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Sayõn Başbakanõm, Sayõn Bakanlar, milletvekilleri,
Sayõn büyükelçiler,değerli konuklar
TÜSİAD’õn Almanya bürosunun açõlõşõ dolayõsõyla sizlere hitap etmekten onur duyuyorum.
Sizi temin ederim ki bu, günün son konuşmasõdõr. Zamanõnõzõ fazla almadan, birkaç noktada,
bazõ gerçeklere ve farklõ bakõş açõlarõna dikkatinizi çekmek istiyorum.
Bildiğiniz gibi Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili hem Türk kamuoyunda hem de
Avrupa kamuoyunda olumlu ve olumsuz yaklaşõmlar mevcut.
Türkiye tarafõndan bakõldõğõnda olumsuz veya kararsõz yaklaşõmlarõn iki temel faktörden
kaynaklandõğõ görülür: Bunlarõn birincisi değişim korkusudur. Değişim, ileriye doğru,
geliştirici ve sorun çözücü bir özellik taşõsa da, kimileri için konumunu kaybetmek, mevcut
statükonun sağladõğõ imkanlardan yoksun kalmak anlamõna gelebilir.
Olumsuz yaklaşõmlara yol açan ikinci temel faktör ise güven eksikliğidir. Bu güven
eksikliğini yaratan, belirlenen kurallar çerçevesinde hareket edildiğinde sözü edilen hedefe
varõlacağõ konusunda, Avrupa cephesinden ikna edici işaretlerin gelmemesidir. Ya da
gerçekten aynõ hedeften söz edip etmediğimiz konusundaki kuşkularõn aşõlamamasõdõr.
TÜSİAD, birinci faktörün, yani değişim korkusunun bertaraf edilmesinde, Türkiye’de
gerçekten aktif ve sonuç alõcõ bir rol oynamayõ başarmõştõr. Yõllardõr Türk kamuoyuna
değişimin kaçõnõlmazlõğõnõ anlatmaya çalõşõyoruz. AB yolunda yapõlmasõ gerekenlerle,
Türkiye’nin daha gelişmiş, daha müreffeh ve mutlu bir toplum olmasõ için yapõlmasõ
gerekenlerin aynõ şeyler olduğunu anlatõyoruz.
Son zamanlarda yaşadõğõmõz hõzlõ ve olumlu gelişmeler, TÜSİAD gibi pek çok sivil toplum
kuruluşunun, aydõnlarõn, akademisyenlerin, politikacõlarõn ve basõnõn bu yöndeki çabasõnõn
yarattõğõ birikimin sonucudur diyebiliriz.
İkinci faktörün ortadan kalkmasõ ise, büyük ölçüde Avrupa kamuoyunun Türkiye’ye
yaklaşõmõnõn değişmesine bağlõ. Türk sivil toplum örgütleri olarak bunu tek başõmõza
başaramayõz. Avrupalõ dostlarõmõzõn yardõmlarõna ihtiyacõmõz var.
Kuşkusuz bu noktada, Avrupa kamuoyunda konuya olumsuz yaklaşanlarõ ya da kararsõzlõk
geçirenleri, temelde neyin etkilediğine bakmak gerekiyor.
Bunu iki maddede toplamak mümkün. Birincisi, ekonomisi zayõf, demokrasisi gelişmemiş bir
ülkenin yükünü çekmeme arzusu olarak özetlenebilir. İkincisi ise, bir nüfus ve göç baskõsõnõn
yarattõğõ korku olarak nitelenebilir. Böyle bir korku olmasa, dinsel ve kültürel farklõlõklar da
bu ölçüde önemsenmeyecektir aslõnda...
Önce birinci maddeyi ele alalõm: Bugün Türkiye’ye baktõğõmõzda, değişim sürecine büyük bir
ivme kazandõrõlmõş olduğu görülmektedir. AB ile tam üyelik müzakerelerine başlayabilmek
için önkoşul olan Kopenhag siyasi kriterlerine geniş ölçüde uyan bir demokratik mevzuat
ortamõ ve uygulama kararlõlõğõnõ açõklõkla görmek mümkündür.
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Öte yandan, Türkiye ile 2004 yõlõnda müzakerelerin açõlmasõ demek, üyeliğe varana kadar
belli bir sürenin geçmesi demektir. Bu süre içinde Türkiye’nin mevcut ekonomik yapõda
kalmasõ ne kendi açõsõndan ne de müzakerelerin doğal bakõmõndan mümkün değildir.
Müzakerelerin başlamasõ ekonomik uyum sürecini hõzlandõracak bir faktör olacaktõr.
İkinci ve daha önemli noktaya gelince. Biliyorum tekrar olacak söyleyeceklerim. Fakat bu
konularõn AB kamuoyunda ne kadar sõk yer aldõğõnõ dikkate alarak mazur görün lütfen bu
tekrarõ:
Ne yazõk ki demografik verilerimiz AB kamuoyuna doğru yansõmamaktadõr. Avrupa’da
Türkiye’nin 100 milyonluk bir ülke olmaya doğru ilerlediği şeklinde yaygõn bir yanlõş inanç
vardõr. Oysa Türkiye’de nüfus artõşõ duracaktõr.
Güç meselesine gelince. Bu korku AB süreçleri bakõmõndan kendi içinde ciddi mantõk hatalarõ
barõndõrmaktadõr. Türkiye ekonomik kalkõnmasõnõ hõzlandõrmadan, siyasi istikrarõnõ
sağlamadan AB ile entegrasyona gidemeyecektir. Bunlarõ sağladõğõnda ise göç veren ülke
olmanõn maddi temeli ortadan kalkacaktõr.
Ayrõca, müzakere süreçleri bunun için vardõr ve taraflardan birine sorun yaratacak “serbest
dolaşõm” gibi bir konunun müzakereler sonunda bir geçiş dönemine bağlanmasõ doğaldõr.
Türkiye AB’ne sadece coğrafyasõnõn değil, ekonomisinin ve gelişen toplum yapõsõnõn stratejik
değerlerini de sunmaya hazõrlanmaktadõr.
Türkiye, dinamik ve girişimci bir yapõya ve büyük Pazar olanaklarõna sahiptir. Sosyal yapõmõz
hõzlõ bir dönüşüm içindedir. Her alanda önemli reformlar birbiri arkasõna gelmektedir.
8 yõllõk zorunlu eğitimle birlikte, okullaşma oranõ kõsa sürede ciddi biçimde artmõştõr. Zorunlu
eğitimin 12 yõla çõkartõlmasõ tartõşõlmaya başlanmõştõr ve bu reform projesi TÜSİAD
tarafõndan da desteklenmektedir.
Kredi kartõ kullanõmõndan, cep telefonuna kadar uzanan gelişmiş tüketim alõşkanlõklarõnõn
yayõlma hõzõ çok yüksektir. Bireysel emeklilik fonlarõnõn devreye girmesinin, mali piyasalara
orta vadede önemli bir derinlik kazandõrmasõ beklenmektedir.
Bir bütün olarak Türkiye’nin ekonomik ve sosyo-kültürel yapõsõ, batõ normlarõna uygun hõzlõ
bir gelişme çizgisi göstermektedir.
Meseleye bugünün penceresinden bakõldõğõnda, her iki tarafõn pesimistlerinin, ortada birinin
kazancõnõn diğerinin kaybõ haline geldiği sõfõr toplamlõ bir oyun olduğunu düşünmeleri
doğaldõr. Oysa yarõnõn penceresinden konuya yaklaştõğõmõzda, iki tarafõn da çõkarlarõnõ
maksimize ettiği, iki tarafõn da kazandõğõ bir çözümün mümkün olduğunu görebiliriz.
İhtiyacõmõz olan şey dinamik bir analizdir; birlikte yaşanacak sürecin dönüştürücü gücüne hak
ettiği değeri vermektir. Önemli olan Türkiye’yi bugün bulunduğu noktadan, sahip olduğu
potansiyelleri ortaklõk yararõna kullanabileceği bir noktaya getirmektir. Bu nedenle Türkiye
bu sorunlarõ çözmeye yönelik bir kurguya sahip olan müzakere sürecine bir an önce
başlamalõdõr.

2

1998 yõlõnda, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlõğõ yaparken, sayõn von Henkel
başkanlõğõndaki bir BDI heyetinin, sayõn Cumhurbaşkanõ Demirel ve sayõn Başbakan Yõlmaz
ile görüşmelerini sağlamõştõm. 1997 Lüksemburg Zirvesi sonucu dibe vuran Türkiye-AB
ilişkilerinin düzelmesinde Alman işadamlarõnõn bu ziyaretinin ve sonraki eforlarõnõn katkõsõnõ
en iyi bilenlerden biriyim. Benzeri bir katkõya bugün de ihtiyaç duyuyoruz.
Sadece kurumlarõn, şirketlerin değil bireylerin de, örneğin birçoğu şu anda bu salonda
bulunan, Almanya’da yerleşik Türk işadamlarõnõn da bu süreçte etkin olacağõndan eminiz.
Değerli konuklar bu akşam sizlerle, Türkiye’nin Avrupa’nõn evrensel ideallerine, siyasi
istikrarõna ve küresel ekonomik rekabet gücüne çok önemli katkõlar sağlayan bir AB ülkesi
olma yolunda kararlõlõkla ilerleyeceğine olan inancõmõzõ paylaşmak istedik.
Davetimize katõlarak bizi onurlandõrdõğõnõz için bir kez daha teşekkür ediyor, saygõlarõmõ
sunuyorum.
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