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Sayõn Başkanlar, değerli konuklarõmõz, değerli basõn mensuplarõ,
TÜSİAD adõna hepinizi saygõyla selamlõyorum. 1997’den beri her yõl düzenlenen SİAD
Zirveleri’nin beşincisini gerçekleştirebilmenin gururunu ve mutluluğunu yaşõyoruz.
Bu tür müesseselerin uzun ömürlü olmadõğõ ülkemizde, yoğun bir emeğin ürünü ve benzerine
az rastlanan bir oluşum olan Türkiye SİAD Platformu’nun eriştiği olgunluk bizim için ayrõ bir
mutluluk kaynağõ. Bu mutluluğu bizimle paylaştõğõnõz için şükran duygularõmõ iletmek
istiyorum.
Türkiye’nin dört bir yanõndan gelen işadamlarõnõn ve ağõrlõkla sanayicilerin oluşturduğu bir
topluluk, ekonomik krizin baskõsõnõ bütün şiddetiyle hissettirdiği, reel sektörün işletmelerini
kaybetme noktasõna geldiği bir ortamda neden ekonomiyi değil de yargõyõ tartõşõyor?
Bu sorunun, kapsamõnõ daha da genişletmek mümkün. Çünkü iş dünyasõ bu aralar AB üyeliği
ile ilgili gelişmelerle, kamu yönetimi reformuyla ve siyasi reformlarla da yakõndan ilgileniyor.
Bunun nedeni ise son derece basit: Türkiye, krizler üreten yapõsõnõ değiştirmeye istekli ve bu
yönde kararlõ adõmlar atan bir ülke görünümü kazanmadõğõ taktirde, bu krizden çõkõş için
elzem olan istikrarlõ dõş kaynak akõşõnõ sağlayamayacaktõr.
Bir başka deyişle, ülkenin yönetim biçiminde kapsamlõ bir değişim yaparak ve
Avrupa’ya entegre olmak için gerekli adõmlarõ atarak, “krizler ülkesi” olmaktan
çõkmaya kararlõ olduğumuzu tüm dünyaya göstermek zorundayõz. Bunu da her şeyden
yalõtõlmõş biçimde sadece ekonomi ile ilgilenerek sağlamamõz mümkün değil.
Avrupa’nõn bir parçasõ olmaktan söz ediyoruz. Bu niye önemli?
Bu her şeyden önce, Ekonomimizde, siyasi ve sosyal hayatõmõzda Batõ standartlarõnda
kurumsal yapõlar kurarak, hõzla kutuplaşan dünyada yerimizi belirginleştirerek, istikrarlõ ve
gelişme kanallarõ açõk bir ülke haline gelebilmemiz için önemli. Türkiye, iki dünya arasõnda
sõkõşõp kalmõşlõk görüntüsünden bir an önce kurtulmak zorunda.
Bunun için, öncelikle, AB üyeliği meselesini bir seçenek olarak değil bir hedef olarak
benimsemek ve ona göre davranmak gerekir. Bu da ulusal davalarõmõzdan biridir. Elbette
zorlu pazarlõk süreçlerinden geçilecektir. Ama haklõ bir dava için bir başka haklõ dava feda
edilememelidir.
AB süreci ile ilgili olarak yapõlmasõ gerekenler açõktõr:
1) Anayasa paketinin ardõndan hemen uyum yasalarõnõn tamamlanmasõ ve siyasi kriterler
alanõndaki diğer yükümlülüklerin hõzla yerine getirilmesi gerekir.
2) 5 Yõllõk Kalkõnma Planõ, Güçlü Ekonomiye Geçiş Programõ ve AB’ye Katõlõm Öncesi
Ekonomik Program’õn, siyasi yönetim, bürokratik yetkiler ve icraat düzeyinde AB
stratejimizle uyum içinde olmasõ sağlanmalõdõr.
3) Kamu yönetimi, AB adaylõğõ sürecinin gereklerine uygun şekilde yeniden yapõlanmalõdõr.
4) Hükümet ile özel sektör arasõnda sürekli bir danõşma mekanizmasõ tesis edilmelidir.
Avrupa düzeyinde muadil temsil kuruluşlarõna üye olan ve Brüksel’de temsil edilen
TÜSİAD, TİSK, TOBB, İKV, TESK, Ekonomik ve Sosyal Karma İstişare Komitesi ile
Türkiye Sektör Dernekleri Platformu, Türkiye SİAD Platformu başkan ve temsilcilerinin,
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ilgili Başbakan yardõmcõlarõ ve sorumlu bakanlarla düzenli olarak biraraya gelmeleri
sağlanmalõdõr.
5) Sayõn Cumhurbaşkanõ AB stratejimiz hakkõnda, Sayõn Başbakan ve Başbakan
Yardõmcõlarõ AB’ye uyum sürecinde kat edilen mesafe, Bakanlar ise kendi alanlarõndaki
gelişmeler hakkõnda kamuoyunu sõk sõk bilgilendirmelidir.
Kõsacasõ, önümüzde 18 ay gibi kõsa bir süre kalmõşken, AB’ye tam üyelik konusunun gereken
siyasi ciddiyet ve yönetim disiplini anlayõşõ ile ele alõnmaya başlanmasõ zorunludur. Dikkat
edilirse, Türkiye’nin AB üyeliği için yerine getirmesi gereken koşullar ile, krizden çõkmak
için ihtiyaç duyduğumuz düzenlemeler birbirine paraleldir. Buradaki en önemli paralellik de
ekonomide, siyasi reformlarda ve kamu yönetimi reformunda gözükmektedir.
Ekonominin son durumuna kõsaca bakmadan önce, siyasi reformlarõn, neden önemli olduğunu
bir kez daha ortaya koymak istiyorum.
Biz siyasal reformlardan söz ettiğimizde, hükümet buna hep aynõ cevabõ veriyor: “Bütün
bunlarõn krizle bir ilgisi yok” diyor. Bu doğru değil !
Bu konu, iki ayrõ noktadan, yaşadõğõmõz krizle göbekten bağlõ. Birincisi Türkiye’nin AB
üyeliği yolunda kararlõ biçimde yürüdüğünün görülmesinin piyasalarda yaratacağõ güven
etkisi... Sadece siyasi reformlarõn bu etkiyi güçlü bir şekilde yaratabilecek olmasõ... Bunu bir
kenara bõrakalõm.
Meseleye ikinci bir açõdan baktõğõmõzda da bu gereklilik ayan beyan ortaya çõkõyor:
Bu hükümet, Türkiye tarihinde reform niteliğinde en çok kanun çõkaran, yapõsal değişim
konusunda en çok adõm atan hükümettir. Ama yine de piyasalarda güven uyandõramamõştõr.
Neden? Çünkü, atõlan her adõm öncesinde, açõk bir isteksizlik ve direniş gösterildi. Parti
hesaplarõnõn, popülizmin öne çõktõğõ bir görüntü sergilendi. Oysa sürtünmesiz biçimde bu
yasalar çõksa ve en önemlisi, hõzla uygulamaya geçilse durum çok farklõ olabilirdi. Şunu iyice
kavramamõz lazõm: Güçlü bir güven etkisi yaratmadan ülkenin krizden çõkmasõ mümkün
gözükmüyor.
Bu güçlü güven etkisini yaratacak şeylerden biri de Türkiye’de siyasal sistemin kendini
yenileme kapasitesine sahip olduğunu göstermektir. Bu kapasiteyi göstermek, bu
ülkenin bir geleceği olduğunu göstermektir. Yatõrõmcõ ancak geleceği olan bir ülkeye
yatõrõm yapar. Siyasal reformlar işte bunun için gereklidir.
Daha fazla zaman yitirmeden, Siyasal Partiler Yasasõ’nõn, üye yazõmõndan, delege sistemine,
genel başkanlõktan, il ve ilçe teşkilatlarõnõn düzenlenmesine, milletvekili adaylarõnõn
belirlenmesinden gelir kaynaklarõnõn denetlenmesine kadar bir dizi maddesi yeniden
düzenlenmelidir. Siyasi Parti faaliyetlerini kõsõtlayan yasal hükümler gözden geçirilmelidir.
Öte yandan, Türkiye’deki seçim sistemi de siyasi yapõnõn kilitlenmesine büyük katkõda
bulunmaktadõr. Seçim, yõllardõr, Türk halkõ için bir yenilenme umudu olmaktan
çõkmõştõr.Mevcut seçim sistemi, yõkõcõ bir rekabeti ve popülizmi teşvik etmektedir.
Parçalanmõş siyasal yapõ, seçmenlerin çoğunluğunun yönetimde görmek istemediği bir partiyi,
çok düşük oy oranlarõyla tek başõna iktidar yapma potansiyeline sahiptir.
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Milletvekillerinin seçim bölgelerine dağõlõmõndaki eşitsizlik giderek artmakta, kõr-kent
dengesi bozulmaktadõr. Bu sistem, seçimlerden birinci çõkan parti ile parlamentoda en çok
sandalyesi olan partinin farklõ olabilmesine imkan tanõmaktadõr. Mevcut seçim sistemi, temsil
adaletini de gereğince sağlamadõğõ için, her seçimde oylarõn % 13-14’ü çöpe gitmektedir.
Böyle bir tablodan, istikrarlõ bir siyasal yapõ, geleceği olan bir ülke manzarasõ çõkmasõ
mümkün değildir. Bu seçim sistemi, hemen bugün, seçim henüz ufukta yokken değiştirilmeli
ve sayõlan sakõncalarõ giderecek bir sistem devreye sokulmalõdõr. Siyasal sisteme güveni
yeniden tesis edebilmek için Siyasal Partiler Yasasõ ve Seçim Yasasõ’nõn yanõ sõra,
milletvekili dokunulmazlõklarõnõn sõnõrlandõrõlmasõ da siyasi reform paketinin bir parçasõ
haline getirilmelidir.
Değerli konuklar,
Gün geçtikçe derinliğini daha yoğun biçimde hissettiğimiz krizin, siyasal bir çatõşmayla
patlamõş olmasõ tesadüf değildir. Krizi alttan alta besleyen ana damar aslõnda hep siyasi
istikrarsõzlõk, dar görüşlülük, çekişme ve popülizm olmuştur.
Şimdi, bir an durup da kendimize çeki düzen vermek gerektiğini düşündüğümüz bu noktada,
zeminin sağlam olmasõ çok önemlidir. Bu sağlam zemini bize istikrarlõ ve gelecek için umut
vadeden bir siyasal yapõ ancak sağlayabilir. Buna ivedilikle ve şiddetle ihtiyacõmõz var.
Çünkü, biz, tõpkõ bir buzdağõnda olduğu gibi, krizin yalnõzca suyun üzerinde kalan kõsmõnõ
görüyoruz. Asõl büyük kütle suyun altõnda. Yani yapõlmasõ gereken sanõldõğõndan fazla şey
var.
Mevcut duruma kõsaca bir göz atalõm:
Bugün krizle mücadeleye başladõğõmõz tarihe göre çok daha zor koşullar altõndayõz. Dõş
dünyanõn bizi olumsuz etkileme potansiyeli beklenmedik bir şekilde yükseldi. 11 Eylül
sonrasõ dünyada, artan hammadde fiyatlarõ, yavaşlayan global ekonomi, kõt uluslararasõ fonlar,
yükselen belirsizlik ve artan savunma harcamalarõndan sadece biriyle bile karşõlaşmamõzõn
mevcut programõ ciddi biçimde etkileyeceği aşikardõr.
Bu durum, bu gün çok ağõr bir sõkõntõ içinde olan reel sektörün, bu sõkõntõyõ aşma çabalarõnõ
büyük ölçüde yurt içi kaynaklarla sõnõrlamak zorunda kalmasõ anlamõna gelebilir. Oysa yurt
içinde de daralan talep ve artan iç borç baskõsõ finansman olanaklarõnõ her gün biraz daha
kõsmaktadõr. Üretim üzerindeki baskõlar doğrudan istihdama yansõmakta, istihdam ve reel
ücret kayõplarõ da döngüsel olarak yurtiçi talep, üretim hacmi ve istihdamõ olumsuz
etkilemektedir. Sõkõntõlarõ artan reel sektör, özellikle tahsil edilemeyen alacaklar
yüzünden, rehabilitasyon sürecindeki bankacõlõk sistemi üzerinde baskõ
oluşturmaktadõr. Böylece kõsõrdöngü tamamlanarak, tüm ekonomik sistem en küçük bir
sarsõntõya duyarlõ hale gelmektedir.
Bunun anlamõ, bu resesyon döneminde ülke ekonomisinin büyük kayõplar verebileceği,
insanõmõzõn büyük acõlar çekebileceğidir. İşte bu yüzden hükümet, uyarõlarõ dikkate almak
ve acele etmek zorundadõr. Bunu yaparken de gündelik olanla yapõsal olanõ birarada ele alma
mecburiyeti ile karşõ karşõyadõr.
Bu yapõsal sorunlar içinde bir tanesi diğer tümünün kaderini etkileme gücüne sahip. Yõllardõr
içinde yaşadõğõmõz için, bu krize kadar pek çoğumuz bunu görmekte güçlük çekiyordu. Bu
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krizin bir faydasõ olduysa, bir türlü görmemekte õsrar ettiğimiz bu büyük yapõsal sorunu
gözümüze sokmuş olmasõdõr.
Sözü dolaştõrmadan, yumuşatmaya çalõşmadan söyleyeyim: Türkiye’nin en büyük yapõsal
sorunu devlettir. Hantal bürokrasisi, şişkin kadrolarõ, verimsiz iktisadi faaliyeti,
etkinlikten uzak, israfa yatkõn, hizmet üretmeyen örgütlenme ve yönetim biçimiyle
devlettir...
Konjonktürel olarak kendini dõşa vuruş biçimi ne olursa olsun, mevcut ekonomik krizin
arkasõndaki en büyük yapõsal neden, bu hantal, verimsiz kamu yönetimi düzenini
ayakta tutma, büyütme çabalarõdõr. Bu çabalarõn yarattõğõ, sürdürülemez boyuttaki kamu
açõklarõdõr.
Bunu görebilmek ve tüm ağõrlõğõyla kavrayabilmek çok önemli. Çünkü krizi aşabilmek için
büyük kaynak sarf ediyoruz. Ekonomimizi rekabet edebilir bir yapõya kavuşturmaya
çalõşõyoruz. Bütün bu çabalarõn mevcut kamu yönetimi kökünden değiştirecek
reformlar olmadan sonuç vermesini beklemek ne yazõk ki hayalcilik olacaktõr. Bu köklü
değişim gerçekleşmezse, bugün çözdüğümüzü sandõğõmõz sorunlar yarõn yeniden karşõmõza
çõkacaktõr. Ve “yarõn” çok çabuk gelmektedir.
Devletin fonksiyon alanlarõnda gerçekleştirilmesi zorunlu reformlardan bir tanesi özellikle
önemli ve bu zirvenin de ana temasõnõ oluşturuyor: Yargõ Sistemi...
Değerli konuklar,
Geçtiğimiz on yõlda bizi sõkõntõya sokan çok fazla şey yaşadõk. Bütün bunlar tesadüfen üst
üste gelmedi. Kurduğumuz yapõ, ihtiyaçlarõmõza cevap veremez hale geldiğinden şurasõndan
burasõndan çatlamaya, dökülmeye başladõ.
Ekonomik krizi, siyasi tõkanõklõklarõ günlük hayatõmõzõn bir parçasõ olarak yaşadõk,
derinlemesine algõladõk. Oysa eş zamanlõ olarak, sistemin hayatiyetini sağlayan bir
müessesemizde, hukuk sistemimizde ve yargõlamada, çok ciddi sorunlar yaşamaktaydõk.
Türkiye’nin bir hukuk devleti olmaktan çõkõş sürecini adõm adõm izledik. Vatandaşõn adalete
olan inancõnõ her gün biraz daha kaybettiğini gördük. Haklõnõn değil güçlünün kazandõğõ
inancõnõ, hukukun, yargõnõn bazõlarõna hiç erişemediğinin bir ön kabul haline gelmesine
seyirci kaldõk.
-

Cezasõz kalan yolsuzluklarõ,
tahsil edilemeyen alacaklarõn çek-senet mafyasõna devredilişini,
bireysel suçlarõn cezasõnõ mahkemelerden önce vermeye kalkan linç kafilelerini,
Susurluk Skandalõ’nõ,
kamuoyu baskõsõndan kurtulmak bir ilden ötekine taşõnan, yargõ kararõyla değil zaman
aşõmõyla sonuçlanan mahkemeleri,
yargõ kararlarõnõn uygulanmasõnõn kaba kuvvetle engellenmesini,
suçlanan siyasilerin mahkemelerde kendilerini aklamak yerine milletvekili
dokunulmazlõğõnõn arkasõna sõğõnmayõ tercih etmesini,

hep birlikte yaşadõk.
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Böyle bir manzara karşõsõnda bir toplumda adalet duygusunun erozyona uğramasõnõ nasõl
engellersiniz? Bireyi kurumlar karşõsõnda, vatandaşõ devlet karşõsõnda, haklõyõ güçlü
karşõsõnda hukukun koruduğuna kimi inandõrabilirsiniz? Hepsinden önemlisi, adalete inancõnõ
kaybetmiş bir toplumun “muasõr medeniyet seviyesi”ni yakalamasõnõ nasõl umabilirsiniz?
Yalnõz kimi yüce değerler açõsõndan değil, içinde yaşadõğõmõz kriz durumu da dahil olmak
üzere, bütün bir günlük yaşantõmõz açõsõndan hayati önem taşõyor yargõ sistemi.
Hõzlõ ve etkin bir yargõ sisteminiz yoksa, borç alacak hukukunuz işlemez. Serbest
rekabet düzenini kuramazsõnõz, çünkü rekabeti bozan unsurlarõ zamanõnda sistem
dõşõna çõkaramazsõnõz. Etkin bir yargõ sisteminiz yoksa yabancõ sermayeyi ülkeye
çekemezsiniz. Haksõz rekabetten koruyamadõğõnõz için girişimciyi caydõrõrsõnõz. Etkin
bir yargõ sisteminiz yoksa ülkeye teknoloji bile getiremezsiniz.
Bugün konuya az çok aşina kesimler arasõnda bir anket yapõn, en önemli sorun olarak
“yargõya siyasal müdahale”nin tespit edildiğini görürsünüz. Sizce bu tespitin siyasal sisteme
duyulan güvensizliği pekiştiren bir yanõ yok mu? Bu gerçek “Yargõ Sisteminde Reform”u
güven bunalõmõnõn aşõlmasõnõn unsurlarõndan biri haline getirmiyor mu?
Hiç kuşkusuz, etkin ve adil bir yargõnõn önündeki engel yalnõzca siyasi müdahale, yargõ
usulleri, yargõ teşkilatõnõn yapõsõ, ihtisas mahkemelerinin sorunlarõ gibi sisteme ilişkin
sorunlar değil. Çok sayõda fiziki engel de sorunun çapõnõ büyütüyor. Binalarõn, duruşma
salonlarõnõn yetersizliği, çalõşma koşullarõnõn kötülüğü, teknik altyapõdaki büyük eksiklikler,
düşük ücretler, yetişmiş eleman eksikliği, hõzlõ haberleşmenin sağlanamamasõ, arşiv ve
dokümantasyon yetersizliği gibi sorunlar da sistemin işleyişindeki kaliteyi olumsuz etkiliyor.
Değerli konuklar,
Çağdaş toplumlar her gün daha karmaşõklaşan bir yapõda, kurumlarõn ve bireylerin birbiri
içine geçen ilişkileri içinde varlõklarõnõ sürdürüyorlar. Bu gerçek bize önümüze çõkan
sorunlarõ sõraya koyma olanağõ vermiyor. Bu her şeyin birbirini etkilediği yapõda, sorunlarõ bir
bütün halinde kavrayamadõğõmõz zaman, doğru çözümleri üretmemiz mümkün değil. Eş
zamanlõ ve çok bilinmeyenli bir dizi denklemi birarada çözmek zorundayõz. Siyaset de bunu
gerçekleştirme sanatõ değil mi zaten?
Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu reformlarõn gerçekleştirildiği ve bu sanatõn gerektiği gibi icra
edildiği günlere bir an önce kavuşma umuduyla, hepinizi bir kez daha saygõyla selamlõyorum.
Sabrõnõz için teşekkür ederim.
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