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Sayõn Bakanlar, Sayin Büyükelçi, değerli konuklar hepinizi şahsõm ve TÜSİAD adõna saygõyla
selamlõyorum.
Tam 45 yõllõk bir geçmişi olan AB-Türkiye ilişkilerinde bir dönüm noktasõna geldik. Bunun bir
dönüm noktasõ olduğu son dönemde yoğunlaşan tartõşmalardan da anlaşõlõyor. Herhalde son birkaç ay
içinde bu konuda yayõnlanan rapor, düzenlenen toplantõ ve yazõlan makale sayõsõ 45 yõl boyunca
birikmiş olanlarõn sayõsõnõ aşmõştõr.
Bunu da sevinçle karşõlõyoruz zira bize göre Türkiye ne denli iyi incelenirse hakkõndaki yanlõş
bilgilerin bertaraf edilmesi de o ölçüde kolaylaşacaktõr. Bu nedenle bizi bir araya getiren toplantõlarõn
önemine yürekten inanõyoruz.
45 yõl çok uzun bir süre. Bu donemi uzun bir sözlülük dönemine benzetebiliriz. Aralõk ayõnda
yapõlacak Konsey toplantõsõnõn ise Komisyon raporundaki “artõk şu nişanõ yapõn” tavsiyesine uygun
bir karar alacağõnõ umuyoruz, bekliyoruz. Karar böyle çõktõğõ zaman da artõk bizim için nikahtan
başka bir sonuç söz konusu olmaz.
Değerli konuklar, temel konulara geldigimizde şunlarõ söylemek durumundayõz: 6 Ekim tarihinde
Avrupa Komisyonu İlerleme Raporunu, Tavsiyelerini ve Türkiye’nin Üyeliğinden Kaynaklanacak
meseleler çalõşmasõnõ yayõmladõ.
Rapor “reform sürecinde kaydedilen genel ilerleme göz önüne alõnarak, Komisyon Türkiye’nin siyasi
kriterleri yerine getirdiğine inanarak katõlõm müzakerelerinin başlamasõnõ tavsiye eder” sonucuna
varõyor.
Tavsiyelerde kullanõlan dille ilgili olarak Türkiye’de bazõ kaygõlar haklõ olarak dile getirildi.
Komisyon bir yandan “sonucu önceden garanti edilemeyecek açõk uçlu bir sürecin” söz konusu
olduğunu söylüyor. Diğer yandansa “AB ile Türkiye arasõndaki ilişkiler Türkiye’nin Avrupa
yapõlanmasõna sõkõca bağlanmasõnõ emniyete almalõdõr” diyor. Eğer asõl amaç bu ikinci hedefe
ulaşõlmasõysa, bana göre bunu sağlamanõn tek ve yegane yolu üyeliktir. Başka bir yol da yoktur.
Biz Raporun muğlak kõsõmlarõnõ bir yana bõrakarak gayet net bir cümleyle ifade edilen tavsiyeye
odaklanmayõ yeğliyoruz. Beklentimiz, 2002 Kopenhag Zirvesi kararlarõ uyarõnca Aralõk ayõnda
toplanacak olan Konsey’in müzakerelere gecikmeksizin başlama kararõnõ almasõdõr.
Türk iş dünyasõnõ temsil eden önemli bir kuruluş olarak TÜSİAD Aralõk zirvesinin kabul edilebilir
nitelikte ancak bir tek sonucu olabileceğine inanõyor: Üyelik müzakerelerinin vakit geçirmeden
başlamasõ. Bu inancõ dile getirirken yalnõzca yerel kaygõlarla veya kõsõr bir Türkiye perspektifiyle
vardõğõmõz bir sonuçtan da bahsetmiyoruz.
Avrupalõ kimliğimizle AB’nin geleceği konusunda biz de kendimizce bir düşünce üretme
sürecindeyiz. Tüm Avrupalõlara daha iyi bir gelecek hazõrlamanõn peşindeyiz. Türkiye’nin AB
üyeliğinin hem bizim açõmõzdan hem de Birlik açõsõndan ve pek çok bakõmdan olumlu bir gelişme
olduğunu düşünüyoruz.
Bugünlerde yayõnlanan makalelerin ve raporlarõn pek çoğunda Türkiye’nin Birliğe katõlõminõn
getireceği stratejik yararlardan bahsediliyor. AB’nin 21. yüzyõl dünyasõnõn kurulmasõnda katkõsõ
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olabilecekse bunu sağlayabilmek için Türkiye’nin üyeliğine ihtiyaç duyulduğu konusunda yaygõn bir
görüş var. AB’nin önümüzdeki dönemdeki en önemli projesi olarak değerlendirilen Ortak Savunma
ve Dõş Politikasõnõ etkili kõlmak isteyenler Türkiye’nin buna çok ciddi bir katkõda bulunacağõna
inanõyorlar.
Almanya Dõşişleri Bakanõ Joschka Fischer Batõ’nõn yeniden inşasõnda Türkiye’yi Birlik içinde
tutmanõn önemini sürekli vurguluyor. Hem kendisi hem Şansölye Şröder Türkiye’nin üyeliğinin AB
ile Müslüman dünyasõ arasõndaki diyaloğun kurulmasõnda dev bir adõm olacağõnõ vurguluyorlar. Bu
adõm aynõ zamanda AB ülkelerindeki Müslüman cemaatlerin yaşadõklarõ toplumlara uyum
sağlamalarõ, kendilerini yaşadõklarõ ülkelerin gerçek vatandaşlarõ gibi hissetmeleri açõsõndan da
gerekli bir gelişme sayõlmalõ.
Neyse ben bu daha siyasi konularõ bir yana bõrakarak kendi bildiğim konulardan bazõ gerçekleri size
sunmaya çalõşayõm. Türkiye’nin son üç yõldaki ekonomik performansõndan bahsetmek istiyorum.
Ardõndan da üyelik müzakerelerine başlamõş bir Tükiye’nin performansõna değineceğim.
Türkiye bu yõl dünyanõn büyüme rekorunu kõrmaya aday bir ülke. Yõlõn ilk altõ ayõndaki büyüme hõzõ
yüzde 13.5 olmuş. Daha da önemlisi bu büyüme hõzõ enflasyonun ve faiz hadlerinin düştüğü bir
ortamda yakalandõ. Bu olumlu performans ve geleceğe yönelik beklentilerimiz üç koşula dayanõyor:
yüksek büyüme, istikrarõn sürekliliği ve derinleşmesi, kapsamlõ bir reform gündeminin sürdürülmesi.
Geçtiğimiz üç yõl içinde Türkiye kronik yüksek enflasyonu yenmeyi başararak enflasyon oranõnõ
2002 yõlõndaki yüzde 70’lik düzeyinden bugün yüzde 10’un altõna indirdi. 2002 ve 2003’te Gayri Safi
Milli Hasõla ortalama yüzde 6,5 oranõnda büyüdü. Türkiye’nin uzun dönemli ortalama büyüme hizi
olan yüzde 4.5’in hayli üzerinde bir sonuç alõndõ son iki yõlda.
Türkiye’nin makro ve finansal gostergelerinde yaşanan bu iyileşme sağlam makroekonomi
politikalarõnõn ve radikal yapõsal reformlarõn sonucuydu. Bu yapõsal reformlar da IMF tarafõndan
hazõrlanan ve AB uyum süreciyle de bağdaşan bir ekonomik istikrar programõnõn parçalarõydõ.
Türkiye’nin kurumsal ve düzenleyici yapõlarõ uluslararasõ standartlara uygun hale getirildi. İhalelerde
şeffalõk ve etkinlik ön plana çõktõ. Öyle ki Komisyon Raporu şu gözlemde bulunuyor: “Türkiye
işleyen bir piyasa ekonomisi kurma yolunda özellikle de makro dengesizliklerini azaltarak daha da
mesafe kaydetti.İstikrar programõna sõkõca sarõldõğõ ve yapõsal reformalarõna kararlõlõkla devam ettiği
taktirde, Birlik içindeki rekabet baskõlarõna ve piyasa güçlerine de dayanabilecektir.” Bunun ötesinde
Komisyon, “Türkiye’nin Birliğe ekonomik etkisinin” küçük ancak önemsiz olmayan boyutta
“olumlu” olacağõnõ da belirtmiş.
Bizim işimiz ve misyonumuz bu performansõ sürdürmektir. Bunun önümüze açtõğõ fõrsatlar
belirginleşiyor ancak risklerle de karşõ karşõyayõz. Giderek karmaşõklaşan ekonomi politikalarõ güven
ortamõnõn devamõnõ zaruri kõlõyor. Ekonomi yönetiminin kredibilitesini korumasõ ve ekonomi
politikalarõnõn giderek daha yaratõcõ ve ince şekilde uygulanmasõ bizi olumlu beklenti-olumlu sonuç
çemberine sokacaktõr.
Güven ortamõnõn sürmesi için IMF ile anlaşmanõn yenilenmesi gerekli bir koşuldur. Bu nedenle
hükümetimizin yeni bir üç yõllõk anlaşma yapma iradesini destekliyoruz. Finansal disiplinin ve
yapõsal reformlarõn sürmesi bu tablonun da sürmesini sağlayacaktõr.
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AB üyelik süreci Türkiye’nin bu yeniden yapõlanmasõnõn önemli bir parçasõdõr. Türkiye halen AB’nin
6. büyük müşterisi ve 7. büyük tedarikçisi konumunda. Bu durumda üyelik sürecinin devam etmesi,
istikrarõn korunmasõ halinde nerelere gelebileceğimizi bir düşünün. Buyük sõkõntõlar sonucu
gerçekleştirilenlerin meyveleri alõnmaya başladõkça hükümet de reformlarõ sürdürme azmini
koruyacaktõr. Brüksel merkezli CEPS adlõ bir düşünce kuruluşunun raporuna göre müzakerelerin
başlamasõndan iki yõl kadar sonra Türkiye 7 ila 10 milyar dolarlõk doğrudan yabancõ sermaye
çekebileck bir potansiyele sahiptir.
Tüm göstergeler üyelik zamanõ geldiğinde Türk ekonomisinin bazõ bakõmlardan bir dinamo niteliği
taşõyacağõna işaret ediyor. Türkiye’nin performansõ aynõ zamanda AB ülkelerindeki büyümeye de
katkõda bulunacaktõr. Almanya’nõn bundan en çok yararlanacak ülke ve ekonomi olduğuna da kusku
yoktur.
Son olarak herkesi çok kaygõlandõrdõğõ anlaşõlan demografi konusuna değinmek istiyorum. Üyelik
halinde tüm Avrupa’nõn Türk vatandaşlarõnõn akõnõna uğrayacağõna dair bir korkunun varlõğõnõ
hissediyoruz.
Türkiye’nin bir demografik geçiş sürecinde olduğunu biliyoruz. Çalõşacak yaştaki nüfusun genel
nüfus içindeki oranõ önümüzdeki 20 yõl içinde artacak. Ancak bu arada Türkiye’de aile nüfusu
küçülüyor, tüketim toplumu yapõ ve alõşkanlõklarõ özellikle ülkenin Batõsõnda ön plana çõkõyor.
AB nüfusu ise yaşlanõyor. Uluslar arasõ çalõşma Örgütü verilerine göre 2020 yõlõna kadar Avrupa’nõn
gündelik işlerin sürdürülebilmesi için 30 milyona yakõn göçmen işçiye ihtiyacõ olacak. Bu bakõmdan
da Komisyon’un tavsiyeleri çok önemli. Türkiye’nin acilen eğitim sistemine büyük yatõrõmlar
yapmasõ ve insan sermayesinin kalitesini yükseltmesi gerekiyor. Bunun yapõlacağõndan da kimsenin
kuşkusu olmasõn. Olmasõn zira bunu yapmak zorundayõz.
Yabancõ yatõrõmlar ve Türk sermayesinin yatõrõmlarõ sonucunda Türkiye’de yatõrõm hõzõ ve oranõ
artacaktõr. Buna göre de artan işgücü arzõnõn bu yatõrõmlardan kaynaklanan işgücü talebi tarafõndan
emileceğini düşünüyoruz. Yani tõpkõ İspanya ve Portekiz örneklerinde görüldüğü gibi bu büyüme
koşullarõnda Türk işçisinin ülkesinde kalacağõna inanõyoruz.
Türkiye’nin AB açõsõndan sunduğu fõrsatlarõn tartõşmalar devam ettikçe daha da iyi anlaşõlacağõna
inanõyoruz. Alman hükümetine Türkiye’nin adaylõğõna verdiği destekten dolayõ şükran borçluyuz.
Tarih içinde kökleri çok derinlere giden dostluğumuzun geleceğine de umutlu bakõyoruz. Avrupa’nõn
ortak geleceğini kurmak açõsõndan da Almanya ve Türkiye’nin işbirliğinin mutlaka gerekli olduğuna
inanõyoruz.
Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, hepinize saygõlarõmõ sunarõm.
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