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Sayõn Bakan, sayõn milletvekilleri, İzmir ilinin değerli yöneticileri,
çok değerli SİAD Başkanlarõ, değerli konuklar, sayõn basõn mensuplarõ
TÜSİAD adõna hepinizi saygõyla selamlõyorum. 7. SİAD Zirvesi’ne hoş geldiniz. Bugün
yalnõzca 7. Zirve’nin gerçekleştirilmesinin değil, platformumuza üye dernek sayõsõnõn 60’a
ulaşmõş olmasõnõn ve yasal imkanlarõn ortaya çõkmasõyla birlikte, platformumuzun,
federasyon-konfederasyon olma yolunda ilerlemesinin mutluluğunu birarada yaşõyoruz.
Türkiye SİAD Platformu, kamuoyuna, meclise, hükümetlere sesini duyurmak, ülke ve bölge
kalkõnmasõna katkõda bulunacak projeler üretmek için yurdun dört bir yanõndaki sanayici ve
işadamlarõnõn oluşturduklarõ gönüllü bir güçbirliğidir.
Bu güçbirliği, politik ayrõmlara göre şekillenmemiş, gündelik çõkar peşinde koşmayan, iş
dünyasõnõn sorunlarõnõ ülke çõkarlarõ doğrultusunda çözmeyi hedefleyen, Türkiye’nin
sorunlarõyla yakõndan ilgilenirken, kendi bölgelerinde aktif biçimde çalõşan bağõmsõz işadamõ
derneklerinin eseridir. Bu seçkin grup, bugün federasyonlaşma ve konfederasyonlaşma
yönünde emin adõmlarla ilerlemektedir.
Türkiye’nin AB kapõsõnõ araladõğõ ve Türk özel sektörünün Avrupa ve dünyadaki tüm
muhataplarõnõn gönüllü örgütler olduğu bir ortamda, Türkiye SİAD Platformu’nun ve bu
platformdan doğacak güçlü federasyonlarõn ve konfederasyonun önemi bir kez daha ortaya
çõkmaktadõr.
Bu oluşumun yurt içinde de vazgeçilmez bir rolü olduğu aşikardõr. Türkiye SİAD Platformu,
bugüne kadar, ekonomi ve siyasetteki reformcu yaklaşõmõ, uluslararasõ sorunlarda barõşçõ ve
çözümden yana tavõrlarõyla yurt içinde de rüştünü defalarca ispatlamõş bir oluşumdur.
Üyelerimiz, büyük bir sorumluluk duygusu içinde, yalnõzca bölgesel sorunlarõnõ dile
getirmekle kalmamõş, sanayiden tarõma, hukuktan siyasete pek çok ulusal konuda araştõrma
yapmõş, görüş oluşturmuştur.
Değerli Başkanlar,
Platformumuzun temel hareket noktalarõndan birinin Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam
üyeliğinin sağlanmasõ yönündeki çalõşmalarõ desteklemek olduğu bilinmektedir. Bu konuda
bugüne kadar kamuoyuna ve hükümetlere güçlü mesajlar verdik. Sanõyorum, bugünlerde bu
mesajlarõmõzõn daha güçlü bir şekilde yerine ulaşmasõnõ sağlamamõz gereken bir dönemden
geçiyoruz.
TÜSİAD olarak, bir hafta önce Ankara’da gerçekleştirmiş olduğumuz Yüksek İstişare
Konseyi toplantõmõzda, Avrupa Birliği’ne tam üyelik yolunda ilerlemenin Türkiye’nin birinci
önceliği olmasõ gerektiğini söyledik. Başta Kõbrõs meselesi olmak üzere, tüm uluslararasõ
ilişkilere bu pencereden bakõlmasõ gerektiğini dile getirdik.
Bir ülke uluslararasõ sorunlarõna kendi gelecek projeleri açõsõndan yaklaşarak çözüm üretir.
Bizim gelecek projemiz AB üyeliği olduğuna göre, gözümüzü bu hedeften ayõrmamalõyõz ve
politikalarõmõzõ bu hedefin gereklerini yerine getirecek şekilde belirlemeliyiz.
KKTC’deki seçimler, hükümetimize, bu perspektif doğrultusunda hareket etmenin yolunu
açmõştõr.
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İktidar partileri de, muhalefet partileri de bu seçimlerin bir referandum özelliği taşõdõğõnõ,
seçim öncesinde defalarca vurgulamõştõr. Sonuçlarõ bu açõdan değerlendirdiğimizde, KKTC
halkõ, az farkla da olsa, çözümün Annan Planõ temel alõnarak bulunmasõ gerektiği yönünde bir
irade beyanõnda bulunmuştur. Bu o kadar belirgindir ki, Annan Planõ’na göre büyük bölümü
Rum kurucu devleti sõnõrlarõ içinde kalacak Güzelyurt’ta bile seçmenin yüzde 55’i muhalefet
partilerine oy vermiştir.
Öte yandan, BM planõ karşõsõnda yer alan partilere çõkan oylarõn da, KKTC’de Annan Planõ
hakkõnda güçlü itirazlarõn bulunduğunu açõkça ortaya koyduğu da unutulmamalõdõr.
Bu durumda tüm taraflara önemli görevler düşmektedir.
Her şeyden önce Ankara, KKTC’de AB üyeliği doğrultusunda güçlü bir iradenin
bulunduğunu kabul etmeli ve çözüm perspektifini bu doğrultuda oluşturmalõdõr.
İkincisi Atina, Türkiye ile Yunanistan arasõndaki sorunlarõn nihai çözümü için bu en önemli
adõmõn atõlmasõnda pozitif bir tutum içine girmesinin bölge ve dünya barõşõ için önemini iyice
kavramalõdõr.
Üçüncüsü, ne şekilde oluşursa oluşsun, yeni KKTC hükümeti, müzakere masasõna oturmalõ ve
1 Mayõs’a kadar sorunun çözülmesini sağlamak için Türkiye ile yakõn işbirliği içinde
çalõşmalõdõr. Zaman yitirici hareketlerden kaçõnõlmalõdõr.
Dördüncüsü, Kõbrõs Rum Yönetimi, birleşmiş Kõbrõs’õn AB üyeliği için bu son fõrsatõ iyi
değerlendirmeli ve aksi yöndeki gelişmelerin bedelini doğru hesaplamalõdõr.
Son olarak da gerek BM, gerekse AB, çözüme giden yolun, adil bir anlaşmadan ve
dayatmacõlõğõn yerini müzakere ve uzlaşmanõn almasõndan geçtiğini kavramalõdõr.
Şunu unutmayalõm, Türkiye önemli ve büyük bir ülkedir. Bölgesinde mini bir süper güçtür.
Böyle bir ülke Annan Planõ üzerinde çözüm için irade gösterdiğinde, tablo tersine dönecek,
Güney’in üzerinde büyük bir baskõ oluşacaktõr. Çünkü AB gerçekten üye olarak birleşmiş bir
Kõbrõs istemektedir. Eğer biz bunu bir yõl önce yapmõş olsaydõk, Annan Planõ’nõ reddeden
taraf Rum yönetimi olacaktõ ve Türk tarafõ büyük bir avantaj kazanmõş olacaktõ.
Değerli başkanlar,
Son dönemlerde yaşadõğõmõz acõ olaylarõn bize açõk biçimde gösterdiği gibi, Türkiye AB
üyeliği konusunda ayağõnõ çok sağlam biçimde yere basmak zorundadõr. İçinde
bulunduğumuz coğrafyayõ değiştiremeyeceğimize göre, bu coğrafyada tüm dünyanõn gõpta
ettiği bir istikrar merkezi haline gelmemiz gerekmektedir. AB üyeliği işte bize bunun için
gereklidir.
AB Konseyi Brüksel Zirvesi’nin sonuçlarõna baktõğõmõzda, Türkiye’nin üyeliğe hõzla
yaklaşmakta olduğunu görüyoruz. Beyan edilen eksikler, bizim zaten sonuçlandõrma yoluna
girdiğimiz konulara ilişkindir. Buna karşõlõk, hem reform paketlerinin, hem de etkin uygulama
için atõlan adõmlarõn Türkiye’yi AB’ye yakõnlaştõrdõğõ açõkça ifade edilmektedir.
Sonuç bildirgesinde bir de şöyle bir ifade yer alõyor: “Türkiye ayrõca makroekonomik
dengesizlikler ve yapõsal sorunlarõn üstesinden gelmelidir.” Diğer konularõn yanõnda bu
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önemsiz gibi gözükebilir. Ancak 2004’te ekonomide karşõlaşabileceğimiz sorunlarõ dikkate
aldõğõmõzda yerinde bir uyarõ yapõldõğõnõ düşünüyoruz.
Ancak, önce bir gerçeği teslim etmeliyiz. Hükümet, krizden çõkõş için elzem gördüğümüz IMF
programõnõn sürdürülmesinde gerçekten önemli bir başarõ sağladõ. Bütçe disiplinini korudu,
faiz dõşõ fazla koşulunu yerine getirdi. Yõllarõn belasõ olan enflasyonu kontrol altõna almayõ
başardõ. Çok büyük bir çalkantõ geçirmiş olmasõna rağmen, mali sistemin toparlanmasõ
sağlanabildi. Bu çok önemli, çünkü mali sistemin rehabilitasyonu, aslõnda ekonominin
temellerinin güçlendirilmesi anlamõnõ taşõyor. Kamunun borçlanma gereğini kalõcõ olarak
düşürebilmek zorunlu gördüğümüz Kamu Reformu projesinin gündeme getirilmesini de bu
çerçeve içinde ele alabiliriz.
Bu performansõn 2004’te de sürdürülebilmesi için her şeyden önce, özelleştirmelere hõz
kazandõrõlmasõ gerekiyor. Kamu reformunun önceliklerinin, idari yapõ ve kamu personel
politikalarõnda kõsa dönemde radikal ve kalõcõ bir tasarruf sağlayacak şekilde belirlenmesi
zorunlu gözüküyor. Yerel seçimler arifesinde bütçe disiplinini bozucu her türlü uygulamadan
kaçõnõlmasõ gerekiyor.
Hükümetin popülist politikalara ihtiyacõ yok. Parlamentodaki mevcut gücü bir yana,
kamuoyunda da artan bir popülaritesi zaten var. Tek yapmasõ gereken 2003 performansõnõ
2004’e taşõmak, yatõrõm ortamõnõ iyileştirerek yerli ve yabancõ yatõrõmcõ için cazibeyi
artõrmak, büyümeye süreklilik kazandõrarak en önemli sorunlarõmõzdan biri olan yatõrõm ve
istihdam artõşõnõ sağlamaktõr.
Türkiye son on yõlda yaşadõğõ ekonomik krizler nedeniyle büyüme ve istihdam alanõnda
olumsuz bir performans sergilemiş, işsizlik oranlarõ özellikle son kriz ertesinde ciddi bir
sõçrama göstermiştir. Yõllõk yüzde 5 büyüme varsayõmõ altõnda her yõl 750.000 kişiye yeni iş
sahasõ yaratmak gerekmektedir. Oysa mevcut koşullar bunun çok gerisinde bazõ rakamlarõn
gerçekleşmesine izin vermektedir.
Türkiye’de işsizlikle etkili mücadelenin yolu sürdürülebilir ve yüksek ekonomik büyümeden
geçmektedir. Bu amaçla yatõrõm ortamõnõn önündeki engellerin kaldõrõlmasõ, ekonomik
programõn tavizsiz uygulanmasõna devam edilmesi ve ücret dõşõ işgücü maliyetlerinin
düşürülerek kayõtlõ istihdamõn teşvik edilmesi gerekmektedir.
Bütün bunlarõ, “Girişimcinin Önünün Açõlmasõ” başlõğõ altõnda toplayabiliriz. Çünkü
istihdamõ girişimciler yaratõr ve Türkiye her gün daha fazla girişimciye ihtiyaç duymaktadõr.
Girişimci sayõlarõnõ yüksek oranlarda artõrabilen ülkeler, işsizlikte de daha büyük oranda
düşüşler sağlamaktadõr.
Girişimcilik, sadece Türkiye’nin değil, bütün dünyanõn yakõndan ilgilendiği bir konudur.
Bunun en belirgin göstergesi Avrupa Birliği’nin oluşturduğu Lizbon Stratejisi’dir.
Avrupa Birliği, 2000 yõlõnda, Lizbon’da, istihdam, ekonomik reform ve toplumsal uyum
konularõndaki hedeflerini belirlemiştir. Lizbon Stratejisi’nin ana ekseni, rekabet gücünü
artõrmak için, araştõrma geliştirme ve yenilikçiliği teşvik ederek ve insana yatõrõm yaparak
bilgiye dayalõ bir ekonomiye ve topluma geçişi hõzlandõrmaktõr.
Stratejinin önemle üzerinde durduğu alt başlõklardan biri yenilikçi işletmelerin, özellikle de
KOBİ’lerin kurulmasõ ve gelişmesi için elverişli bir ortam yaratõlmasõdõr. Strateji’de
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işletmelerin rekabet gücü ve dinamizminin, yatõrõmõn, yeniliğin ve girişimciliğin önünü açan
düzenleyici bir ortamõn varlõğõ ile doğrudan bağlantõlõ olduğuna dikkat çekilmektedir.
İlginç olan nokta, Lizbon Stratejisi’nin altõnõ çizdiği tüm konularõn, Türkiye’nin reform
yaptõğõ ve yapmaya devam etmesi gereken alanlarla birebir örtüşmesidir. Piyasa
mekanizmasõnõn etkin çalõştõrõlmasõ ve bütünlüğünün sağlanmasõ, mali piyasalarõn şeffaflõğõ
ve etkinliği, büyümeye ve istikrara dayalõ makroekonomik politikalar bunlarõn başlõcalarõdõr.
Türk sanayinin girişimcilik gücünün artmasõ AB üyeliğine hazõrlanan Türkiye’nin üyelik
sonrasõnda AB’ye uyumunun kolaylaşmasõ açõsõndan da büyük önem taşõmaktadõr.
Değerli başkanlar,
Türkiye’de, bizi hedefimize götürecek yolu düzeltmek, ya da bazõ ara duraklara ulaşabilmek
için o kadar zaman yitiriyor, o kadar çok efor sarf ediyoruz ki, bazen nihai hedefimizi
tamamõyla unutuveriyoruz.
Kõbrõs sorununu çözmek, AB üyelik perspektifinin gereklerini yerine getirmek, ekonomiyi
rayõnda tutarak büyümeyi hõzlandõrmak, siyasi istikrarõ korumak... Bütün bunlar, nihai
hedefimiz olan, Türkiye’nin gelişmiş ülkeler arasõnda yerini almasõnõ sağlama yolunda çeşitli
duraklar, araçlar.
Başarõyõ yakalamanõn en önemli koşulu, bu nihai hedefi hiç gözden kaybetmemek ve her
adõmõmõzõ bu hedefe doğru ilerlediğimizin bilinciyle atmaktõr.
Türk özel sektörünün temsilcileri olarak hedefe doğru ilerlemenin en büyük destekçisi olmaya
devam edeceğimizin altõnõ çizerek sözlerime son veriyor, hepinizi bir kez daha saygõyla
selamlõyorum.
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