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Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ,
Bugün burada, 9 Mayõs Avrupa Günü nedeniyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. “Avrupa
Günü”, 1985 yõlõnda gerçekleştirilen Milano Zirvesi’nde hayata geçirilmiş bir kavramdõr ve o
günden bu yana da Avrupa Birliği sõnõrlarõ içindeki ülkeler tarafõndan kutlanmaktadõr.
Avrupa Günü, Türkiye için ne ifade eder? 9 Mayõs günü, 1999 yõlõnda yapõlan Helsinki
Zirvesi’nde AB’ye tam üye adayõ olarak kabul edilen Türkiye’nin, Avrupalõ olmak ve
Avrupalõ kimliği üzerine düşünmesi ve fikir üretmesi için bir fõrsat olarak
değerlendirilmelidir. Bu günün artõk Türkiye’de de kutlanmasõ, Türk halkõnõn Avrupa
Birliği’ni oluşturan temel değerler üzerinde birleşme ve AB’yi oluşturan üye ülke halklarõ ile
bunlarõ paylaşma arzusunun bir göstergesidir.
Ülkemiz zor bir dönemden geçmektedir. Buna karşõn, içinde bulunduğumuz derin ekonomik
ve siyasi sorunlarõn Türkiye’nin geleceği için önemli fõrsatlar yaratacağõnõ düşünüyoruz.
Türkiye, kaçõnõlmaz bir yeniden yapõlanma sürecinin eşiğinde durmaktadõr. Yaşamakta
olduğumuz kriz, hem ekonomik sistemin hem de siyasi yapõlarõn köklü değişikliklere ihtiyaç
duyduğunu göstermiştir. TÜSİAD, yayõnladõğõ raporlarda, ulusal ve uluslararasõ
platformlarda ekonomik, siyasi ve yapõsal alanda yeniden yapõlanma önerilerini yõllardõr dile
getirmektedir. Bu sürecin artõk hõzlanmasõ ve kaybedilen zamanõn bir an önce telafi edilmesi
gerekmektedir. Türkiye’nin bu krizden gerekli dönüşümleri gerçekleştirerek çõkacağõna ve
eskisinden daha güçlü olarak yoluna devam edeceğine inancõmõz tamdõr.
Türkiye’nin tõkanõklõğõ aşmak için çõkõş yollarõ aradõğõ bu dönemde, uluslararasõ desteğin en
önemlisi, Avrupa Birliği’dir. Dünyadaki en büyük ekonomik, siyasi ve toplumsal entegrasyon
projesi olan AB ile Türkiye’nin bütünleşme sürecinin sağlõklõ bir şekilde sürmesinin,
Türkiye’nin iç istikrarõnõn sağlamlaşmasõna ve uluslararasõ değerler çerçevesinde gelişimine
katkõda bulunacağõ kuşkusuzdur.
10-11 Aralõk 1999 tarihinde Helsinki Zirvesinde Türkiye’nin oy birliği ile ve diğer aday
ülkelerle eşit şartlarda Avrupa Birliğine aday ülke olarak kabul edilmesi Türkiye-AB
ilişkilerinde yeni bir derinleşme boyutu kazandõrmõştõr. Zirvede alõnmõş olan kararlar ile
belirlenmiş olduğu gibi, Türkiye diğer aday ülkelere uygulanan aynõ kriterler temelinde,
Birliğe katõlmaya yönelmiş bir aday ülkedir.
Adaylõk sürecinin gerektirdiği hukuksal altyapõnõn işlerlik kazanmasõ sevindirici bir
gelişmedir. Türkiye’nin AB adaylõğõnõn Helsinki Zirvesi’nde resmen teyit edilmesinin
ardõndan, her aday ülke için olduğu gibi Türkiye için de hazõrlanan Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi
ve Çerçeve Yönetmeliği’nin onaylanmasõyla Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi Hukuki açõdan
bağlayõcõ bir nitelik kazanmõştõr. Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi’nde yer alan hususlar Türkiye-AB
ilişkilerinin tam üyelik doğrultusundaki nihai perspektifini belirlemektedir. Katõlõm Ortaklõğõ
Belgesi, genel söylemi açõsõndan, AB’ye tam üyelik kõstaslarõnõ tekrar vurgulamakta ve aday
ülke Türkiye’den bu kõstaslara uymak üzere kararlõlõk, takvim ve icraat talep etmektedir.
Diğer aday ülkeler gibi tam üyelik müzakerelerini başlatabilmemiz açõsõndan önkoşul olan
siyasi kõstaslar konusunda ise Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi, evrensel insan haklarõ ilkelerini ve
AB’deki ortak demokratik standartlarõ tanõmlamakta ve Türkiye’nin bu ilke ve standartlara
uyum sağlamasõnõ istemektedir. AB’nin bu konudaki yaklaşõmõ Türkiye’nin bugünkü üniter
devlet yapõsõ, anayasal düzeni ve yurttaşlõk kavramõ sõnõrlarõ içindedir.

Reform taleplerinin odak noktasõnõ yasal düzenimizdeki bireysel özgürlükleri ve kültürel
kimliklerin ifadesini yasaklayõcõ mevcut yasal düzenlemeler oluşturmaktadõr. AB bunun
ötesinde bir taleple gelmemekte, kendi içindeki anlayõş ve uygulama farklõlõklarõnõ da dikkate
alarak asgari müşterekler temelinde bir yaklaşõm sergilemektedir.
Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi’nin kõsa ve uzun vadede Türkiye için öngördüğü gereklilikler zaten
Türkiye’nin gerçekleştirmeyi planladõğõ ve çeşitli zamanlarda ve ortamlarda resmen belirttiği
siyasi ve ekonomik reformlar ile büyük ölçüde bağdaşmaktadõr. Nitekim 2000 yõlõ ortalarõnda
Meclis’te görüşülerek benimsenen 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ve Uzun Vadeli Strateji,
AB’ye üyelik hedefini ve üyeliğin gerektireceği ekonomik ve sosyal dönüşümü, büyük
ölçüde Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi’ne paralel olarak, Türkiye’nin öncelikli hedefi olarak
belirlemiştir.
Türkiye’nin Ulusal Programõ’nõn Mart ayõnda Bakanlar Kurulu tarafõndan kabul edilmesi
olumlu bir gelişmedir. Ulusal Program, Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi’nde öngörülen kõsa ve orta
vadeli siyasi, ekonomik ve diğer alanlardaki dönüşüm gerekliliklerine yanõt verebilecek bir
eylem planõ ve bu eylem planõnõn finansal mühendisliğini içeren bir atõlõm olarak
algõlanmalõdõr.
Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi’nin Ulusal Program tarafõndan desteklenmesi ve içinin
doldurulmasõ gerekmektedir. Bu program, yõllardõr Türkiye’nin gerçekleştirmeyi dile
getirdiği geniş çapta yeniden yapõlanma çalõşmalarõnõ bir takvime bağlamasõ bakõmõndan da
önemlidir. Ancak, programda yer alan kõsa ve orta vadeli hedeflerin zamanõnda
gerçekleştirilmesi konusunda hükümetin azami çaba göstermesi, son dönemde yitirmiş
olduğu inandõrõcõlõğõnõ sağlamasõ açõsõndan gereklidir.
Bu aşamada Ulusal Program’da yer alan siyasi kriterler konusunda gerçekleştirilmesi
öngörülen çalõşmalarõn en kõsa zamanda tamamlanmasõ Türkiye’nin üyelik müzakerelerine
başlamasõ açõsõndan büyük önem taşõmaktadõr. Avrupa Birliği, Türkiye’nin açõkladõğõ Ulusal
Program’õ uygulama konusunda kararlõ olduğuna inanmak istiyor. Özellikle, Kopenhag
Kriterleri’nde yer alan siyasi kõstaslarõn bir an önce hayata geçirilmesi bu konudaki
kararlõlõğõmõzõ göstermek açõsõndan gereklidir.
Ayrõca, Ulusal Program’õn nihai uygulayõcõsõ olan özel sektörün görüşlerinin sõk ve düzenli
bir şekilde alõnmasõ Program’õn sağlõklõ olarak uygulanabilmesi için gereklidir. Bu bağlamda
Ulusal Programõn uygulanma aşamasõna yönelik olarak AB Genel Sekreterliği’nde
gerçekleştirilen çalõşmalara sivil toplum örgütlerinin ve özel sektör kuruluşlarõnõn da
katõlõmõnõn sağlanmasõ bu yolda atõlan önemli bir adõm olacaktõr.
Değerli Konuklar,
Diğer aday ülkeler ile aynõ koşullara tabi tutulan Türkiye’ye bu ülkelerle aynõ imkanlarõn
sağlanmasõ ile birlikte, Türkiye’nin sorumluluklarõnõ en kõsa zamanda yerine getirmesi
beklenmektedir. 1963 yõlõnda imzalanan Ortaklõk Anlaşmasõ’ndan bu yana geçen sürede
Türkiye’nin hedefi AB ile tam entegrasyon sağlamak olmuştur. AB üyeliği Türkiye’nin
önündeki en önemli projedir. Zaman zaman ilişkilerin kesintiye uğramasõna karşõn hedefe bu
derecede yaklaşõldõğõ bir dönemde, iç politikada yaşanan siyasi uyuşmazlõklar üyelik
perspektifinin kaybolmasõna neden olmamalõdõr.

Türkiye kendi iç sorunlarõ nedeniyle AB’deki gelişmelerin gerisinde kalmaktadõr. Nitekim,
Aralõk 2000 tarihinde yapõlan Nice Zirvesi’nde benimsenen AB’nin gelecek yaklaşõk on yõllõk
dönemdeki kurumsal yapõlaşmasõ planlarõnda Türkiye’nin, henüz üyelik müzakerelerine
başlamamõş olmasõ sebebiyle yer almamasõ, bizim açõmõzdan hayalkõrõklõğõ yaratan ve
düşündürücü bir gelişme olmuştur.
Dinamik bir yapõ olan AB’nin içinde süregelen AB’nin geleceğine yönelik tartõşmalar mevcut
AB ile 10 yõl sonraki AB’nin birbirinden ne kadar farklõ olacağõnõn bir göstergesidir. AB’nin
geleceğine yönelik tartõşmalarõn en sõcak örneği ise 5-6 Mayõs tarihlerinde İsveç’te yapõlan ve
Dõşişleri Bakanõmõz Sayõn İsmail Cem’in de katõldõğõ AB ve AB’ye aday ülkelerin Dõşişleri
Bakanlarõ’nõn gayrõresmi toplantõsõdõr. Türkiye, bu gelişmeleri dikkate alarak Avrupa’daki
dengelerin yeniden oluşacağõ bir dönemde hem siyasi, hem de ekonomik olarak daha güçlü
ve hazõrlõklõ olmalõdõr.
Uyum süreci yalnõz makro düzeyde yürütülecek bir süreç değildir. Tam tersine toplumun tüm
kesimlerinin yoğun destek ve çalõşmasõnõ gerektiren ve en alt düzeyden sağlam temellere
oturarak yükselmesi, ilerlemesi gereken bir süreçtir. Kanun ve yönetmeliklerle yapõlacak
teknik mevzuat uyumunun arkasõnda bu mevzuatõ uygulamaya ehil bir yönetici ve teknik
kadronun yanõsõra, bunlarõn uygulanmasõndan birebir etkilenecek toplumun her kesiminden
insanlarõ unutmamak gerekir.
AB üyeliğinin Türkiye’ye getireceği avantaj ve yükümlülüklerin topluma açõk bir şekilde
anlatõlmasõ, yaşanacak değişim ve karşõ karşõya kalacağõmõz sorunlarõn toplumun her
kesiminde açõkça tartõşõlmasõ üyelik sürecinin benimsenmesine katkõda bulunacaktõr.
Türkiye, AB’ye adaylõk sürecinde siyasi, ekonomik, sosyal ve idari alanlarda değişimi
içselleştirmekte geç kalmamalõdõr. Diğer aday ülkelerin aksine Türkiye sahip olduğu yaklaşõk
40 yõllõk AB tecrübesinden yararlanmalõ ve nihai hedef olan tam üyeliğe varmakta
gecikmemelidir. Türkiye’nin öngörülebilir bir süreçte istikrarlõ ve güven verici bir şekilde
uyum sürecinde vermiş olduğu taahhütleri gerçekleştirmesi AB’nin de Türkiye’yi
değerlendirmesinde belirsizlikten kurtulmasõna önemli ölçüde katkõda bulunacaktõr.
Avrupa Birliği, gerek demokratikleşme, hukukun üstünlüğü, insan haklarõ ve liberalizm
boyutunda gerekse örnek piyasa ekonomisi alt yapõsõ ile Türkiye’nin küreselleşme projesinde
her zaman bir referans noktasõ olmuştur. TÜSİAD, Türkiye’nin birleşik Avrupa idealine her
açõdan katkõda bulunacağõna ve AB politikalarõ ve normlarõna uyum sağladõkça, uluslararasõ
standartlara daha uygun bir yapõ kazanma yolunda ilerleyeceğine inanmaktadõr.
Teşekkür ederim.

