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TÜSİAD, Türk-Amerikan ilişkilerini masaya yatõrdõ
Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD), 15 Mayõs günü, ABD ve Türkiye’nin önde gelen
düşünce kuruluşlardan uzmanlarõn konuşmacõ olarak katõldõklarõ “Türk-Amerikan İlişkileri - Yeni
Dönemin Parametreleri” başlõklõ bir konferans düzenledi. Konferansõn açõlõşõnda bir konuşma yapan
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanõ Tuncay Özilhan sözlerine Amerika Birleşik Devletleri ile
ilişkilerinin, Türkiye için her zaman büyük önem taşõdõğõnõ belirterek başladõ. Özilhan konuşmasõnda
bu durumun İkinci Dünya Savaşõ sonrasõnda belirginlik kazandõğõna, bugün ise artõk tartõşõlmaz bir
gerçek olduğuna dikkat çekti.
Tuncay Özilhan, konuşmasõnda Türkiye – ABD ilişkilerini şu sözlerle değerlendirdi: “Soğuk Savaş
yõllarõnda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ortak çõkarlarõ doğrultusunda hareket ediyordu.
Berlin Duvarõnõn yõkõlmasõnõn ardõndan Türkiye’nin stratejik öneminin azalacağõ, iki ülke arasõna
mesafe gireceği düşünüldü. Ancak tarihin akõşõ bu beklentileri yanlõş çõkarttõ. ABD ve Türkiye
arasõndaki stratejik işbirliği daha da derinleşti, çok boyutluluk kazandõ.
İki ulus, 11 Eylül saldõrõlarõnõn ardõndan, ortak hareket edecekleri pek çok nokta olduğunu gördü.
Türkiye yaklaşõk yarõm yüzyõl terörizme karşõ mücadele etti. Amerika Birleşik Devletleri, bu
mücadelesinde, büyük oranda Türkiye’nin yanõnda yer aldõ. Tõpkõ şimdi Türkiye’nin terörizme karşõ
savaşõnda Amerika Birleşik Devletleri’nin yanõnda yer aldõğõ gibi. Ancak daha da önemlisi, Türkiye
sadece stratejik bir müttefik olarak değil demokratik, laik, Müslüman bir müttefik olarak da yükselen
bir profile sahip. 11 Eylül saldõrõlarõnõn ardõndan, İslam dinine ve Müslümanlara yönelik tepkilerin
oluştuğu bir dönemde, Türkiye, batõlõlaşmõş bir Müslüman ülke modeli olarak büyük önem taşõyor.”
Konuşmasõnda ekonomik ilişkilere de değinen Tuncay Özilhan, tarihinin en ciddi ekonomik krizini
yaşadõğõ bir dönemde Türkiye’nin yanõnda yer aldõğõ için ABD’ye müteşekkir olduklarõnõ belirtti.
Özilhan, Kemal Derviş’in Dünya Bankasõ’ndaki kariyeri boyunca edindiği haklõ güvenin yanõ sõra,
Amerikalõ otoritelerin anlayõşõnõn da, IMF’yi, Türkiye’ye bir şans daha vermeye ikna ettiğini
vurguladõ.
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Son olarak Türkiye – Avrupa Birliği ilişkilerine değinen Özilhan, Türkiye’nin AB’ye girmesinin
zorunlu olduğunu belirterek “Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini Amerika Birleşik Devletleri
ile ilişkilerine bir alternatif olarak değil bir tamamlayõcõ olarak görüyoruz” dedi. Özilhan,
konuşmasõnõ şu sözlerle sürdürdü: “Türkiye’nin AB’ye entegre olmasõ, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucularõnõn başlattõklarõ, çağdaş uygarlõğõ yakalama projesinin son aşamasõ olacaktõr. Bu noktada
ABD’nin, AB ile ilişkilerinde Türkiye’ye sağladõğõ yardõm ve desteği takdirle karşõlõyoruz.”
Türkiye AB ilişkilerinin yolunda gitmesi için Aralõk ayõna dek iki denklemin çözülmesi gerektiğini
belirten Tuncay Özilhan öncelikle Kõbrõs konusunda bir çözüme varõlmasõ gerektiğini vurguladõ:
“KKTC Cumhurbaşkanõ Rauf Denktaş’õn son dönemdeki açõk yaklaşõmlarõ ve önerileri ile, bugün
gelinen noktada, çözümü zorlaştõran tarafõn, AB’nin tavõrlarõndan destek bulan Rum kesiminin olduğu
anlaşõlmaktadõr. Bölünmüş bir Kõbrõs’õn AB’ye üye olmasõ hem Türkiye - AB hem de Türkiye Yunanistan ilişkilerine pek çok açõdan zarar verecektir. Kõbrõs sorununun iki tarafõn siyasal eşitlik
ilkesine dayalõ olarak çözülmesi, Doğu Akdeniz bölgesinin güvenliği açõsõndan önem taşõmaktadõr ve
AB - Türkiye ilişkilerinin yapõcõ bir çizgide ilerlemesi için bir zorunluluktur.”
AB Türkiye ilişkileri açõsõndan çözülmesi gereken ikinci denklemin ise AB’nin Kopenhag Zirvesi’nde
Türkiye ile katõlõm müzakerelerine başlama kararõnõ almasõ olduğunu belirten Özilhan “Türkiye’nin o
tarihe dek yükümlülüklerini yerine getireceğine inanõyorum. Biz TÜSİAD olarak Türkiye’nin
ödevlerini yerine getirmesi konusunda elimizden gelen çabayõ gösteriyoruz. AB’ye üye olmasõ
konusunda ABD’nin Türkiye’yi destekleyeceğine de inanõyoruz” dedi.
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