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Sayõn Başbakanõm,
Sayõn Bakanlar, Milletvekilleri, Büyükelçiler ve değerli konuklarõmõz,
TÜSİAD’õn Almanya bürosunun açõlõşõ vesilesiyle düzenlediğimiz bu toplantõya şeref
verdiğiniz için hepinize şükranlarõmõ sunarõm.
Modern Türkiye’nin kurucusu ve geçen yüzyõlõn en büyük devrimcilerinden Mustafa
Kemal Atatürk’ün de genç bir subay olarak kaldõğõ bu otelde bizimle birlikte
olduğunuz için mutluyuz. Bu, TÜSİAD olarak 45 yõllõk bir aradan sonra birleşen ve
kendini yeniden yaratmakta olan Berlin’e üçüncü gelişimiz.
Cumhuriyet’in ilk kuşaklarõndan pek çok değerli ismin eğitimini aldõğõ Berlin bizim
açõmõzdan hem tarih içinde hem de gelecekte çok önemli bir kent. Türkiye’nin en
önemli ticaret, yatõrõm ve turizm partneri olan Almanya’nõn başkenti. Sayõlarõ giderek
artan Türk kökenli Alman vatandaşlarõnõn yeni devletlerinin merkezi. Şekillenmekte
olan yeni Avrupa’nõn hem siyasi hem ekonomik açõdan en önde gelen merkezlerinden
birisi belki de birincisi. Almanya’nõn 21. Yüzyõla dönük dinamik ve yenilikçi yüzüyle
köklü tarihsel geçmişinin sentezi olan bu kent artõk aynõ zamanda bir dünya başkenti.
Türkiye de 21. Yüzyõlõn tanõmlanmasõna ve şekillenmesine katkõda bulunacak bir ülke
olduğu için TÜSİAD Berlin’de bir büro açmayõ istedi. Dr. Mehpare Bozyiğit
Kirschmann’õn yönetiminde, bu büronun iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin
derinleşmesine katkõda bulunacağõna eminiz. Ancak bunun ötesinde büromuz
Türkiye’nin kendisine tarihsel hedef diye belirlediği AB üyeliği yönündeki
gelişmeleri etkileme çabasõ içinde olacak.
AB’ye yönelik bugüne kadarki çalõşmalarõmõzda bizi yüreklendiren, yardõmlarõnõ ve
katkõlarõnõ esirgemeyen, yakõn işbirliği içinde olduğumuz UNICE bünyesindeki
ortağõmõz Alman işadamlarõnõn örgütü BDI’ye de içten teşekkürlerimizi sunuyorum.
Değerli konuklar,
Geçtiğimiz on yõl içinde TÜSİAD AB üyeliğinin Türkiye’deki en önde gelen
savunucusu oldu. Bu amaca yönelik olarak yaptõğõmõz çalõşmalar, söylediğimiz sözler
çok yankõ yaptõ. Yayõnlarõmõzda yapõlan öneriler, tartõşmaya açtõğõmõz fikirler,
savunduğumuz değerler ve dile getirdiğimiz talepler yüzünden çok kõnandõk.
Yõlmadõk, doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam ettik.
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Türkiye’nin

dünyaya

açõk

şirketlerinin,

girişimcilerinin,

aydõnlarõnõn,

sivil

toplumunun hafife alõnamayacak güçler olduğunu özellikle son iki yõl içinde
kanõtlama fõrsatõ bulduk. Artõk kimsenin Türkiye’de demokratik dinamikler cõlõzdõr ya
da yoktur diyemeyeceği bir toplumsal katõlõm siciline sahibiz.
AKP’nin Meclis’te büyük bir çoğunluga sahip olmasõ, kurduğu hükümetlerin
toplumun sesine kulak vererek AB sürecini sahiplenmesi de Türkiye açõsõndan ciddi
bir şanstõr.
Geçen bir buçuk yõl boyunca birbiri ardõna geçirdiği uyum paketleriyle Türkiye
Büyük

Millet

Meclisi

de

demokratikleşmenin

hõzlandõrõlmasõ

konusundaki

kararlõlõğõnõ gösterdi. Son iki buçuk yõldõr da zorlu bir ekonomik yeniden yapõlanma
çerçevesinde Türkiye ekonomisi istikrara kavuşmaya başladõ.
Bu reformlar Türkiye’de yalnõzca kanunlarõn değişmesiyle sõnõrlõ kalmayacak. Bir
zihniyet devrimini ve yeni bir siyasi yapõlanmayõ da beraberinde getirecek. Özellikle
son iki demokratik reform paketinin Meclis’ten geçmesiyle Türkiye’de siyasi yapõnõn
temel özellikleri değişmiştir.
Kopenhag siyasi kõstaslarõna geniş ölçüde uyan bir mevzuat ortamõ artõk mevcuttur.
Hepsinden önemlisi reformlarõn hayata geçirilmesi konusunda ciddi bir kararlõlõk
gözlemliyoruz. Bir bakõma TÜSİAD’õn bugüne dek savunduğu her şey gerçekleşti.
Ancak bizim işimiz bitmedi.
Reformlarõn kağõt üzerinde kalmamasõ, uygulamaya yeni zihniyetin yansõmasõ için
gerektiğinde uyarõlarõmõzõ yapacağõz. Programõn sahiplerinden birisi olduğumuzu
unutmayacağõz, sivil toplum olarak süreci denetleyeceğiz. Daha önemlisi artõk AB’ye
dönerek bazõ sorularõ sormamõz, bazõ konularõ daha açõkça konuşmamõz gerektiğine
inanõyoruz ve bunu yapmaya kararlõyõz.
Türkiye’de toplumun ve siyasi sõnõfõn ezici bir çoğunluğu AB üyeliğini istemektedir.
Bir bütün olarak Türkiye bu konudaki iradesini ortaya koymuş, kararlõlõğõnõ
sergilemiştir.
Türkiye’nin son elli yõllõk tarihi Müslüman bir ülkede liberal demokrasinin
kurumlarõnõn

işleyemeyeceği

önyargõsõnõ

yanlõş

çõkarmõştõr.

AB

değerleri
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kamuoyunca derinden benimsenmektedir. Türk toplumu uzun vadeli çõkarlarõnõn da
AB üyeliğinde olduğuna inanmõş, bu konuda önüne çõkarõlan karşõ görüş ve iddialara
itibar etmemiştir. AB-Türkiye ilişkisinde Türkiye’nin yaklaşõmõ, seçimi, hedefi
berraktõr.
40 yõllõk ortaklõk ilişkisi içinde olduğu bir ülkeye karşõ AB’nin de artõk açõk bir
şekilde niyetini ortaya koymasõnõ bekliyoruz. 2003 yõlõ Aralõk ayõnda toplanacak olan
Avrupa Konseyi Zirvesi’nin bu bakõmdan bulunmaz bir fõrsat yarattõğõnõ düşünüyoruz.
Kopenhag kõstaslarõnõn yerine getirilmesinden sonra Türkiye’nin önüne yeni, suni
engeller

çõkarõlmayacağõna

inanmak

istiyoruz.

Avrupa’nõn

çok

kültürlülüğe

bağlõlõğõnõn Türkiye sõnavõnõ başarõyla vereceğini umuyoruz. 21. yüzyõlda Türk
toplumunun inancõnõn AB ülkelerindeki inançtan farklõlõğõnõn yazõlõ olmayan bir red
gerekçesi haline gelmeyeceğinden emin olmak istiyoruz.
Türkiye tarihsel olarak Avrupa’nõn bir parçasõdõr. Avrupa uygarlõğõnõn temelindeki
eserleri yaratan şahsiyetlerin pek çoğu Anadolu’dan çõkmõştõr. Avrupa kültürel
mirasõnõn önemli mekanlarõ bugünkü Türkiye topraklarõndadõr. Antik Çağ klasiklerini
Avrupa Rönesans’õna aktaran İslam medeniyetidir. Türkiye, Hititlerden Bizans’a o
topraklarda yaşamõş tüm uygarlõklarõn mirasçõsõ ve bekçisidir. 11 Eylül sonrasõnda da
laik ve demokratik yapõsõyla bir ‘uygarlõklar çatõşmasõ’ cinnetinin önlenmesine en çok
katkõda bulunabilecek ülkedir. Hele AB üyesi kimliğini taşõyorsa.
Bu gerçeği en iyi görebilecek toplumun da Alman toplumu olduğuna inanõyoruz. 40
yõl önce başlayan bir serüvenin sonunda Türk-Almanlar ya da Alman-Türkler bu
ülkenin bir gerçeği haline geldiler. Giderek ülke ekonomisine, kültürüne, siyasetine
yaptõklarõ katkõlar artõyor. Bunun önümüzdeki dönemde daha ileri boyutlara
gideceğine de inanõyoruz.
Öyleyse başta Almanya olmak üzere AB ülkeleri içinde Türkiye meselesinin rasyonel
bir şekilde tartõşõlmasõnõn zamanõ gelmiş de geçmektedir. Geçen yõlki Kopenhag
zirvesinde söz verildiği gibi AB, siyasi kõstaslarõ tamamlamõş bir Türkiye ile 2005
başõnda müzakerelere başlayacaksa üyelik on yõllõk bir sürenin sonundadõr.
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Sorulmasõ gereken temel soru şudur: “Türkiye’nin, tam üyeliğinin gerçekleşeceği
önümüzdeki on yõl içinde Avrupa’nõn evrensel idealleri, siyasi istikrarõ ve küresel
ekonomik gücüne katkõlarõ neler olacaktõr?”
Bu tartõşmayõ demagojiden ve dezenformasyondan uzak, alabildiğince rasyonel ve
uzak görüşlü bir yaklaşõmla gerçekleştirmek hepimizin tarihsel sorumluluğudur.
Öncelikle nüfus ölçüsü üzerinden yapõlan spekülasyonlarõn kesilmesi gerektiğine
inanõyoruz. Türkiye nüfusu 2030 yõlõnda 80-85 milyonu yani bugünkü Almanya
seviyesini bulacak, bu noktadan sonra nüfus artõşõ duracaktõr. Buna bağlõ olarak öne
sürülen göç konusu da rasyonel ve bilimsel temele dayandõrõlmadan yalnõzca
korkutma

amacõyla

gündemde

tutulmaktadõr.

Tüm

projeksiyonlar

AB

ile

müzakerelere başlamõş bir Türkiye’nin, hõzlanan ekonomik kalkõnmasõ ve artan siyasi
istikrarõ ile göç veren değil alan bir ülke konumuna geleceğini göstermektedir.
UNICE’de birlikte çalõştõğõmõz tüm dostlarõmõz bize Türkiye’nin Avrupa’nõn
gelecekteki büyüme motoru olduğunu söylüyorlar.
Kõsacasõ AB’nin Türkiye’yi daha bütüncül, uzun vadeye yayõlmõş, siyasal ve
ekonomik anlamda stratejik bir perspektifle değerlendirmesi doğru olacaktõr.
Uzun vadeli karşõlõklõ yarar getirecek bir ilişkinin kõsa vadeli siyasi mülahazalara ve
korkulara, feda edilmesi iki tarafõn da çõkarlarõna aykõrõdõr. AB’nin vereceği
kararlarda, Türkiye’ye yaklaşõmõnõn berraklaşmasõnda Almanya’nõn belirleyici bir rol
oynayacağõna şüphemiz yok.Bu nedenle Alman kamuoyunun ve siyasi seçkinlerinin,
işadamlarõ ve sendikalarõnõn Türkiye hakkõnda iyi ve doğru bilgilendirilmelerini
önemsiyoruz.
Ortadoğu’da çok derin bir siyasal ve toplumsal deprem yaşanõyor. Kafkaslar dramatik
bir dönüşümün eşiğinde. Atlantik ittifakõ dünyanõn düzeninin temel ilkeleri konusunda
ciddi bir anlaşmazlõk içinde.
Hal böyle iken Türkiye ve Almanya’nõn ve AB’nin ortak pek çok çõkarlarõ olduğuna
inanõyoruz. Berlin’de açtõğõmõz bu ofisin, bu amaçlara hizmet edeceğini umuyoruz.
Berlin’deki büromuz Almanya’dan Türkiye’ye bir işbirliği ve bilgi penceresi görevini
üstlenecektir.

Ayrõca,

Brüksel’deki

Avrupa

Birliği

ve

UNICE

nezdindeki

temsilciliğimiz, Washington büromuz ve tabii ki İstanbul’daki genel merkezimiz her

4

zaman sizlerle bilgi ve görüş alõşverişinde bulunmaktan, ortak etkinlikler
gerçekleştirmekten ve sizleri konuk etmekten sevinç duyacaktõr.
Bizi bu önemli ve mutlu günümüzde yalnõz bõrakmadõğõnõz ve varlõğõnõzla
onurlandõrdõğõnõz için hepinize tekrar teşekkür ederim.
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