TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

TÜSİAD
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
TUNCAY ÖZİLHAN’IN
YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ
KONUŞMASI

12 Aralõk 2003
Ankara

Sayõn Başkan, saygõdeğer konuklar, değerli üyeler, değerli basõn mensuplarõ,
TÜSİAD Yönetim Kurulu adõna sizleri saygõyla selamlõyorum. Hepimizi derinden etkileyen o
günleri yeniden hatõrlatmak istemiyorum ama, İstanbul’daki korkunç saldõrõlarda hayatõnõ
kaybedenler, yüreğimizde zor iyileşecek derin yaralar bõraktõ. Kayõplarõmõzõn acõlõ ailelerine
bir kez daha sabõr diliyor, yaralõlara acil şifalar temennisinde bulunuyorum.
Yaşadõklarõmõz, Türkiye’yi yolundan çevirmek isteyenlerin oyunlarõnõ bozmak için var
gücümüzle çalõşmamõz gerektiğini ortaya koyuyor. Bunu üç temel alanda ayağõmõzõ yere
sağlam basarak yapabiliriz: Ekonomi, demokrasiyle birlikte siyasi istikrar ve uluslararasõ
ilişkiler...
Sondan, yani uluslararasõ ilişkilerimizden başlayalõm: Türkiye, geleceğinin Avrupa’da
olduğuna 40 yõl önce karar verdi. Ortaklõk anlaşmasõna istinaden, Avrupa Birliği ile Gümrük
Birliği’ni gerçekleştirdi. Üye adaylõğõnõn kabul edilmesinin ardõndan, Kopenhag kriterlerinin
karşõlanmasõ için zorlu bir mücadele vererek, üyelik müzakerelerinin başlatõlmasõnõn eşiğine
kadar geldi.
Bütün bu süreç, Avrupa ile Türkiye arasõnda ekonomik ve siyasi bakõmdan çok güçlü bağlar
oluşmasõna yol açtõ. Kim ne derse desin, Türkiye, günbegün, Avrupa’nõn bir parçasõ haline
geldi. Bugün artõk nihayet, Batõ dünyasõndaki bazõ unsurlar, bu parçanõn Avrupa’dan
koparõlmasõnõn dünyanõn bu cenahõnda yaratabileceği büyük kanamayõ, Türkiye’deki
istikrarsõzlõğõn tüm dünyanõn istikrarõnõ olumsuz etkileyebileceğini görmeye başladõlar.
Böyle bir gelişmenin bize nelere mal olacağõnõn acaba biz yeterince farkõnda mõyõz?
Bu soruya ne yazõk ki hayõr diye cevap vermek zorundayõm. Türkiye’deki AB karşõtlarõ,
Avrupa ile bağlarõnõ kesen bir Türkiye’nin her türlü olumsuz dõş etkiye, kõşkõrtma ve
yönlendirmeye açõk bir istikrarsõzlõk kaynağõ haline geleceğini düşünmüyorlar.
Ayrõca, gerçekleri çarpõtarak, Avrupa Birliği’ni, üye ülkelerin bağõmsõzlõklarõnõ ortadan
kaldõran bir yapõ olarak sunuyorlar. Oysa ABD’nin Irak’a müdahalesi gibi dünya dengelerini
temelinden sarsan bir olayda bile Avrupa Birliği üyesi ülkeler, ABD yanlõlarõ, ABD karşõtlarõ
ve tarafsõzlar olarak üç ayrõ gruba bölündüler. Savunma, dõş politika ve güvenlik konularõnda
her ülke kendi tavrõnõ belirliyor ve sürdürüyor.
Avrupa Birliği’ni oluşturan asõl temel, piyasa ekonomisinin kurallarõna sõkõ sõkõya bağlõlõk,
hukuk devletinin egemenliği konusunda tavizsiz bir tutum, demokrasi ve insan haklarõ
alanlarõnda sağlam bir gelenek, kamu hizmetleri ve yurttaşõn devlet karşõsõndaki haklarõ gibi
alanlarda yerleşik kurallar, bireysel ve bölgesel eşitsizlikleri dengelemeye yönelik
politikalardõr.
Meseleye bu perspektiften yaklaşõnca, AB üyeliğinden vazgeçmenin neden Türkiye’nin
Batõlõlaşma, modernleşme ülküsünün sonu olacağõnõ, bu ülküyü terkeden bir Türkiye’nin nasõl
bir toplumsal yapõya doğru devrileceğini daha iyi kavrayabiliriz.
Avrupa Birliği’ne tam üyelik yolunda ilerlemek birinci öncelik olarak konmak zorundadõr.
Başta Kõbrõs meselesi olmak üzere, tüm uluslararasõ ilişkilere bu pencereden bakõlmalõdõr.
Türkiye, Kõbrõs meselesine kendi gelecek projelerinden hareket eden optimum bir çözüm
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arayõşõ ile yaklaşmalõdõr. Bizim gelecek projemiz Avrupa Birliği üyeliği olduğuna göre
gözümüzü bu hedeften ayõrmamalõ, politikalarõmõzõ bu yolun gereklerini yerine getirme
ekseninde belirlemeliyiz. Türkiye AB trenini iki kez kaçõrdõ. Bu kez de kaçõracaksa, bunun
vebalini kimlerin üstlenmeye hazõr olduğunu bilmek toplumun hakkõdõr.
Sayõn konuklar, değerli üyeler
Ayağõmõzõ yere sağlam basmamõz gereken ikinci alan, siyasi istikrar ve demokrasidir.
İstanbul’daki terör saldõrõlarõnõn ardõndan, tüm Batõ dünyasõ ağõz birliği ederek, “model ülke”
yaklaşõmõnõ bir kez daha ortaya attõlar. Burada kastedilen, Türkiye’nin, demokratik yönetim
prensiplerini benimsemiş, batõ değerlerinin egemen olduğu bir çizgi içinde gelişen modern,
laik bir ülke olmasõdõr.
Elbette bu yaklaşõm, Türkiye’nin arzu ettiği ve olumlu bulduğu bir yaklaşõmdõr. Ancak, bize
atfedilen bu özelliğin gerçekten bir işimize yaramasõ için, içinin her gün yeniden
doldurulmasõ gerekmektedir.
Bu çerçevede en önemli faktör, islami değerler, laiklik ve demokrasinin gerçekten
bağdaştõrõlmasõdõr. Oysa bu alan her gün yeniden bir çatõşma alanõ olarak öne çõkmaktadõr.
Türkiye’nin gerçekten AB yolunda ilerlemesi isteniyorsa, bu çatõşmalõ alanda atõlacak her
adõmda, Batõ demokrasilerinin normlarõnõ benimsenmek zorundadõr.
Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye’nin yapay gündem maddelerinden kaynaklanan
çatõşmalara ve bunlarõn doğuracağõ siyasi istikrarsõzlõğa tahammülü yoktur. Ülkenin gerçek
gündemini bir kenara bõrakõp gerginlik yaratacak alanlara, üzerinde toplumsal uzlaşma
sağlanamamõş, iyi çalõşõlmamõş projelere öncelik vermenin kimseye yararõ olmayacaktõr.
Öte yanda, demokrasi karşõtlõğõnõ açõk ya da gizli bayrak edinmiş bazõ kesimlerin, terör
saldõrõlarõnõ bahane ederek, demokrasinin mevcut kazanõmlarõnõn geri alõnmasõ gerektiğini
savunmasõ da asla tasvip edilemez.
Türkiye’nin model ülke olmasõnõn iki temel unsurundan biri olan demokrasiyi, fõrsatçõ bir
yaklaşõmla geriletmeye çalõşanlarõn, bu çabalarõ olsa olsa uluslararasõ terörizmin işine
yarayacaktõr.
Türkiye’de siyasi istikrarõ sağlayacak olanõn, demokrasinin alabildiğine geliştirilmesi,
uzlaşma kültürünün yerleştirilmesi ve yalnõzca ülkenin gerçek gündemi üzerinde siyaset
yapõlmasõ olduğu açõktõr.
Bu çerçevede sağlanacak siyasi istikrarõn, ekonomide istikrarõn sağlanmasõna da büyük
katkõsõnõn olacağõ aşikardõr. Bu önemli bir nokta, çünkü ayağõmõzõ sağlam basmamõz gereken
üçüncü temel alanõ da ekonomi oluşturuyor.
Türkiye ekonomisi, konjonktürel gelişmelerin etkisiyle 2003 yõlõnõ õlõmlõ bir ekonomik
iyileşme ortamõ içinde geçirdi. Konjonktürel etkiden söz etmemiz, hükümetin enflasyon, faiz
dõşõ fazla, büyüme gibi hedefleri tutturma konusunda gösterdiği gayreti takdir etmediğimiz
anlamõna gelmiyor. Burada yapmaya çalõştõğõmõz, ekonominin yapõsal sorunlarõnõn
çözümündeki yavaşlõğõn, kazanõmlarõn kalõcõlõğõnõ tehlikeye düşüreceğine dikkat çekmek.
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Bu açõdan 2003 yõlõnda en kötü performans gösterilen alanõn özelleştirmeler olduğunu
tereddütsüz söyleyebiliriz. Hükümetin özelleştirmeye inancõ olduğunu teslim ediyoruz. Ama
bu alanõ iyi yönetemediğini söylemek zorundayõz.
Özelleştirmelerde tek kriterin fiyat olmadõğõnõ dünya alem biliyor. Alõcõnõn sağlayacağõ yeni
teknoloji, yapacağõ ek yatõrõmlar için ülkeye getireceği kaynaklar, özelleştirilecek kuruluşun
faaliyet gösterdiği piyasalardaki ve dünya özelleştirme piyasasõndaki gelişmeler fiyatõn
belirlenmesine etki yapacak önemli faktörlerdir. Bunlarõ dikkate almak yerine, kamuoyundaki
spekülatif fiyat değerlendirmelerini dikkate almak, sürecin iyi yönetilemediğinin en belirgin
işareti sayõlmalõdõr.
Öte tarafta, en önemli yapõsal refomlardan biri olan ve on yõllardõr ertelenen kamu reformunda
da hükümetin istekli olduğuna ve başlangõç perspektifini doğru oturttuğuna inanõyoruz.
“Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarõsõ”nda, hükümetin, sonuç odaklõ, vatandaş odaklõ
hizmet anlayõşõnõ ve şeffaflõğõ, katõlõmcõlõğõ, etkinliği, insan haklarõna saygõyõ esas almasõ son
derece yerindedir.
Merkezi idare ile mahalli idareler arasõnda yetki ve görev paylaşõmõnda, merkezi idarenin
stratejik düzeyde etkinliği artõrõlõrken, mahalli idarelerin operasyonel düzeyde esnekliğinin
artõrõlmasõ ve kaynaklarõnõn genişletilmesinin öngörülmesi de, yerel yönetim reformunun
yolunu açmaktadõr. Ancak, kapsamlõ bir kamu reformu gündeme getirilirken, dikkate alõnmasõ
gereken bazõ önemli noktalar bulunmaktadõr:
1) Kamu yönetimi alanõnda gerçekleştirilmek istenilen reformlarõn, diğer reformlarla uyum
içinde ele alõnmasõ gereklidir. Bu nedenle, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarõsõ ile
yakõndan ilişkili diğer mevzuat değişikliklerinin de hazõrlanarak reformun bütünü üzerinde
tartõşma yapõlmasõ gereklidir.
2) Hizmette boşluk doğmamasõ için, yeni görev, yetki ve sorumluluklarla donatõlacak il özel
idareleri ile belediyelerin, gerekli idari ve teknik kapasiteye sahip olduklarõndan emin olmak
gerekir. Bu, bir yandan, kurumsal kapasitelerin geliştirilmesini gerektirir. Öte yandan da
yetki, kaynak ve sorumluluk paylaşõmõna ilişkin hükümler arasõnda bir öncelik sõralamasõna
ve kademelendirmeye gitmeyi zorunlu kõlar.
3) Milli Eğitim Bakanlõğõ’nõn taşra teşkilatõnõn il özel idaresine devri, bu idarenin o ilde hangi
tür okullarõn açõlacağõna, hangi okullara ne kadar kaynak ayrõlacağõna ve öğretmen
istihdamõna karar vermesi, örgütlenme açõsõndan sorun doğurabilecektir. Bu nedenle, bu
uygulamanõn yukarõda bahsedilen öncelik ve kademe tespiti çerçevesinde geriye bõrakõlmasõ
yerinde olacaktõr.
4) Tasarõnõn denetim ile ilgili hükümlerinde, birçok denetim Sayõştay’a bõrakõlmakta,
Başbakanlõk Yüksek Denetleme Kurulu’nun (BYDK) ve teftiş kurullarõnõn kaldõrõlacağõ
belirtilmektedir. Sayõştay’õn etkin bir denetim yapabilecek kurumsal kapasiteye ulaşmasõ
hemen mümkün olamayacaktõr. Bu nedenle, burada da belli bir geçiş dönemine ihtiyaç vardõr.
Unutulmamalõdõr ki, kamu hizmetlerinde rasyonellik, etkinlik ve verimlilik sağlamak için tüm
ülkeyi çürüten, kaynaklarõmõzõ heba eden, yabancõ sermayeyi caydõran yolsuzluklarõn önüne
geçilmesi şarttõr. TÜSİAD hükümetin bu yöndeki tüm çabalarõnõ sonuna kadar
destekleyecektir.
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5) Stratejik planlama ve performans yönetimi konusunda geniş ve kapsamlõ eğitim ve hazõrlõk
çalõşmalarõ gerekeceğinden, buna ilişkin düzenlemelerde önceliğin hangi alan, kurum ve
konulara verileceği de değerlendirilmelidir.
6) Hükümet, reformun gerekçesi ve hedefleri konusunda kamuoyunu yaygõn şekilde
bilgilendirmeli, ikna etmeli, değişik toplum kesimlerinin reform ile ilgili arayõş ve tartõşmalara
mümkün olan en geniş şekilde katõlõmõnõ sağlanmalõdõr.
Bütün bu eleştirilerimiz, reformdan vazgeçilmesini veya ertelenmesini istediğimiz biçiminde
algõlanmamalõdõr. TÜSİAD Kamu Reformu’nun gerekliliğine sonuna kadar inanmaktadõr ve
uygulamada baştan giderilebilecek pürüzler için şimdiden tedbir alõnmasõnõ önermektedir.
Türkiye’nin çok önemli bir başka konusu da istihdamdõr. Yatõrõm ortamõnõn iyileştirilmesi
çalõşmalarõnõn, bu alandaki sorunlarõmõza çözüm getirmesi beklenirken, üst kademede
koordinasyon eksikliği, bürokraside iç uzlaşmanõn sağlanamamasõ bizi havanda su dövme
noktasõna getirmiş bulunmaktadõr.
İstihdamla yakõndan ilgili bir başka konu da vergi reformudur. TÜSİAD uzun süredir,
Türkiye’de kayõt dõşõnõn kayõt altõna alõnmasõyla sağlanacak vergi geliş artõşõnõn, istihdamõ
teşvik edecek biçimde vergi oranlarõnõn düşürülmesi için kullanõlmasõnõ ve bu yolla
yatõrõmlarõn teşvikini savunmaktadõr. Bunun dünya üzerinde çok sayõda uygulamasõ
bulunmasõna rağmen, Türkiye kayõt dõşõnõ kontrol altõna almayõ başaramadõğõ için ikinci adõmõ
da atamamakta ve yatõrõmlarõ teşvik edecek bir vergi yapõsõna geçememektedir.
Değerli üyeler,
Ekonomide 2003 yõlõnda sağlanan nisbi iyileşmenin bizi rehavete sevk etmemesi gerektiğinin
altõnõ bir kez daha kuvvetle çizmek istiyorum. Bu çizginin devam etmesi baştan beri dile
getirmeye çalõştõğõmõz üç temel alanda hükümetin göstereceği kararlõlõğa bağlõdõr: 1) AB ve
Kõbrõs başta olmak üzere, uluslararasõ ilişkilerin Türkiye’yi rotasõndan çõkarmadan ve
başarõyla yönetilmesi, 2) İç siyasetin çatõşma ortamõndan uzak tutularak uzlaşma üzerine inşa
edilmesi ve 3) Başta yapõsal önlemler olmak üzere, ekonominin temel politika gereklerinin
zamanõnda yerine getirilmesi...
2004’ün her bakõmdan zorlu bir yõl olacağõ ortada. İçerde ve dõşarda bu zorluklarõn üstesinden
gelebilmek için, hükümetin tam bir işbirliği ve katõlõm anlayõşõ içinde hareket etmesi
gerekecektir. TÜSİAD olarak bu yönde gelecek her türlü talebe tüm gücümüzle katkõ
vereceğimizi belirtmek isterim.
Beni sabõrla dinlediğiniz için teşekkür eder, hepinizi bir kez daha saygõyla selamlarõm.
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