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Sayõn Bakan, sayõn milletvekilleri, TÜSİAD’õn değerli üyeleri, değerli basõn mensuplarõ
TÜSİAD İstişare Konseyi Başkanlõk Divanõ adõna hepinizi saygõyla selamlõyorum. Sözlerime
başlarken, bir kez daha, İstanbul’da terör saldõrõlarõnda hayatõnõ kaybedenlere tanrõdan rahmet,
yakõnlarõna sabõr, yaralõlara acil şifalar dilemek istiyorum.
Uzun süre toplumsal hafõzamõzdan silinmeyecek olan bu terör eylemlerinin Türkiye’yi hedef
seçmesinin arkasõnda yatan nedenler uzun uzun tartõşõldõ. Farklõ görüşlerin, üzerinde
uzlaşmaya vardõklarõ bir nokta oldu: Bu eylemleri planlayanlar, Türkiye’yi bugün tuttuğu ve
iyi-kötü ilerlediği yoldan geri çevirmeye çalõşõyorlar.
İnsan haklarõna saygõlõ, laik, demokratik, uluslararasõ sorunlarõnõ çözmüş, AB üyeliğini
gerçekleştirmiş, ekonomisi ve siyaseti istikrarlõ bir Türkiye’nin birilerini korkuttuğu
konusunda yerli ve yabancõ bir çok yorumcu birleşti.
Bununla da kalõnmadõ, terörün yaratmak istediği sosyo-psikolojik ortama teslim
olmayõşõmõzdan, ekonomimizin bu saldõrõlarõ dirençle karşõlamasõndan, Türkiye ekonomisinin
2004’ün yõldõzlarõ arasõnda yer alacağõndan, Türkiye’nin AB üyesi olmasõnõn Batõ dünyasõ
açõsõndan taşõdõğõ büyük önemden söz edildi. Kuşkusuz bütün bu yargõlar, “eğer...”, “ancak...”
gibi sözcüklerle başlayan uyarõ cümleleriyle dengelenmiş, Türkiye’yi bekleyen risklere de
dikkat çekilmişti.
Türkiye, gerçekten de son derece olumlu adõmlarla, doğru bir yolda ilerlemesini sürdürüyor.
Ekonomide olsun, demokraside olsun bir dizi gelişme kaydettik. Bunda hükümetin önemli bir
payõ olduğunu teslim etmeliyiz. Ancak, önümüzdeki dönemin iyi kavranmasõ bakõmõndan, ben
burada ağõrlõkla bizi bekleyen tehlikelerden söz etmenin daha yararlõ olacağõnõ düşünüyorum.
Öncelikle ekonomiyi ele alalõm: 2003’e genel hatlarõyla baktõğõmõzda, “daha iyisi
yapõlabilirdi” demekle beraber, Türkiye ekonomisinin ana çizgileriyle olumlu bir seyir
izlediğinden söz edebiliriz. Enflasyonun düşürülmesi büyük ölçüde başarõldõ; faizlerde önemli
gerilemeler kaydedildi; ihracatta beklenenin üzerinde bir performans sağlandõ. Krizin, üretim
ve istihdam üzerindeki etkilerinin hafifletilmesi başarõldõ.
Ancak sadece sonuçlara bakarak karar vermek yeterli olmayacaktõr. Nedenlerin de doğru
analiz edilmesi gerekir. Enflasyondaki düşüşü büyük ölçüde maliyet cephesinin desteklediği
unutulmamalõ. Bunda özel sektör imalat sanayiindeki verimlilik artõşõnõn, Türk Lirasõ’ndaki
değerlenmeyi destekleyen uluslararasõ konjonktürün, kamu mallarõnõn fiyatlarõnõn kontrol
altõnda tutulabilmiş olmasõnõn önemli rolü bulunuyordu. 2004’te aynõ koşullarõn var olacağõnõ
bekleyerek hareket etmek bizi ciddi hatalara sürükleyebilir.
Tabii, 2004’te bizi bekleyen asõl büyük tehlike popülizm. 2001 yõlõnda yapõlan ve bu
hükümetin devam ettirdiği ekonomik programõn esasõ bu hastalõktan kurtulmaktõ. Başarõnõn
ölçüsü de bizim için bu. Son günlerde, emekli maaşlarõ ve asgari ücret konusunda, özel
sektörün rekabet gücünü etkileyebilecek enflasyon oranõndaki zamlar ve “sicil affõ”
hazõrlõklarõ popülizmin yeniden canlandõrõldõğõ izlenimini yaratõyor.
Bunlara “yoksulluğun belini kõrmak”, “ekonominin belkemiği KOBİ’leri desteklemek” gibi
gerekçeler bulmak doğru değil.
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Ayrõca, yerel seçim ortamõnda, yapõsal önlemlerin sürdürülmesinde, özerk kurullarõn gerektiği
gibi işletilmesinde, kamu harcamalarõnõ kalõcõ olarak azaltacak, personel reformunu da içeren
kapsamlõ bir kamu reformu yapõlmasõnda hükümetin toplumun muhtelif kesimlerindeki
dirence boyun eğmeyi tercih etmesinden endişe duyuyoruz.
Özelleştirmelerde bunun işaretini gördük: Dünyanõn aynõ sektördeki önemli şirketlerinin
katõldõğõ bir uluslararasõ ihale açõp, cari piyasa koşullarõyla tespit edilmemiş bir fiyat çizgisi
koyup, sonra da “ederini bulmadõ” diyerek ihaleyi iptal etmenin arkasõnda da popülist bir
yaklaşõmõn izleri var.
2004’te hükümet kararlarõna bu çizginin egemen olmasõ halinde, ekonomiyi rayõnda,
enflasyonu kontrol altõnda tutma koşullarõnõn çok zorlaşacağõnõ öngörmek, büyük bir kehanet
olmayacaktõr. Bu ve benzeri gelişmeler, Türkiye’nin uluslararasõ piyasalardaki risk primini
artõrabilecektir. Oysa dünya piyasalarõnda düşük faizler egemenken, yapõlmasõ gereken,
Türkiye’nin risk primini düşürecek şekilde, dikkatli ve güven verici adõmlar atmaktõr.
Tabii risk primini asõl artõracak olan siyasal gelişmelerdir. Dünya piyasalarõnda, Türkiye’nin
siyasi istikrarõnõn pamuk ipliğine bağlõ olduğunu düşündürecek tartõşma ve çatõşmalar
bunlarõn başõnda gelmektedir. Örneğin, kamuoyunun tüm hassasiyetine ve tepkisine rağmen
hükümetin eğitim alanõnda YÖK gibi, Kur’an Kurslarõ, İmam Hatipler gibi düzenlemeleri
gündeme getirmesini bu çerçevede değerlendirmek lazõm.
Böylesine hassas alanlarda, “hatamõ gördüm, teklifimi geri çektim” demek yeterli
olmamaktadõr. Çünkü çatõşmalardan geriye ciddi bir tortu kalmakta ve bu tortular bir
güvensizlik birikimi yaratmaktadõr.
2004 yõlõnda, siyasi risklerin en büyüğü, Avrupa Birliği’nin veya Türkiye’nin yapabileceği
hatalar yüzünden, Türkiye’nin AB’den uzaklaşmaya başladõğõ yolunda bir kanõnõn dünya
piyasalarõnda oluşmasõ olacaktõr. Kõbrõs meselesinin de bu çerçevede değerlendirilmesi
gerekmektedir. 2004 Mayõsõ’nda Kõbrõs Rum kesiminin KKTC olmaksõzõn AB üyesi olmasõ
halinde, Kõbrõs sorunu Türkiye ile AB’yi birbirinden uzaklaştõran temel faktör haline
gelebilecektir.
Kimileri için koz, kimileri için yük, kimileri için bahane olan Kõbrõs konusunda, herkesin
üzerinde birleşmesi gereken yaklaşõm, bu meselenin acilen çözülmesi gerektiğidir. Çözüm
arayõşõnda Türkiye’nin tavrõ, Türkiye’nin çõkarlarõ doğrultusunda, Türkiye hükümetleri
tarafõndan belirlenmelidir.
Ortadoğu’da gittikçe karmaşõklaşan tablonun ülkemize olumsuz yansõmalarõnõn da çok
dikkatle izlenmesi, kararlõ ve tutarlõ tavõrlarõn benimsenmesi 2004’te daha fazla önem
kazanacaktõr.
Bu konuda gerçekçi olmak gerekir. Bizim Ortadoğu’ya yapabileceğimiz en büyük katkõ,
Türkiye’yi, her yönüyle herkesin gõpta edeceği bir ülke haline getirmektir. Bunu
gerçekleştirebildiğimizde, kimseyle pazarlõğa oturmaya gerek kalmadan, bu durumun
yaratacağõ ekonomik ve siyasi avantajlarõ gelir hanemize yazabiliriz.
Bir başka önemli nokta da Türkiye’deki siyasi yapõnõn demokratikliği konusunda kuşku
uyandõracak davranõşlardan kaçõnmaktõr. Demokratik standartlarõmõzõn yükseltilmesi için
yapõlan yasal değişikliklerin uygulanmasõ sürecinde, “sõfõr tolerans” ilkesine göre hareket
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edilmemesi halinde, Türkiye, bu değişimi samimi olarak istediği konusunda kimseyi ikna
edemeyecektir. Ayrõca, Türkiye’de AB standartlarõnda bir dokunulmazlõk anlayõşõnõn
yerleştirilmesi, parlamentonun itibarõnõ artõrõcõ bir unsur olacaktõr.
Değerli üyeler,
Bütün bu risklere rağmen, Türkiye, eğer iyi yönetilirse, bu badireden yalnõzca kazasõz-belasõz
çõkmakla kalmaz, kendisini Avrupa ayarõnda bir ülke yapacak hamlenin ilk sağlam adõmlarõnõ
da atmõş olur.
Dünya ekonomisi açõsõndan en kötü zamanda, 2002-2003 yõllarõnda, ihracata dayalõ ekonomi
ile kendi resesyonumuzdan çõkmayõ başardõk. Dünyada yeniden büyümenin başladõğõ bu
dönemde, hükümetimiz, bu uyarõlarõ dikkate alarak, mevcut programõn sürdürülmesinin aynõ
zamanda kendi manevra alanõnõ da genişleteceğini, yerel seçimler yüzünden ekonominin
dengelerini bozmaya gerek olmadõğõnõ değerlendirmelidir.
2004 yõlõnõn Türkiye için önemi, başta yönetenlerimiz olmak üzere, her yurttaşõmõzõn bilincine
yerleşmelidir. Hepimiz sorumluluk duygusunu ön plana çõkararak ülkemizi bu kiritik
darboğazdan geçirebilmek için elimizden geleni yapmak zorundayõz. 2004’te ileriye doğru
kararlõ adõmlar atõlmasõnda sivil toplumun uyarõcõ rolüne her zamankinden çok ihtiyaç olacak.
Bakõn, TÜSİAD’õn, Irak’taki durumla ilgili bazõ kesimlerin çok tepkisini çeken, “bu aşamada
asker gönderilmemeli” yolundaki uyarõsõnõn doğruluğu ne kadar kõsa sürede ortaya çõktõ.
TÜSİAD’õn da aralarõnda yer aldõğõ bir çok sivil toplum kuruluşunun YÖK konusundaki
çalõşmalarõ, hükümetimizin ve yeni başkanõn da faydalanacağõnõ umduğumuz önemli bir
birikim oluşturdu
Sayõn konuklar, değerli üyeler,
Bir kez daha önümüzde zorlu bir sõnav var. Aslõnda, kararsõz dengedeki ekonomik ve siyasi
ortamlar, yõllar boyunca Türk insanõnõ “sõnav yorgunu” haline getirdi. Bu sõnav sürecini artõk
ebediyen geride bõrakmak, 80 yõldõr devam eden “demokrasi içinde kalkõnma” çabamõzõ, 2004
sõnavlarõnõ başarõyla verip bu okuldan mezun olarak yeni bir evreye taşõmak istiyoruz.
Bu duygularla sözlerime son verirken hepinizi bir kez daha saygõyla selamlõyorum.
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