti’nin un fiyatlarındaki spekülasyonların durdurulması 
için Ticaret Borsası kurulması talebi, borsanın kuruluşunda etkin 
adımlardan biri olmuştur.

 Bu sebeple, ekmek çalıştayının borsamız çatısı altında gerçek-
leştirilmesi bizim için çok özel bir anlam ifade ediyor.  

Gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de, gelir 
seviyesi yükseldikçe ekmek başta olmak üzere, tahıl ürünleri tü-
ketimi azalmaktadır. Ancak ekmek tüketimi azalmasına rağmen, 
ülkemizde obezite sorunu ise hızla artmaktadır. 

 “Ekmeksiz 
ne sofra 
ne Borsa olur”

Ekmek ve Fırıncılık  Çalıştayı / 30.04.2014
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Bu durum da, ekmek tüketimi ile obezite arasında doğrudan 
bir ilişki kurulamayacağını açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle 
bir takım popüler diyetler başta olmak üzere, adeta ekmeği kara-
lama kampanyasına dönüşen bazı yayınları da burada kınıyorum.

Türkiye’de günde 1.500 ton yani 6 milyon adet, yılda 550 bin 
ton, yani 2,1 milyar ekmek ısraf ediliyor. Bunun parasal karşılı-
ğı ise tam 1.5 milyar liradır. Bu rakam ise un ihracatından elde 
ettiğimiz bir yıllık gelire eşdeğerdir. Bu yüzden ekmek israfını 
önleyen kampanyaları yürekten destekliyoruz.
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O rhan Veli, yıllar önce Zonguldak madencileri için 
yazdığı şiirinde “Siyah akar Zonguldak’ın deresi 
/ Yüz karası değil, kömür karası / Böyle kazanılır 

ekmek parası” demişti. Madencinin yerin altında kömürle şekille-
nen yüreği, bu kez Soma’da durdu... Ekmek parası uğruna girilen 
yüzlerce metre derindeki maden galerileri, 300 insanımızın son 
nefesini verdiği yer oldu. Soma, Türkiye’nin en büyük maden fe-
laketinin yaşandığı ilçeye dönüştü. Acımız büyük... 

Orada kaybettiğimiz her can, kendi ailemizden kaybettiği-
miz bir kişi gibi canımızı yaktı,  acımızı büyüttü. Milletimizin, 
madenci kardeşlerimizin ailelerinin, eşlerinin, çocuklarının, an-
ne-babalarının, dost ve arkadaşlarının başı sağ olsun. Allah hepi-
mize, bu büyük kederi, güzel bir sabırla karşılamayı nasip etsin. 
Acımızı hafifleten tek şey, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımı-
zın, bakanlarımızın, tüm ilgili devlet görevlilerinin tüm imkan ve 
gayretleriyle bu olayın acılarını dindirmek, hafifletmek için sefer-
ber olmalarıdır. 

Sayın Başbakanımız başta olmak üzere, devletin bu kez ma-
den felaketlerinin bir daha yaşanmaması için ciddi tedbirler alma 
yolunda çok kararlı hareket ediyor olmaları bizi ümitlendiriyor. 
Biz de özellikle bu facianın bizi milletçe derinden yaralayan bo-
yutlara ulaşmasında ihmali olanların, mutlaka cezalandırılmaları-
nı talep ediyoruz. 

“Soma Faciası’nda ihmali 
olanlar, gevşek davrananlar 
cezalandırılmalı”

Borsa Aktüel Dergisi / Sayı 10, Mayıs-Haziran 2014
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Alması gereken önlemleri almayanlar, yapması gereken ya-
tırım ve hizmetleri yapmayanlar, kontrollerinde gevşek ve hoş-
görülü davrananlar, bir daha böyle davranmaya tevessül edeme-
yecek şekilde cezalandırılmalı. Eğer onların yararlandıkları yasal 
boşluklar var ise, bir an evvel bu boşluklar ortadan kaldırılmalı. 
Madenci bizim emeğimizin, alın terimizin, insana verdiğimiz de-
ğerin simgesidir.  Bu nedenle de onlara hak ettiği değeri, arkala-
rından ağıtlar yakarak değil, bir daha ağıt yakılacak ortamların 
oluşmasına izin vermeyerek göstermeliyiz. 
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T ürkiye ekonomisi, 2014 yılının 1. çeyreğinde gerçek-
leştirdiği yüzde 4,3’lük büyümeyle, son 10 yıla dam-
gasını vuran büyük dönüşüm ve reformların bir so-

nucu olarak, temelini sağlamlaştırdığını bir kez daha kanıtlamıştır.
Cumhuriyet Tarihi’nin en acımasız ‘algı ve haysiyet saldı-

rısı’nın yaşandığı 17 Aralık sürecinde dahi, ekonominin ve reel 
sektörün çarkları tıkır tıkır dönüyor. 30 Mart yerel seçimlerine 
doğru, son derece ciddi gerginliklerin yaşandığı bir süreçte, Türk 
iş dünyası üretime ve ihracata odaklandığı öyle bir özgüven ya-
kalamış durumda ki, Türkiye ekonomisi 4 çeyrektir, yüzde 4’ün 
üzerinde büyümüştür. 2013 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,9; 2. 
çeyrekte yüzde 4,5, 3. çeyrekte yüzde 4,3, 4. çeyrekte yüzde 4,4 
ve nihayet 2014 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,3 büyüyen Türk 
ekonomisi, ABD Merkez Bankası’nın sebep olduğu küresel çal-
kantıya ve iç siyasi çalkantılara rağmen, artık bir zamanların Tür-
kiyesi’nin gerilerde kaldığını bir kez daha kanıtlamıştır.

Uluslararası derecelendirme kuruluşları daha düne kadar, Türk 
ekonomisi için ‘sert iniş’ değerlendirmeleri yapıyordu. Onlar Türk 
ekonomisi için yüzde 1,5 ile 2,7 arası büyüme tahminlerinde bu-
lunurken, Türk ekonomisi, dinamizmi ve reel sektörün azmi ile, 
bir kez daha şaşırttı.

Reel sektörümüz, artık siyasi çalkantılardan etkilenen, boyun 
eğen, çabuk demoralize olan bir ekonomik yapıdan, güçlü ve da-
yanıklı bir yapıya dönüşmüştür. Bundan gurur duymalı, kazanım-
larımıza sahip çıkmalıyız.

“17 Aralık’a rağmen 
ekonominin çarkları tıkır 
tıkır dönüyor”

Basın Açıklaması / 11.06.2014
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T ürkiye, dünyadaki fındık üretiminin üçte ikisini 
gerçekleştiriyor. Ne yazık ki, üretiminde tekel ol-
duğumuz bir üründe, fiyatlar dış piyasa tarafından 

belirleniyor. Bunu anlayabilmek mümkün değildir.
Yabancı fındık tacirleri ilkbahar sonlarına doğru Türkiye’ye 

geliyorlar. Çiçek sayımı yapıp rekolteyi tespit ediyorlar. Sonra da 
rekolteye göre bir fiyat belirliyorlar. Bu fiyata Türkiye Cumhu-
riyeti Hükümetinin pek müdahale yetkisi olamıyor. Dünyadaki 
fındık fiyatlarını öğrenmek için Hamburg’daki borsaya ve birkaç 
yabancı toptancının eline bakıyoruz. Bu kabul edilebilir değildir.  

Türkiye, coğrafyasına has tarımsal ürünlerde markalaşmalı-
dır. İnanıyorum ki fındık özelinde, borsalarımız ve Fiskobirlik ile 
kuracağımız güç birliği birçok alana sirayet edecektir. Çay, kayı-
sı, kekik ve benzeri ürünler için de örneklik teşkil edecektir. Biz 
fındık ihracatımızın ¾’ünü AB ülkelerine yapıyoruz. Dolayısıyla 
stratejilerimizi de buna göre kurmalıyız.

Ürün ihtisas ve vadeli işlem ve opsiyon borsacılığı ve lisanslı 
depoculuk birbiriyle doğrudan bağlantılı konular. 10 sene önce-
sinde, yasal temelleri atılmış olmasına, diğer bir ifadeyle mevzuat 
bakımından bir sıkıntı olmamasına rağmen, ülkemiz etkin bir şe-
kilde modern borsacılığa geçemedi. 

Ülkemizdeki bazı yapısal sorunlardan dolayı, lisanslı depola-

“Fındık fiyatını, Hamburg 
Borsası belirleyemez”

Borsa Aktüel Dergisi / 25.06.2014



ALİ KOPUZ

- 65 -- 64 -

rımız ne yazık ki sektördeki aktörler için yeterince cazip değildir. 
Hatırlayacaksınız, yaklaşık 2-3 ay önce, Ünye’de 25 bin ton, Düz-
ce’de 10 bin tonluk kapasitelik lisanslı depolar kapandı. Şimdi ise, 
Giresun’da “Fındık Lisanslı Deposu ve Fındık Pazar Yeri Kurul-
ması Projesi” var. Tabi ki bunu takdirle karşılıyorum. Ancak, li-
sanslı depoları üreticilerimiz için daha cazip finansman modelleri 
geliştirmedikçe ve maliyet sorunlarını azaltmadıkça, diğer bir ifa-
deyle bu depolara mal sokmadıkça, lisanslı depoları daha yaygın 
hale getiremeyiz.
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T ürkiye’nin son 11 yılına ismini yazdırmış, devrim 
niteliğinde yeniliklere imza atmış bir şahsiyet olan 
Sayın Erdoğan, Türkiye için zaten doğal Cumhur-

başkanı adayıdır. Katıldığı bütün seçimlerde Türk Milleti’nin te-
veccühüne mazhar olmuş, uluslararası bir liderdir. Ülkemize hiz-
met ve milletimizin refah ve kalkınmasına hizmet yolunda büyük 
adımlar atan Sayın Erdoğan’ı, Cumhurbaşkanlığı yolunda sonuna 
kadar destekliyorum.

Türk Milleti tarihinde ilk kez cumhurbaşkanını kendi oyla-
rıyla belirleyecek. Yine tarihte ilk kez bir Cumhurbaşkanı adayı 
dayatma ile değil de sivil inisiyatif ile belirlenecek. Tayyip Erdo-
ğan, bu milletin sinesinden çıkmış, bu ülkenin yetiştirdiği ender 
devlet adamlarından birisidir. Zaten bu sebeple, milletimiz her 
zaman onu desteklemiş ve bağrına basmıştır. Bu seçimde tepeden 
inme, dışardan ithal ya da marjinal adayların, hiçbir şansı bulun-
mamaktadır. Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye’de 7’den 70’e her-
kesin tanıdığı, bildiği ve takdir ettiği bir şahsiyettir. Türk insanı 
da, Sayın Erdoğan’ı iyi bilmekte ve anlamaktadır. Tüm kalbimle 
inanıyorum ki, Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilecek ve insa-
nımızın refah ve kalkınmasına, demokrasimizin yerleşmesine ve 
güçlenmesine, Türkiye’nin isminin uluslararası arenada güçlen-
mesine hizmet etmeye devam edecektir.

“Tüm kalbimle inanıyorum ki, 
Sayın Erdoğan cumhurbaşkanı 
seçilecektir”

Basın Açıklaması / 01.07.2014
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T ürkiye olarak çok önemli bir seçime, daha önce 
benzerini yaşamadığımız bir seçime hazırlanıyoruz. 
Tarihimizde ilk kez, millet olarak cumhurbaşkanı-

mızı kendimiz seçeceğiz. Bu hakikaten çok önemli, hakikaten bir 
devrim ve hakikaten Türkiye’yi yeni ufuklara taşıyacak bir olay. 
Adaylar ortaya çıktı. Mitingler, konuşmalar, vaatler ve eleştiriler 
hep birbiri ardına geliyor. Vatandaşlarımız büyük bir dikkatle izli-
yor, değerlendiriyor. Ülkemize, milletimize ve devletimize hayırlı 
olsun. 

Sözün tam burasında, izninizle adaylar konusunda birkaç 
söz edeceğim. Daha doğrusu, bir tek adayla ilgili konuşacağım. 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. 
Ben Recep Tayyip Erdoğan’ın geride bıraktığı sürede Türkiye’de 
olağanüstü hizmetlere imza attığına, devrim niteliğinde yenilik-
ler yaptığına inanıyorum. Zannediyorum ki buradaki arkadaşla-
rımızın çoğu da böyle inanıyordur. Bu gelişmeleri inkar edenler 
olsa da, 11 yılda alınan yol, ülkemizin geldiği durum ortada. Bir 
kez daha bunları hatırlatmayacağım. Bu cumhurbaşkanlığı seçimi 
bile bana göre bir devrim. Böyle bir karar alınması ve seçime gi-
dilmesi, bize göre hakikaten bir devrim. Ben bu seçimde açık açık 
söylüyorum; bugüne kadar olduğu gibi bu sefer de, Ali Kopuz 
olarak, yine Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğim.

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde 
Recep Tayyip Erdoğan’ı 
destekliyorum”

İSTİB Meclis Toplantısı / 17.07.2014
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T ürk Milleti’nin, son 12 yılda Türkiye’yi yöneten 
Recep Tayyip Erdoğan’ı, kendi oylarıyla Cumhur-
başkanı seçmesi son derece anlamlıdır. Bu seçimin 

kazananı Milletimizdir. Türk Milleti, oylarıyla Başbakan seçtiği 
Erdoğan’ı, bu kez de Cumhurbaşkanı seçerek ülkenin yolunu 
açmıştır. Cumhurbaşkanını halkın seçmesi sebebiyle Türkiye de-
mokrasisi sınıf atlamıştır. Bu seçimle Türkiye yeni bir döneme 
girmiştir. Daha etkili, daha güçlü ve kararlı bir Cumhurbaşkanı-
nın, Türkiye’yi daha etkin yapacağına inanıyorum. İş dünyası ola-
rak istikrarın sürmesinden, seçimin ilk turda bitmesinden dolayı 
memnuniyet içindeyiz.

“Cumhurbaşkanlığı seçimiyle 
demokrasimiz sınıf atladı”

Basın Açıklaması / 10.08.2014 
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D ışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti 
Genel Başkanı ve Başbakan adayı gösterilmesi son 
derece isabetli bir karar olmuştur. Sayın Davutoğ-

lu, Dışişleri Bakanı olarak, Türkiye’ye çok büyük hizmetler verdi. 
Bilgisi, görgüsü, tavrı ve kararlılığı ile rüştünü ispat etti. Dış po-
litikada gösterdiği kararlılığı, ekonomi alanında da göstereceğine 
yürekten inanıyorum.

Sayın Ahmet Davutoğlu, bakanlığı sırasında Türkiye’nin dış 
politikasında devrim yapmıştır. Türkiye’nin, eskiden pısırık, ma-
ruz kalan, sürekli söz dinleyen, horlanan ve hatta azarlanan bir dış 
politika anlayışından; atak, milli menfaatlerini cesaretle savunan, 
politika üreten, kararlı ve sözü dinlenen bir dış politika anlayışına 
geçmesinde başrol oynamıştır. Bu anlayış değişikliği sayesinde, 
Türk dış politikası şu anda ‘kararlılık’ üzerine aksiyon üretmek-
tedir. Hem bölgesinde, hem de dünyada giderek güçlenmektedir.

Sayın Davutoğlu’nun ekonomi alanında yapılan reformları 
sürdüreceğine, reel ekonomiyi ve üreteni destekleyecek çalışma-
lara imza atacağına güvenimiz tamdır. Ülke olarak aylardan beri 
bir seçim maratonu içindeyiz. Bir an önce bu maratonu sonlan-
dırarak, işimize gücümüze odaklanmamız gerekiyor. Sayın Da-
vutoğlu’ndan seçilir seçilmez ekonomiyi önde tutan hamleler 
bekliyoruz.

“Davutoğlu, dış politikadaki 
kararlılığını, ekonomik 
alanda da gösterecektir”

Basın Açıklaması / 22.08.2014
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T arihi günlere tanıklık ediyoruz. Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın bizzat halkın seçtiği kişi olarak Cum-
hurbaşkanlığı koltuğuna oturması, yeni bir döne-

min başlangıcıdır. Türkiye, bugün yeni bir dönemin kapısını ardı-
na kadar açmıştır.

Türk Milleti’nin terazisi hiç şaşmıyor. Türk Milleti, kendisine 
saygı duyanlara hem vefa gösteriyor, hem de sahip çıkıyor; saygı 
duymayanların burnunu ise hep sürtüyor. Sayın Recep Tayyip Er-
doğan, işte bu vefa ve güvenin sonucu olarak Cumhurbaşkanı se-
çilmiştir. Sayın seçilmiş Cumhurbaşkanımız, kendisine gösterilen 
vefa ve güveni sonuna kadar hak etmiştir. Ülkemize, devletimize, 
Türk ve İslam alemine hayırlı ve uğurlu olsun.

Milletin seçtiği Cumhurbaşkanını, siyasi parti başkanlarının 
kabullenememesini anlamak mümkün değil. Türkiye’deki hiçbir 
kişi ya da kurum, Türk Milleti’nin üstünde değildir, olamaz. Sayın 
Erdoğan’a yapılan saygısızlık, doğrudan Milletimize yapılmıştır. 
Bunun karşılığını her zaman olduğu gibi sandıkta göreceklerdir. 

“Türkiye yeni bir dönemin 
kapısını ardına kadar 
açmıştır”

Basın Açıklaması / 28.08.2014
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H erkesin malumu olduğu üzere İstanbul’umuzun 
en önemli sorunu trafik. Elbette İstanbul’un tra-
fik sorunu bir günde çözülmez, çözülemez.  Tra-

fik sorununu çözme noktasında yatırımları devam ettirilmeliyiz. 
İstanbul’da ulaşımı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bu noktada deniz 
taşımacılığının geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.  Ulaşımı 
denize kaydırmalıyız. Halkımızı denizle daha çok buluşturma-
lıyız. Bu alanda vatandaşımızı yönlendirici, teşvik edici adımlar 
atmalıyız. 

İstanbulumuz için diğer önemli bir konu turizm. İstanbul 
dünyanın en iyi turizm kentleri sıralamasında geçtiğimiz aylarda 
ikinciliğe yerleşti. Turistler sadece İstanbul’un güzelliğini görme-
ye gelmiyor. Örneğin sağlık turizminde dünyada ilk 10 şehir için-
de yer alıyoruz.

Dünyanın büyük metropolleri arasında önemli bir yeri olan 
şehrimizin Kongre turizmine yönelik ciddi bir potansiyeli bulu-
nuyor. Konumu, tarihi, doğal güzellikleri, ulaşım imkânlarının 
yanı sıra, son yıllarda İstanbul’a kazandırılan kongre merkezle-
ri, İstanbul’un, Türkiye’deki kongre turizminin en yoğun olduğu 
kentlerden biri olmasını sağladı.

“Tarihî yarımadayı 
korumak için millî mücadele 
başlatılmalı”

7. Ticaret ve Sanayi Şurası / 07.09.2014
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Şu anda 500’den fazla katılımcısı olan kongreler kategorisinde 
dünyadaki birinci destinasyon konumundayız. Ancak İstanbul’un 
zenginliklerinden daha fazla yararlanabilmeliyiz. Özel sektör-ka-
mu işbirliğinde kongre merkezlerinin sayısını artırlmalıyız. Özel-
likle inanç turizmini öne çıkarmalıyız. Bir dönem Dünya Kültür 
Mirası’ndan çıkarılması gündeme gelen tarihi yarımadadaki iyi-
leştirme çalışmalarına hız vermeliyiz. Tarihi yarımadayı korumak 
amacıyla milli bir mücadelenin başlatılması, milli hazinemizi ko-
rumak için son derece önemlidir. 
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“Meslek komiteleri 
Borsamızın enerji ve güç 
kaynağıdır”

Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı / 18.09.2014 

B ütün komitelerimizin bir çatı altında toplanarak, 
sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşma imkâ-
nı bulduğu bu toplantı, Borsamızın istikametini 

belirleyen en önemli etkinliğimizdir. Daha önceki toplantılarda 
söylediğim gibi biz yönetim olarak yol haritamızı, sizden gelen 
bilgiler ışığında, sizin önerilerinize göre şekillendiriyoruz. Bor-
samız hak ettiği konuma ve etkinliğe ulaşma yolunda engelleri 
bir bir aşarken, enerjisini ve gücünü sizin fikir ve destekleriniz-
den alıyor. Sizlerin fikirleri bizim için en önemli ve en değerli 
zenginliktir. Sizler sayesinde İstanbul Ticaret Borsası, hizmet ve 
etkinliklerinde ciddi bir ivme kazandı. 

Büyük bir memnuniyet ve mutlulukla ifade ediyorum ki bu 
ivme sayesinde Borsamız, ülkemizin en saygın sivil toplum örgüt-
lerinden birisi olma yolunda ilerliyor. Bu hepimizin, ortak akılla; 
danışarak, konuşarak, farklı görüşlere saygı duyarak elde ettiğimiz 
bir başarıdır. Ve bu başarının paydaşları üyelerimiz, sektörlerimiz 
ve ülkemizdir. Bu başarılar bizim için bir övünç meselesi olmak-
tan ziyade, sorumluluklarımızı arttıran birer kilometre taşıdır. Her 
takdir ve övgü omuzlarımızdaki sorumluluğu daha çok arttırmak-
ta ve bizi daha çok çalışmaya sevk etmektedir. Bu vesileyle şunu 
belirteyim ki, yeni projeler, yeni atılımlar için gerekli kaynağa, 
güce ve enerjiye sahibiz. Lütfen aklınızdan geçenleri, eksiklerimi-
zi, beklentilerinizi ve önerilerinizi bize açın. Bunların ışığında hep 
birlikte el ele, gönül gönüle insanımızın refahının ve mutluluğu-
nun arttırılmasına daha güçlü bir şekilde omuz verelim.
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G üçlenen ve büyüyen Türkiye’ye paralel olarak İs-
tanbul Ticaret Borsası da yenileniyor. 90 yıllık 
resmî tarihinden aldığı güçle yoluna devam eden 
İSTİB, tarihsel birikimini modern hizmet anla-

yışıyla bütünleştirmeye büyük önem veriyor. Bu kapsamda yurt 
içi ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz atılım ve dinamik yönümü-
zü yansıtacak kurumsal kimlik yenilenmesine gittik. 90 yılın gü-
cünü yansıtan logomuz, İstanbul Ticaret Borsası’nın baş harfleri 
olan “İ, T ve B” harflerinin özgün ve modern bir şekilde dizayn 
edilmesinden oluşuyor. 

Siyah ve mavi rengin ahengiyle oluşan logomuz, kurum olarak 
paydaşlarımızla  oluşturduğumuz hizmet anlayışının odak nokta-
sı haline geliyor. Birçoğunuzun bildiği gibi siyah renk, “gücü, soy-
luluğu, azim ve kararlılığı” simgeler. Biz de siyah renk ile, Ticaret 
Borsası’nın gücüne ve 90 yıllık birikiminden aldığı soyluluğa işa-
ret ettik. Ayrıca İstanbul için, ülkemiz için yaptığımız faaliyetle-
rimizde sergilediğimiz azim ve kararlılığı siyah renkle yansıttık.

“Logomuz, 
90 yıllık birikimin 
gücünü yansıtıyor”

Borsa Aktüel Dergisi / Sayı 12, Eylül-Ekim 2014
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Mavi renk ile de İSTİB’in sorunları çözmedeki yeteneğini or-
taya koyuyoruz. Mavi, gökyüzünü yani sonsuzluğu temsil eder. 
Dolayısıyla İSTİB’in İstanbul ve Türk işadamlarının sonsuza ka-
dar hizmetinde olduğunu vurguladık ve bu hizmet yolculuğunda 
hem çalışanlarımız hem de üyelerimizle huzur ve barışın bir par-
çası olduğumuzu anlattık.

Bilmenizi isterim ki, değişen ve yenilenen Türkiye’de, değişen 
ve yenilenen İstanbul Ticaret Borsası çok daha etkin bir borsa 
olarak yoluna devam edecektir.

S

T
B 1924

Pantone BLACK

C: 0  M: 0  Y: 0  K: 100

Pantone 278 C

C: 45  M: 20  Y: 0  K: 0

Pantone 428 C

C: 0  M: 0  Y: 0  K: 30
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“Kardeşliğimiz 
dikenli tellerle bölünemeyecek 
kadar güçlüdür”

Irak Ticaret Odaları Federasyonu Heyeti’nin 
İSTİB Ziyareti / 25.09.2014

Ö ncelikle Irak ile Türkiye arasındaki tarihi, coğrafi 
yakınlığa dikkat çekmek isterim. Bizler, tarihleri, 
coğrafyaları ve gelecekleri ortak olan, yabancı elle-

rin çizdiği sınırlarla birbirlerinden ayrı düşmüş kardeşleriz. Bizim 
kardeşliğimiz coğrafi sınırlarla birbirinden ayrılamayacak, dikenli 
tellerle bölünemeyecek kadar güçlüdür. Aynı dine inanan, aynı 
kültüre sahip iki ülkenin evlatları olarak, bizler bu coğrafyada, 
sonsuza kadar barış ve kardeşlik içinde yaşayacağız.

Irak’taki kardeşlerimizin acıları her Türk’ün gönlünde derin 
yaralar açmaktadır. Zerrece şüpheniz olmasın ki, bu kara günler 
geçicidir. Türk Milleti, Iraklı kardeşlerinin her zaman yanındadır. 
Irak’a barış ve huzur gelinceye kadar da aynı kararlılıkla yanınızda 
olmaya devam edeceğiz.

(Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı 
Jaafar Rasoul Jaafar Al Hamadani ve 
Irak oda başkanlarına hitaben)
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B irleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO, 
2014 yılını “Aile İşletmeleri Yılı” ilan etti. Ne-
den? Çünkü aile işletmelerinin geliştirilmesi, bir-

leşmesi ve teşvik edilmesi, ülkemizde ve dünyada gıda güvenliğini 
sağlamak açısından çok büyük önem taşıyor. Bu sebeple, tarım 
alanında geliştirilecek politikaların, aile işletmeleri ve kooperatif-
ler eksenli olması gerekmektedir.

Tarım arazilerindeki parçalanmışlıktan dolayı, çok küçük ol-
duğu için işletilemeyen parseller, tarımsal mekanizasyonun ve-
rimli kullanılamamasından doğan kayıplar ile mülkiyet problem-
lerinden dolayı ortaya çıkan üretim kayıplarının toplamı, yıllık 17 
milyar liradır. Türkiye tarımsal üretim değeri açısından dünyada 
7., Avrupa’da ise 1. sırada olmasına rağmen ne yazık ki diğer bir-
çok sektörde olduğu gibi gıda sektöründe de dünya markalarımız 
yok. Bunun en büyük sebebi ortaklık kültürünün aile işletmele-
rimizde henüz pekişmemiş olması ve kurumsallaşma yönündeki 
eksikliğimizdir.

Tarım ve gıda sektörü, Türkiye ekonomisinin en önemli lo-
komotiflerinden biridir. 2023 hedeflerini yakalamak, gıda sektö-
ründe dünya markaları yaratmak istiyorsak, sadece tarımda değil, 
gıda sektöründe de birleşmekten korkmamalıyız. 

“Tarım ve gıda sektöründe 
birleşmekten 
korkmamalıyız”

Gıda Sektörel Günler Sergisi / 18.10.2014
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S on 1,5 yıldan beri Türkiye üzerinde oynanan son de-
rece ahlak dışı olayları yakından takip ediyoruz. Gezi 
olayları ile başlayan, 17 ve 25 Aralık saldırılarıyla de-

vam eden ve nihayet Kobani bahanesiyle gerçekleştirilen eylem-
ler… Hepsi de sözde demokratik hak arama bahanesi ve sözde 
insan hakları savunuculuğu ile yapıldı. Ama hedefleri hiç değiş-
medi. Türkiye’nin güvenliği, istikrarı ve kalkınması… 

Göreve geldiğimiz günden beri İSTİB Yönetimi olarak bu 
saldırılara karşı dimdik durduk. Hükümetimizin, güvenlik güç-
lerimizin yanında olduk. Bu saldırılara karşı milletimizin yanın-
da olduk. Ülkemizin, devletimizin, çocuklarımızın geleceğinden 
yana tavır koyduk. Rabbime şükürler olsun ki hainler emellerine 
ulaşamadılar. Bundan sonra da asla ulaşamayacaklar. 

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s’in geçtiğimiz 
günlerde İstanbul’da bir toplantısı vardı. Bu toplantıdaki tespit-
lerden bir tanesi benim dikkatimi çekti. Türkiye’nin son 10 yılda 
ekonomik ve siyasal alanlarda çok hızlı bir gelişme gösterdiği, an-
cak son bir iki yılda bu gelişmenin hız kestiği konuşuldu. Arka-
daşlar, tarif ettikleri dönem, yani Türkiye’nin gelişmesinin hızının 
kesildiği dönem, Gezi olaylarının başlangıcı ve bu döneme kadar 
devam eden süreçtir… Bir taraftan Türkiye’nin yükselişiyle ilgili 
sorun olduğu, “durağan”a geçtiğiyle ilgili yayınlar yapıldı. Ama 
bir taraftan da bu türlü eylemlere, bu gruplara destek veriyor-

“İSTİB olarak Türkiye’ye 
yönelik saldırılar karşısında 
dimdik durduk”

İSTİB Meclis Toplantısı / 13.11.2014
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lar. Özgürlük adı altında Türkiye’nin ekonomisinin bozulması ve 
Türkiye’nin karışmasıyla ilgili her türlü desteği veriyorlar. Aslında 
bu konuşmaları, bir bakıma kendilerini ifşa etmektir. Bizim Tica-
ret Borsası olarak Gezi olaylarından sonra söylediğimiz sözlerin, 
tespitlerin doğruluğunu göstermektedir.
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G öreve geldiğimiz günden bu yana, yönetim ola-
rak, İstanbul Ticaret Borsası’nda çok önemli ye-
nilikler yaptık. Kuşkusuz bunları hep sizlerle bir-
likte yaptık. Her şeyden önce Borsa’yı kamuoyu-

na açtık. Üyelerimizle buluşturduk. Borsa’yı gerçek sahipleri olan 
üyelerimize açtık. Üyelerimizle dinamik, kalıcı ve samimi ilişkiler 
kurduk. Gerek birebir, gerek internet sitemiz, gerekse dergimiz 
Borsa Aktüel vasıtasıyla üyelerimizle münasebetlerimizi canlı tu-
tarak, sürekli hale getirdik.

“Borsa’yı 
gerçek sahibi olan 
üyelerimize açtık”

İSTİB Meclis Toplantısı / 13.11.2014



ZOR ZAMANDA DİK DURMAK

- 90 -

G üçlüklerle dolu bir seneyi daha geride bıraktık. 
Hep birlikte sıkı bir demokrasi sınavı verdik. 
En büyük sınır komşumuz Suriye’de yaşanan 
iç savaşın neticesinde canlarını kurtarmak için 

ülkemize sığınan milyonlarca mülteciye kucak açtık. Elim ma-
den kazaları ve iş kazalarında bu ülkenin genç evlatlarını toprağa 
verdik. Sektörümüz ise kuraklık ile boğuştu. Ama çok şükür ki 
millet olarak bu zorlukların üstesinden gelme iradesini ve gücünü 
gösterdik. 

Bugün geldiğimiz noktada, “Yeni Türkiye”, sadece kendi va-
tandaşlarının değil, tüm dünyayı kucaklayabilecek güçte oldu-
ğunu herkese göstermiştir. Yeni Türkiye, sessiz ülkelerin sesidir. 
Filistin, Mısır, Irak, Somali, Afganistan ve Suriye’de adaletin mü-
cadelesini veren Türkiye, mücadelesindeki vakur duruşuna karar-
lılıkla devam ediyor. 

Bu kararlı duruşu ile Türkiye, artık uluslararası arenada sözü 
dinlenen ve saygı duyulan bir ülke olmuştur. Bu olumlu geliş-
melerin uzantısı olarak Türkiye 2015 Aralık ayı başında G20’ye 
ev sahipliği yapacaktır. Tüm dünyanın ileri gelen ülke liderleri, 
ekonomi aktörleri, sivil toplum örgütleri liderliğimizde küresel 
sorunlara çözüm bulmaya çalışacaklar. 

“ Yeni Türkiye’nin 
bu coğrafyaya karşı tarihî 
sorumlulukları var”

Borsa Aktüel Dergisi / Sayı 13, Kasım-Aralık 2014
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Dünya ve Avrupa ile bütünleşmeye çalışan ve yakın coğrafya-
sına açılarak tarihi sorumluluklarına yeniden sahip çıkan Türkiye, 
köklü değişimlere sahne oluyor. Türkiye, bir Balkan, bir Kafkas, 
bir Ortadoğu, bir Hazar, bir Karadeniz, bir Doğu Akdeniz ülkesi 
olması hasebiyle ecdadımızın ve coğrafyamızın bize yüklediği yü-
kümlülükler var. Mensubu olduğumuz ülke, aidiyet hissettiğimiz 
medeniyete karşı değil bütün insanlığa karşı sorumludur. Türk iş 
alemi bu sorumluluğunun bilincindedir. Türkiye olarak biliyoruz 
ki en büyük enerji kaynağımız, Anadolu’nun bereketli toprağı ve 
genç insan gücüdür. Bunun da görünen en önemli aktörleri çift-
çilerimiz, sanayicilerimiz ve iş adamlarımızdır. 
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A vrupa Birliği’ne tam üyelik tercihimiz konjonk-
türel değil, kalıcı ve stratejik bir yaklaşımın ürü-
nüdür. Çünkü Türkiye, 500 yılı aşan bir süredir 

Avrupa’nın pek çok ülkesinin karşı karşıya kaldığı insani ve siyasi 
krizlerle baş edebilmeleri adına, hiçbir zaman desteğini esirgeme-
miştir. Bu vesileyle, Türkiye, Avrupa’nın vazgeçilmez ve tartışma-
sız bir parçasıdır. Türkiye’nin AB tercihi, aynı zamanda Avrupa 
Projesi’nin siyasi anlamına güç kazandıran ve geniş bir coğrafya-
da istikrar, refah ve huzura hizmet eden insan odaklı bir anlayışın 
sonucudur.

Diğer bir taraftan, AB her şeyden önce bir standartlar bü-
tünüdür. Eğer biz bu standartları kendimiz yakalayabilirsek, 
AB’ye ihtiyacımızın kalmayacağı kanaatindeyim. 2023 hedefleri 
doğrultusunda büyüyen Türkiye; AB’ye aday değil, davet edilen 
olacaktır. Avrupa’nın geleceği açısından, Türkiye’nin Avrasya’da-
ki birleştirici rolü, bu coğrafyanın rekabetçiliği ve katma değer 
üretme becerisi adına, ortak projelerin yürütülebilmesi açısından 
da elzemdir.

Bilindiği üzere Gümrük Birliği, tarım ve gıda ürünlerini 
kapsamamakta, her ne kadar iki adet ek protokol olsa da tarım 
ve gıda ürünlerimizin AB’ye ihracatında birtakım sınırlamalar 

“500 yıldır Avrupa’yı her 
krizinde biz destekledik”

İKV Dergisi / Aralık 2014
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sürmektedir. Hatta bunların bir kısmı tarife dışı engeller olarak 
nitelenebilir. Gıda sektörünün İstanbul’daki en büyük temsilcisi 
İstanbul Ticaret Borsası olarak, bizi direkt olarak ilgilendiren bu 
husustur.

Diğer bir önemli gündem maddesi ise, son bir senedir tüm 
iş dünyamızın dile getirdiği TTYO müzakerelerinde AB’nin ül-
kemizi yok sayan tutumudur ki; bu kabul edilemez. AB’ye üye 
olmayıp, AB’ye Gümrük Birliği ile bağlanan ve AB’ye aday tek 
ülke konumunda olan Türkiye, AB’nin imzalayacağı serbest tica-
ret anlaşmalarında köşeye sıkışmış durumdadır.

AB’ye üyelik sürecimizin açılıp kapanan fasıllara indirgen-
mesini doğru bulmuyorum. AB müzakere sürecinde fasıl açmak, 
çok sayıda parçadan sadece birisidir. AB üyelik süreci fasılların 
açılıp kapandığı teknik bir süreç değildir. Nihai aşamada siyasi 
bir karardır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, Avrupa’nın 
Türkiye’yi eleştirmeden ve mürebbiye edasıyla demokrasi dersi 
vermeden önce kendine aynada bakması ve içindeki sorunları 
çözmesi gerekir.
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T ürkiye’nin dört bir yanı kan gölü… İslam coğraf-
yası, Irak, Suriye, Filistin kan ağlıyor. Çok şükür bu 
coğrafyada, dünyanın gıpta ettiği bir devlet var; o 

da Türkiye Cumhuriyeti. Bu kadar hassas bir bölgede refah içinde 
yaşıyoruz. Allah’a yüzlerce defa hamd etsek, bunun şükrünü eda 
edemeyiz. Başta komşularımız olmak üzere bütün ülkeler, Tür-
kiye’ye gıptayla bakıyor. Çünkü bu kadar karışık bir coğrafyada, 
Türkiye istikrarla büyümeye devam ediyor, istikrarla yoluna de-
vam ediyor. Türkiye, söz sahibi bir ülke… 

Ama kanaatime göre, bizler sahip olduklarımızın değerini ye-
terince bilmiyoruz. Her şeyimiz tamam, hiç eksiğimiz yok demi-
yorum, ama lütfen hep beraber elimizi vicdanımıza koyup dü-
şünelim; neyimiz eksik? Bu soruya verilecek ciddi bir cevabımız 
yoksa ben diyorum ki halimize şükredelim. Şükrederken de, daha 
iyiye ulaşmak için mücadelemizi sürdürelim. 

Türkiye, yurt dışı mihraklar tarafından planlanan ve içimizde-
ki taşeronlar tarafından uygulanan saldırılara bugüne kadar bo-
yun eğmedi ve eğmeyecek. Uğradığı onca saldırıya rağmen siyasî 
ve ekonomik istikrarını korumayı başardı, bundan sonra da koru-
maya devam edecek. Bizlere düşen; ülkemiz, milletimiz, ailemiz 
ve bütün insanlık için üretmeye devam etmektir. Ben inanıyo-
rum ki Türkiye ekonomisi büyümesini arttıracak, sürdürecek ve 
dünyanın ilgisini çekmeye devam edecektir. Yeter ki bizler sahip 
olduğumuz gücün farkında olarak, yapay gündemleri bırakıp işle-
rimize dört elle sarılalım. 

“Elimizdekilerin değerini 
yeterince bilmiyoruz”

İSTİB Meclis Toplantısı / 11.12.2014
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D eğerli arkadaşlar, Türkiye’nin en köklü ve en güçlü 
kurumlarından birisi olan İstanbul Ticaret Borsa-
sı, adına ve tarihine yaraşır yeniliklerle kendinden 

övgüyle söz ettiriyor. 
Birincisi, TOBB’a akredite borsa olduk. Akreditasyon belge-

miz Ocak ayı içinde TOBB merkezinde düzenlenecek törenle 
bize takdim edilecek. 

İkincisi Borsamızın tarihinde ilk kez stratejik plan hazırladık. 
2015-2018 yıllarını kapsayan bu plan çerçevesinde Borsamızın 
misyonunu, hedeflerini ve vizyonunu belirledik. 

Yine Borsamızın tarihinde ilk kez bir iş programı yaptık. Böy-
lece yıllık iş programımızı ortaya koyarak Yüce Meclisimize bizi 
denetleme hakkını teslim etmiş olduk. 

Aynı şekilde şeffaf, denetlenebilir, hesap verilebilir bir bütçe 
hazırladık. Kanaatimce bu bütçe gerek hazırlanış, gerekse sunuş 
itibariyle tam bir devrimdir. Bütünüyle açık, anlaşılabilir ve man-
tıklıdır. Bu bütçeyi geçmişten kalma, zamanını çoktan doldur-
muş tekniklere göre, yani yıllık enflasyona ya da beklentilere göre 
hazırlamadık. Doğrudan doğruya sizlerle paylaştığımız iş planı-
mızdaki hedeflere uygun olarak hazırladık. Eskiden olduğu gibi 
geçen yılların bütçelerine göre bir hesaplama içine girmedik.

“İSTİB, yenilikten 
yeniliğe koşuyor”

İSTİB Meclis Toplantısı / 25.12.2014
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Her gün bir yeniliğe daha imza atıyoruz. Buradan bir müjde 
daha veriyorum: Artık Borsamızdan alınan faaliyet belgeleri üc-
retsiz olacak. 

Gördüğünüz gibi artık komisyon ve komiteleri çalışan, üreten 
ve giderek büyüyen bir Borsamız var. Sonuç olarak üye odaklı ve 
küresel bir Borsa olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ama 
daha çok çalışmak ve boşa geçirilen zamanların kayıplarını gider-
mek zorundayız. Hep birlikte, el ele vererek, Allah’ın yardımıyla, 
Borsamızı hak ettiği yere ulaştırmak için, çalışmaya kararlıyız.
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T ürkiye AK Parti iktidarları döneminde ekonomi-
nin kurumsallaşması adına tarihî adımlar atıyor. Bu 
süreci 2003-2008, 2009-2014 dönemleri olarak iki 

ayrı aşamada değerlendirmemiz gerekiyor. Bana göre Ahmet Da-
vutoğlu başkanlığındaki Hükümetimiz, Türk ekonomisinin ku-
rumsallaşmasında 3. aşamaya geçiyor. Bu bir zihniyet devrimidir.

2003-2008 dönemi Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan 
anlaşmalara bağlı yürütüldü. 2009-2014 dönemi ise, IMF’ye ih-
tiyaç olmadan, üstelik IMF’ye olan borçların tamamı ödenerek 
kapatıldı. Bu dönem, IMF İcra Direktörleri Kurulu’na kabul edil-
diğimiz ikinci makro ekonomik reform dönemidir.

Şimdi, 2015-2019 dönemi itibariyle, Hükümetimiz Türk eko-
nomisinin kurumsallaşmasında ve ekonomik büyümenin yeni di-
namikleri adına 3. aşamaya geçiyor. Bu yeni dönem, KOBİ’lerin 
başrol oynayacağı, mali yapısının güçleneceği, kurumsallaşması-
nın önünün açılacağı bir dönem olacaktır. KOBİ’lerin güçlendiril-
mesine yönelik çabaları yürekten destekliyorum. Hükümetimizin 
KOBİ’lerin bugünü ve geleceğine yönelik konuları, Türkiye’nin 
dönem başkanlığında, G-20 gündemine taşıma kararlılığını da 
alkışlıyoruz. 

“ Yeni Hükümet Programı, 
tam anlamıyla bir zihniyet 
devrimidir”

Basın Açıklaması /18.12.2014
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Programda özel sektörün yeniden yapılandırılması, üretim ve 
sanayide verimliliğin arttırılması, tarım sektörünün yeniden ya-
pılandırılması, tarımsal ürün fiyatlarının takibine yönelik kurul 
oluşturulması, Türk ekonomisinin kurumsallaşması adına birbi-
rinden önemli başlıklar var. Bu noktada Türk ekonomisinin küre-
sel rekabet becerisini arttırmak için ithalata bağımlılığın azaltıl-
ması, maliyetlerinin düşürülmesine yönelik tedbirlerin alınması, 
enerji verimliliği ve enerjide kaynak çeşitliliğine yönelik adımlar 
atılması, tüm bunlara ilaveten insan odaklı yeni bir ekonomik 
modelin oluşturulması, G-20’nin bir üyesi olarak, Türkiye’ye ya-
kışan ve bölgesindeki ülkelere örnek olma vasfını güçlendirecek 
adımlardır. 

Tasarruf bilincinin güçlendirilmesini, bankacılık ve finans ala-
nında kurumların ve yatırım araçlarının çeşitlendirilmesini, Türk 
Lirası’nın güçlü kılınmasını, katılım ve altın bankacılığının özen-
dirilmesini ve israftan kaçınılacak tedbirlerin alınmasını, Türk 
ekonomisinin kurumsallaştıracak adımların atılmasını önemli 
buluyorum. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun plaket ve hediye 
genelgesine de sonuna kadar destek veriyorum.
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T ürkiye’nin AB yolculuğu bir günlük değil, 55 yıl-
dır süren bir yolculuktur. Biz bu yolculukta gerçek 
gündemimize yoğunlaşalım. Genişleme sürecine 

yoğunlaşalım. Bizi, AB’ye yaklaştıran ve AB üyeliği için zorun-
lu olan siyasî ve iktisadî reformlara öncelik verelim. Reformları 
uygulayalım. Toplumun reform beklentisine cevap verelim. Vize 
muafiyeti, taşıma kotaları, serbest ticaret anlaşmaları, Trans-Av-
rupa Ticaret ve Yatırım Anlaşması konularına yoğunlaşalım. 
Gümrük Birliği’ni modernize edecek çalışmalara yoğunlaşalım. 
Küsmeyelim, arkamızı dönmeyelim. Bizlere fayda getirmeyecek 
kısır gündemlere hapsolmayalım, sürekli tekrarlanan popülist 
söylemlerden uzak duralım.  

Bu arada Türkiye-AB ilişkilerinin güçlenerek devam etmesi 
için iş dünyasının kararlı desteğine ihtiyaç var. İki kesimin de çı-
karına olacak bir proje heba edilmemelidir. Bu noktada Avrupa 
Birliği’nin de süreci devam ettirecek adımları atması son derece 
önemli. Avrupalı siyasilerin dışlayıcı beyanatları ve ön yargılı tu-
tumları karşılıklı güvensizlik ortamı oluşturmaktadır. Türkiye-AB 
ilişkileri duygusal söylemler ve ideolojik yaklaşımlarla durdurula-
mayacak kadar önemlidir. Bu bizim için de önemli; Avrupa Bir-
liği için de önemli.

Rotamız bellidir. Rotamız, Türkiye’nin AB üyeliğidir. Türk 
iş dünyasını AB üyeliğine hazırlayalım. Bilgilendirelim; üyelik 
için gereken intibak çalışmalarına destek verelim. Brüksel’de, AB 
üyesi ülke başkentlerinde ve Türkiye’de tam kapasitemizle, tüm 
enerjimizle çalışalım.

“Rotamız AB üyeliğidir”

İktisadi Kalkınma Vakfı 52. Olağan Genel Kurulu / 26.12.2014
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M erkez Bankası bağımsızdır, ancak bu bağımsız-
lık “sorumsuzluk” anlamına gelmemelidir. Faiz 
indirimi konusundaki inatlaşma ülkeye zarar 

verecektir. Dünyada deflasyon, yani sıfır enflasyon tartışılırken, 
negatif enflasyon tartışılırken ve ülkeler büyüme konusunda telaş 
içerisindeyken, Merkez Bankamızın tereddüt, çekingenlik içeri-
sinde olması, Türkiye için bir risktir. Peki, bizim Merkez Banka-
mız neyi bekliyor? Anlamakta güçlük çekiyorum. Merkez Ban-
kamız çok hızlı faiz indirim sürecine başlamalıdır. Aksi takdirde 
yüzde 4 büyüme bile zora girer. 

Dünya ticareti keyifsiz ve özel sektör yatırımlarını pek de 
teşvik etmeyen bir vasat büyüme sürecinden geçiyor. Bu durum, 
tarım ve gıda fiyatları başta olmak üzere, maden, kıymetli maden 
ve enerji hammaddeleri ile emtia fiyatlarında 2014 yılından beri 
gevşemeye sebep oluyor. Küresel ticaret bu kadar vasat bir perfor-
mans ortaya koyarken, başta gıda ve tarım ihracatçılarımız olmak 
üzere, Türkiye’nin GSYH büyümesinde net ihracatın önemli bir 
payı olması, Türk ihracatçısının bir başarısı olarak alkışlanmalı. 

Dünyanın emtia, yani hammadde ve yarı mamul ihtiyacını 
karşılayan ekonomileri zor günler geçiriyor. Küresel emtia fiyat-
larının gerilemesi bu ürünleri ihraç eden ekonomilerin daha az 
para kazanması anlamına geliyor. Bu da petrol, maden üreticisi 

“Merkez Bankası 
bağımsızdır, 
ancak sorumsuz değildir”

Basın Açıklaması / 19.01.2015



ALİ KOPUZ

- 103 -- 102 -

veya başka tür hammadde üreticisi şirketlerinin hisse senetlerini 
de olumsuz yönde etkiliyor. Türkiye, tüketicinin son kullanımı-
na hazır hale getirilmiş malların ihracatını yapan bir ülke olduğu 
için bu ülkelere göre daha şanslı bir konumda. Ancak, Türkiye de 
emtia ihracatçısı bu ülkelere ihracat yapmak zorunda. Dolayısıy-
la bu durum, 2015 yılında Türkiye için net ihracatın büyümeye 
katkısı açısından risk taşıyor. Ekonomi politikalarında, para ve 
maliye politikalarında iç talebin önünü açmak için hızlı ve etkili 
değişiklikler yapılması gerek. Ekonomi politikalarında değişiklik, 
enflasyon riski yok ise Merkez Bankalarının para politikasını gev-
şetmesinden ve/veya maliye politikasını da kamu harcamalarını 
kısmen artıracak tedbirlerden geçer.
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2 014 yılında biz İSTİB olarak birçok ilki de hayata ge-
çirdik. Her şeyden önce İSTİB’i çağdaş ve dinamik bir 
borsa yapısına kavuşturacak yönetim anlayışını ege-

men kıldık. Bunun doğal sonucu olarak başta temsil edildiğimiz 
TOBB gibi kuruluşlar olmak üzere tüm platformlarda en üst dü-
zeyde görev almaya başladık. 

Etkin ve vizyoner bir borsayı sağlam adımlarla son bir senede 
inşa ettik. 90 yıllık birikim ve tecrübeyi kendimize rehber edine-
rek, tüm oda ve borsalar arasında öne çıktık.

Borsa tarihinde ilklere de imza attık. 
İlk defa İSTİB, TOBB’a ve uluslararası normlara akreditas-

yonu olan bir borsa oldu. Böylece hizmet kalitemizi tescillettik.
İlk defa stratejik plan hazırladık. 2015-2018 yılları arasını 

kapsayan stratejik planla, borsanın planlı ve programlı bir çalışma 
içinde olmasını sağladık.

İlk defa İSTİB Meclisi’ne bir önceki yılla ilgili faaliyet raporu 
hazırlanıp sunuldu.

İlk defa İSTİB Meclisi’ne yıllık iş programı takdim edilerek 
onaylandı.

“2014, İSTİB için 
ilklerin yılı oldu”

Borsa Aktüel Dergisi / Sayı 18, Ocak-Şubat 2015
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İlk defa şeffaf, denetlenebilir, hesap verilebilir bir bütçe hazır-
landı.

2015 hedeflerini Meclisimizle birlikte belirledik. İnanıyorum 
ki, şimdi İSTİB Yönetimi olarak bu hedefleri başarıyla yerine ge-
tireceğiz. Bu çalışmalar sayesinde İSTİB, sadece Türkiye’nin de-
ğil, dünyanın en etkin borsalarından biri olacak.
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D eğerli Arkadaşlar, Özgecan kardeşimizin hunharca 
katledilmesi hepimizde vicdani bir yara açmıştır. 
Bu haberin acısı bitmeden, bu kez Ümraniye’de bir 

kadının parçalanıp çöp konteynırına atılması olayı çıktı. Sonra-
sında da kartopu oynarken insanların bıçaklanması... Bunlar bize 
bir şeyi gösteriyor: Gittikçe tahammülsüz bir toplum haline geli-
yoruz. Birbirimizi sevmeyi, birbirimize saygı göstermeyi bitirdik; 
şiddet içeren bir toplum olma yolunda ilerliyoruz. Sakinleştirme 
yok. Bu, siyasilerde de aynı şekilde devam ediyor. Bu üslubun 
Türkiye’ye getireceği hiçbir şey yok. 

Özgecan kardeşimizin babasının bir ifadesi var. Diyor ki, ‘Biz 
birbirimizi sevmeliyiz.’ Gerçekten birbirimizi sevmezsek, birbiri-
mize saygı göstermezsek, bu dünya yaşanılmaz bir hal alacak. Ben 
çocukluğumdan beri bu şekil olaylarla hemen hemen hiç karşılaş-
madım. Şu son dönemde vahşete dönüşen, katliama dönüşen öl-
dürme olaylarıyla çok karşılaşmamıştık. Hepimizin çoluk çocuğu 
var, kız kardeşi var, kızı var.  Allah hepimizi korusun… 

Birbirimizi sevmek zorundayız, birbirimize saygı göstermek 
zorundayız. Eskiden bir kültür vardı. Her mahallede aile kültü-
rü vardı. Sözgelimi mahallenin bakkalı, çocuklar için bir amcay-
dı. Yanlış bir hareketi olduğu zaman çocuğun kulağını çeker, bir 
tarafa oturturdu. Kasabı da öyleydi, manavı da öyleydi. Herkes 

“Tahammülsüz bir toplum 
haline geliyoruz”

İSTİB Meclis Toplantısı / 19.02.2015
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birbirini tanırdı. Şimdi aynı binada oturduğumuz komşularımızı 
tanımıyoruz. Öyle bir toplum haline geldik. Medeniyet bize bir 
şeyler kattı, ama maneviyatımızı götürmeye başladı. Esas tehlike 
de burada. Çok şeyler yapmaya başladık; ama millî, manevi duy-
gularımızı, merhamet duygularımızı kaybetmeye başladık. Bunu 
oturup hep beraber düşünmemiz lazım. Çocuklarımızla ne kadar 
ilgileniyoruz, ne kadar ilgi gösteriyoruz, toplum olarak insanla-
ra faydalı ne gibi şeyler yapabiliyoruz, bunların hesabını çok iyi 
yapmamız lazım. Allah hepimizin, bütün dünyadaki insanların 
çoluk çocuğunu muhafaza etsin, böyle bir olayla karşı karşıya bı-
rakmasın. 
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T ürkiye Cumhuriyeti Devleti, uluslararası hukukun 
kendisine verdiği güçten yararlanarak, Süleyman 
Şah Saygı Karakolu’nun sınırına yakın ve elinin 

uzanacağı bir noktaya taşıyarak, hem simgesel önemi Milletimiz 
için çok önemli olan Süleyman Şah Saygı Karakolu’nda bulunan 
manevi değere sahip varlıkları korumaya almış, hem de siyasî ve 
askerî açıdan oluşabilecek olayların önüne geçmiştir. Hükümeti-
mizin büyük sıkıntılara sebep olacak bir durumu çözüme kavuş-
turma konusunda gösterdiği kararlılığı takdire şayandır. Gerek 
Hükümetimiz ve gerekse Türk Silahlı Kuvvetleri, üstlendikleri 
sorumluluğu günün şartlarına göre başarıyla yerine getirmişlerdir. 
Hem Sayın Başbakanımızı, hem de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
komutan ve mensuplarını kutluyorum.

Süleyman Şah Saygı Karakolu’nun yeri daha önce 2 defa de-
ğişmiş. Zaten karakol ve sandukalar ilk yerinde değil. Bugün yine 
Suriye topraklarında olmak üzere bir kez daha ve bir gecede büyük 
bir operasyonla atalarımıza ait olan sandukalar alınarak güven-
li bir bölgeye nakledilmiş. Operasyonla ilgili olarak Türkiye’deki 
muhalefet partileri ve kimi sözde aydınlar her zaman olduğu gibi, 
yine durumdan vazife çıkararak operasyona gölge düşürmeye ça-
lışıyorlar. Bu başarıyı alkışlamak varken, başta muhalefet partileri 
olmak üzere fırsatçılık peşinde olan bir güruh, operasyonu Tür-
kiye’nin zafiyeti gibi gösterme telaşındalar. Tıpkı, Suriye’de kendi 

“Süleyman Şah Operasyonu 
ile her türlü provokasyonun 
önüne geçilmiştir”

Basın Açıklaması / 24.02.2015
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halkına zulüm eden zalimlerin ağzıyla konuşuyorlar. Bu insanlar, 
Musul’daki elçilik görevlilerimizin kurtarılması esnasında da aynı 
ağızla konuşuyorlardı. Yeter artık!

Hükümet, bu operasyonla, her türlü provokasyona açık bir 
karakolu, güvene alarak ülkemiz için son derece önemli bir ham-
le yapmıştır. Bugün, karakolun yeri değişti diye Hükümeti ve 
TSK’yı hedef alanlar, sözleri ile kimlere hizmet ettiklerinin far-
kında değiller.
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T ürkiye’de bütün kesimler, hatta vatandaşlar bile fa-
izin indirilmesi konusunda hem fikir oldu. Ama 
buna en son inanan kişi, Merkez Bankası’nın baş-

kanı oldu ve yaptığı indirim bir şeye yaramadı. Bu çok düşündü-
rücü bir durumdur. 

Türkiye neredeyse 6 aydır faiz indirimiyle meşgul. Merkez 
Bankası milimetrik hesaplarla faiz indiriminden vazgeçti. Şimdi 
ise sadece olağan bir toplantının sonucunda faiz düşürmesini an-
lamakta zorluk çekiyorum. Aylardan beri faiz düşürülsün diye bas 
bas bağırıyoruz. Nafile… Merkez Bankası Başkanımız sesimizi 
duymadı. Şimdi indirime gitti. 

Niye bu kadar beklediniz? Aylardır reel kesim, üreten kesim, 
tüccarlarımız finansman konusunda zorlanıyor. Bunun hesabını 
kim verecek? Sayın Merkez Bankası Başkanımızdan bir kez daha 
rica ediyorum: Reel kesimin ihtiyaçlarını göz önünde bulundu-
run. Sanayinin çarkları nasıl dönüyor? Üreten nasıl mücadele ve-
riyor? Tüccar ne sıkıntılar çekiyor? Bunları da dikkate alın. Yoksa 
ortada fiyat istikrarı sağlayacağınız bir piyasa kalmayacak.

“MB Başkanı’na soruyorum: 
Faiz indirimi için, neden bu 
kadar beklediniz?”

Basın Açıklaması / 24.02.2015
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I stanbul Ticaret Borsası Ailesi, bugün Kartepe’de ça-
lışma toplantısı için bir araya geldik. Burada gördü-
ğüm çalışma ortamından, meclis üyelerimizin böyle 

açık fikirli ve özverili olmasından dolayı büyük bir memnuniyet 
duyuyorum. Gururla ifade etmek isterim ki, biz büyük bir aileyiz. 
Meclis ve komite üyeleri olarak, sizler yönetimi zorladıkça, daha 
da etkili ve sözü dinlenen bir aile oluyoruz. Hiç kimse burada-
ki konuşmaların dikkate alınmadığını zannetmesin. Havanda su 
dövmüyoruz. Biliniz ki, daha önceki toplantımızın sonuçları Yö-
netim Kurulumuz tarafından dikkatle incelendi ve oralarda ifade 
edilen hususlarla ilgili gerekli çalışmalar yapıldı. Hatta daha önce 
yapmış olduğumuz çalışma toplantısı, ilk defa hazırlanan Strate-
jik Planımız için önemli bir alt yapı oluşturdu. (...)

“Biz büyük bir aileyiz”

İSTİB Kartepe Çalışma Toplantısı / 04.03.2015
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D eğerli arkadaşlar, Allah nasip etti, seçimlerden 
sonra, sizlerin sayesinde, TOBB’da Borsamızı 
temsil etme şerefine nail olduk. Böylece TOBB 

Başkan Yardımcısı olarak, oradaki 113 borsanın sorunlarıyla bi-
rebir ilgileniyoruz. Bize bu fırsatı yakalatan İstanbul Ticaret Bor-
sası’nın büyüklüğüdür. Rabbimiz bize uyuyan devi uyandırmayı 
nasip etti, önümüzde yapacağımız çok iş var. Memnuniyetle ifade 
edeyim ki, bugün İstanbul Ticaret Borsası olarak bakanlıklarda, 
Başbakanlıkta, hatta Cumhurbaşkanlığı nezdinde bir yerimiz var. 
Söylediklerimiz dikkate alınıyor, dile getirdiğimiz sorunlar takip 
edilip sonuçlandırılıyor. 

Yalnız burada benim sizden bir ricam var: Sorunlarımızı fazla 
dile getirmiyoruz. Hâlâ eski Borsa mantığıyla hareket ediyoruz. 
Kendi sorunumuzu dile getirmiyoruz, kendimizi tutuyoruz. Ge-
len sorulara, isteklere, taleplere baktığımızda sanki bizim 17 ko-
mitemizden sadece 3 – 4 tanesinin sorunu varmış gibi. Diğerleri 
bütün sorunlarını halletmiş, gayet güzel çalışıyor görünüyor. Ama 
ben bunun böyle olmadığını biliyorum. Biz buraya geldiysek hiz-
met etmek için geldik; kafamızın arkasında başka hesaplarımız 
yok. Üyelerimizin sorunlarını çözmek için buradayız. Burada bi-
zim kimseyle kırgınlığımızın olması mümkün değil, üyelerimize 
hizmet etmek için buradayız. Arkadaşlardan bir kez daha rica 
ediyorum; bize sorunlarını getirirken çekinmesinler; gerek komi-
te gerek şahsi sorunları için telefonum 24 saat açıktır, hizmeti-
nizdedir.

“Rabbim bize, 
uyuyan devi uyandırmayı 
nasip etti”

İSTİB Kartepe Çalışma Toplantısı / 04.03.2015
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T ürkiye’de hâlâ değişime inanmayan, ülkeyi büyük 
ülkülerle donatmak isteyenlere ayak bağı olmayı, 
onları kutlu yolculuklarından alıkoymayı görev ka-

bul eden zihniyette kişi ve kurumlar var. Onlar, sırça köşklerinde, 
halktan ve hayatın gerçeklerinden uzak bir şekilde yaşarken, Tür-
kiye ve Türk halkı üzerine söz söyleyebileceklerine inanıyorlar. 
Bilinmelidir ki, hiçbir taşeron güç ve kurum, Türkiye’nin 2023 ve 
2071 hedeflerine doğru koşar adım gitmesini önleyemeyecektir. 
Yine hiçbir kuvvet, Türkiye’nin mazlumların ve ümmetin umudu 
olmasını engelleyemeyecektir.

Onlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir sözü-
nü hatırlatmak isterim: “Bizim gönlümüzdeki uhuvvet, kardeşlik, 
muhabbet, aşk var ya, onu yıkamadıkları sürece asla zafer kazana-
mazlar. Bizim kardeşliğimiz Türkiye’nin istikbalidir. Hatta üm-
metin, tüm mazlumların tutunacakları yegane umut dalıdır.” 

İşte biz bu kardeşliğe, yaptıklarımızı aşk ve muhabbetle yap-
maya güveniyoruz. 

“Kardeşliğimiz, 
mazlumların tutunacakları 
yegane umut dalıdır”

Borsa Aktüel Dergisi / Sayı 15, Mart-Nisan 2015
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Ü retim ve İstihdama Destek Paketi bana göre Yeni 
Türkiye’nin yeni ekonomisini kurmayı hedefli-
yor. Üretim ve istihdama öncelik verilmesini çok 

anlamlı bulurken, sosyal barışın anahtarı emeklilerin göz ardı 
edilmemesini takdirle karşılıyoruz. KOBİ’lerin kaynak sorununa 
çözüm arayışı ise pakette en dikkat çekici ve olumlu başlık diye 
düşünüyorum. Ancak şunu ifade etmeliyim ki, artık eylem vakti.

KOBİ’lerin finansman erişiminin artırılması amacıyla taşınır-
ların teminat olarak kullanılmasının önündeki engelleri kaldırma-
yı hedefleyen madde, KOBİ’ler için hayati bir adımdır. Hepimiz 
biliyoruz ki KOBİ’lerin en önemli sıkıntısı kaynak, yani finans-
man. KOBİ’nin kaynağa, paraya ulaşmasını kolaylaştıracak her 
türlü adım, doğrudan üretime ve istihdama yansıyacak. Bu açıdan 
bakıldığında paketteki en önemli adım, bu maddenin hayata ge-
çirilmesidir. Biz İstanbul iş dünyası olarak KOBİ’lerle ilgili bü-
tün gelişmelerin takipçisiyiz. Çünkü Türkiye’nin 2023 vizyonuna 
ulaşmasında KOBİ’lerin önemli rolü olduğuna inanıyoruz. Bunu 
başarmanın yolu da Hükümetin KOBİ’lerin önünü açan tedbirle-
ri alıp bir an evvel uygulamaya geçirmesidir.

Yüksek teknolojili yatırımlara daha fazla destek verilecek ol-
ması da çok önemli bir yaklaşımdır. Türkiye’nin ileri teknoloji 
ürünler üretme konusundaki mecburiyeti hepimizin malumu. Bu 
konuda atılan her ciddi adım, ülkemizin uluslararası rekabet gü-
cünün artırılması yolunda hayatî öneme sahiptir.

“ Yeni Türkiye için 
yeni ekonomi ...”

Basın Açıklaması / 02 Nisan 2015
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I STİB olarak sahip olduğumuz 50 yıldan daha eski 
tohumlar üzerinde laboratuar ortamında sürdürülen 
30 aylık çalışmalar neticesinde, arpa, buğday ve no-

hut tohumlarının çimlendirilmesini başardık. Kadim tohumların 
canlandırılıp çimlendirilmesi çalışmalarını, İstanbul Ticaret Bor-
sası, Yeditepe Üniversitesi ve TAGEM tarafından ortaklaşa olarak 
sürdürüyoruz.

Bence bu başarı Türk tohumculuğu için son derece önemli 
bir dönüm noktasıdır. Bu tohumların hiçbir genetik müdahaleye 
uğramadıkları kesindir. Biz şu an 33 türe ait tam 336 adet yerel 
çeşit ve popülasyon tohumları, gen kaynağı olarak yeniden can-
landırmada ve çimlendirmede çok büyük bir aşamayı geride bı-
raktık. Dünya tohumculuğu için küçük, ama Türk tohumculuğu 
için büyük bir adım attık. Tohumları canlandırmak, çimlendirmek 
ve üretmek şeklinde ifade edebileceğim üç aşamanın iki aşamasını 
başardık. İnanıyorum ki akademik ekibimizin özverili gayretleriy-
le, en kısa süre içinde üçüncü aşamaya geleceğiz.

Sevinçle ifade edeyim ki, proje kapsamında yapılan çalışmalar 
sırasında yeni buluşlar da yapılmıştır. Tohum projesi üzerinde ça-
lışan akademik ekibimiz ve paydaşlarımız, tohumlardaki enfeksi-
yonların giderilebilmesi ve eski tohumların canlandırılabilmesini 
sağlayan iki yeni bilimsel buluşa da imza attılar.  

“50 yıllık tohumları, 
yeniden canlandırmayı 
başardık”

Basın Açıklaması / 13.04.2015
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S on zamanlarda gıda fiyatlarında ciddi artışlar var. Dola-
yısıyla gıdadaki artış, hem o ürünlerdeki artışlar sebebiy-
le, hem de genel enflasyona etkisi sebebiyle halkımızın 

bütçesini doğrudan olumsuz yönde etkilemektedir. Elbette gıda fi-
yatlarını etkileyen yapısal sorunlar da bulunuyor. O da, tarımsal em-
tia ticaretinde hem aracıların fazla olması, hem de komisyon mik-
tarlarının yüksek olmasıdır. Aracı fazla olunca komisyonların oranı 
yükseliyor, bu da nihai tüketiciye pahalı gıda maddesi olarak yansı-
yor. Bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirler; lisanslı depo-
culuk ve kooperatiflerin toptancı hallerinde daha fazla rol almasıdır. 

Yapılması gereken şudur: Hem üreticiyi, hem de tüketiciyi zarara 
uğratan gereksiz ve rantçı aracılar ortadan kaldırılmalıdır. Bunların 
yerine, kooperatifler toptancı hallerinde doğrudan işlem yapmaya 
başlamalıdır. Ayrıca arz kontrolünü sağlamak ve bazı spekülatif fiyat 
artışlarını önlemek amacıyla lisanslı depoculuk sisteminin aktif ola-
rak devreye sokulması gerekir. Lisanslı depoculuk yerleşmediği süre-
ce, spekülatif artışları önlemek oldukça zor olacaktır. Benim kanaati-
me göre, kooperatiflerin toptancı hallerinde daha fazla rol almasıyla 
aracılar ortadan kalkacaktır. Böylece reel piyasa ile ilişkili olmayan 
fiyat artışlarının önüne geçilmiş olacaktır. Ayrıca nihai tüketici de en 
uygun fiyattan ürününü temin edebilecektir.

(...)

“Spekülatif fiyat artışları, 
lisanslı depoculuk 
ile önlenir”

Basın Açıklaması / 05.05.2015
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Gıda fiyatlarındaki gelişmeleri gözlemek için Bakanlıklar arası 
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komi-
tesi ile Tarım Bakanlığı bünyesinde Tarım Ürünleri Piyasası İzleme 
Koordinasyon Birimi kuruluyor. Hepimiz biliyoruz ki, bu kurulların 
önemli vazifeleri vardır. Üreticiden ucuza ürün alıp fahiş fiyatla satan 
aracılara yaptırım uygulamak bunların başında geliyor. Dolayısıyla 
yakın zaman içinde, fahiş fiyatla satış yapan aracılara çeşitli müey-
yideler uygulanacağını, söyleyebiliriz. Kurul, hareket etmekte geç 
kalmamalıdır. İyi tüccar ile kötü tüccarı, yani spekülatörü ayırarak, 
tüketiciyi korumalıdır. Ayrıca kurulun, tarla fiyatı ile market-pazar 
fiyatı arasındaki farkı düşürecek önlemleri de kısa zaman içinde al-
ması gerekiyor. Ancak tüm bunların, otoriter yapı içinde değil, piyasa 
kuralları çerçevesi içinde gerçekleşmesi gerekir. 
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Ç ok sevgili Dostlar,
Hanımefendiler, Beyefendiler,
Sözlerimin başında hepinizi şahsım ve İstanbul iş 

dünyasının güzide kurumu İstanbul Ticaret Borsası adına saygıy-
la selamlıyorum. Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar büyük coğraf-
yadan gelen sizin gibi seçkin bir iş topluluğuna hitap etmekten 
büyük onur duyuyorum. 

Öncelikle bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni tebrik ediyorum. Bu orga-
nizasyona destek verenlere şükranlarımı sunuyorum. Bu duygular 
içinde de 21 ülkeden, 4 özerk bölgeden gelen siz değerli dostları-
mıza, “Evinize, Türkçe’nin merkezine hoş geldiniz” diyorum.

Değerli Dostlar, bugün beni heyecanlandıran bir hususu siz-
lerle paylaşmak istiyorum: Türk şairi Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın 
bir dizesini hatırlıyorum. Şöyle diyordu: “Türkçem, ses bayrağım.” 
Biliyorsunuz, biz bugün Türkçe Konuşan Girişimciler olarak 
18’inci kez bir araya geliyoruz. Bugün biz 18. kez, ticaret dünya-
sının gönderine “Türkçe ses bayrağımızı” çekiyoruz. Bu yüzden 
büyük bir heyecan içindeyim.

“Ticaret dünyasının 
gönderine, Türkçe ses 
bayrağımızı çekiyoruz”

18. Türkçe Konuşan Girişimciler Toplantısı / 11.05.2015
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Yine büyük bir şairimiz, Üsküplü Yahya Kemal şöyle derdi: 
“Türkçe; ağzımızda, anamızın dili gibi helal ve güzel olmalı.” 
Türkçenin bu büyük şairi şimdi rahat uyuyabilir. Çünkü bugün 
biz, 21 ülkeden gelen girişimciler olarak, anamızın dili gibi helal 
ve güzel olan Türkçe ile anlaşmanın, buluşmanın, işbirliği yapma-
nın ve büyük hayaller kurmanın onurunu taşıyoruz.

Sevgili Misafirler, ben bugün size ekonomi ve ticaret anlatma-
yacağım. Rakamlar ve istatistikler vermeyeceğim. Bunları zaten 
siz biliyorsunuz, bu rakamları ve bilgileri zaten en uzman ağızdan 
arkadaşlarım size sunuyorlar. 

Ben size bugün Türkçe Konuşan Girişimciler olmanın, Orta 
Asya’da, Ortadoğu’da, Kafkasya’da, Balkanlar’da velhasıl dünyanın 
birçok yerinde ve büyük coğrafyasında ne demek olduğunu anla-
tacağım. Hissiyatımı sizlerle paylaşacağım.

Öncelikle belirtmeliyim ki, Türkçe Konuşan Girişimciler is-
minde yer alan “Türkçe Konuşan” ibaresinin, çok büyük bir anlam 
taşıdığını ve rastgele seçilmediğine inanıyorum. Çünkü bu baş-
lıkla biz, sadece Türkçe’ye, yani aynı dili konuşuyor olmaya vur-
gu yapmıyoruz. Aynı zamanda dilin üzerinde yükselen büyük bir 
kültürü de hatırlatmak istiyoruz. 

Çünkü siz eğer dilinizi, yani size hayat veren kültürünüzü di-
namik tutabilirseniz, askerî alandan ekonomik alana kadar birçok 
alanda üstünlük sağlayabilirsiniz. Bana göre de kültürü dinamik 
tutan tek şey, ticarettir; ticareti gerçekleştiren tüccarlardır, girişim-
cilerdir. 

Dolayısıyla eğer bugün Türk kültürü diye bir şey varsa, ona 
hayat verip diri tutan sizlersiniz. Eğer Türkçe konuşan topluluklar 
içinde, Göktürkler gibi, Selçuklular gibi, Osmanlılar gibi büyük 
ve güçlü Türk devletleri olacaksa, bunu başaracak olan sizlersiniz, 
biz girişimcileriz. 

Bir milletin hayatında, neden girişimciler bu kadar önemlidir? 
Çünkü girişimciler, büyük ve güçlü olmak için ihtiyaç duyduğu-
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muz tek şey olan özgüveni kazandırır bize. O yüzden, bu salonu 
dolduran Türkçe konuşan girişimciler olarak sizler, yeniden doğan 
bir özgüveni tesis eden öncü kişilersiniz. Daha da önemlisi sizler, 
sahip olduklarımızı hatırlatıp, sahip olabileceklerimizi de gösteren 
seçkin bir topluluksunuz. Bu yüzden sizleri tebrik etmek isterim. 

Saygıdeğer Misafirler, 21. yüzyıl Türk tarihi bakımından 
önemli bir kırılma noktasının gerçekleştiği yüzyıldır. Bana göre 
bu yüzyılda, temelleri 1980’lerde merhum rahmetli Turgut Özal 
tarafından atılan “Çin Seddi’nden Adriyatik Denizi’ne kadar” söz-
leriyle özetlenen küresel vizyona uygun yeni bir dönem başladı. 

Özellikle son 15 yılda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan’ın önderliğinde Türkiye ve diğer dost ve kardeş ülkelerde 
yaşanan önemli kalkınma ve gelişme hamleleri, artık kesin bir şe-
kilde bizi şuna inandırıyor: 

21. yüzyıl Türkçe konuşanların yüzyılı olacaktır. Türkçe ko-
nuşanların tarihteki büyük rollerine geri dönüş yüzyılı olacaktır. 
Ama değerli arkadaşlar, bunun başarılması tek bir şarta bağlıdır. O 
da ekonomi ve ticari alanda da silkeleniş ve uyanış yaşamamızdır. 

Yani 21. yüzyılı Türk asrı yapmamız; girişimcilerimizin, işa-
damlarımızın büyüyüp öncü kuvvetler haline gelmesiyle müm-
kündür. Eğer biz Türkçe konuşan girişimciler olarak dünyayı 
ticarethanemiz haline getirmeyi başarırsak, inanıyorum ki, tüm 
alanlarda da büyük bir başarı yakalayacağız.

Aslında 21. yüzyılı Türkçe konuşanların yüzyılı yapmak, giri-
şimcilerimizi küresel işadamları haline getirmek, bizim ismimizde 
yazılan bir kaderdir, yani alın yazımızdır. Neden? Çünkü tarihçiler 
ve dilbilimciler Türk sözcüğünün etimolojik kökenini açıklarken 
derler ki, “Türk’ün anlamı, güçlü demektir.” 

Evet, Türk sözcüğü “güçlü” anlama gelir. Güç sahibi olmak da 
sadece fiziksel güç demek değildir. Biz, aynı zamanda, “ekonomi-
de Türk, üretimde Türk, girişimcilikte Türk, yenilikçilikte Türk” 
olmak zorundayız.
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Sevgili Kardeşlerim, biz bunu tek bir şekilde başarabiliriz. 
Türkçe konuşan girişimcilerimiz arasındaki iletişim hattını sürek-
li ve kesintisiz hale getirmeliyiz. Dinamik ve açık tutmalıyız. 18. 
Türkçe Konuşan Girişimciler Toplantısı’yla biz bu yolda önemli 
bir mesafe almış durumdayız. Çünkü bugün, burada, aramızda 
iletişimin dinamik bir yapıya kavuşmasının önemli bir örneğine 
şahit oluyoruz.

Şunun altını bir kez daha çizmek isterim: Girişimciler, bizim 
geleceğimizi belirleyecek bir etkinliğe sahiptir. Hepimiz hatırlı-
yoruz, 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla başlayan ve Demir 
Perde’nin dağılmasına yol açan gelişmelerin bir nedeni de giri-
şimci eksikliğiydi. Demir Perde ülkelerinin silahı vardı, ama giri-
şimcisi yoktu. 

İşte bizim de buradaki yol haritamız karşılıklı olarak Türkçe 
konuşanlar arasındaki ticareti artırmaktır. Burada temeli atılan iş-
birliklerimizi kuvvetlendirmek, daha da ileriye taşımaktır. Türkçe 
konuşan girişimcilerin sadece kendilerini değil tüm dünyayı etki-
leyen değişim ve gelişiminin öncüsü olmalarını sağlamaktır.

Aynı kültür ve tarihi paylaşanlar olarak, hep birlikte çok daha 
büyük bir tarihi yazabileceğimize inanıyoruz. Biz Türkçe konuşa-
bilir, birbirimizi anlayabilirsek, o zaman birlikte düşünebilir, bir-
likte büyük hayaller kurabiliriz. İşte o vakit hep birlikte girişimci-
likle şekillenen büyük bir gelecek kurabiliriz. 

Çok kıymetli misafirler, konuşmamın sonunda belirtmek iste-
rim ki; Türkçe konuşanların, dünya girişimciliğine, dünya ticare-
tine yapacağı katkı, küresel ticaret pastasını daha da büyütecektir. 
Bu yüzden, Türkçe konuşan girişimcilerin bir araya gelmesi kim-
seyi ürkütmesin. Çünkü bizim mücadelemiz, küresel pastadan bir 
dilim alma mücadelesi değil, bu pastayı daha da büyütme müca-
delesidir.

21 ayrı ülkeden gelip de aynı ülkü etrafında birleşen bizler, 
Avrupa’dan Asya’ya, çok büyük bir coğrafyanın temsilcileriyiz. Bu 
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yüzden de bizim hedeflerimiz, artık ülke ya da bölgelerimiz de-
ğil, tüm dünyadır. Ben inanıyorum ki, burada bulunan girişimciler 
olarak biz ülkesel ve bölgesel girişimci olmaktan küresel girişim-
ciliğe yükseldiğimizde, bundan bütün dünya kazançlı çıkacaktır. 

Sözlerimi 13 asır önce Göktürk hükümdarı Bilge Kağan’ın 
halkına söylediği, Orhun kitabelerindeki şu sözlerle bitirmek is-
tiyorum:

“Kaynakların, servet ve zenginliklerin ülkemden dışarıya değil, 
dışarıdan ülkeme akmasını sağladım. Başka milletlerin sarı altını-
nı, beyaz gümüşünü, kenarlı ipeğini, ipekli kumaşını, binek atını, 
aygırını, kara samurunu, mavi sincabını, Türküme, milletime ka-
zanıverdim.”

Bilge Kağan’ın taşa kazınan bu sözlerini, inanıyorum ki, bizler 
bugün zihnimize kazıyarak hayata geçireceğiz. Hükümetleri, sivil 
toplum örgütleri, iş dünyası, diasporası ve Türk devlet ve toplu-
lukları olarak hep birlikte yeni bir ufka doğru yürümenin heyecanı 
içinde olacağız.

Bu duygu ve düşünceler içinde konuşmamı tamamlarken, 19. 
Türkçe Konuşan Girişimciler toplantısında sayımız ve etkinliği-
miz daha da artmış bir şekilde buluşmayı diliyor, hepinizi en içten 
duygularla selamlıyorum.
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B aşkentler başkenti; kıtaların buluşma, denizlerin 
kavuşma merkezi, uğruna nice insanın canını 
feda ettiği İstanbul’un fethinin 562. yıldönümü-

nü idrak ediyoruz. İstanbul’u fethederek, Asya ile Avrupa’yı bir-
leştiren, onu bir İslam şehri haline getiren Sultan II. Mehmed, 
hem adını taşıdığı Peygamberin övgüsüne mazhar oldu, hem de 
Fatih unvanını almaya hak kazandı. 

Kuşkusuz,  bu 8 bin yıllık kenti kendine başkent yapan büyük 
Sultan Fatih, aynı zamanda orta ölçekli bir beyliğin, artık geri dö-
nülmez bir şekilde İmparatorluk haline geldiğini de tüm dünyaya 
ilan etti. Bu fetih ile birlikte Ön Asya ve Avrupa’dan ibaret olan 
dünyanın tüm güçleri kabul ettiler ki, tarih sahnesinde Türklerin 
kurduğu bir İmparatorluk 600 sene hüküm sürecektir. Ve anladı-
lar ki, Doğu’nun da, Batı’nın da sahibi bundan böyle bu devlettir. 

Fatih’i, onlarca kez birçok komutanın deneyip de başaramadı-
ğı İstanbul’u fethe hazırlayan ruh, onu motive eden kararlılık, bir 
yabancı ülke elçisine söylediği şu sözlerde saklıydı: “İmparatoru-
nuza söyleyin, şimdiki Osmanlı padişahı öncekilere benzemez. Bi-
zim gücümüzün ulaştığı yerlere, sizin imparatorunuzun hayalleri 
bile ulaşamaz.” 

Fatih’i fethe layık kılan tek özellik, hayallerin ötesinde bir 
güce sahip olmasıydı. Bu gücün kaynağı ise, doğudan kopup ge-
len 2.500 yıllık geleneğe ruhunu ve coşkusunu veren 850 yıllık 

“29 Mayıs 1453, 
Yeni Türkiye’nin 
başlangıcıdır”

Borsa Aktüel Dergisi / Sayı 16, Mayıs-Haziran 2015
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hakikat ve iman ilkeleriydi. İşte Fatih Sultan Mehmed, inançla-
rından ve öncü isim Peygamber Efendimizden (sav) neşet eden 
tüm ilkeleri, hedef haline getirmeyi başarmış bir liderdi. O yüz-
den stratejilerini, uygulamalarını kimsenin havsalası almıyordu. 
Bu farklılığı sebebiyle II. Mehmed, Fatih oluyordu; yani açan, 
fetheden kişi unvanını alıyordu.

O, “İstanbul’u fetheden ne güzel bir komutandır” övgüsünün 
verdiği coşkuyla Fatih oluyor, bir devri kapatıp yeni bir devri 
açıyordu. Yeni dönemde artık belirleyici olan, Fatih’tir; Fatih’in 
liderliğini yaptığı hak ve adalet yolcularıdır; hakikat aşıklarıdır. 
Bana göre İstanbul’un fethinin, Yeni Osmanlı’nın başlaması gibi, 
tarihte ilk kez Yeni Türkiye anlayışının uygulamaya geçmesi gibi 
bir anlamı vardı. Bu niteliğiyle bu yıl 29 Mayıs İstanbul’un Fethi 
kutlamalarının Genel Seçimler öncesine rastlamasının çok ma-
nidar olduğunu düşünüyorum. Yine inanıyorum ki, Fatih Sultan 
Mehmed, 29 Mayıs’ta Türkler için nasıl bir Yeni Türkiye sayfasını 
açmışsa, buradan aldığı güçle de Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan ve arkadaşları da 7 Haziran’da, o ruhla örtüşen Yeni 
bir Türkiye’nin kapısını açacaklardır.

Fethin kutlu olmasını diliyor, İstanbul’u fetheden, feth etmek 
için canlarını feda eden aziz şehidlerimizi ve bu kutlu şehre hiz-
met edenleri rahmet ve minnetle anıyorum.
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D eğerli arkadaşlar, bugün itibariyle üyelerimiz tescil 
ücretlerini, aidatlarını ve diğer ödemelerini; bütün 
hizmet birimlerimizde kredi kartıyla yapabilecek-

ler. Daha önce sadece merkezden aidat ve re’sen tescil ücreti öde-
meleri kredi kartıyla yapılabiliyordu. Ama şu anda bütün ödeme-
lerin kredi kartıyla yapılmasına imkan sağlandı. Ayrıca, mail order 
sistemiyle üyelerimiz Borsaya gelmeden bir telefon veya faks vası-
tasıyla borçlarını ödeyebilecekler. 

Bir müjde daha vermek istiyorum: İstanbul Kalkınma Ajansı 
bu sene desteğe layık bulunan projeleri açıkladı. Memnuniyetle 
ifade edeyim ki yüzlerce proje arasından Borsamızın hazırladığı 
“İSTİB Elektronik Pazar Projesi” kabul edildi. Projenin toplam 
bütçesinin yüzde 90’ını İstanbul Kalkınma Ajansı hibe olarak fi-
nanse edecektir. Borsamızın şu ana kadar hazırladığı ve Devlet ta-
rafından desteklenen en büyük projesidir. İnanıyorum ki, bu proje, 
ülkemizin 21. yüzyılda Ticaret Borsacılığı anlayışını değiştirerek 
yeni bir mecraya taşıyacaktır. Borsamız tarafından oluşturula-
cak işlem platformu ile üyelerimizin ürünlerini pazarlayabileceği 
elektronik bir ortam oluşacaktır. Böylelikle zamandan ve mekan-
dan bağımsız olarak alım satım işlemi yapılabilecek. Üyelerimiz 
ödemelerini ve lojistik gereksinimlerini, her tür işlemi bu sistem-
den karşılayabilecektir.

“e-Pazar, 
ticaret borsacılığı 
anlayışını değiştirecek”

İSTİB Meclis Toplantısı / 11.06.2015
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B irleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verile-
rine göre dünya nüfusunun 795 milyonu aç. Yani 
dünyada her 7 kişiden biri aç. Öte yandan her 5 

kişiden biri de obez, yani şişmanlık hastalığına yakalanmış. Bu iki 
örnek, bu sistemde bir aksaklık olduğunu gösteriyor. 

Aç insanların yaklaşık 750 milyonu Asya’da ve Afrika’da, yani 
hemen yanı başımızda bulunuyor. Afrika’da açlığın, sefaletin, yok-
luğun, hastalığın pençesinde kıvranan kardeşlerimizin olduğunu 
bilerek iftarımızı, sahurumuzu yapmak bize ağır geliyor. 

Yine mübarek Ramazan ayında, farklı coğrafyalarda zulme ve 
baskıya maruz kalanlar hep Müslümanlar. Yerinden yurdundan 
edilmiş, tüm hayatı altüst olmuş Suriyeli kardeşlerimiz, bunun 
bize en yakın örneği. Onların büyük kısmını biz ülkemizde misa-
fir ediyoruz. Bir kısmı başka yerlere sığınmış durumda. Uzak coğ-
rafyalarda, orucun ve namazın dahi yasaklandığı yerlerde hayat 
mücadelesi veren kardeşlerimizin olduğunu görüyoruz. Müslü-
manların kutsal Kudüs’e sokulmak istenmediği günler yaşıyoruz.

Tüm bunları görünce, şunu söylemek istiyorum: Eğer bu millet, 
yani biz güçlü olursak diğer kardeşlerimize de mutlaka bunun fay-
dası olacaktır. Ama biz zayıflarsak, karşılaşacağımız felaket inanın 
bana, diğer kardeşlerimizinkinden daha büyük olur. Biz bu nok-
tada, İstanbul Ticaret Borsası olarak, güçlü bir Türkiye’nin varlığı 
için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz.

“Bu ne yaman çelişki: 
Her 7 kişiden biri aç; 
her 5 kişiden biri obez”

İSTİB Yetim Çocuklar İftarı / 09.07.2015



ZOR ZAMANDA DİK DURMAK

- 138 -

T ürkiye’de ilk defa canlı bomba ihtimali ağır basan 
bir bombalama olayında (Suruç katliamı üzerine) 
30’a yakın insan hayatını kaybedip 100’ü aşkın kişi 

de yaralanmıştır. Bu tür bombalama olaylarını her gün televizyon 
ve gazetelerde, başka ülkeler için, ama özellikle komşularımız Irak 
ve Suriye için seyredip okurduk. Biz İstanbul iş alemi olarak, bu 
bombalama olayını, Ortadoğu üzerine plan yapanların, Türkiye’yi 
Suriyeleştirmek ya da Iraklaştırmak girişiminin başlangıcı ola-
rak görüyoruz. Bu girişimi boşa çıkarmak, hepimizin vazifesidir. 
Çünkü bu hareket, Türkiye’nin İstiklal Savaşı’ndan bu yana maruz 
kaldığı en büyük tehlikelerden biridir. İnanıyorum ki, bu menfur 
niyet ve girişimleri, Türk milletinin akl-ı selimi, Şanlı Urfa’nın bi-
linçli yaklaşımı berhava edecektir.

İSTİB olarak bir noktaya daha dikkat çekmek isteriz: Bu olay-
ların, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri’nden sonraya rastlaması da 
oldukça manidardır. Çünkü seçim sonuçları, ortaya tek başına bir 
iktidarı değil, belirsiz siyasi bir süreci çıkarmıştır. Belirsizliklerle 
dolu puslu havalar ise, milletimizi birbirine düşürmek isteyen-
ler için oldukça uygun bir ortam oluşturmuştur. Özellikle Tür-
kiye’nin demokratikleşme süreci başta olmak üzere, hem Suriye 
hem de bölgedeki diğer gelişmelerde aktif bir rol üstlenmesinin 
akabinde oluşan siyasi belirsizlik ve istikrarsızlık, Türkiye’yi hesap 
dışına itmek isteyenleri cesaretlendirmekte ve bazı oyunların içine 
doğru itmektedir. 

 “Güçlü bir hükümet için 
‘tekrar seçime’ gidilmelidir”

Basın Açıklaması / 20.07.2015
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Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya siyasi istikrarsızlığa 
tahammül edilemeyecek hassasiyettedir. Bu şartlar altında, mec-
listeki mevcut aritmetikten güçlü bir koalisyon hükümeti çıkma 
ihtimali de ortadan kalkmıştır. Türkiye’nin çevresinde bir ateş 
çemberi olduğu ve bu çemberin her geçen gün daha da şiddetlen-
diği göz önünde bulundurulursa, ülkemizi bu zorlu süreçten güçlü 
bir iktidarın selamete çıkartacağı da aşikardır. Türkiye, bir an önce 
güçlü ve itibarlı bir hükümete kavuşmalıdır. Aksi takdirde, Tür-
kiye’nin her köşesinin, bize mesaj vermek isteyenlerin eylemleri-
ne sahne olduğunu görmek sürpriz olmayacaktır. Bunu önlemek, 
güçlü ve lider Türkiye’ye kesintisiz devam etmek için, milletimizi 
hiç oyalamadan tekrar seçime gidilmelidir. Bu millet, güçlü bir 
hükümeti, tek başına bir iktidarı işbaşına taşıyacaktır. 
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B ir ramazan ayını daha geride bıraktık, 1436 yı-
lının Ramazan ayını... Türkiye’nin çok büyük 
siyasi gelişmeler içinde kaldığı bir dönemde, ti-

caret ile siyaset arasında sıkışan ruhumuzun imdadına yetişerek 
gelmişti Ramazan ayı. Ülke olarak bir seçimden henüz çıkmış, 
koalisyon ihtimalleriyle gündemimiz işgal edilmişti... 

Bu karışık ve karmaşık süreçte, aklımıza yol gösterecek, gön-
lümüzü doyuracak mübarek Ramazan ayı tuttu elimizden. Öyle 
ki, oruç ile bütünleşen bedenler, önce kendinden başlayarak tüm 
yaşananları ve yapılanları muhasebe etme imkânına kavuştu. Ra-
mazan, insana faniliğini ve aslında ne kadar güçsüz olduğunu bir 
kez daha fark ettiriyor. En masum olduğumuz çocukluğumuzu, 
geçmişimizi, daha bir hasretle anıyor ve yakalamaya çalışıyoruz 
bu ayda. 

Bunu sadece ben yapmıyorum, hepimiz yapıyoruz. Geçmiş 
çocukluk günlerinin özlemiyle yanıp tutuşanlardan biri de büyük 
şairimiz Yahya Kemal’dir. Yahya Kemal, unutulan değerleri ve ço-
cukluğunu şöyle anlatıyor:

 “O yaşlarımda ben Üsküp minarelerinden yükselen ezan seslerini 
duyarak, içim bu seslerle dolarak yetişiyordum. Minarelerde ezan baş-
ladığı zaman, evimizde ruhanî bir sessizlik olurdu. Galiba Üsküp’ün 

“Çok şükür, bu Ramazan, 
tenha sokaklarda 
neşesiz kalmadık...”

Borsa Aktüel Dergisi / Sayı 17, Temmuz-Ağustos 2015
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sokaklarında da böyle bir rüzgâr dolaşır, bütün şehri bir mabet sükû-
nu kaplardı. Yalnız ezan sesleri duyulurdu. Annemin dudakları İsm-i 
Celâl ’le kımıldardı. Bin üç yüz sene evvel, Hazret-i Muhammed’in 
Bilal-i Habeşi’den dinlediği ezan asırlar sonra, bizim semamızda 
hem dînî hem millî bir musikî olmuştu. O anda semamızın mağfiret 
âleminden gelen ledünnî bir sesle dolduğunu hissederdim. Bu sesler 
beni bütün ömrümce bırakmış değildir. Ben Paris’te iken bile, hiç mü-
nasebet olmadığı hâlde kulaklarıma Üsküp’teki ezan sesleri bir hatıra 
gibi aksediyordu.” 

Yahya Kemal, benim de çok sevdiğim Üsküdar’ın o manevi-
yat dolu sokaklarında yıllar sonra bir daha dolaşacak ve çocuklu-
ğunun Üsküp’ünde duyduğu o ilahî coşkuyu bir Ramazan günü 
burada bulacaktı. 

Üsküdar’ın hâlâ sakinliğini muhafaza eden Valide Atik sem-
tinden bir iftar vakti geçer Yahya Kemal. Herkesin tatlı bir bek-
leyiş içinde iftarı gözlediğini anlatır. Sonrasında iftarı müjdeleyen 
top sesinin kerpiç evleri nasıl bir neşe ve heyecanla doldurduğunu 
döker mısralarına. Ama kendisi üzüntü içindedir. Çünkü bütün 
sokaklarıyla göğe yükselen Üsküdar’da oruçlu olmamanın ıstıra-
bını yaşar.

“Tenha sokakta kaldım oruçsuz ve neş’esiz” diye haykıran Yah-
ya Kemal, tek şeye şükreder. O da hâlâ orucu, Ramazanı, Müs-
lümanlığı hatırlayıp özlemle anması, o günleri yaşayamamanın 
derin üzüntüsünü duymasıdır.

Çok şükür, Ramazan’da oruçsuz kalmadık, çok şükür iftarı 
müjdeleyen ezanlar kulaklarımıza küpe olmayı sürdürdü. Çok 
şükür, karmaşık binlerce mesele Ramazan’ın bereketiyle çözül-
dü. Çok şükür bir kez daha Ramazan bizim elimizi bırakmadı, 
oruç bizi tuttu, yüreğimizi ve gönlümüzü merhametle doldurdu. 
Çok şükür, faniliğin içinde orucun bâki ipine sarıldık. Çok şükür 
Allah’ım, Recep ve Şaban’ı bizim için mübarek kıldın, bizi Rama-
zan’a ulaştırdın, hayırlısıyla bitirmemizi sağladın. Çok şükür bu 
Ramazan da, yetimleri kimsesiz bırakmadın... 
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T erörden, kaostan, kandan beslenenler ne yaparlar-
sa yapsınlar amaçlarına ulaşamayacaklar. Türkiye 
1990’ların Türkiye’si değil. Bu yaşananlar basit bir 

terör çetesinin değil, Türkiye’nin gücünden ve etkisinden rahatsız 
olanların ortaya koyduğu senaryonun neticesidir. 

Hesap açık: Ne diyor bunlar? 2002 yılından bu yana tek başına 
hükümetin getirdiği istikrar devam ettiği sürece ülkeyi parçala-
mak, bölmek mümkün değil. Peki ne yapmalı? Önce koalisyo-
nu devreye sokalım, istikrarı yok edelim, terör çetelerine destek 
verelim. Etnik hassasiyetleri kullanarak kaos yaratalım. Finansal 
araçlar ve algı yönetimiyle ekonomiyi zayıflatalım. Panik havası 
yaratalım. Bölelim, parçalayalım ve yönetelim. 

Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. 2002 yılından bu yana 
çevre ve dünya siyasetine yön veren Türkiye; devletiyle, milletiyle 
iç ve dış güvenlik unsurlarıyla milli güvenliğine yönelen tehditle-
re karşı çelikten iradesiyle aşılmaz bir duvar örmüştür. Kahraman 
Mehmetçik, kahraman polisimiz bize bu acıları yaşatan aşağılık 
terör çetesinin bütün piyonlarını tek tek avlamaktadır. Terör ve 
kaos yaratma hesabı hiçbir zaman tutmamıştır. Dışarıdan besle-
nen aşağılık terör çetesi acınılacak hale düşmüş, büyük kayıplar 
vermiştir. 

Bununla beraber en önemli sonuç şudur ki, halkımız kenetlen-
miştir. Tüm yurtta lanetlenen terör örgütünün karşısına, en büyük 
zararı gören Kürt kardeşlerimiz dikilmiştir.

“Hesap açık:  
Ülkeyi parçalamak 
ve bölmek istiyorlar”

İSTİB Meclis Toplantısı / 13.08.2015
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“Türkiye’yi ‘yönettirmemek’ 
isteyenlere karşı ‘tekrar seçim’ 
derhal yapılmalıdır”

Basın Açıklaması / 24.08.2015

T ürkiye bir ateş çemberi içindedir; yaşanan terör sal-
dırıları,  dış mihrakların ülkeyi  koalisyona mecbur 
etmek için tezgâhladığı operasyonlardır. Türkiye’nin 

siyasi tarihinde koalisyonların,  ülkeyi yönetilemez hale getirdiği-
ni ve dünya görüşleri taban tabana zıt olan siyasi partilerin uyum-
lu bir şekilde  birlikte çalışmasının mümkün olmadığı gibi, is-
tikrarlı iç ve dış politika uygulayamayacağını hepimiz biliyoruz. 
Uçağımızı düşüren Esad rejimine ve kırmızı kitaba girmiş paralel 
yapıya destek çıkan bir partiyle bu iktidar ülkeye ne kadar faydalı 
olur. Bu büyük bir soru işaretidir.

Temmuz Meclis konuşmasında seçimlerin yenilenmesinden 
korkulmaması gerektiğini ifade etmiştim. Bugün geldiğimiz 
noktada, her ne kadar koalisyon görüşmeleri devam etse de, önü-
müzdeki kasım ayında milletvekili seçimleri tekrarlanacak gibi 
görünüyor.

Biz iş dünyası temsilcilerinin, uluslararası kurumların ve ya-
tırımcıların aradığı iki şey var: istikrar ve güven. Geçen 13 yılda, 
tek başına iktidar olan siyasi hareket, ülkemize bu istikrar ve gü-
veni getirmişti. 2023 hedefleri doğrultusunda, bu sürecin devamı-
nı vatanım ve milletim için temenni ediyorum. Önümüzdeki se-
çimden tek başına iktidar çıkar ise, ülkemizde son 13 yıldır süre-
gelen istikrar ve güven ortamı güçlü bir şekilde devam edecektir. 
Bu sebeple, Türkiye’yi “yönettirmemek” isteyenlere karşı,“tekrar 
seçim”in bir an önce yapılması gerekmektedir.
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6 Eylül 2015 tarihinde Hakkari Dağlıca’da, 8 Eylül 2015 
tarihinde Iğdır’da yaşanan olaylar bir kez daha göster-
miştir ki, teröre ve teröristlere yapılması gereken tek şey, 

onların köklerini kazımaktır. Masum yavruları öksüz, yuvaları 
ocaksız bırakan, bu amaçla polis ve askerlerimize karşı insanlık 
dışı yöntemler kullanıp onları bomba ve mayınla uçuran, kafala-
rına uyurken kurşun sıkan teröristler, yok edilmelidir. Acılarımı-
zı hafifletecek, kahraman asker ve polislerimizin ailelerini teselli 
edecek tek şey, intikamlarının misliyle alınmasıdır. Dağlıca ve Iğ-
dır, bu ülkenin tarihine Kara Eylül olarak geçtikten sonra, Kandil 
diye bir yerin de artık var olmaması gerekir. 

Herkes ve terör örgütü şunu bilmelidir ki, bu topraklar üze-
rinde son vatan evladı sağ oldukça, o kirli emellerini hayata ge-
çiremeyecektir. Yine herkes ve o terör örgütü bilsin ki, Doğu ve 
Güneydoğu illerimizden gelen her şehit haberi, oraları bizden 
uzaklaştıran bir olgu değil, Dağlıca’yı, Iğdır’ı, Diyarbakır’ı, Şem-
dinli’yi, Cizre’yi ayrılmaz bir şekilde bizimle birleştiren “perçin”-
lerdir. 

Yüreğimiz yanarken, gözlerimizden yaş değil, kıvılcımlar fış-
kırmalı… Nutuk ile, basın toplantılarıyla kaybedilecek vaktimiz 
yok. Bölücü örgüt ortadan kaldırılmadığı sürece, hiç kimse yata-
ğında rahat uyumamalı, hiç kimsenin boğazından bir lokma ra-
hatça geçmemeli, hiç kimsenin yüzü gülmemeli… Ocaklarımızı 
karartanın ocakları karartılmalı, kalbimizi dağlayanın kalbi dağ-

“Acılarımızı hafifletecek tek 
şey, intikamlarının misliyle 
alınmasıdır”

Basın Açıklaması / 08.09.2015
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lanmalı, gözlerimizi kanlı yaşa boğanların gözleri çıkartılmalı…
Terörle tavizsiz bir mücadele derhal hayata geçirilmeli. Kah-

raman asker ve polisimizi hedef alan teröristleri munis gösteren, 
onların açıklamalarına ve temsilcilerine insanî davranan başta 
medya ve diğer unsurlar olmak üzere herkese, bu ülke toprakla-
rında yaşadıkları hatırlatılmalı… Teröriste terörist diyemeyenler, 
kendilerine gidecek başka vatanlar bulsunlar.

Acımız büyük…  Evladını, kocasını, babasını, abisini, kardeşi-
ni bu vatan için şehit verenler, müsterih olun; acınız acımızdır… 
Yine müsterih olun, andınız da andımızdır… Kanları yerde kal-
mayıncaya dek takipçisi olacağız…
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“Daha çok yatırım, 
daha çok istihdam 
oluşturalım”

Basın Açıklaması / 11.09.2015

Y aşanılan bu süreç Türkiye’yi ekonomik yönden 
zayıflatmayı hedeflemiştir. Ancak hiçbir şekilde 
Türkiye’de istikrarsızlık yaşanmayacaktır. Du-
rumdan fayda çıkarmak isteyenlerin yaygarala-

rı, gerçeklerle örtüşmemiştir. Son dönemde ülkemizde seçimler 
yaşanmıştır. Şimdi yeni bir seçim tarihi belirlenmiştir. Belirsiz-
lik gibi bir durum hiçbir zaman olmamış ve yine olmayacaktır. 
Türkiye bir hukuk ülkesidir. Gücünü milletinden alır. Kuralları 
ve kanunları ile Türkiye’miz her koşulda güçlü bir makine gibi 
işlemeye devam eder. Yazılmaya çalışan her türlü felaket senaryo-
larına rağmen, ekonomide ikinci çeyrek büyüme oranının yüzde 
3,8 olarak gerçekleşmesi, bunun ispatıdır. 

Terör ve kaosu üreten şer odaklarının beklentisi yatırımların 
ve tüketimin durmasıdır. İş dünyası olarak bizlere düşen, ezber 
bozmaktır. İş dünyası olarak bizler bu ezberi bozalım. Yatırımları-
mızı artıralım. Daha çok istihdam yaratalım. Kahraman güvenlik 
güçlerimiz konvansiyonel tehlikelere karşı bizleri korurken, biz de 
ekonominin neferleri olarak üzerimize düşeni yapalım. Daha çok 
risk üstlenerek, ezberi bozalım, beklenilen durgunluğa müsaade 
etmeyelim. Unutmayalım ki, bu vatan bizim. Bu vatan olmazsa 
biz de olmayız. Vargücümüzle onu ayakta tutmalıyız. 

(Ülke sathına yayılmaya çalışan terör olayları ve 
belirsiz bir ortam oluşturma gayretleri üzerine)
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“Türk Milleti’nin 
tarihî yolculuğunu asla 
engelleyemeyecekler”

Basın Açıklaması / 10.10.2015

I stanbul Ticaret Borsası olarak, 10 Ekim 2015 Cu-
martesi günü Ankara’da Tren Garı önünde mey-
dana gelen terör saldırısını şiddetle lanetleniyoruz. 

Bu saldırı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı 
Hakk’tan rahmet diliyor; yakınlarına ve milletimize başsağlığı di-
liyoruz. Ayrıca bu menfur saldırıda yaralanan ve tedavileri halen 
süren vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyoruz.

Biz İstanbul iş dünyası olarak inanıyoruz ki, bu menfur sal-
dırıyla Türkiye’nin birliği ve bütünlüğü hedef alınmıştır. Tıpkı 7 
Haziran seçimlerinde olduğu gibi, 1 Kasım seçimlerine giderken 
yine bir miting öncesi gerçekleştirilen bu saldırıyla, Türk mille-
tinin huzur ve mutluluğuna kastedilmiş, Türkiye kaos ve krize 
sürüklenerek, Türk milletinin hür iradesi yönlendirilmeye çalışıl-
mıştır. 

Bu saldırının hedefi her ne olursa olsun, asla o hedef gerçek-
leştirilemeyecektir. Bu saldırıyı kim yaparsa yapsın, asla hedefine 
ulaşamayacaktır. Bu saldırı, kanlı Cumartesi olarak tarihe geçer-
ken, tarih, Türkiye’yi büyük ve tarihî yolculuğuna doğru gidişine 
engel olunamadığını da yazacaktır.

Türkiye’yi her güne bir canlı bomba saldırısıyla başlayan ülke 
yapmak, Türkiye’yi Suriyeleştirmek, Türkiye’yi Irak’a benzetmek, 
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Türkiye’yi Afganistan haline getirmek isteyenlerin bu habis emel-
leri kursaklarında kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’ni zaafa düşür-
mek isteyenler, tarihe dönüp bakmalı; bunun ham bir hayalden 
öte gitmeyecek bir zayıflık olduğunu bilmelidirler.

Bu saldırılar karşısında, Türk iş dünyası olarak, tüm siyasi par-
tilerden ve siyasetçilerden birlik ve beraberlik içinde teröre karşı 
tek vücut olmasını bekliyoruz. Çünkü teröre karşı verilecek en iyi 
cevap bir ve beraber olmaktır. Bu zor günler, ancak birlik için-
de geride bırakılacaktır. Bu yüzden kandan, krizden, terörden ve 
ölümden beslenenlere, tüm Türkiye olarak, “bir ve beraber” ol-
duğumuzu göstermeliyiz. Hangi siyasi görüşten olursak olalım, 
hepimizin Türkiye için, ülkemizin geleceği ve bütünlüğü için bir 
araya gelip barış ve kardeşliğimizi göstermemiz gerekiyor.

Sonuç olarak, bu menfur saldırı sebebiyle Türk iş dünyası ola-
rak büyük bir üzüntü içindeyiz. Ama biliyoruz ki, kahraman gü-
venlik güçlerimizin fedakâr çalışmalarıyla, bugüne kadar pek çok 
canlı bomba yakalandı, eylem hazırlıkları sonuçsuz bırakıldı. İna-
nıyoruz ki, güvenlik güçlerimiz aynı fedakârlıklarla çalışmalarını 
sürdürerek, terör örgütlerine fırsat vermeyeceklerdir.
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“Vakit, inadına yatırım 
yaparak ezberleri bozmak 
vaktidir”

Basın Açıklaması / 15.10.2015

T erörün hedefi korku, yılgınlık ve panik yaratmaktır. 
Yılmayacağız, korkmayacağız, kardeşlik ve birlikten 
taviz vermeyeceğiz. Teröre karşı verilecek en anlam-

lı cevap, daha çok çalışarak daha fazla üretmektir. İstanbul Ticaret 
Borsası olarak ülke kalkınması ve ekonomimizin büyümesi için 
var gücüyle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Tüm üyeleri-
mizden ve iş dünyasından da aynı şeyi bekliyoruz.

1 Kasım 2015 Genel Seçimleri’nden, ülkemizin geleceğini ay-
dınlatan, terörden beslenenlere haddini bildiren, birlik ve beraber-
liği tesis edecek güçlü bir iktidarla çıkmasını, istikrarın devam et-
mesini diliyorum. İnanıyorum ki, ülkemiz üzerinde cereyan eden 
çirkin oyunları, sandıkta milletçe bozacağız. Vakit, milli birlik ve 
beraberlik duyguları içinde herkesin kucaklaşma vaktidir. Vakit, 
kardeşliğe kucak açarak, şer’i, fesadı defetme vaktidir. Vakit, ina-
dına yatırım yaparak ezberleri bozmak vaktidir.

(10 Ekim 2015 Cumartesi günü 
Ankara’da gerçekleştirilen terör 
saldırısına ilişkin olarak)
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B atı düşüncesinin büyük ismi Platon, “Her şeyin 
en mühim noktası, başlangıcıdır” der. İslam bil-
geliğinin zirve isimlerinden Atâullah İskenderî 

ise “Başlangıcı parlak olanın sonu da parlaktır” diye yazar. Böylece 
Doğu’nun da Batı’nın da sahibi Allah’ın kulları, “başlangıç”ların 
hem insan hem de toplum hayatında ne kadar büyük bir öneme 
sahip olduğuna dikkat çekerler.

Bana göre bu sözler; hem Borsa, hem Türkiye, hem de tek tek 
bizler için de geçerlidir. Hem de tüm hakikatiyle. Hatırlayacak-
sınız, 2015 yılı Türkiye için stratejik bir öneme sahipti. İki genel 
seçim birden yaşadık. Türkiye, geleceği için son derece ehemmi-
yetli bir kararı; her türlü kirli tezgahı alt üst edecek, her türlü kirli 
propagandayı yerlerde süründürecek, her türlü toplumsal mühen-
disliği şaşkına çevirecek bir şekilde verdi. Türkiye’ye tuzak kuran-
lar, milletin ve Milletin Sahibi’nin daha büyük bir tuzak kurucu 
olduğunu gördüler. Birlik ve beraberlik ipine sarılıp Türkiye için 
21. Yüzyılın ilk çeyreğinde hayatî bir tercihte bulundular. Büyük 
Türkiye’nin, etkin Türkiye’nin, tarihî hinterlandına sahip çıkan 
Türkiye’nin önünü açtılar. Türkiye artık, Balkanlar’dan da, Ha-
lep’ten de, Bayırbucak Türklerinden de, oldu bittiyle elimizden 
alınan Musul ve Kerkük’ten de, Kafkasya’dan da sorumludur. Biz-
den tam bir asır önce zorla gasp edilenlere tekrar sahip çıkmak 
adına Türk Milleti, 2015’te “mühim ve parlak” bir başlangıç yaptı.

“Başlangıcı parlak olanın, 
sonu da parlaktır”

Borsa Aktüel Dergisi / Sayı 19, Kasım-Aralık 2015
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Benzer bir başlangıç İstanbul Ticaret Borsası için de geçerli-
dir. Şükürler olsun ki, 2013 yılında temelini attığımız “yenilikçi, 
dışa dönük, etkin ve küresel bir borsa oluşturma” yolculuğunda, 
2015 sonu itibariyle büyük mesafeler kat ettik. Attığımız adım-
lar, gerçekleştirdiğimiz ilkler ve kurduğumuz kadroyla İSTİB ve 
üyeleri, İstanbul ve Türkiye için son derece mühim bir noktadadır. 
Kurumsallığını tamamlamış, kural ve kaidelerin hakim olduğu 
İstanbul Ticaret Borsası; artık yeni bir başlangıcın arifesindedir. 
Bu “mühim ve parlak” başlangıcın temel ilkesi, Borsa’nın İstanbul 
ve Türkiye için daima hatırlanacak bir ekol olmasıdır.  Memnu-
niyetle ifade edeyim ki, İSTİB 2016 yılında tüm iş dünyası için 
öncü bir mektep olacaktır.

Son olarak da her birimiz için yeni başlangıçların miladı sa-
yılacak yeni bir yıla giriyoruz. Ben inanıyorum ki, 2016 yılı İS-
TİB’in tüm üyeleri için, tüm çalışanları için ve tüm seçilmişleri 
için “parlak” bir yıl olacaktır. İSTİB ailesinin mensupları, gökyü-
zünde parlayan yıldızlar gibi buradan başlayarak, çok daha farklı 
ve etkin mevkilerde, İstanbul iş dünyasına yol gösterecek, işadam-
larına öncülük edeceklerdir.

Allah, bu kutlu hizmet yolculuğunda yüzümüzü ak, alnımızı 
ak, yüreğimizi ak etsin. 
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“Rus uçağının düşürülmesi, 
ülkemizin itibarının 
korunmasıdır”

İSTİB Meclis Toplantısı / 10.12.2015

B en İstanbul iş aleminin bir temsilcisi olarak, ko-
nuyu sadece ekonomik yönü ile değerlendirme-
nin yanlış olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin 

itibarı bizim için her şeyin üstündedir. Rus uçağının düşürülmesi 
ülkemizin itibarının korunmasıdır. Kısa vadeli hesaplar ile ülke-
lerin çıkarları hiçbir zaman korunamaz. Rusya bu olayda köklü 
devlet geleneğine uygun olmayan bir şekilde çok hırçın davranı-
yor. İki ülke arasındaki ticareti engellemek için çeşitli yollara baş-
vuruyor. Kamyonlarımızı sınırdan geri çevirdi, Ocak 2016 tari-
hinden itibaren de meyve, sebze ve beyaz et ürünlerinin Rusya’ya 
girişinin tamamen yasaklanacağını söylediler. 2014 yılında Rus-
ya’ya ihracatımız 6 milyar dolar, ithalatımız ise 25 milyar dolardır. 
Aldığımız da, biliyorsunuz, doğalgaz. İhracatımızın 1/5’i tarım 
ve gıda ürünlerinden oluşuyor, yani bizim üyelerimizi yakından 
ilgilendiriyor.

Konu ile ilgili ekonomik kayıpların bir an önce giderilmesi 
için TOBB’un bünyesinde Rusya İletişim ve Koordinasyon Ma-
sası kuruldu. Hükümetimiz ile işbirliği içerisinde sorunların bir 
an önce çözülmesi için çalışıyoruz. Bütün şikayetler, bütün sorun-
lar bu masaya geliyor ve bu masa bunu değerlendirip Hükümete 
kadar rahatlıkla ulaştırabiliyor. 
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Ayrıca Rusya’ya ihraç ettiğimiz bir çok ürün için alternatif pa-
zar arayışlarımız da devam ediyor. İnşallah Türk iş alemi bu kriz-
den de alternatif pazarlar bularak kârlı çıkacaktır. Önümüzdeki 
dönemde Rusya’nın bu krizi çok fazla devam ettiremeyeceğini 
düşünüyoruz. Çünkü Rusya şu anda zaten bir ekonomik sıkın-
tı içindedir. Türkiye’ye peşin para ile sattığı 25 milyar dolarlık 
doğalgazı bize vermeyerek pek fazla bir şey kazanacağını düşün-
müyorum. Kendi kendine sıkıntı yaşıyor. Şu anda meyve sebze 
fiyatları Rusya’da ikiye katlamış durumda. 

Konunun bir başka yanı da var: Rusya uçak krizini kendi iç 
siyaseti için malzeme yapıyor. Kendi içindeki ekonomik krizi de 
gizlemek istiyor bu vesile ile. Biliyorsunuz petrol fiyatları 7 yıl 
sonra ilk kez 40 doların altına indi, petrol fiyatlarındaki düşü-
şün sürmesi durumunda Rusya’nın yeni bir kriz dalgası ile karşı 
karşıya kalması an meselesi. Türkiye için ise en önemli maliyet 
kalemlerinden biri olan petrolün ucuzlaması tamamen lehimize 
bir durum. Çünkü biz her sene 50-55 milyar dolar enerjiye para 
veriyoruz. Bunun yüzde 90’ına yakını petrol. Petrol 110 dolardı, 
şimdi 40 doların altına geldi. Bu da bizim ekonomimiz için artı 
bir avantaj; krizi avantaja, dezavantajı avantaja çevirmiş durum-
dayız. 
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“İyi strateji geliştirenin 
kazanacağı yeni bir dönem 
başladı”

Basın Açıklaması / 17.12.2015
(Amerikan Merkez Bankası’nın faiz 
artışı kararı üzerine)

F ED, yaptığı açıklamalarla bir bakıma kendisini faiz 
artırımını yapmaya zorladı. Bu artırımın ABD Mer-
kez Bankasının saygınlığını koruması açısından ya-

pılması gerekiyordu. Aslında faiz artırımı 0,25 puandan fazla da 
olabilirdi. Ancak ABD  ekonomisindeki  sorunlar bunu engelledi. 
FED, bundan sonra da periyodik olarak ama küçük miktarlarda 
artırımlar yaparak bir denge oluşturmaya çalışacaktır. Bu adımı 
ile FED dünya ekonomisinde yeni bir dönemin kapısını açmış 
oldu. Bu dönem oyunu iyi oynayanların iyi strateji  geliştirenlerin 
kazanacağı bir dönem olacak. Ben 0,25 puanlık artışın ülkemiz 
için bir şans olduğunu, yeni faiz artışına  kadar ülkemize ve eko-
nomimize zaman kazandırdığını düşünüyorum.

64.  Cumhuriyet Hükümeti bu durumu iyi değerlendirir yeni 
bir  yol haritası ile makroekonomik reform modelini oluşturarak 
bu süreyi tamamlayabilirse ekonomimiz için tarihi bir fırsat do-
ğacaktır. İnanıyorum ki ticaret risktir. Risk almayan para kazana-
maz. Biz iş âleminin temsilcileri olarak hükümetimizin gereken 
adımları atması durumunda, fırsatları görüp riski de göze alırız. 
Türkiye, her türlü olumsuzluğa rağmen, son yıllarda sürekli iyile-
şen bir yatırım ortamına sahiptir. Bunun en güzel göstergesini de  
2015’in 3. çeyrek büyüme rakamları ortaya koyuyor. Son büyüme 
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rakamlarının, Türk sanayicisi ve Türk tüccarının haziran sonrası 
oluşan siyasi belirsizlik döneminde bile risk alıp büyüdüğünü açık 
bir şekilde göstermektedir. Halkımız da aynı şekilde tüketim tarz 
ve alışkanlıklarını  değiştirmeyerek ekonomiye katkı sağlamıştır. 
Tüm bunlar gösteriyor ki Türkiye dün olduğu gibi bugün de fır-
satlarla dolu bir ülkedir. Türkiye sanayicisi ve tüccarı cesur giri-
şimcilerden oluşur. Türkiye halkı da sağduyusuyla kolay paniğe 
kapılmayarak krizlerin etkilerini azaltan tutumunu hiç terk et-
mez. İşte bu nedenle Türkiye, dün olduğu gibi bugün de büyüme 
ve gelişmesini sürdürecek potansiyele sahiptir.





“İstanbul Ticaret Borsası Türkiye’nin en köklü ve 
etkin meslek örgütlerinden biri olarak 90 yıldır, çağına 
şahitlik ediyor. Borsa, Cumhuriyet’in ilk yıllarını, tek 
parti iktidarını, yokluk ve baskı dönemlerini, askerî 
ihtilalleri, vurguncuları, istifçileri, darbecileri, ihtirasları 
uğruna şirketlerini ve ülkelerini batıranları gördü. 
Bunları toplantı tutanaklarıyla, çıkardığı raporlarla, 
yayınladığı dergi ve bültenlerle kayıt altına aldı. Sesini 
çıkaramadığı dönemlerde, rakamların dilini kullandı. 
Her zaman doğruyu söyledi.”
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