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Sayõn Başkan, değerli üyeler, değerli basõn mensuplarõ
TÜSİAD Yönetim Kurulu adõna hepinizi saygõyla selamlõyorum. Türkiye son yõllarda büyük
bir dönüşümü, birkaç yõla sõğdõrmaya çalõşan bir gündem yoğunluğu içinde yaşõyor. Buna
hepimiz o kadar alõştõk ki, belirli dönemleri geride bõraktõğõmõzda, onlarla ilgili hafõza
alanlarõmõzõ boşaltõyoruz.
Türkiye 2000’li yõllara hem ekonomide, hem siyasette, hem de dõş politikada on yõllarõn
biriktirdiği sorunlarla girdi. Bu sorunlarõn zaman yitirilmeden çözülmesi, ülkenin önünün
açõlmasõ bakõmõndan hayati önem taşõyordu.

2001

Şubat Krizi ertesinde Türkiye, IMF’nin kapsamlõ yardõmõyla yeni bir yapõsal uyum
programõ başlattõ. “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programõ” yapõsal reformlara öncelik tanõyarak
kendinden önceki uygulamalardan ayrõldõ. Bu sayede, 2001 yõlõ, Türkiye için bir kriz yõlõ
olmanõn yanõsõra bir reform yõlõ da olabildi. TÜSİAD, ekonomik programõn uygulamaya
koyulmasõnõn ardõndan programda belirtilen yapõsal reform taahhütlerini sõkõ takibe alarak
görüşlerini sõk sõk kamuoyuna iletti. Uyarõlarõnõ yalnõz hükümete değil IMF’ye de yöneltti..
TÜSİAD, yõl boyunca AB’ye adaylõk sürecini ve uyum çalõşmalarõnõ yakõn takibe aldõ.
Meclis, bu yõl içinde, geniş tabanlõ bir uzlaşma ile Anayasa’nõn 34 maddesini değiştirdi. Bu
gerçekten çok önemli bir adõmdõ. TÜSİAD’õn aktif biçimde rol aldõğõ bir inisiyatif ile, 9 sivil
toplum kuruluşu, Anayasa paketi üzerinde çalõşmalarõn sürdüğü dönemde, bir gazete ilanõyla
değişikliklere destek verdiklerini açõkladõlar.
Aralõk ayõnda gerçekleştirilen AB Laeken Zirvesi, Türkiye açõsõndan olumlu mesajlar
içeriyordu.
Anayasa değişikliklerinin, Kopenhag Kriterleri’nin yerine getirilmesi
doğrultusunda bir ilerleme olarak kaydedilmesi ve Türkiye’nin AB kurumlarõnõn geleceğini
tartõşmak üzere oluşturulan yapõya dahil edilmesi, Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde önemli
bir aşama olarak değerlendirildi.
Bu dönemde, güncel ekonomik ve siyasi konulardaki faaliyetin yanõsõra, bir yandan bilimsel
rapor çalõşmalarõ sürdürülürken öte yandan kurumsal gelişmeye yönelik yeni adõmlar atõldõ.
UNICE üyesi sanayici örgütleriyle ve dünyadaki önemli ekonomik gelişme kutuplarõyla
yatõrõm ve ticaret ilişkilerini artõrma için dernek bünyesinden ayrõ bir birim olarak, TÜSİAD
International kuruldu.

2002

yõlõnõn ilk aylarõnda, yapõsal reformlarõn ilk olumlu sonuçlarõ alõnmaya başlandõ.
Faizlerin düşmesi ve dolar kurunun gerilemesi, üretim üzerinde olumlu etkiler yarattõ ve
ihracatçõ sektörler başta olmak üzere, sanayi üretiminin artmasõ sonucunda ekonomideki
büyüme tekrar başladõ.
TBMM, ağustos ayõnda, güç siyasi koşullar altõnda, Kopenhag Kriterleri’ni karşõlamaya
yönelik demokratik reformlarõ yasalaştõrarak, Türkiye’nin AB yolunda tarihi bir adõm
atmasõnõ sağladõ.
Erken seçim kararõnõn ardõndan, 4 Kasõm’da, Adalet ve Kalkõnma Partisi sandõktan tek başõna
iktidar olarak çõktõ. Meclis’e AKP dõşõnda sadece Cumhuriyet Halk Partisi girebildi. Yeni
hükümetin AB süreci ile ilgili kararlõlõğõnõ ifade etmesi ve ekonominin seçim sürecini
hasarsõz atlatmasõ piyasalarõ da olumlu etkiledi.

Yõlõn TÜSİAD açõsõndan ağõrlõklõ konusu yine AB üyelik süreciydi. Kopenhag Zirvesi
öncesinde yürütülen lobi çalõşmalarõ kapsamõnda TÜSİAD heyetleri, Madrid, Lizbon, Roma,
Atina ve Paris’i birer kez, Brüksel ve Berlin’i ikişer kez ziyaret etti. UNICE’nin Sevilla ve
Kopenhag Başkanlar Konseyleri’ne katõldõ. Bu ülkelerin çoğunda başbakan düzeyinde
gerçekleşen temaslarla Türkiye’ye destek aradõ.
Yine Kopenhag Zirvesi öncesinde, yurtiçinde, Mayõs ayõnda “Türkiye’nin geleceği Avrupa
Birliği’ndedir” başlõklõ bir ilan kampanyasõ ile kamuoyuna seslenildi. Yurt dõşõnda ise Aralõk
ayõnda, Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinin açõlmasõna yönelik bir karar alõnmasõna
destek sağlamak amacõyla 15 AB ülkesi ve 45 gazetede bir ilan kampanyasõ yürütüldü.
TÜSİAD, uluslararasõ toplumun uzun süredir çözüm beklentisi içinde olduğu Kõbrõs sorununu
da, AB üyelik müzakerelerinde Türkiye’nin konumunun güçlendirilmesi, Kõbrõs Türk halkõnõn
refah ve huzura kavuşmasõ, Türkiye’nin tüm dõş ilişkilerinin sağlõklõ yönde geliştirilmesi
açõlarõndan yakõn takipte tutmaya devam etti. Kasõm’da Kõbrõs sorununun çözümüne yönelik
olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafõndan önerilen planla ilgili bir
açõklama yapõlarak, “AB’ye üyelik sürecinde Birleşmiş Milletler’in Kõbrõs önerisi dikkatle
değerlendirilmelidir” görüşü vurgulandõ.
TÜSİAD’õn kurumsal yapõsõ açõsõndan 2002 yõlõnõn yeni oluşumlarõ, Boğaziçi Üniversitesi ile
birlikte kurulan Dõş Politika Forumu, Sabancõ Üniversitesi ile birlikte kurulan Rekabet
Forumu’ydu.

2003 yõlõna ABD’nin Irak’a olasõ müdahalesi tartõşmalarõ altõnda girdik. İktidara yeni gelmiş
olan AKP hükümeti ile Bush yönetiminin arasõnda yaşanan birinci tezkere krizi, Türkiye ABD
ilişkilerini gerilimli bir noktaya getirdi. Mayõs ayõnda New York ve Washington’da, ABD
yönetimi ve finans çevrelerinin temsilcileri ile yürütülen temaslar ilişkilerin restorasyonu
açõsõndan önemliydi ve bizlere “hükümetin bir Ortadoğu vizyonu ortaya koymasõ ve kapsamlõ
bir politika geliştirmesi” gerektiğini gösterdi.
TÜSİAD’õn yõl boyunca, Irak konusunda, somut koşullarõ tahlil ederek dile getirdiği görüşler,
bazen ilk anda tepkiyle karşõlansa bile, kõsa süre içinde yaşanan gelişmelerle, haklõlõğõ teyit
edilen bir noktaya geldi.
TÜSİAD, yõl boyunca AB üyelik sürecini, Kopenhag Siyasi Kriterleri ile uyum çalõşmalarõnõ
ve yapõlan değişikliklerin uygulamaya geçmesini yakõn takibe aldõ. 6. Uyum Paketi’nin
Meclis’ten geçmesinin öncesinde, TÜSİAD, Haziran başõnda 12 kuruluşla birlikte “6. Uyum
Paketini ve Türkiye’yi AB üyeliğine taşõyacak tüm adõmlarõ destekliyoruz” başlõklõ ortak bir
ilan yayõnladõ.
Yõl boyunca, Helsinki, Viyana, Brüksel, Londra, Atina, Varşova ve Roma’da yürütülen lobi
faaliyetleri çerçevesinde, çoğu zaman başbakanlarla yapõlan görüşmelerde, Türkiye’nin
AB’ye uyum konusunda atmõş olduğu adõmlar anlatõlarak tam üyelik müzakerelerinin
başlamasõnõn önemine dikkat çekildi.
2003 yõlõnda TÜSİAD’õn Avrupa Birliği ülkelerinde yürüttüğü lobi faaliyetleri açõsõndan
önemli bir yenilik de, Brüksel temsilciliğimize bağlõ olarak, Mayõs 2003’te Berlin
Bürosu’nun, yõl sonunda da Paris İrtibat Bürosu’nun faaliyete geçmesi oldu. Bu iki büro, tam
üyeliğe kadar geçecek süre içinde Alman ve Fransõz kamuoylarõnõ doğru bilgilendirmek;
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Türkiye’nin Alman ve Fransõz özel sektörü, medyasõ, ve siyasi yetkilileri ile kültürel
çevrelerinde daha iyi tanõnmasõnõ sağlamak üzere kuruldu.
Ekonomik program dahilinde uygulanmakta olan sõkõ maliye ve para politikalarõ sonucunda,
artan güven ortamõyla birlikte, 2003 yõlõ ekonomik istikrar, yapõsal iyileştirmeler ve büyüme
doğrultusunda önemli kazanõmlarõn sağlandõğõ bir yõl oldu. Ekonomideki iyileşmenin
yatõrõmlara ve istihdama yansõmasõ ise gerçekleşmedi.
Ekonomik gelişmeleri yakõndan izleyen TÜSİAD, olumlu gelişmelerden duyduğu
memnuniyeti dile getirirken, ekonomik programa sadõk kalõnmasõ, yatõrõm ortamõnõn
iyileştirilmesine yönelik çabalarõn hõzlandõrõlmasõ ve yapõsal reformlarõn tamamlanmasõ
konularõndaki görüşlerini de kamuoyu ve yetkililerle paylaştõ.
Yõlõn TÜSİAD açõsõndan önemli bir diğer konusu da Avrupa ülkelerinin 2000 yõlõnda,
Lizbon’da, istihdam, ekonomik reform ve toplumsal uyum konularõndaki hedeflerini
belirleyerek oluşturduklarõ Lizbon Stratejisi oldu. TÜSİAD, alt başlõklarõnõn Türkiye’nin
ihtiyaç duyduğu reformlarla birebir örtüştüğü noktasõnda hareketle, Lizbon Stratejisi’ni
gündemine aldõ ve yõl boyunca da çeşitli vesilelerle Lizbon Stratejisinin alt başlõklarõnõ
mercek altõna getirdi.
Bir başka önemli konumuz “eğitim”di. Kamuoyunun sõcak gündeminde yer alan
Yükseköğretim Kurulu’nu ve yükseköğretime girişi düzenlemeyi amaçlayan yasa tasarõlarõ
yakõndan takip edildi. Sorunun çözümüne ilişkin ilkeleri ve somut önerileri dile getiren
“Yükseköğretimin Yeniden Yapõlandõrõlmasõ: Temel İlkeler” başlõklõ bir rapor kamuoyuna
sunuldu.
Bu hafta başõnda kamuoyuna sunduğumuz Hukuk Devleti ve Yargõ konusundaki raporumuz
ise, liberal ekonomi ve liberal siyaset arayõşlarõmõzdan sonra, Hukuk Devleti arayõşõmõza
temel teşkil edecek bir rapor oldu.
Değerli üyeler,
Sizlere elden geldiğince kõsaltarak yaptõğõm bu dökümün amacõ hafõzalarõnõzõ tazelemek
olduğu kadar geleceğe ilişkin analizleri de yerli yerine oturtabilmektir.
Dünya çok hõzlõ değişiyor. Oysa biz çoğu zaman bir gündem maddesiyle ne yazõk ki
gereğinden fazla uğraşmak zorunda kalõyoruz. Güncel ihtiyaçlara uymayan yönetim
yapõlarõmõz dinamik analizler yaparak proaktif bir biçimde hareket edemiyor. Sorunlarõ çözüp
gündemden çõkaramõyor.
Bu durum, bizim, hem yol gösterme, hem de çözüm doğrultusunda baskõ unsuru olma
rolümüzün önemini artõrõyor. Tabii bu rolün layõkõyla yerine getirilmesi için hem güçlü olmak
hem de bu gücü verimli ve etkin bir biçimde kullanmak gerekiyor.
TÜSİAD bunu bugüne kadar başarabilmiş bir kuruluş. O kadar ki, fazla tevazuya gerek
duymadan, siyasetin günlük itiş kakõşõnõn ve üyelerinin günlük ihtiyaçlarõnõn ötesine
geçebilen bir perspektifle hareket eden TÜSİAD gibi birkaç kuruluş daha olsa Türkiye’nin
gelişmesine çok daha güçlü bir ivme kazandõrõlabileceğini söyleyebiliriz.
Bu gerçeği 33 yõl önce gören, bu derneğin kurucularõna bu bakõmdan şükran borçluyuz.
Bugünkü TÜSİAD’õn temelini atan onlarõn vizyoner yaklaşõmõdõr. Daha sonra, “genç

3

başkanlar” olarak nitelenen TÜSİAD’da özellikle 80’li yõllarõn ikinci yarõsõndan itibaren
görev alan başkanlarõmõzõn da, bu vizyonun somutlanmasõnda, hayata geçirilmesinde büyük
rolleri olduğuna inanõyorum. Kendilerine de huzurlarõnõzda şükran duygularõmõ ifade etmek
istiyorum.
Bildiğiniz gibi, bu dönem görevi devrediyorum. 3 yõllõk başkanlõk hizmetimde, Başkanlar
Konseyi’nde gerek kurucu başkanlarõn gerekse genç başkanlarõn vizyonlarõndan ve
desteklerinden çok yararlandõm. Yüksek İstişare Konseyi Başkanõmõz Sayõn Muharrem
Kayhan’õn şahsõnda hepsine içten teşekkür ediyorum.
Başkanlõk TÜSİAD’da nicedir, “yalnõz” sürdürülen bir görev değil. Yönetim Kurulu’ndaki
arkadaşlarõm yükümü ve sorumluluklarõmõ her zaman istekle paylaştõlar. Bundan dolayõ
kendimi şanslõ hissediyorum. Kendilerine şükran borçluyum.
Size biraz önce özetlemeye çalõştõğõm yoğun gündemin arkasõnda İstanbul, Ankara, Brüksel,
Washington ve Berlin’deki TÜSİAD ekibinin geceyi gündüze katan yoğun bir emeği var.
Genel Sekreterimiz Haluk Tükel’in şahsõnda tüm TÜSİAD ekibine, iç ve dõş politika
danõşmanlarõna şükranlarõmõ sunuyorum.
Kuşkusuz TÜSİAD, gücünü üyelerinden, yalnõzca üyelerinden alan bir kuruluş. Başkanlar,
yönetim kurullarõ, yetenekli profesyonel kadrolar varsa, bunlarõ üyelerimizin derneğe, onun
misyonuna yürekten inanç duymalarõna, zamanlarõnõ, uzmanlarõnõ, kaynaklarõnõ, fikirlerini bu
inanç doğrultusunda derneğe tahsis etmelerine, dernek yönetimlerini güven ve inançla
desteklemelerine borçluyuz. Bu nedenle burada bulunan ve bulunmayan tüm üyelerimize de
bütün kalbimle teşekkür ediyorum.
Üyelerimizden ricam, TÜSİAD’a gözümüz gibi bakalõm, bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da madden ve manen desteklemekten hiç geri durmayalõm. Çünkü Türkiye’nin
TÜSİAD gibi kurumlara çok ihtiyacõ var.
Değerli üyeler,
Sözlerime son vermeden önce, önümüzdeki dönemle ilgili birkaç noktayõ vurgulamak
istiyorum:
Ekonomide sağlanan iyileşme hepimize umut veriyor. Ancak dõşõmõzdaki hava koşullarõ
sürekli değişebiliyor. Bu yüzden, bu uçağõn pilotlarõnõn sürekli rota kontrolü, sürekli ince ayar
yapmalarõ gerekiyor. Gözlerini göstergelerden ayõrmamalarõ ve uyarõlarõ dikkate almalarõ
zorunlu. Bakõn bugün AB’de bile rekabet gücünü artõrmak için sürekli yeni arayõşlar var.
Bunun en son göstergesi Lizbon Stratejisi. Bizim, “işler iyi” deyip rehavete kapõlma şansõmõz
yok.
Dõşarõda sert ve değişken hava koşullarõ hüküm sürerken, içerde politik istikrarõn ve uzlaşma
ortamõnõn korunmasõ büyük önem taşõyor. Gerçek anlamda reform yapabilmek, yeni sistemin
uzlaşma içinde uygulamaya konabilmesiyle mümkündür. Huzur bozucu suni gündemlerin ya
da dayatmalarõn peşinde koşmaktan da, her yeniliğe kuşkuyla bakarak huzursuzluk
yaratmaktan da süratle vazgeçmemiz gerekiyor.
Demokrasiyi batõya verilmiş bir taviz olarak gören yaklaşõmlarõ artõk terk etmeliyiz. Batõlõ
ölçüler içinde demokrasi ve insan haklarõnõ, bunun gerektirdiği kurumsal ve yapõsal
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değişiklikleri, sivil toplumun gelişmesini ve yönetime katõlmasõnõ içimize sindirmek
zorundayõz. Kopenhag Kriterleri’nde ciddi uygulama örnekleri sergilemek zorundayõz. Temel
hak ve hürriyetler, hukuk devleti ve yargõ alanlarõnda hala yapmamõz gerekenler var. Türk
halkõ bu alanlardaki gelişmeleri fazlasõyla hak ediyor. Burada da rehavete yer yok.
Türkiye’de hukukun egemenliğini sağlamak zorundayõz. “Burasõ Türkiye, burada her şey
olur” yaklaşõmõna karşõ mücadele etmeliyiz. “Burasõ bir hukuk devleti” diyebilmeliyiz.
Yargõnõn bağõmsõz ve temiz olmasõ için mücadele etmeli, yolsuzluklarõn amansõzca takip
edilmesini sağlamalõyõz. Bu yalnõzca bizim itibarõmõz değil, toplumumuzun geleceğe
güvenebilmesinin ve bu gelecek için çalõşabilmesinin tek yoludur.
Kõbrõs gibi kangren olmuş dõş politika sorunlarõmõza yönelik çözüm arayõşlarõna saygõlõ
olmalõyõz. Kendi gibi düşünmeyenleri hain ilan etmeyi, en hafif ifadeyle, demokrasiye karşõ
saygõsõzlõk olarak görüyoruz. Bazõ komşularõmõzla ilişkilerimizin kazandõğõ olumlu ivmeden
yararlanarak, birikmiş sorunlarõmõzõn çözümünde adõm atmalõyõz. AB üyeliği gibi büyük
dönüşüm projeleri, kapsamlõ iletişim faaliyetlerini gerektirir. Özellikle üye ülkelerin
kamuoylarõna kendimizi anlatma çabalarõna hõz vermeliyiz.
Bütün bunlarõ gerçekleştirmeye çok yakõnõz. Yeter ki, anlamsõz ve verimsiz tartõşmalar içinde
kendimizi kaybetmeyelim. İstekli ve kararlõ olalõm. TÜSİAD, bize bir kol mesafesi kadar
yakõnlaşmõş bulunan hedefimizi ve ideallerimizi gerçekleştirmek için var gücüyle çalõşmaya
devam edecek.
Hepinizi saygõyla selamlarken, bana ve arkadaşlarõma gösterdiğiniz güven ve verdiğiniz
destek için bir kez daha teşekkür ediyorum.
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