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Sayõn Başkan, değerli üyeler, değerli basõn mensuplarõ
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlõk Divanõ adõna hepinizi saygõyla selamlõyorum.
Bir önceki genel kurulumuzdan bu yana bir yõla sõğmayacak gelişmeler yaşadõk. Ülke olarak,
yalnõzca temel ekonomik sorunlarõmõzõn çözümü ile ilgili çabalara yoğunlaşmadõk, aynõ
zamanda, siyasette ve dõş politikada kritik gelişmelerle başetmek zorunda kaldõk.
2002 başõndaki genel kurulumuzda, geçtiğimiz yõlõn gündemini şöyle saptamõştõk:
-

Ekonomide orta vadeli bir gelişme stratejisini devreye sokarak, sürdürülebilir
büyümeye geçiş için gerekli adõmlarõn hõzla atõlmasõ;
Siyasal sistemimiz daha demokratik, daha saygõn, kendini yenileyebilen, istikrarlõ bir
yapõya kavuşturulmasõ;
Avrupa Birliği ile yõl sonunda müzakerelere başlayacak şekilde, Kopenhag Kriterleri
ile AB müktesebatõ konusunda mesafe kaydedilmesi...

Bu üç temel konu ve 2001’de atõlan reform adõmlarõnõn 2002’deki uygulamalarõ, geçen
yõlõn TÜSİAD programõnõn temel taşlarõnõ oluşturdu.
Koalisyon hükümetinin işbaşõnda olduğu dönemde ortaya koyduğumuz bu gündem ve çalõşma
programõ, sözkonusu hükümete verdiğimiz desteğin nedenlerini de ortaya koyuyordu. Siyasal
reformlardan çok umutlu olmasak da, yapõsal dönüşüm programõnõn hayata geçirilmesi ve AB
sürecinin gereklerinin yerine getirilmesi konusunda iyimserdik.
Sözkonusu desteği verirken, eleştirilerimizi kamuoyu önünde gerçekleştirme yönünde
2001’de dile getirdiğimiz prensibi 2002’de de uyguladõk. Eksik ve yanlõş gördüğümüz her
hususu dile getirdik, proaktif davranarak uyarõlarõmõzõ yaptõk.
Bu dönemde yüzümüz içeriye olduğu kadar dõşarõya da dönüktü. TÜSİAD’õn yurt dõşõnda
gerçekleştirdiği lobi çalõşmasõ o kadar güçlü oldu ki, bu AB’nin dahi dikkatini çekti. AB’nin
MEDA programõ çerçevesinde Akdeniz bölgesi özel sektör kuruluşlarõna verilen seminerler
dizisinde “lobicilik” konusunu TÜSİAD’õn işlemesi teklif edildi.
Koalisyon hükümetinden 2002 yõlõndaki beklentilerimiz, sõnõrlõ ölçüde gerçekleşebildi.
Mali disiplinin sağlanmasõ yönünde olumlu gelişmeler yaşandõ. Bankacõlõk sektöründe uzun
yõllarõn birikimi olan sorunlarõn çözülmesi açõsõndan önemli adõmlar atõldõ. Yapõsal reformlar
yavaş da olsa sürdürüldü. Enflasyonun aşağõ çekilmesi, ihracatõn artõrõlmasõ olumlu gelişmeler
olarak kayda geçti. En temel sorunlarõmõzdan olan borç stokunun GSMH’ya oranõ gerilemeye
başladõ.
Ancak, koalisyon hükümeti, kritik konularõ gündemine aldõkça, iç uyumunu kaybetmeye
başladõ. Siyasi partiler ve seçim yasasõnõn değiştirilmesi konusu gündeme hiç gelememişti.
Demokratik standartlarõmõzõn yükseltilmesi için ihtiyaç duyulan düzenlemeler, koalisyon
hükümeti içinde uzlaşmanõn sağlanamadõğõ önemli konulardan biri oldu. Çõkan tartõşma,
ulusal bir program olarak kabul görmüş olan AB üyeliği sürecinde koalisyonun birlik içinde
hareket edemeyeceğini ortaya koydu. Ankara kilitlendi.
Yaza girerken, erken seçim, ülke gündemini belirleyen faktör haline geldi.

2

Aslõnda erken seçimin ilk kez telaffuz edilmesi 2002’nin ilkbaharõnda sözkonusu olmuştu.
TÜSİAD olarak o dönemde bu yaklaşõma karşõ çõktõk. Çünkü seçimin, zorlukla tesis edilmeye
çalõşõlan dengeleri bozacağõna kesin gözüyle bakõyorduk.
Koalisyon hükümetinin iç uyumunu kaybederek, tamamen tõkanma noktasõna gelmesinden
sonra ise, bu kez parlamento içinde geniş bir uzlaşmaya dayanan erken seçim düşüncesini
destekledik. Çünkü, ülkenin en kritik dönemlerinden birinde, siyaset sahnesinde yaşanan
tõkanõklõğõn, ancak, meşruiyetini tazelemiş bir parlamentoyla ve hükümetle açõlabileceğine
inanõyorduk.
Seçim sath-õ mailine girildikten sonra, parlamentonun taktirle karşõladõğõmõz bir hamle
yaparak demokratik standartlarõmõzõn yükseltilmesi doğrultusunda bazõ Anayasal
değişiklikleri gerçekleştirmesinin ardõndan bir siyasal dönem daha kapanmõş oldu ve 3
Ağustos - 3 Kasõm arasõndaki süre seçim hazõrlõklarõna hasredildi.
TÜSİAD, 4 Kasõm’da, Adalet ve Kalkõnma Partisi’ni seçim başarõsõndan dolayõ kutlarken,
Türkiye’yi yönetecek hükümetin gözönüne almasõ gereken üç temel konu bulunduğuna dikkat
çekti:
-

Cumhuriyetimizin temel ilkelerinin ve yönetim kurallarõnõn titizlikle gözetilmesi;
Makroekonomik istikrarõn güçlendirilmesi amacõyla Uluslararasõ Para Fonu (IMF) ile
yapõlmõş olan anlaşma çerçevesindeki uygulanmalara devam edilerek yapõsal
ekonomik reformlarõn tamamlanmasõ;
Türk toplumunun geniş bir kesimi tarafõndan benimsenen bir ulusal politika olan AB
tam üyelik hedefinin gerektirdiği yasal ve kurumsal reformlarõn sürdürülmesi...

Kõsacasõ, yeni hükümetin, ülkeye hizmet için yeni gündem yaratma arayõşõna girmeden önce,
mevcut gündemin hakkõndan başarõyla gelmesi gerekiyordu.
Aynõ bildiride dikkat çektiğimiz iki önemli husus daha vardõ: Tek parti iktidarõnõn,
ekonominin gereği olan cesur kararlarõ popülizmden uzak bir biçimde alabilmeye
imkan sağlamasõ ve kamuoyu tepkilerinin demokrasinin sağlõklõ bir şekilde işlemesinin
vazgeçilmez şartõ olduğu...
Dikkat çektiğimiz konularõn ne kadar isabetli olduğu kõsa süre içinde ortaya çõktõ.
Yönetimin zirvesinde bir gerginlik ortaya çõktõğõnda, TÜSİAD olarak tutumumuz, konunun
gündemde kalmasõna katkõda bulunmamaktõ. Buna karşõlõk, istikrar ve yeniden yapõlanma
programõ ile ilgili çelişik yaklaşõmlarla beslenen kararsõz görüntü ve piyasalarda görülen
tedirginlik bu konuya dikkat çekmemizi gerekli kõldõ.
Hükümetin gelir yaratma ve dengesizlikleri giderme konusundaki istekliliğini saygõyla
karşõlamakla birlikte, Türkiye’nin geride bõrakabilmek için büyük fedakarlõklara katlandõğõ
popülist uygulamalarõ yeniden gündeme getiren girişimleri zaman, zemin ve yöntem açõsõndan
eleştirmek, “erken uyarõ” misyonumuzun doğal bir sonucuydu.
TÜSİAD’õn eleştirileri, hep birlikte içinde bulunduğumuz geminin, rotasõndan sapma
ihtimaline karşõdõr. Dikkatle incelenecek olursa, dõşardan değil, aksine son derece içerden
yapõlmõş değerlendirmelerdir.

3

İçerden sözcüğünün altõnõ kuvvetle çiziyorum. Çünkü, bizler de hükümet kadar bu
gündemin sahibiyiz. Bizler derken sadece iş dünyasõnõ kastetmiyorum. Toplumun tüm
kesimlerinin Türkiye’nin gündemiyle organik bir ilişkisi var. Irak ve Kõbrõs da dahil
olmak üzere, gündemimizdeki her konu, tek tek hepimizin gündelik hayatõnõ yakõndan
ilgilendiriyor.
Keşke biz de Avrupalõ meslektaşlarõmõz gibi, istikrarlõ bir ortamda, dar anlamõyla
yalnõzca kendi işlerimizle uğraşabilme lüksüne sahip olsak. İş geliştirme imkanlarõ,
verimlilik, sektörel çalõşmalar gibi konulara konsantre olabilsek. Ne yazõk ki
Türkiye’nin şartlarõ buna elvermiyor. Yaşadõğõmõz dönem her vatandaşõn, her sivil
toplum kuruluşunun aktif bir sorumluluk içinde davranmasõnõ zorunlu kõlõyor.
Toplumun da bu yönde beklentileri var.
Bir tarafta milli davamõz Kõbrõs, öte tarafta kapõmõza dayanmõş savaş varken, bu ortamda
güçlü bir ekonomiye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyarken, toplumsal uzlaşma ve
desteğin meclis çoğunluğu kadar önemli olduğu aşikardõr.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, Meclis’te sahip olunan büyük çoğunluk, öncelikle
sorumluluğun artmasõ anlamõna gelmektedir. Bu sorumluluk, toplumsal uzlaşma için,
münferit danõşma mekanizmalarõnõn yanõ sõra, kurumsal bir yapõnõn da işletilmesini gerektirir.
Avrupa’da hükümetlerin en önemli danõşma mekanizmalarõndan biri olan Ekonomik ve
Sosyal Konsey’in yapõlandõrõlmasõ ve işlevi işçi-işveren ilişkileriyle sõnõrlanmadan etkin
biçimde çalõştõrõlmasõ bu açõdan büyük önem taşõmaktadõr.
Kurumsal danõşma mekanizmalarõ, gündemdeki yapay kaymalarõn ya da kõsa vade - orta ve
uzun vade çelişkilerinin önüne geçmek açõsõndan da önemlidir. Örneğin, 2003 yõlõ ile birlikte
AB ilişkileri bir anda Türkiye’nin gündeminden düşmüştür. Oysa çalõşmalar, mevcut
ilerlemeleri geliştirecek şekilde sürdürülmelidir. Aleyhimize gibi gözüken 2004 tarihi, aradaki
zaman akõllõca kullanõlarak, müzakereleri daha hõzlõ sonuçlandõracak hazõrlõklarla lehimize
çevrilebilir.
Değerli üyeler,
TÜSİAD, Türkiye’nin gelişmiş batõ uygarlõklarõ arasõnda yerini almasõ için çalõşan bir misyon
kuruluşudur. Bu misyonu, kimi zaman üyelerinin günlük çõkarlarõyla ters düşme pahasõna,
ulusal bir dava seviyesinde ele aldõğõnõ bugüne kadar defalarca kanõtlamõştõr. Bu çerçevede
görüş üretmek ve görüşlerini kamuoyuyla paylaşmak, bu suretle hükümetlerin ve Türkiye’nin
başarõsõna katkõda bulunmak derneğimizin ana görevlerinden biridir. Bu görevi aynõ
duyarlõlõkla 2003 yõlõnda da sürdürmek niyetindeyiz.
Hepinizi bir kez daha saygõyla selamlõyorum.
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