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Mardin ilinin çok değerli yöneticileri, Türkiye SİAD Platformu’nun değerli başkanlarõ, sayõn
konuklar, değerli basõn mensuplarõ,
TÜSİAD adõna hepinizi saygõyla selamlõyorum. Aralõk ayõnda gerçekleştireceğimiz zirvenin
hazõrlõklarõnõ ve genel ekonomik-siyasi durumu gözden geçirmek üzere Mardin’de bir araya
gelmiş olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu toplantõyõ
gerçekleştiren Mardin Sanayici ve İşadamlarõ Derneği MARSİAD’a, Başkanlarõ Şehmuz
Duyan’õn şahsõnda sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Bugün, ekonominin mevcut ve 2003’teki muhtemel durumu üzerinde duracağõz. Bunu
yaparken, Türkiye’nin istikrarlõ bir gelişme çizgisine kavuşmasõ için zorunlu olduğuna
inandõğõmõz AB ile ilişkiler ve Kõbrõs meselesine de değineceğiz.
Ülkemizin seçim atmosferine girmesiyle birlikte, dikkatler ekonomiden uzaklaştõ. Az da olsa
ekonomiyle ilgili söz sarf edenlerin de, geçirmekte olduğumuz bu çok kritik süreci yeterli
hassasiyetle değerlendirmedikleri açõkça görülüyor. İfadelerin en hafifi IMF ile yeniden
pazarlõğõ gündeme getiriyor. Bu hayali pazarlõkta Türkiye’nin elinde hangi kozlar olduğunu
anlamak ise mümkün değil.
Oysa ekonominin içinde bulunduğu hassas durum tümüyle aşõlabilmiş değil. Bu yüzden de,
geçmiş dönemde temel ilkeleri ortaya konmuş olan programõn titizlikle sürdürülmesi
zorunluluğu hala var.
Bu düşüncemizi biraz açmak istiyorum:
Uygulanan programõn bir sonucu olarak ekonominin daha önceki dönemlere kõyasla seçim
ekonomisine duyarlõlõğõnõn azaldõğõ doğrudur. Öte yandan mali piyasalardaki göreli istikrarõn
ve yõlõn ikinci çeyreğinde yakalanan çok hõzlõ büyümenin arkasõnda, programõn ciddi olumlu
etkilerinin olduğu da açõktõr.
Ancak göz ardõ edilmemesi gereken çok önemli bir nokta var: 2002 yõlõnõn ikinci üç aylõk
döneminde GSMH’da gözlenen yüzde 8.8’lik artõş büyük ölçüde stok artõşlarõna bağlõdõr.
Dolayõsõyla henüz gerçek anlamda büyüme sürecinin başladõğõnõ söylemek mümkün değildir.
Neyi söylemek mümkündür? Bu stoklar, olumlu bir beklentinin ifadesidir. Zaten mali
piyasalarda sağlanmõş olan göreli istikrar ortamõ da olumlu beklentilerin bir ifadesiydi.
Son günlerde siyaset sahnesinde yaşanan çalkantõlar, mali piyasalardaki istikrarõn bir gün
içinde nasõl yerle bir edilebileceğini bize gösterdi. Hiç kuşkunuz olmasõn, “az zamanda çok ve
büyük sarsõntõlar” yaratma becerisine sahip siyasetçilerimiz, büyümeyi hõzlandõran olumlu
beklentileri de, elbirliğiyle bir gecede yerle bir edebilirler. Örneğin seçimlerin ertelenmesi,
ekonomide böyle kaotik denebilecek sarsõntõlar yaratacaktõr.
Asõl dile getirmeye çalõştõğõmõz şudur: Eğer ekonomide hala bir anda çok büyük çalkantõlar
yaşanabiliyorsa, bu bize makroekonomik dengelerin hassasiyetini, kõrõlganlõğõnõ koruduğunu,
istikrar sürecinin tamamlanmasõ için hala çok zamana ihtiyacõmõz olduğunu gösterir.
Daha düne kadar, seçimle ortaya çõkan siyasi belirsizliğin 2002 rakamlarõ üzerindeki olumsuz
etkisinin nispeten sõnõrlõ kalarak, dengelerde fazla bir değişiklik yaratmayacağõnõ gönül
rahatlõğõyla söylüyorduk. Hatta seçim kararõnõn alõnmõş olmasõnõn mali piyasalarõ olumlu
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etkilediğini de gördük. Ancak son yaşadõğõmõz olaylar her türlü sürprize hazõr olmamõz
gerektiğini bize gösteriyor ve tedirginliğimizi artõrõyor. Endişemiz esas olarak 2003 üzerinde
yoğunlaşõyor
2003 için belirlenmiş olan, büyüme, bütçe ve enflasyon hedeflerinden uzaklaşõlmasõ, kamu
kesimi reformundaki gecikmeler ve program dõşõ uygulamalar, önce kamu maliyesini,
beraberinde resesyondan çõkõşõ olumsuz etkileyecektir. Bir kez daha ülkenin üretim
potansiyeli kaybolacak ve Türkiye’nin 2003-2005 dönemi için arzuladõğõ yapõsal dönüşümün
gerçekleşmesi imkansõz hale gelecektir.
Dolayõsõyla, ekonomi politikalarõnda, çok hassas, esnek, etkin ve sağlam bir yönetim anlayõşõ
ihtiyacõ daha da artmõştõr. Siyaset sahnesinde ülke çõkarlarõ doğrultusunda sağduyuyla
düşünebilen kimsenin kalmadõğõna inanmaya başladõğõmõz bu günlerde tek umudumuz,
ekonomi bürokrasisinin piyasalarõ çok yakõndan izlemesi, doğru zamanlamalar ve doğru
politika araçlarõyla ekonomiyi yönetmesi, 2003 yõlõnda ödenecek faturayõ kontrol altõnda
tutmaya çalõşmasõdõr.
Bir çelişki gibi görünse de, çözümün siyaset içinde bulunacağõndan umudumuzu kesemeyiz.
Bu yüzden de tüm siyasi partileri muhatap alarak uyarõlarõmõzõ yapmakla kendimizi yükümlü
hissediyoruz.
Seçim öncesi dönemde olduğu gibi, seçim sonrasõnda uygulanacak politikalarõn da temel
yörüngesini, Stand-By anlaşmasõnõn uygulanmasõna devam edilmesi oluşturmalõdõr. Bu, parti
ayrõmõ gözetmeksizin, iktidara gelecek veya iktidarõ paylaşaca
her siyasi düşüncenin dikkatle izlemesi gereken ulusal bir rotadõr.
IMF anlaşmasõ çerçevesinde belirlenmiş olan hedeflerin tutturulmasõna dikkat edilmeli, gerek
performans kriterleri gerekse yapõsal kriterler yerine getirilmelidir. AB adaylõk sürecinde
gelinen aşama da dikkate alõnarak, seçim sonrasõnda Türkiye ekonomisinin AB ekonomisi ile
uyumlulaştõrõlmasõ çalõşmalarõna hõz verilmelidir.
Bu çerçevede, kõsa ve uzun vadeli ekonomi politikasõ önceliklerinin kesiştiği alanlar kamu
maliyesi ve para politikasõdõr: Kamu açõklarõnõn ve borç stokunun kalõcõ olarak azaltõlmasõ ve
enflasyonun düşürülmesi, Türkiye’nin zaman kaybedemeyeceği iki politika önceliğidir.
Enflasyon oranõ kalõcõ olarak düşürülürken sürdürülebilir ve başarõlõ bir büyüme
performansõnõn yakalanabilmesi için çalõşmalarõn hõzlandõrõlmasõ gerekir.
Özellikle, yatõrõm ortamõnõn iyileştirilmesi, dünya fiyatlarõnda enerji ve girdi sağlanmasõ,
işgücü piyasalarõnda esnekliğin artõrõlmasõ, istihdam üzerindeki vergilerin azaltõlmasõ, yatõrõm
ve ihracat artõşõ yoluyla reel ücret ve istihdam artõşõ sağlayacaktõr.
Sayõn Başkanlar,
Tõpkõ ekonomide olduğu gibi, AB konusunda da izlenmesi gereken ulusal bir rota var.
Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, Türkiye’nin tarihi, coğrafi ve ekonomik ortağõ
AB’dir. AB üyeliği Türkiye’nin refah düzeyine ve demokratik standartlarõna önemli
katkõlarda bulunacaktõr. Türkiye için AB üyeliği, sadece kişi başõna düşen milli gelirin
yükselmesi değil, aynõ zamanda makroekonomik istikrarõn da sağlanmasõ anlamõna gelecektir.
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3 Ağustos tarihli AB’ye uyum paketi, önceki diğer düzenlemelerle birlikte, Türkiye’yi ilk
defa, tam üyelik sürecinde AB ile ciddi bir müzakere noktasõna getirmiştir. Türkiye’deki
ekonomik ve siyasal reform sürecinin ilerlemesi için AB tarafõndan makul bir takvimin
sunulmasõ kritik önemdedir. Yõl sonuna kadar AB'nin Türkiye'ye bir tarih vermesi,
uluslararasõ piyasalarda Türkiye açõsõndan güven artõrõcõ bir unsur olacak ve dõş yatõrõmlara
ivme kazandõracaktõr. Türkiye krizden kalõcõ biçimde çõkabilmek için buna büyük ihtiyaç
duymaktadõr.
Burada AB’nin dikkate almasõ gereken çok önemli bir nokta ortaya çõkmaktadõr:
Türkiye, ulusal düzeydeki hassas dengelere karşõn, AB üyeliği için gerekli siyasi kriterlerin
yerine getirilmesi açõsõndan umulmadõk bir aşama kaydetmiştir. AB ile üyelik müzakerelerine
başlanmasõnõ talep etmek en doğal hakkõmõzdõr. Bu aşamada, AB tarafõnõn bir takõm ek
talepleri öne sürmesi, Türkiye’deki AB karşõtlarõnõn elini güçlendirecek ve ülkedeki hassas
dengeleri geri çevrilemeyecek bir şekilde bozabilecektir.
Bu gerçeğin belli ölçülerde görülmeye başlanmõş olduğunu Sayõn Verheugen’in son
sözlerinden çõkarmak mümkündür. Ancak bununla yetinilmemeli ve AB ülkelerine yönelik
yoğun bir bilgilendirme kampanyasõ ile Türkiye’nin müzakere tarihi almasõnõn AB-Türkiye
ilişkileri açõsõndan önemi anlatõlmalõdõr.
Öte yandan bizim de, üzerimize düşen tüm yükümlülükleri tamamladõğõmõz ve AB üyeliğinin
kõsa süre içinde kendiliğinden gerçekleşeceği gibi bir yanõlgõya düşmememiz gerekir. Yapõlan
Anayasal ve yasal değişikliklerin uygulamaya geçirilmesi en önemli gereklilik olarak hala
önümüzde duruyor. Ayrõca, siyasi kriterlerin tamamõnõn karşõlanmasõ için hukuk devleti, ifade
özgürlüğü ve kollektif özgürlükler alanlarõnda yapõlmasõ gereken bazõ düzenlemeler hala
sõrasõnõ bekliyor. Bunlar seçimlerden sonra göreve gelecek hükümetin en öncelikli gündem
maddesi olmalõdõr.
AB ile bütünleşme ülkemizin ulusal siyaseti niteliğini kazanmõştõr. AB dõşõnda kalmõş bir
Türkiye’nin yurttaşlarõna istikrarlõ ve yaşam düzeyi yüksek bir gelecek sunma imkanõnõn
zorlaşacağõ gerçeği tüm siyasal partilerce görülmelidir.
Türkiye’nin bu yönde ilerlemesini önleme çabalarõ halkõn %70’inin taleplerine ters
düşmektedir. Seçim propagandalarõna malzeme yapma uğruna, Türkiye’yi karanlõğa
sürüklemeye kimsenin hakkõ yoktur.
Sayõn Başkanlar,
6 Eylül tarihinde Paris’de yapõlan görüşmelerle Kõbrõs sorunu bir kez daha gündemdeki yerini
hatõrlatmõştõr. Ne yazõk ki, bu sorunumuz da seçim ortamõnõn her gün yükselen gürültüsü
içinde kamuoyunun geniş bir kesimine ulaşamadan kalmõştõr.
Kõbrõs sorununda bir çözüme kavuşma gereği ile Türkiye’nin AB’den müzakere tarihi almasõ
arasõnda bir bağlantõ kurmak mümkün değildir. Böyle bir bağlantõ yoktur.
Ancak, Kõbrõs’taki gelişmeler, kendi başõna, Türkiye’nin AB üyeliği yolunda ilerlemesinin
önünde engel teşkil edebilecek bir dinamiğe ve güce sahiptir. Bu yönden bakõldõğõnda Kõbrõs,
Türkiye’nin geleceğini belirleyecek en önemli konulardan biri olarak karşõmõzda durmaktadõr.
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Her şeyden önce, Kõbrõs’õn AB üyeliğinin, iki tarafõn kabul edeceği bir çözüm bulunmaksõzõn
gerçekleşmesi halinde, bu gelişmeden tüm taraflarõn olumsuz etkileneceğinin altõnõ çizmek
gerekmektedir. Bir çözüm için gerekli çerçeve, Gali Fikirler Dizisi’nde mevcuttur. Öte
yandan, müzakere masasõnõn üzerinde, KKTC tarafõndan hazõrlanmõş olan ve Gali Fikirler
Dizisi’nin çizdiği çerçeveyi güncelleştirerek büyük ölçüde koruyan kapsamlõ bir öneri
bulunmaktadõr.
Şimdi yapõlmasõ gereken, AB ülkelerinde çok ciddi bir bilgilendirme atağõ başlatarak,
çözümsüz bir Kõbrõs’õn AB-Türkiye ilişkilerinden başlayarak Akdeniz’de, Avrupa’da ve hatta
tüm dünyada istikrarsõzlõğõ artõracağõnõ anlatmaktõr.
Burada, KKTC’deki sivil toplum örgütlerinin 9 Ağustos 2002 tarihinde hazõrlamõş olduklarõ,
“Kõbrõs’ta Çözüm ve AB Üyeliği” konusunda “Kõbrõs Türk Sivil Toplumunun Ortak
Vizyonu” başlõklõ bildirisine de değinmek istiyorum. Bu bildiri hem içeriği, hem de
arkasõndaki toplumsal destek nedeniyle fevkalade önemlidir. Kõbrõs Türk toplumunun çözüm
arayõşõna Türkiye’nin kayõtsõz kalmasõ mümkün değildir. Bir başka deyişle, Türkiye, can ve
mal güvenliklerini sağlamak amacõyla uğurlarõna askeri harekat gerçekleştirdiği insanlarõn
iradelerini dikkate almak ve onlara rağmen hareket eden bir duruma düşmemek zorundadõr.
Kaldõ ki çözüm konusunda esneklik gösterilmesini isteyenlerin hiçbiri, Kõbrõs Türk
toplumunun ve Türkiye’nin asli çõkarlarõyla çatõşan bir talebi dile getirmemektedir. Esneklik
teslimiyet demek değildir. Çözüm arayõşõ, güçlü müzakereyi dõşlamaz.
Değerli Başkanlar,
Burada ulusal sorun olarak gördüğümüz ve öncelikle dile getirmenin yararõna inandõğõmõz üç
temel konuyu ele aldõk. Her üçü de Türkiye’nin geleceğine ipotek koyma gücüne sahip
konulardõr. Gerek kalõcõ ekonomik istikrarõn sağlanmasõ, gerek AB ile tam üyelik
müzakerelerine geçilmesi, gerekse Kõbrõs sorununun çözülmesi konusunda “yüzdük yüzdük
kuyruğuna geldik” diye düşündüğümüz çok kritik bir noktadayõz.
Güçlü, tutarlõ, ne yaptõğõnõ bilen, dünyayla barõşõk bir hükümetin Türkiye’yi uçurabileceği bir
noktadayõz aslõnda. Böyle bir hükümete, bölgeyi baştan başa yangõn yerine çevirecek bir Irak
savaşõ sõrasõnda da şiddetle ihtiyacõmõz olduğunu söylemeye bilmem gerek var mõ?
Daha, eğitimden, sağlõktan, verimli devletten, bilgi toplumundan söz edemedik. Bunlar da
yarõnõn değil bugünün konularõ...
Peki, böyle bir tablo ortadayken, bu kadar çok sorunumuz varken siyasetçilerimiz ne
yapõyorlar? Seçim hesaplarõ uğruna, artõk alõştõğõmõz ama kabullenmediğimiz ve bu şekilde
sürmesini istemediğimiz sorumsuzluk örneklerini bize büyük bir pişkinlikle sunmaya devam
ediyorlar.
Biri, Türkiye’nin AB’ye bu kadar yaklaştõğõ bir noktada, kendisini kurtarmak için Türkiye’yi
yani çocuklarõmõzõn geleceğini feda edebiliyor. Bir başkasõ hiçbir tutarlõlõk kaygõsõ olmadan
bir gün seçimden yana ertesi gün seçime karşõ tavõr alabiliyor. Bir diğeri iki ay için dahi olsa
başbakan olma arzusunu gizlemeye çalõşarak her değişen oyunda kendine bir rol bulmaya
çalõşõyor. Her biri, bir diğerinin oyununu bozmak için yeni oyunlar sergiliyor. Milletvekili
seçilemeyeceğini anlayanlar çareyi seçimleri iptal ettirmekte buluyor. Seçmenin verdiği
vekalete ihanet ederek bir partiden ötekine fütursuzca geçebiliyorlar.
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Kõsacasõ ulusal meseleler etrafõnda değil dar siyasi çõkarlar etrafõnda stratejiler kuruluyor. Bu
stratejileri hayata geçirebilmek için her gün yeni oyunlar tezgahlanõyor. Bu ortamda asgari
siyasi ahlakõn yakõnõndan bile geçemiyoruz.
Seçmenin ibretle izlediği bu siyaset kurumu, Türk insanõnõn istihdam, hayat standardõ artõşõ,
eğitim, sağlõk, bilgi toplumu, hukuk devleti, AB’ne uyum gibi beklentilerine tercüman
olabilecek bir yapõ göstermiyor. Siyasi aktörlerin çoğunluğuna tek bir refleks egemen olmuş
durumda: Her ne pahasõna olursa olsun konumunu kaybetmemek ya da bu konumu yeniden
kazanmak...
Kamu görevi yapan herkesin, en başta siyasi aktörlerin, bütün davranõşlarõ ile topluma örnek
olmalarõ, kararlarõnõ verirken yalnõzca kamu çõkarlarõnõ gözetmeleri gerekir. Konumunu
koruma güdüsüyle hareket etmek de dahil olmak üzere, kişisel çõkarlar peşinde koşarak
siyaset yapmak, siyasi yozlaşmanõn en temel göstergesidir.
Son yõllarda Türkiye’de siyaset kurumunun ciddi bir güven ve itibar kaybõna maruz kaldõğõ
herkesçe bilinmektedir. Seçmenin siyasal davranõşõnõ büyük ölçüde bu tarz siyasete duyulan
tepki şekillendirmektedir.
Hal böyleyken, siyaset kurumunu bugünkünden daha da bulaşõk bir çamurun içine çekmeye
kimsenin hakkõ yoktur. Ülkenin bu kuruma, bu kurum içinde üretilecek çözümlere ihtiyacõ
vardõr. İnanõyoruz ki, sonuçlarõ ne olursa olsun, sağlõklõ bir seçim yapmõş olmak bile, siyaset
kurumunun üzerindeki kir tabakasõnõ bir ölçüde kaldõracaktõr.
Seçimin ve hükümet hesaplarõnõn etrafõnda binbir entrikanõn çevrildiği bir ortamda, dile
getirdiğimiz görüş ve düşüncelerin muhatabõnõn olmadõğõ düşünülebilir. Oysa biz TÜSİAD
olarak, bu görüşlerin her siyasi parti içinde sağduyulu muhataplarõnõ bulacağõna inanmaya
devam ediyoruz. Hiçbir siyasi parti, vatandaşõnõn isteklerine rağmen siyaset yapamaz.
Yapmaya kalkan, er ya da geç siyaset sahnesinden silinir. Siyaseti bu çamurdan yine
sağduyulu, gerçekten kamu görevi yapan siyasetçi arõndõracaktõr.
Beni dinleme sabrõnõ gösterdiğiniz için teşekkür ediyor, hepinizi bir kez daha saygõyla
selamlõyorum...
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