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Değerli üyeler, değerli konuklar, sayõn basõn mensuplarõ,
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlõk Divanõ adõna hepinizi saygõyla selamlõyorum.
Son günlerde, döviz ve faizdeki tõrmanõşõn yarattõğõ moral bozukluğu, uyumlu ve istikrarlõ
yönetim ile ekonomik programõn devamlõlõğõ konusundaki endişeler, programõn olumlu
sonuçlarõnõ almaya başladõğõmõzda beliren umudu gölgeler hale geldi.
Türk insanõnõn Avrupa Birliği konusundaki istekli tutumunun ve toplum içinde başlayan sağlõklõ
tartõşmanõn yarattõğõ olumlu hava da, siyaset meydanõndaki hesaplarõn ulusal çõkarlarõn önüne
geçerek uzlaşmayõ engellemesiyle etkisini yitirmeye başladõ.
Kuşkusuz bu iki gelişmenin birbiriyle çok sõkõ bir bağõ var. Dövizin ve faizin yükselişinin
nedenlerinin siyasi kaygõlar olduğu açõkça ortada. Bu kaygõlar, başbakanõmõzõn sağlõk
sorunlarõnõn reform sürecini ve AB konusundaki uzlaşmayõ etkileyeceği yönündeki izlenimlerle
arttõ.
Öyle anlaşõlõyor ki, Türkiye’nin reformlara olan ihtiyacõnõn, iç borçlarõn çevrilmesi için IMF
kredilerini kesintisiz alabilme dürtüsünden çok daha derin temelleri olduğunu, onca çabamõza
rağmen anlatamamõşõz.
İzninizle bugün, bu derin temelleri bir kez daha gözler önüne sermek istiyorum.
TÜSİAD’õn, on yõlõ aşkõn bir süredir reform sözcüğünü dilinden düşürmemesinin arkasõnda,
dünyada gözlenen değişime Türkiye’nin ayak uyduramayabileceği kaygõsõ yatõyor. Bu değişimin
temelinde, küreselleşmeyle eş zamanlõ olarak gözlemlemeye başladõğõmõz, büyük ekonomik ve
siyasi birliklerin tüm ağõrlõğõyla dünya ekonomisinde yerlerini almalarõ yatmaktaydõ.
Sürece yakõndan bakõldõğõnda, bu birliklerin çekirdeklerini oluşturan, ABD ile Batõ ve Orta
Avrupa ülkelerinin, yapõlarõna daha dinamik unsurlarõ katma konusunda da ek bir çaba
gösterdikleri görüldü. Avrupa Birliği kapsamlõ bir genişleme programõ ilan ederken, ABD de
buna yanõt olarak, kendi cephesini Meksika ve Kanada ile güçlendirdi.
Avrupa Birliği’nin yeni ülkelerle genişleme yaklaşõmõ, bir uyum problemini beraberinde getirdi.
AB, 13 aday ülkeyi bünyesine katmaya çalõşõrken, onlardan kendi yapõsõna uyum sağlayacak bir
reformlar silsilesi uygulamaya başlamalarõnõ istedi. Bu reformlar, aday ülkeler için değişen dünya
koşullarõna ayak uydurabilmenin de temelini oluşturuyordu. Aday ülkelerin büyük bölümü bu
gerekliliği iyi kavradõ ve hõzlõ bir değişim sürecine girdi.
Oysa bu adaylardan biri olan Türkiye için durum tam tersine şekillendi. Türkiye’nin geleneksel
iktidar yapõlarõ, -ister değişime karşõ doğal direnç deyin, ister bilinmeyen korkusu veya iktidar
nimetlerinin etkisi deyin- toplumdan gelen değişim baskõsõnõn gereklerini yerine getirmeyi
sürekli erteleyen bir tutumu benimsediler.
İşte bu yüzden, Türkiye değişen paradigmalara uyum sağlayamadõ. Geri kalmõşlõk zincirini kõrõp
gelişmiş ülkeler arasõnda yerini alma yolunda ilerlemeyi bir türlü başaramadõ. Arkasõna sõğõnõlan

ana argüman, “Türkiye’nin özel koşullarõ” oldu. Oysa değişen dünyanõn rekabet koşullarõna ayak
uydurmamõz gerekiyordu.
Devlet, aksi yöndeki tüm çabalara rağmen, büyük ölçüde değişime ve denetime kapalõ,
irrasyonel, atõl ve verimsiz bir yapõ olarak kaldõ. Oysa bugün, ana gayesi topluma hizmet olan,
değişime ve denetime açõk daha açõk, yatay ilişkiye dayalõ, daha rasyonel ve verimli bir yapõya
ihtiyacõmõz var. Böyle bir yapõ içinde, bürokrasinin de memur zihniyetine saplanõp kalmasõ
kaçõnõlmazdõ. Oysa çağdaş bürokrasi, devletin memuru değil toplumun hizmetkarõ olmak
zorunda.
Siyasetçimiz, konjonktürel dalgalanmalarõn yarattõğõ fõrsatlarla kitlelere ulaşabildi. Oysa, bugün
çok daha açõk biçimde görebiliyoruz ki, bizim, kitlesel temsil gücüne sahip, orta ve uzun vadeli
programlarõyla farklõ kesimleri harekete geçirebilen siyasi yapõlara ihtiyacõmõz var.
Ülkeyi yönetmeyi hükümet kurabilmek, koalisyon terkipleri oluşturmak, seçim ittifaklarõ olarak
gördük hep. Yöneten demokrasiyi kurmayõ başaramadõk.
Böyle bir siyasi ortamda ekonomimiz, rekabeti bozup siyaseti finanse ederek her gün biraz daha
büyüyen kamu sektörünün ve devletin ihtiyaçlarõnõ karşõlamayõ ön planda tutan, dõş borca dayalõ
büyüme stratejisini terk edemedi. Yatõrõm iklimini iyileştirerek, doğrudan yabancõ sermaye
katkõsõyla sağlõklõ bir büyümeye geçemedi.
Sanayicimiz ise, yatõrõm ikliminin her gün biraz daha bozulduğu bir ortamda ayakta kalma
mücadelesi verirken, mevcut yapõnõn elverdiği esneklik ölçüsünde dõş pazarlarda başarõlar elde
etti. Ama rekabet gücü artõşõnõ sağlayacak yeni ortaklõklar geliştirme, sürdürülebilir büyümeye
verimlilik artõşõyla katkõda bulunma konusunda daha gidecek çok yolu var.
İnsanõmõz da, bu ortamda, günlük ekmeğini kazanma kaygõsõ içinde, başõ önüne eğik bir biçimde
varlõk mücadelesi vermeye başladõ. Oysa yaratõcõ, özgür, dõşa dönük bireylere en çok
ihtiyacõmõzõn olduğu bir dönemi yaşõyoruz. Bu dönem aynõ zamanda, değişimin dõşsal etkilerle
değil, toplum dinamikleriyle gerçekleşme dönemi olmalõ.
Özetleyecek olursak, ülkemiz, çağdaş dünyanõn talep ettiği paradigma değişikliğini, yapõ ve
zihniyet değişikliğini henüz gerçekleştiremedi.
İşte bu yüzden, son ekonomik program çerçevesinde girişilen reform hareketine siyasetin bakõşõ
ile iş dünyasõnõn bakõşõ arasõnda çok temel bir fark olduğunu söylüyoruz. Biz, ekonomik
programõn kapsamõ dahilinde uygulanan reformlarõ ve AB yolunda atõlacak adõmlarõ birarada
değerlendiriyor ve bunlarõ Türkiye’yi gelişmiş ülkeler seviyesine taşõyacak büyük bir değişim
programõ olarak görüyoruz.
Oysa hükümet kritik anlarda aldõğõ tavõrlarla, kõsa vadeli kaynak ihtiyacõnõ karşõlamayõ ön planda
tutarak, reformlara isteksiz ve pragmatik yaklaştõğõnõ ortaya koyuyor. Bu yüzden bazõ reformlarõ
yapmamakta veya ertelemekte beis görmüyor. Konunun bütünlüğü ile, bu reformlar aracõlõğõyla
Türkiye’yi yeni bir ekonomik ve toplumsal modele taşõmakla ilgilenmiyor. Diğer bir deyişle,
kendi iktidarõnõn geleceğiyle ilgilendiği kadar toplumun geleceğiyle ilgilenmiyor.

Biz ilgileniyoruz.
Çocuklarõmõzõn geleceğini güvence altõna alabilmek için, ülkemizde, çağdaş dünyanõn gereklerine
uygun yapõsal değişiklikleri gerçekleştirmek zorunda olduğumuzu biliyoruz.. Dünya koşullarõnõn
gerektirdiği bir büyüme modeline bir an önce geçmek zorundayõz.
Dünyada artõk büyüme modelleri, toplam faktör verimliliğinin büyümeye olan katkõsõnõn azami
seviyede tutulmaya çalõşõldõğõ sürdürülebilir yapõlar olarak tasarlanõyor. Yani, insan kalitesinin,
teknoloji transferi ve kullanõmõnõn, piyasa ekonomisinin kurumsal etkinliğinin büyümeye yaptõğõ
katkõnõn en üst seviyeye çõkarõlmasõ gerekiyor.
İnsan, teknoloji ve pazar faktörlerini birarada değerlendiren böyle bir büyüme modeli için mevcut
sermaye birikimimizin yeterli olmadõğõ ortadadõr. Şu anda yüzde 3’lük vasat bir büyümeyi bile
finanse edecek durumda değiliz. İşte bu yüzden yabancõ sermayeyi cezbedebilmek büyük önem
taşõmaktadõr.
AB üyeliği konusunda belirgin ilerlemeler sağlamanõn, bu aşamada somut olarak AB’den bir
müzakere tarihi alabilmenin önemi burada yatõyor. Avrupa pazarõnõ da dikkate alarak Türkiye’ye
yatõrõm yapacak olan yabancõ sermaye, AB üyeliği konusunda mesafe kat edildiğini gördüğünde,
siyasi ve ekonomik rejim riskleri, ihracat yapõlacak pazarda korumacõlõk ihtimalleri,
makroekonomik istikrarsõzlõk gibi konulardaki tereddütlerinden kurtulacaktõr.
Yeri gelmişken şu noktanõn altõnõ çizmekte de yarar görüyoruz: Türkiye’nin ulusal çõkarlarõnõn
korunmasõ, asõl müzakereler başladõktan sonra AB gündeminin birinci sõrasõna yükselecektir.
Çünkü pazarlõklar, adõ üzerinde, müzakere sürecinin konusudur. Kopenhag Kriterleri ise pazarlõk
konusu değildir. Önkoşuldur.
Değerli üyeler,
TÜSİAD olarak, bugüne kadar hiç bir zaman sadece ekonomik büyümeyi ve refahõ tek hedef
olarak önümüze koymadõk. Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlõk hedefi doğrultusunda, çoğulcu
demokrasinin, bireysel özgürlüklerin, hukuk devletinin ve rekabete dayalõ piyasa ekonomisinin
egemen olduğu bir toplumsal yapõya kavuşmak için mücadele ettik. Bu ilkelerimizi tüzüğümüze
geçirdik.
Bize göre, AB üyeliği için çalõşmak demek, AB’nin kabul ettiği evrensel değerleri benimsemek,
hukukun üstünlüğünü, ifade özgürlüğünü, farklõ yaşamlarõn, farklõ düşüncelerin bir arada var
olmasõnõ, şeffaf, halkõn denetimine ve katõlõmõna açõk bir devlet yapõsõnõ, verimli bir kamu
düzenini, bölgesel farklarõn en aza inmesini, rekabetçi piyasa ekonomisini sağlamak için çalõşmak
demektir.
Bizim modelimiz bu. Başka bir modeli olan varsa, bunu da memnuniyetle tartõşmaya hazõrõz.
Avrupa Birliği tartõşmasõ, Türkiye’de kendisi ve çocuklarõ için kimin nasõl bir gelecek tahayyül
ettiğini ortaya çõkartabilecek bir turnusol kağõdõ olma özelliğini taşõyor.

Bu konunun, “aciliyet” kaydõyla, gündemin birinci sõrasõnda yer almasõnõ talep etmekten vaz
geçmemiz mümkün değildir. AB konusunda bir türlü atamadõğõmõz adõmlar her alandaki
sorunlarõmõzõn çözümünü kilitleyen bir faktör haline gelmiş durumda. O kadar ki, mevcut siyasi
yapõnõn uzun süredir yaşadõğõ tõkanõklõğõ aşmasõ ve kendini yenilemesi de büyük ölçüde buna
bağlõ. Kõsacasõ bugün sağlanacak bir siyasal uzlaşma, ülkeyle birlikte siyaset kurumunun da
geleceğinin şekillenmesine büyük katkõda bulunacaktõr.
TÜSİAD bu süreçte, Türk insanõnõn gerçek özlemleri doğrultusunda, gelişmiş ülkeler arasõnda
yerini almõş çağdaş bir Türkiye için gereken toplumsal ve siyasal uzlaşmanõn sağlanmasõna var
gücüyle katkõda bulunmaya devam edecektir.
Beni sabõrla dinlediğiniz için teşekkür ediyor, hepinizi bir kez daha saygõyla selamlõyorum

