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Cumhuriyet’in 90.yılında 5’inci gurur
Ülkemiz için tarihi öneme sahip İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyet’imizin 90.yılında 5’inci kez ekonomik ve toplumsal 
kalkınma adına düzenleniyor. Kongrede çok sayıda farklı sektörde faaliyet gösteren 100 firmaya ödül verilecek.

“İzmir: 17 (A.A.) İzmir İktisat Kong-
resi bugün saat onbuçukta Gazi Mustafa 
Kemâl Paşa hazretlerinin riyasetinde 
açıldı.” Bu ifade İzmir İktisat Kongresi’nin 
17 Şubat 1923 tarihinde açılışına ilişkin 
Anadolu Ajansı’nın haberi. Bu yıl İzmir’de 
30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçek-
leştirilecek olan 5’inci İzmir İktisat Kongre-
si ile ilgili olarak hazırlıkları 
yürüten ekibin başında yer 
alan Prof. Dr. Ahmet Kesik ile 
sizler için konuştuk.

Hocam teklifimizi kabul 
edip yoğun gündeminiz 
arasında bizlere vakit ayır-
dığınız için size çok teşekkür 
ederiz. Hemen ilk sorumu 
yöneltmek istiyorum, İzmir 
İktisat Kongreleri hangi 
nedenle düzenlenmeye baş-
lanmıştır?

Ben de böyle bir imkânı 
verdiğiniz için sizlere şahsım 
ve çalışma arkadaşlarım 
adına teşekkür ederim. Büyük 
Önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ün başlattığı İzmir İktisat 
Kongresi ekonomik ve sosyal 
alanlarda, küresel gelişmeleri 
de göz önüne alarak Türk eko-
nomisinin mevcut durumunun 
tahlil edildiği ve geleceğe dö-
nük stratejilerin geliştirildiği, 
toplumun tüm kesimlerini bir araya getiren 
vizyon toplantıları olmuştur.

İzmir İktisat Kongresi’nde, sadece bir ik-
tisat sistemi veya doktrini ya da bir mevzuat 
taslağı değil, aynı zamanda zorlu bir Kurtu-
luş Savaşı içinde ve sonrasında biçimlenen 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin toplumsal, 
ekonomik, siyasi ve hukuki temel düzenleri-
nin nitelikleri saptanmaya çalışılmıştır. Aynı 
zamanda 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve bu 
cumhuriyetin niteliğini oluşturan devrimle-
rin temel metni oluşturulmuştur.

 
SADECE EKONOMİK MODEL DEĞİL

İzmir İktisat Kongresinde alınan karar-
larla “Misak-ı İktisadi Esasları” kavramıy-
la kastedilen şey, siyasallaşarak “Devlet” 
kimliği kazanmıştır. Kongrenin amacı 
sadece ekonomik bir model belirlemek 
değil yeni Türkiye Devleti’nin toplumsal, 
ekonomik, siyasi ve hukuki temel yapıları-
nı belirlemektir.

Bu bağlamda 1923 tarihinde yapılan ilk 
kongreden, 30 Ekim-1 Kasım 2013 tarihinde 
yapılacak olan beşinci kongreye kadar tüm 
iktisat kongrelerinde uluslararası konjonktür 
göz önüne alınarak ekonomik ve toplumsal 
politikalar ortaya konmuştur.

Peki, bu çerçevede daha önce düzenle-
nen İzmir İktisat Kongrelerinin konjonk-
türel yani dönemsel özellikleri nelerdir?

İlki 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihlerinde 
yurdun her yanından delegelerin katılımı 
ile İzmir’de düzenlenen Türkiye İktisat 
Kongresi, Kurtuluş Savaşı’ndan yeni çıkmış 
Türkiye’nin iktisadi envanterinin ve yol 
haritasının belirlendiği ve dünyaya duyurul-
duğu bir organizasyon olmuştur. İlk Kongre, 
Lozan görüşmelerine ara verildiği bir sırada 
toplanması itibari ile aynı zamanda tüm dün-
yaya yeni kurulacak Türkiye’nin gücüne, 
kararlılığına ve sağlam ekonomik temellere 
dayanacağına ilişkin mesaj verme niteliği ta-
şımıştır. Henüz Cumhuriyet ilan edilmeden 
ve devletin kuruluşu tamamlanmadan bu 
çapta bir iktisadi organizasyonun gerçek-
leştirilmesi, ekonomik kalkınma hedefine 
verilen önemin büyüklüğünü gözler önüne 
sermektedir.

1981 yılında gerçekleştirilen 2. Kong-
re’de ekonominin yapısını kökten değişti-
recek dışa açık büyüme stratejisine yönelik 
politikalar tartışılmıştır.  Bu yıldan itibaren 
İzmir İktisat Kongresi onar yıllık aralıklarla 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Kongrelerin 
on yılı aşan aralıklarla toplanması ülkemizin 
kısa dönemli çözüm arayışlarının ötesinde 
uzun dönemli bakışa odaklanması açısından 
önem taşımaktadır. Özel sektör, kamu kesi-
mi, akademik çevreler, sivil toplum kuruluş-
ları, uluslararası konuklar ve vatandaşlarımı-
zı bir araya getiren İzmir İktisat Kongreleri 
katılımcılığı sağlama anlamında olabilecek 
en geniş platformu sunmaktadır.

1992 yılındaki 3. Kongre soğuk sava-
şın bittiği ve yeni bir küresel dönüşümün 
başladığı dönemde küreselleşmeye dönük 
politikaların mercek altına alındığı bir top-
lantı olmuştur.

2004 yılında düzenlenen 4. Kongrenin 
ana eksenlerinden birini Türkiye Cumhu-
riyeti’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin 
nasıl şekilleneceği oluşturmuştur. Bu sırada 
Avrupa Birliği de Euro’ya geçme, genişleme 
ve ortak anayasa ile gerçek anlamda birliği 
sağlamaya yönelik önemli dönüşüm süreçle-
rini yaşamaktadır.

Sonuç olarak ülkemizde 90 yıllık bir geç-

mişe sahip iktisat kongrelerinin, tarihin belli 
kırılma dönemlerinde yapıldığını söylemek 
yanlış olmaz.

‘KÜRESEL EKONOMİK YENİDEN YAPILANMA 
SÜRECİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİ’

Gelelim bugüne, yukarıda ifade ettiği-
niz çerçevede 5. İzmir İktisat 
Kongresi’nin nasıl bir kon-
jonktürde düzenlendiğini 
söyleyebilir misiniz?

5. İzmir İktisat Kongresi, 
dünya ekonomik ve siyasi 
sisteminin tarihi bir dönü-
şümden geçtiği bir döneme 
rastlamaktadır. Küresel krizin 
dünya ekonomisi üzerindeki 
olumsuz etkileri alınan önlem-
lere rağmen devam etmekte 
ve ekonomilerdeki yavaşlama 
eğilimi sürmektedir. Küresel 
üretim ve ekonomik güç mer-
kezi, başta Çin ve Hindistan 
olmak üzere Asya’ya kay-
makta, Türkiye’nin de içinde 
bulunduğu gelişmekte olan 
ülkeler ekonomik dinamiz-
min yeni itici güçleri haline 
gelmektedir. 

 Türkiye bugün dünyanın 
16. Avrupa’nın 6. en büyük 
ekonomisi haline gelmiş olup, 
önümüzdeki dönemlerde de 

işgücü potansiyeli açısından demografik 
fırsat penceresinden yararlanabilecek ender 
ülkeler arasındadır. Doğru politikalar uygu-

lanması halinde Türkiye yakın bir gelecekte 
dünyanın gelişmiş ilk 10 ekonomisi arasına 
girmeye ve kalkınma performansıyla geliş-
mekte olan ülkelere örnek olmaya aday bir 
konumdadır.

Uluslararası dinamikleri iyi anlamak 
Türkiye için etkili ve doğru politika çözüm-
lerini saptamanın ön şartıdır. Hızla gelişen 
Türkiye günümüz itibariyle uluslararası 
dinamikleri sadece veri olarak almayan, 
bu dinamiklere yön veren ülkeler arasında 
yer almak durumundadır. Küresel dönü-
şüm sürecinin önceki kongrelere göre çok 
daha fazla öne çıktığı bu dönemde, 5. İzmir 
İktisat Kongresi’nin ana teması “Küresel 
Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde 
Türkiye Ekonomisi” olarak belirlenmiştir.

Konuyu biraz daha açabilir miyiz? 
Yani küresel anlamda bir yeniden yapı-
lanma var diyorsunuz, bu çerçevede biz de 
durum nasıl şekilleniyor? Yani Kongre bu 
konuyu nasıl ele alıyor?

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın birbiri 
ile ilişkili birçok boyutu vardır. Tüm panel-
lerde kongrenin ana teması olarak belirlenen 
küresel boyut önemli bir konu başlığını 
oluşturacaktır. Kongrenin birinci günü 
Dünya Bankası Başkanı Sayın Jim Yong 
Kim’in katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan 
Küresel Ekonomik Gelişmeler Çerçevesinde 

Türkiye Ekonomisi, yine aynı 
gün gerçekleştirilecek olan 
Küresel Yatırımlar ve Türkiye 
Ekonomisi ve üçüncü günü 
gerçekleştirilecek olan Ulus-
lararası Ticarette Küresel Eği-
limler ve Türkiye’nin İhracat 
Hedefleri panelleri ise başlı 
başına ana temayı ele alan 
oturumları oluşturmaktadır.

5. İzmir İktisat Kongresi 
kapsamında gerçekleştirilecek 
panellerde kamu, üniversite, 
sivil toplum kuruluşu, özel 
sektör ve yurtdışından pane-
listlere birlikte yer verilerek 
farklı bakış açıları ile en 
üst düzeyde kapsayıcılığın 
sağlanması hedeflenmektedir. 
Panellerin konu başlıklarının 
belirlenmesinde Onuncu 
Kalkınma Planının temel yak-
laşımıyla paralel olarak kesit 
alanlar seçilmiştir. Kongrenin 
ikinci günü Onuncu Planın 
“Yenilikçi Üretim, İstikrarlı 
Yüksek Büyüme” ekseniyle 
uyumlu olarak:

Yenilikçi Üretim Yapı-
sına Geçişte Sanayileşme, 
Girişimcilik, Ar-Ge, Yenilik 
ve Ticarileştirme Politikaları, 
Türkiye’nin Rekabet Gücüne 
Yönelik Stratejiler, Türki-
ye’nin Stratejik Sektörlerinde 
Temel Politikalar, Yüksek ve 
İstikrarlı Büyüme Perspek-
tifinde Türkiye Ekonomisi, 

Türkiye’de Finans Sektörünün Geliştirilme-
si, Küresel Kriz Sonrası Kamu Ekonomisin-
de Yeni Eğilimler ve Beklentiler, Hizmetler 
Sektörünün Geliştirilmesi, Tarım ve Gıda 
Sektöründe Dönüşüm, Kalkınmada Bilişim 
Politikaları, panelleri gerçekleştirilecektir. 

Yine Kongrenin İkinci Günü Onuncu 
Planın “Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum” 
ekseniyle uyumlu olarak, Nitelikli İnsan 
Kaynağının Geliştirilmesine Yönelik 
Stratejiler, Kapsayıcı Kalkınma Politikaları, 
İşgücü Piyasasının Etkinliğinin ve İstihda-
mın Artırılmasına Yönelik Stratejiler.

 Kongrenin Üçüncü Günü ise Onuncu 
Planın “Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir 
Çevre” ekseniyle uyumlu olarak, Bölge-
sel Gelişme Politikaları ve Uygulamaları, 

Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Büyüme, 
Yaşanabilir ve Rekabetçi Kentler, Panelleri 
düzenlenecektir.

 
TURİZM EKOSİSTEMİ

Diğer taraftan, İzmir İktisat Kongresi’ne 
ev sahipliği yapan İzmir, güçlü sanayi altya-
pısının yanında limanı ve stratejik konumu 
ile ülkemizin en önemli ticaret ve yaşam 
merkezlerinden birini oluşturmaktadır. 
Ayrıca gelişmiş turizm ekosistemi ile öne 
çıkmaktadır.

 Dünya ekonomisine açık bölge ekono-

misinin ağırlık merkezi olarak 
İzmir’in gerçekten büyük bir 
gelişme potansiyeli bulun-
maktadır. Bu çerçevede önce-
ki Kongrelerden farklı olarak 
5. Kongre’de İzmir ve Ege 
Bölgesi’ne özel 14 oturum 
gerçekleştirilecektir. Kongre-
nin üçüncü günü geçekleştiri-
lecek olan Akdeniz’de Marka 
Kent İzmir Zirvesi ile İzmir’in 
EXPO 2020 adaylığına ilişkin 
oturum bu kapsamda özel 
önem taşıyan oturumlardır.

 5. Kongre’ye özel yenilik 
olarak “Medya Gözüyle 
Türkiye Ekonomisi” ve “Ege 
Medyası Gözüyle İzmir ve 
Ege Ekonomisi” panelleri 
ile ekonomi medyasından 
temsilcilerinin panelist 
olacağı oturumlardır. İktisat 
Öğrencileri Gözüyle Türkiye 
İktisat Politikaları Paneli ise 
Kongreye renk katan bir diğer 
paneldir.

 
TÜRKİYE 100 ÖDÜL TÖRENİ

Peki tanıtım tarafından 
ne gibi çalışmalar yaptınız?

 
İzmir İktisat Kongresi’nin 

bir diğer yeniliği 30 adet 
tanıtım standının kongreyi 
zenginleştirecek olmasıdır. 
Ekonomi alanında faaliyet 
gösteren yerli kuruluşların 
yanı sıra Dünya Bankası, 

OECD ve UNDP gibi uluslararası kuruluşlar 
tanıtım stantlarıyla katılımcılarla buluşacak-
lardır.  Ayrıca,  EXPO 2020 standı İzmir’in 
EXPO adaylığı hakkında ayrıntılı bilgi 
sunacaktır. 

Kongreye renk katacak diğer bir etkinlik 
ise Kongre kapsamında en başarılı yüz giri-
şimciye ödül verilmesini kapsayan “Türkiye 
100 Ödül Töreni” olacaktır. Bu kapsamda 
2010-2012 yılları arasında en hızlı büyüyen 
ve ülkemizin her bölgesinden başta ima-
lat sanayi, lojistik, inşaat ve bilgi-iletişim 
teknolojileri olmak üzere çok sayıda farklı 
sektörde faaliyet gösteren 100 firmaya ödül 
verilecektir.

Şu ana kadar ifade ettikleriniz çerçeve-
sinde bu Kongre diğerlerinden farklı bir 
tema ve çerçeveye sahip. Bunu açabilir 
misiniz?

5. Kongre önceki kongrelerin dönem-
lerine göre dünyanın ekonomik ve sosyal 
açıdan çok daha önemli bir dönüşümden 
geçtiği bir dönemde gerçekleştirilmektedir. 
Bu yüzden 5. Kongre’nin ana teması “Küre-
sel Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde 
Türkiye Ekonomisi” olarak belirlenmiştir.

Panellerin konu başlıklarının belirlen-
mesinde Onuncu Kalkınma Planının temel 
yaklaşımıyla paralel olarak spefisik alanlar-
dan daha çok kesit alanlara odaklanılmıştır. 
Dünya Bankası Başkanı Sn. Jim Yong KİM 
ile Başbakan Yardımcısı Sn. Ali BABA-
CAN’ın Davos tarzında iki kişilik paneli 
yine bu Kongreye özgü bir yeniliktir.

Önceki kongrelere göre yurtdışından 
katılımcıların gerek panelist 
gerekse katılımcı olarak 
Kongreye katılmasına önem 
verilmiştir. Dünya Bankası, 
OECD, UNDP gibi uluslara-
rası kuruluşlardan temsilciler 
ve alanlarına temayüz etmiş 
yurtdışından akademisyen-
ler kongreye katılmaktadır. 
Özel sektöre özel bir önem 
verilmiş, gerek Türkiye’den 
gerekse İzmir ve Ege Böl-
gesi’nden firmalara yönelik 
oldukça geniş kapsamlı 
davet yapılmıştır. İlk defa 
olmak üzere İzmir’e ve Ege 
Bölgesi’ne özel 14 oturum 
düzenlenmektedir. Ayrıca 
biraz önce ifade ettiğim üzere Kongre 
kapsamında en başarılı yüz girişimciye 
yönelik “Türkiye 100 ödül töreni” gerçek-
leştirilecektir.

Medyanın katılımına ağırlık verilmiştir. 
İlk defa olmak üzere “Medya Gözüyle Tür-
kiye Ekonomisi” ve “Ege Medyası Gözüyle 
İzmir ve Ege Ekonomisi” panelleri ile 
ekonomi medyasından temsilcilerin panelist 
olacağı oturumlar düzenlenmektedir.

Yine ilk defa olmak üzere “İktisat Öğ-
rencileri Gözüyle Türkiye İktisat Politika-
ları Paneli” ile söz öğrencilere verilmiştir. 
EXPO 2020 oturumu ve standı ile İzmir’in 
EXPO adaylık sürecine en üst düzeyde 
katkı sağlanmaya çalışılmaktadır. Kalkın-
ma Ajanslarının bölgesel kalkınmadaki 
rolünün ele alınacağı panel de diğer bir 
yeniliği oluşturmaktadır.

Kongre hazırlıklarında İzmir’de bulunan 
kurumlar mümkün olduğunca dahil edilmiş, 
bu kapsamda İzmir’e çok sayıda ziyaret 
düzenlenmiştir. Başta TEPAV olmak üzere 

sivil toplum kuruluşlarıyla özel işbirlikleri 
yapılmıştır.

KONGREYE ÖZEL HATIRA PARASI

Kongre anısına ne tür 
hazırlıklarınız oldu?

Kongreye özel hatıra parası 
ve hatıra pulu bastırılmış olup, 
Kongre süresince Kongre 
merkezinde kurulacak stant-
larda satışa sunulacaktır. Ayrı-
ca “Tarihte İktisat Kongreleri” 
sergisi de Kongreye ayrı bir 
renk katacaktır.

Diğer taraftan sosyal 
medya imkânlarından en üst 
düzeyde faydalanmak üzere 
Kongre internet sitesi yanında 
facebook ve twitter sayfaları 
açılmış ve mobil cihaz ve tab-

letlere yönelik uygulamalar hazırlanmıştır.
Sonuç bildirgesine odaklanma usulü 

yerine serbest tartışma ortamları yaratma 
ve bu tartışmaları değerlendirme yaklaşımı 
benimsenmiştir.

Kongreye davet ve katılım nasıl gerçek-
leştiriliyor?

Yöntem olarak şunu izledik: Tebliğ 
çağrısı yerine panellere doğrudan davet 
usulü seçilmiştir. Konusunda temayüz etmiş 
kişiler belirlenmiş ve panelist sayısı oldukça 
geniş tutulmuştur. Bu kapsamda 21’ü yurt-
dışından olmak üzere 243 panelist 34 panel 
kapsamında katılım sağlamaktadır.

Son olarak, önceki Kongrelere göre her 
kesimden çok daha geniş bir katılım söz 
konusudur. 5. İzmir İktisat Kongresine 
üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere 
3000 civarında bir katılım beklenmekte-
dir. Bu sayı bile tek başına 5. İzmir İktisat 
Kongresinin ne derece katılımcı ve kapsayı-
cı bir kongre olduğunu göstermektedir.

Prof. Dr. Ahmet KESİK 
kimdir?

1965 yılında Konya’nın Ka-
rapınar ilçesinde doğdu. 1986 
yılında Ankara Üniversitesi 
SBF İktisat Bölümünden me-
zun oldu. Mezuniyeti mütea-
kip Maliye Bakanlığı’na Bütçe 
Kontrolörü olarak intisap etti. 
1994-1996 yılları arasında 
ABD Western Illinois Univer-
sity İktisat Ana Bilim dalında 
yüksek lisans öğrenimini yaptı. 
Yüksek lisans öğrenimi sıra-
sında yapmış olduğu bilimsel 
çalışmalar sonucunda, “Karen 
Courter Award” ve “Outstan-
ding Economics Graduate Pa-
per” ödüllerine layık bulundu. 
1995-1996 dönemi için “ABD 
National Dean’s List” e girme-
ye hak kazandı. Yüksek Lisans 
Öğrenimini tamamlamasının 
ardından ABD Illinois Eya-
leti Valiliğinin açmış olduğu 
yarışma sınavlarını kazanarak 
“Michael Curry” bursu yo-
luyla 2 ay süre ile Kamu İhale 
Dairesinde ve “Dunn Fellows-
hip” bursu yoluyla 12 ay süre 
ile Bütçe Ofisinde stajlarını 
yaptı.

Yurt dışındaki eğitim ve 
stajını tamamlamasını mütea-
kip, Maliye Bakanlığı Bütçe ve 
Mali Kontrol Genel Müdürlü-
ğünde Daire Başkanı ve 2002 
yılında da Bütçe ve Mali Kont-
rol Genel Müdür Yardımcısı 
olarak atandı. 22 Ocak 2006 
tarihinden itibaren Maliye 
Bakanlığı Strateji Geliştirme 
Başkanı olarak görev yaptı. 22 
Mart 2013 tarihinde Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Maliye Bölü-
mü Maliye Teorisi Ana Bilim 
dalına öğretim üyesi olarak 
atanmıştır. 2 Kasım 2012’den 
beri Kalkınma Bakanlığı Yö-
netim Hizmetleri Genel Müdü-
rü olarak görev yapmaktadır.

Kongrenin birinci 
günü Dünya Bankası 

Başkanı Sayın Jim 
Yong Kim’in katılım-
larıyla gerçekleşti-

rilecek olan Küresel 
Ekonomik Gelişmeler 
Çerçevesinde Türkiye 
Ekonomisi, yine aynı 

gün gerçekleştirilecek 
olan Küresel Yatırımlar 

ve Türkiye Ekonomi-
si ve üçüncü günü 

gerçekleştirilecek olan 
Uluslararası Ticarette 

Küresel Eğilimler ve 
Türkiye’nin İhracat 
Hedefleri panelleri 

ise başlı başına ana 
temayı ele alan otu-
rumları oluşturuyor.

Kongrenin Üçüncü 
Günü Onuncu Planın 

“Yaşanabilir Mekanlar, 
Sürdürülebilir Çevre” 

ekseniyle uyumlu ola-
rak, Bölgesel Gelişme 
Politikaları ve Uygu-
lamaları, Sürdürüle-

bilir Kalkınma ve Yeşil 
Büyüme, Yaşanabilir 
ve Rekabetçi Kentler, 
Panelleri düzenlene-

cek.

“2010-2012 yılları arasında en hızlı büyüyen ve ülkemizin her bölgesinden başta 
imalat sanayi, lojistik, inşaat ve bilgi-iletişim teknolojileri olmak üzere çok sayıda 
farklı sektörde faaliyet gösteren 100 firmaya ödül verilecek.”

Kongrenin ikinci günü 
Onuncu Planın “Yeni-
likçi Üretim, İstikrarlı 

Yüksek Büyüme” ekse-
niyle uyumlu olarak:

Yenilikçi Üretim Yapısı-
na Geçişte Sanayileş-

me, Girişimcilik, Ar-Ge, 
Yenilik ve Ticarileştir-
me Politikaları, Türki-
ye’nin Rekabet Gücü-
ne Yönelik Stratejiler, 
Türkiye’nin Stratejik 
Sektörlerinde Temel 
Politikalar, Yüksek 

ve İstikrarlı Büyüme 
Perspektifinde Türkiye 
Ekonomisi, Türkiye’de 

Finans Sektörünün 
Geliştirilmesi, Küresel 

Kriz Sonrası Kamu 
Ekonomisinde Yeni 

Eğilimler ve Beklenti-
ler, Hizmetler Sektö-
rünün Geliştirilmesi, 
Tarım ve Gıda Sek-
töründe Dönüşüm, 
Kalkınmada Bilişim 

Politikaları, panelleri 
gerçekleştirilecek.


