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Harp Akademilerinin Değerli mensuplarõ, Değerli Konuklar,
TÜSİAD Yönetim Kurulu adõna hepinizi saygõyla selamlõyorum.
Değerlendirmelerime başlamadan önce sizlere kõsaca TÜSİAD’dan bahsetmek
istiyorum.
TÜSİAD, bugün 500’ü aşkõn üyesi ile Türkiye’nin başlõca sanayi ve hizmet
sektöründeki firmalarõn kuruluşlarõnõn sahip ve yöneticilerinden oluşmaktadõr.
Üyelerimizin temsil ettiği kuruluşlar Türkiye’de yaratõlan toplam katma değerin
yaklaşõk yarõsõnõ gerçekleştirerek ve Türkiye ekonomisinde belirleyici bir öneme
sahip.
TÜSİAD, kuruluşundan bu yana geçen 30 yõllõk süre içinde, gerek demokratikleşme,
hukukun üstünlüğü, insan haklarõ ve liberalizm boyutunda, gerekse rekabetçi piyasa
ekonomisi alt yapõsõ ile Avrupa Birliği’ni her zaman referans noktasõ olarak
göstermekte ve AB ile üyelik perspektifi doğrultusunda çalõşmalarõnõ sürdürüyor.
TÜSİAD, 1987 yõlõnda Avrupa iş dünyasõnõn çatõ kuruluşu olan UNICE’ye üye oldu,
bugün ise Brüksel Temsilciliği (1996), Berlin (2003) ve Paris (2004) Bürolarõyla,
Avrupa’daki iletişim ağõnõ genişletti. Bunlarõn yanõ sõra, özellikle AB’ye üye ve üye
adayõ olan ülkelerin devlet ve hükümet yetkilileri nezrinde lobi faaliyetlerini yoğun
olarak yürütüyor.
Hiç şüphesiz TÜSİAD’õn ağõrlõklõ çalõşma konusu Türkiye ekonomisinin mevcut
durumu ve dünya üzerinde rekabet gücünün artõrõlmasõ için alõnmasõ gereken
önlemler, uygulanmasõ gereken politikalar. Öncelikli olarak, 2000-2001 krizlerine
Türkiye’yi götüren ekonomik yapõyõ ve bu yapõnõn nasõl değiştiği üzerinde durmak
istiyorum. Geçmişi anlamadan ve değişimi tespit etmeden, geleceği doğru tahmin
etmek ve şekillendirmek mümkün değil.
Harp Akademilerinin Değerli mensuplarõ,
Tarihin akõşõ içerisinde egemenlik kavramõnõn değişik içeriklerde şekillendiğe şahit
oluyoruz. Ortaçağõn feodal yönetimleri yerini yeniçağda askeri imparatorluklara
bõraktõ, mutlak hakimiyete dayalõ imparatorluklar ise çağõmõzda evrim geçirerek
gücünü ekonomi toplumlarõna devretti. Günümüzde egemenlik kavramõ, sahip olunan
ekonomik güçle eşdeğer hale gelmiş durumda. Küreselleşmeyle tanõştõk. Dünyanõn bir
uç noktasõndaki toplumsal bir gelişme, diğer uç noktasõnõ hõzla ve kolaylõkla
etkileyebiliyor. 21.yüzyõlõn başlangõcõnda “kelebek etkisi”ni tam olarak
hissedebiliyoruz. Nasõl ki Pekin’de bir kelebeğin kanatlarõnõ çõrpmasõyla oluşturduğu
hava hareketi birkaç ay içerisinde Amerika’da bir fõrtõna başlatabilirse, Asya
ülkelerinde başlayan bir ekonomik krizin etkileri Türkiye’nin de aralarõnda yer aldõğõ
gelişmekte olan ülkelere kadar uzanabiliyor.
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Ülke olarak bu dinamik ve akõşkan bir yapõya ayak uydurmaya çalõşõyoruz. Bu
değişim sürecinin doğrudan veya dolaylõ olarak Türkiye’nin geleceğine ilişkin
beklentilerle ilişkisi var ve bu beklentilerin ekonomiye kaçõnõlmaz biçimde
yansõmalarõ olacağõnõ biliyoruz. Ama, izninizle ben bugün, doğrudan yalnõzca
ekonomiyi ele almak ve Türkiye ekonomisi ile ilgili kapsamlõ bir değerlendirme
yapmak istiyorum.
Kolay olmayacak. Çünkü yakõn tarihimizde büyük dalgalar, çalkantõlar, çelişkiler
yaşadõk. Tüm göstergeler Türkiye’yi üçüncü dünya ülkesi kategorisine koyarken,
IMF, OECD, NATO gibi uluslarlararasõ kuruluş üyelikleriyle zenginler kulübünde yer
almanõn keyfini tattõk. Ama esasõnda baktõğõmõzda, uzunca bir süre mütevazõ
ekonomimizle içimize kapalõ kalmayõ tercih etmişiz. Popülist politikalarla ekonomik
temellerdeki bozulmanõn üstünü örtmüşüz. Liberalleşme reformlarõyla ekonomimizi
dõşarõya açabilmişiz, ancak popülizmden yakamõzõ kurtaramamõşõz. Nihayetinde,
küçüklü-büyüklü çok sayõda ekonomik krizler yaşadõk. Daha da kötüsü, bu krizleri
çoğu kez hemen uygulanmaya konulan ve yapõsal iyileştirmelerden çok piyasalarõ
hemen etkilemeyi hedef alan önlemlerle aşmaya çalõştõk. Ancak, bu hevesler,
Türkiye’nin yapõsal sorunlarõnõn giderek büyümesine ve karmaşõklaşmasõna neden
olmaktan öteye gidemedi. Mevcut krizler nedeniyle IMF ile şimdiye kadar 18 anlaşma
yapõldõ, özellikle son on yõlda bir çok ekonomik program hazõrlandõ. Sorunlarõn
kronikleştiği, enflasyonun kabullenildiği ve ağõr bir borç yükünün altõna girdiğimiz
bir dönem yaşadõk. Bugün artõk o koşullar değişti. Sorunlarõmõzla yüzleşiyoruz. En az
o kadar önemli, dünya değişti. Sovyetler Birliği dağõldõ; Doğu Avrupa AB’ye girdi;
Dünyanõn en hõzlõ kapitalistleşen ülkesi Çin, şimdi dünyanõn en önemli ekonomik
güçlerinden birisi haline geldi. Bu rüzgarlar eserken, Türkiye de ekonomik, siyasi ve
düşünsel düzeylerde olgunlaştõ.
Toplum olarak yaşadõğõmõz istikrarsõz süreçlerden hepimiz dersimizi almõş olmayõz
ki, son krizle birlikte, kronik hale gelen sorunlar karşõsõnda uygulamaya başladõğõmõz
programõ, hükümet değişikliklerine rağmen devam ettirebildik. Önceki
deneyimlerimizde olduğu gibi soluğumuz kesilmedi, sorunlarõmõzla ilk temas ve
tanõşma dönemini başarõlõ bir şekilde atlattõk. Ekonomik programõn öngördüğü sõkõ
maliye ve para politikalarõnõn meyvelerini vermeye başladõğõ bir 2 yõl geçirdik. Şimdi,
uygulanan ekonomik programõn ekonomimize kazandõrdõklarõnõ ve daha hangi
kazanõmlara ihtiyacõmõz olduğunu değerlendirebilmemiz açõsõndan uygun bir
dönemdeyiz. Bu çerçevede sizlere, ekonominin içinde bulunduğu mevcut durum
hakkõnda genel bir değerlendirme yapmak istiyorum.
Öncelikle, programla birlikte, ekonomik temellerdeki güçlenmenin belirginleşmeye
başladõğõnõ belirtmek isterim. Enflasyon düşerken, üst üste iki yõl öngörülenin
üzerinde büyüyebildik, yatõrõm ve tüketim kararlarõmõz açõsõndan olumlu atmosferi
yakalayabildik.
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Ekonomik ilişkilerin yeniden yapõlandõğõ bu süreçte yüksek verimlilik artõşlarõ
gerçekleştirdik, maliyetlerimizde ise önemli ölçüde gerilemeler yaşadõk. Özellikle,
geçtiğimiz yõlõn ikinci yarõsõnda yaşanan gelişmeler nedeniyle, ekonomideki tüm
göstergelerde ve beklentilerde hissedilir bir iyileşme yaşandõğõna hepimiz şahit olduk.
2004 yõlõna ilişkin göstergeler de ekonomide “düşük enflasyon-yüksek büyüme”
sürecinin devam ettiğine işaret ediyor. Aralõklarla ortaya çõkan olumsuz dõş
konjonktüre karşõn, ekonomimiz, sene sonu hedeflerinin yakalanmasõna imkan
tanõyacak bir seyir izliyor. Ekonomik beklentiler iyimserliğini sürdürüyor.
Enflasyonda 30 yõldõr görülmeyen bir düşüş süreci yaşõyorken bu sene sonunda tek
haneli rakamla tanõşacağõz. Aynõ zamanda, rekor büyüme ile bu yõlki büyüme rakamõ
enflasyon oranõnõ geçecek. Gene bu sene zarfõnda dõş ticaret hacmimiz 150 milyar
dolarõ aşarak dünya ekonomileriyle entegrasyonumuzu kanõtlayacak. Sürekli
eleştirdiğimiz kamudaki savurganlõk son bulmuş görünüyor. Bir zamanlar
sürdürülemez diye nitelendirilen borç yükümüz Maastricht kriterine yaklaşmakta.
Paramõz ise gücünü korumakta. Ekonomimiz pozitif beklenti-pozitif ekonomik
gelişme biçiminde özetlenebilecek bir yapõya oturdu. Bu olumlu konjonktür, yapõsal
reformlarla destekleniyor. Refahõmõz artõyor.
Ancak, bu noktada bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Makroekonomik
politikalarõn başarõsõ kõsa dönemli büyüme-küçülme sarmallarõ ile değil, uzun
dönemde sürdürülebilir bir büyüme performansõyla ölçülmektedir. Makroekonomik
dengeler açõsõndan altyapõsõnõn yeni yeni iyileşmeye başladõğõ ekonomimizde ise, her
küçülmeden sonra hõzla sağlanan yüksek büyüme “başarõ” olarak nitelendirilmiştir.
Geçtiğimiz iki yõldaki yüksek ekonomik büyümeye rağmen son beş yõldaki reel
büyüme ortalamasõ %1’in altõnda gerçekleşmiş, birbirini izleyen büyüme ve
küçülmeler istikrarsõzlõğõn göstergesi olmuştur. Bu durum sürekli şikayetçi
olduğumuz düşük yabancõ sermaye yatõrõmlarõ da biraz olsun açõklamakta. Bu
çerçevede değerlendirdiğimizde, 2002 ve 2003’te yõl hedeflerinin üzerinde
gerçekleşen büyüme, 2004 yõlõna ilişkin yüksek büyüme beklentisi ve 2005 için de
yine en az %5’lik büyüme öngörüsü Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme
patikasõna girebileceğine dair olumlu sinyaller vermekte. Ancak, bugün gelinen
noktada ekonomik istikrar açõsõndan önemli kazanõmlar sağlanmasõna karşõn, kat
edilmesi gereken daha çok mesafe olduğu açõktõr. Bu mevcut performansõn
korunabilmesi ve Türkiye ekonomisinin önünde bulunan fõrsatõn değerlendirilebilmesi
için hükümetin rehavete kapõlmayõp, mali disiplinle sağladõğõ düşük enflasyon-yüksek
büyüme yörüngesinden uzaklaşmamasõ gerekmektedir. Rehavete kapõlacak lüksümüz
bulunmamaktadõr. Nihayetinde, Türkiye ekonomisi açõsõndan kritik önem taşõyan ve
sonuçlarõnõn dikkatle değerlendirilmesi gereken belirli dönemeçler ve artan riskler
mevcuttur.
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Risklerin başõnda, azaltabildiğimiz ancak henüz ortadan kaldõramadõğõmõz
“ekonominin kõrõlganlõğõ” yer almakta. Tarihsel olarak baktõğõmõzda ekonominin bu
zafiyetini temelde iki ana değişken oluşturuyor. Bunlardan ilki, Türkiye ekonomisinde
belirleyici rol oynamõş olan siyasi güven ortamõnõn sürdürülmesidir. Türkiye
ekonomisinde döviz kurundan başlamak üzere faiz ve enflasyonun daha üst bir
seviyede yeni bir dengeye taşõnmasõna neden olan temel gelişmeler ekseriyetle siyasi
olmuştur. Zaman zaman bizi endişelendiren gelişmeler yaşadõk. Endişelendiğimiz
noktalarda, eleştirilerimizi de dile getirdik. Bu kimi zaman YÖK, İmam Hatip
Liseleri, gibi milli eğitim meselelerimiz oldu. Kimi zaman, kadrolaşma ve TCK’ya
zinanõn suç olarak eklenmesi gibi konular gündemde yer aldõ. Hükümetin siyasi güven
ortamõnõ bozacak bu gibi konulardan özellikle kaçõnmasõ gerekiyor. Zira, piyasalarda
güven yõpranmasõna neden olunmasõ uygulanan ekonomik programõn tamamen dõşõna
çõkõlmasõ ile sonuçlanabilecektir.
İkinci unsur ise dõş ekonomik gelişmelerdir. Özellikle son dönemde, ekonomideki
riskler uluslararasõ ekonomik ilişkilerde yoğunlaşmakta. Hõzla genişleyen dõş açõğõmõz
ve yüksek petrol fiyatlarõna rağmen, enflasyonla mücadelede güç kaybetmedik.
Enflasyondaki düşüş ve sõkõ maliye politikalarõ faiz oranlarõnõ aşağõ çekti, risk primini
azalttõ. Kamu kesimi açõğõ ve yatõrõm-tasarruf açõğõ azaldõ. Kuşkusuz bu olumlu tablo,
risklerden arõnmõş bir yapõ arz etmiyor. Petrol fiyatlarõndaki varil başõna her 10
dolarlõk artõş, Türkiye’ye yõllõk 1.8 milyar dolarlõk ek maliyet getiriyor. Dolayõsõyla
petrolde yüksek fiyatlarõn süreklilik kazanmasõ önümüzdeki dönem açõsõndan önemli
bir risk unsuru olarak karşõmõzda duruyor. Faiz yükselişlerinin gündemde olduğu
küresel gelişmeler Türkiye ekonomisini de çok yakõndan ilgilendirmektedir.
Finansman olanaklarõnõn daralmasõyla birlikte kurda hõzlanma ve ekonomide
yavaşlama riskiyle karşõ karşõya bulunmaktayõz. Mevcut riskler, uygulanmakta olan
ekonomik programdan sapõlmasõ durumunda ise son iki yõldaki tüm kazanõmlarõ yok
edebilecek kadar güçlüdür. Bu nedenle, global ekonomideki gelişmelerin
ekonomimizde yarattõğõ riskleri azaltmamõz ve ekonominin bu tür gelişmelere olan
kõrõlganlõğõnõ gidermemiz gerekiyor. Bunun için ise, ekonomik temellerdeki
iyileşmenin, içinde bulunulan reform sürecinin daha ileriye götürülmesiyle
desteklenmesi gerekmektedir.
Değinmek istediğim diğer bir konu, Türkiye’nin karşõ karşõya kaldõğõ işsizlik
sorunudur. Türkiye son on yõlda yaşadõğõ ekonomik krizler nedeniyle büyüme ve
istihdam alanõnda çok başarõsõz bir dönem geçirdi. İşsizlik oranlarõ büyük sõçramalar
gösterdi, 2001 yõlõnda %12’nin üzerine çõktõ. Ekonomideki tüm göstergelerde ve
beklentilerde hissedilir bir iyileşme yaşandõğõndan söz ediyoruz. Maalesef,
ekonomideki iyileşmenin işgücü piyasalarõna yansõmasõ henüz gerçekleşmedi. Reel
ücretlerde gerileme devam etti, istihdam olanaklarõ genişlemedi ve işsizlik problemi
ciddiyetini korudu. İşsizlik oranõnõ %10’un altõna indiremedik. Ekonomideki
daralmalarõn etkisiyle ortaya çõkan konjonktürel etkilerin yanõ sõra, tarõm ağõrlõklõ
ekonomiden sanayi ve hizmet ağõrlõklõ ekonomiye geçişin yarattõğõ değişim süreci,
istihdam alanõnda gerçekleştirilecek politikalarõn önemini ortaya koymakta.
İstihdamõn %35’inin tarõm sektöründe bulunuyor olmasõna karşõn tarõmõn milli gelir
içindeki payõnõn %14’ün altõnda kalmasõ, bu sektördeki düşük işgücü verimliliğine ve
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yüksek bir gizli işsizlik oranõna işaret ediyor. Geçtiğimiz sene içinde “Türkiye’de
İşgücü Piyasasõ ve İşsizlik” raporu hazõrladõk. Bulgular, problemin büyüklüğünü
sergiliyor. %14’ün üzerinde seyreden tarõm-dõşõ işsizlik oranõnõn azaltõlabilmesi için
her sene, neredeyse bir ordu büyüklüğünde, 550,000 yeni istihdam yaratõlmasõ
gerekliliğini öngörüyoruz. Geçtiğimiz sene yaratõlan 200,000 civarõndaki istihdam
sayõsõ ise, bu rakamõn çok altõnda yer almakta. Bu sorunun altõndan kalkmamõz lazõm.
Ülkemizin, gerek AB perspektifi gerek de yüksek işsizlik oranlarõnõn yarattõğõ
ekonomik, siyasal ve toplumsal sorunlarõn giderilmesi açõsõndan işsizlikle mücadelede
başarõlõ olmasõ şarttõr. Bu noktada, sürdürülebilir ekonomik büyümenin önemini bir
kez daha vurgulamak istiyorum. İstihdam artõşõ, şüphesiz yeni üretim kapasitelerinin
kurulmasõna, dolayõsõyla yüksek bir büyüme temposunun gerçekleştirilmesine
bağlõdõr. Bu çerçevede, ekonominin geleceğine yönelik beklentilerin iyimser olduğu
ve fõrsat yakaladõğõmõz bu dönemde, büyümenin aksatõlmamasõ için ekonomik
programõn tavizsiz uygulanmasõna devam edilmesi büyük önem taşõyor.
Harp Akademilerinin Değerli mensuplarõ,
Ekonominin iç ve dõş şoklara direncinin artõrõlmasõ için önümüzdeki dönemde yapõsal
reformlara kararlõlõkla devam edilmelidir. Enflasyondaki düşüşün korunmasõ, mali
disiplinin devamõ, artan dõş açõğõn finansmanõ, ekonomik büyümenin artõk istihdam
yaratmaya başlamasõ gibi öncelikler, 2005 yõlõnda doğru ekonomi politikalarõ
uygulamalarõnõn önemini daha da artõrõyor. Bu noktada özellikle bir konunun altõnõ
çizmek istiyorum. Ekonomi politikalarõnõn zorlaşmasõ, güven ortamõnõn korunmasõnõ
elzem kõlõyor. Ekonomi yönetiminde gösterilecek titizlik ve beceri 2005 yõlõnda da
pozitif beklenti-pozitif ekonomik gelişme biçiminde özetlenebilecek yapõnõn devamõnõ
mümkün kõlacak ve 2005 sonu hedeflerinin yakalanmasõna imkan tanõyabilecektir.
Mali disiplin ve yapõsal reformlar... Türkiye’nin hali hazõrda karşõ karşõya olduğu
sorunlu alanlarõn üstesinden gelinmesi ve ekonomik yapõnõn hõzlõ ve sağlõklõ bir
büyüme sürecinde olmasõ ancak, kamu maliyesinin nihai olarak düzelmesiyle
mümkün olabilecek. Bütçe açõğõnõn ve kamu borçlarõnõn milli gelire oranõ makul
seviyelere ininceye kadar, ekonominin krizlere açõk yapõsõ devam edecektir. Bu
nedenle, maliye ve para politikalarõndaki eşgüdümün zorlaşacağõ 2005 yõlõnda piyasa
beklentilerinin yüksek tutulmasõ sağlanmalõ ve uygulama hatalarõna her zamankinden
daha da büyük bir hassasiyet gösterilmeli. Uzun vadede, yatõrõm-tasarruf dengesinin
sağlõklõ bir yapõya kavuşmasõ için Türkiye ekonomisinin yüksek faiz-dõşõ fazla
politikasõna devam etmesi de 2005 yõlõ ekonomi politikalarõ açõsõndan bir zorunluluk
olarak karşõmõza çõkõyor.
Önceki yõllara göre avantajõmõz mevcut. Düşük kur-faiz-enflasyon döngüsü ile birlikte
büyüme ortamõnõn yakalandõğõ mevcut konjonktür, ekonomide gerekli yapõsal
dönüşümlerin gerçekleştirilmesi için fõrsat yaratmakta. Dezavantajõmõz ise, artõk
gecikmelere, engellemelere ekonominin tahammülünün kalmamasõ.
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Bir noktayõ vurgulamak istiyorum. İçinde bulunulan reform sürecinin daha ileriye
götürülememesinin sadece ekonomik değil politik bir maliyeti de olacaktõr. Rehavete
kapõlacak lüksümüzün olmadõğõnõ da bir kez daha kamuoyuna ve hükümete
hatõrlatmak istiyorum.
IMF ile ilişkilerimizin sürdürülmesi, yapõsal dönüşümün tamamlanmasõ için uygun
zemini sağlayacaktõr. Diğer bir deyişle, yolumuza IMF ile devam etmemiz, karşõ
karşõya kaldõğõmõz risklerden korunabilmemiz için güvenli limanõ yaratacaktõr. Bu
çerçevede, hükümetin önümüzdeki üç yõl için öngördüğü IMF destekli ekonomik
program cesaret verici buluyoruz. Unutmayalõm ki, temel dengesizliklerin giderildiği
bir makroekonomik ortamda göreceli olarak maliyetleri azalan yapõsal reformlarõn
hükümet tarafõndan gerçekleştirilmesi, IMF ile yapõlacak gözden geçirmelerin
ötesinde orta ve uzun vadede sürdürülebilir büyümenin temellerini oluşturmaktadõr.
Harp Akademilerinin Değerli mensuplarõ,
Türkiye 2000 krizinden çõkõş süreciyle başlayan, bugün tek parti iktidarõ dönemiyle
süren bir momentum yakaladõ. Ülkece bizi dönüm noktasõna, sõçrama noktasõna
getiren bu momentumu oluşturan kuvvetler bileşkesi şu üç maddede toplanabilir:
1. Türkiye, tek parti iktidarõyla, yakõn geçmişteki koalisyonlarda gördüğümüz atalet
ve istikrarsõzlõklarõ büyük ölçüde geride bõrakan bir yönetim yapõsõna kavuştu.
2. Onyõllarõn sorunu enflasyon kontrol altõna alõndõ. Ekonomik reformlarõn
gerçekleştirilmesi yönünde önemli mesafeler kat edildi. Tempo yavaş, direnç yüksek
ama bir kez bu yola girilmiş olduğu da bir gerçek.
3. AB yolunda önemli hukuksal ve siyasal adõmlar atmayõ başardõk. Bu adõmlar,
Türkiye’yi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin denetim altõnda tuttuğu bir
ülke olmaktan çõkardõ. Kõbrõs konusunda, dünya kamuoyunun görüşlerini Türkiye
lehine etkileyen bir açõlõm yaptõk.
Bunlar yõllardõr özlediğimiz son derece olumlu ve yol açõcõ gelişmeler oldu. Buraya
gelene kadar önümüzde hazõr bir gündem vardõ. Toplum bu gündem üzerinde büyük
ölçüde uzlaşma sağlamõştõ. O kadar ki, bu dönemin başõnda biz, “yaratõcõlõğa ihtiyaç
yok. Mevcut yolu izlemek istikrarõ sağlamak için yeterli,” diyorduk. Şimdi, farklõ bir
noktadayõz. Bir an için durup ileriye bakmanõn zamanõ geldi. Türkiye’nin, bu
yakalanan momentumu bir sõçrama tahtasõna dönüştürecek, geniş bir vizyona ihtiyacõ
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var. Önümüze, gelecek 5-10 yõlõ kapsayan bir gündem koymamõz gerekiyor.
Bu gündemin hedefi, temel konularda kendi özgün çözümlerimizi üreterek, ihtiyaç
duyduğumuz atõlõmlarõ gerçekleştirmek ve gelişmiş ülkeler arasõnda yerimizi almak
olmalõdõr.
Kuşkusuz bu gündemin birinci maddesinde yine Avrupa Birliği olacaktõr. 17 Aralõk’a
kadar, tüm kurumlarõn, müzakerelerin açõlmasõ için gerekli çalõşmalara odaklanmasõ
elbette kaçõnõlmaz. Ancak devletlerin “bir işi bitirelim, sonra ötekine bakarõz” deme
lüksü yoktur. O yüzden, müzakerelere başlama kararõ bugün çõkmõş gibi bir yol
haritasõ çizmek, müzakerelere nasõl bir kurumsal yapõ ile girileceğini şimdiden
belirlemek gereklidir. Bu alanda TÜSİAD da kendini yeniden yapõlandõracak ve
müzakere sürecinde etkin bir destek mekanizmasõ oluşturmak için gerekli değişimi
bünyesinde gerçekleştirecektir.
Geleceğin Türkiye ekonomisini anlamak için öncelikle Türkiye’nin AB üyeliği
sürecine bakmamõz gerekiyor. Bunu yaparken de, yeri geldikçe TÜSİAD’õn bu
alandaki çalõşmalarõndan da söz etmek istiyorum.
Bildiğiniz gibi Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu kuran 1957
tarihli Roma Anlaşmasõ’nõn hemen sonrasõnda 31 Temmuz 1959’da Türkiye’nin
Topluluk’a Ortaklõk Anlaşmasõ için başvurusu ile başladõ. 12 Eylül 1963’te aramõzda
Ankara Anlaşmasõ imzalandõ ve ilişkilerin “Hazõrlõk-Geçiş ve Son dönem” olmak
üzere 3 dönemde gelişmesi öngörüldü. İlişkilerin üçüncü dönemi Avrupa TopluluğuTürkiye Ortaklõk Konseyi’nin 1/95 sayõlõ kararõ ile Gümrük Birliği ile birlikte başladõ.
Ankara Anlaşmasõ, “üyelik öncesi bir ortaklõk” ve aynõ zamanda da “gelişme amaçlõ
bir ortaklõk” olarak yapõlandõrõldõ. Türkiye, gümrük birliği marifetiyle Topluluk'a tam
üye olma isteğini ortaya koydu ve 40 yõlõ aşkõn süredir “Ortaklõk” ilişkisinde olduğu
AB’ye üyelik yolunda önemli yol aldõ. Kararlõlõğõnõn ve azminin bir sonucu olarak
Türkiye, Aralõk 1999 Helsinki Zirvesi’nde aday ülke statüsünü kazandõ.
Gümrük Birliği sürecinde Türkiye’nin kazanõmlarõ teknik donanõm ile sõnõrlõ kalmadõ,
Sanayimiz gelişti ve rekabet gücümüz arttõ. Türkiye’nin dõş ticaret hacminin yaklaşõk
% 50’sini AB ile olan ticareti oluşturuyor. Bu bağlamda, ekonomik ve ticari ilişkilerin
dünyada büyük bir hõzla bütünleşme sürecine girdiği bu yüzyõlda, dünyanõn en büyük
ve en derin ekonomik bütünleşme modeli olan AB ile gerçekleştirilen Gümrük Birliği,
esas olarak Türkiye’nin liberal ekonomi kurallarõna uyum sağlamasõna yardõmcõ oldu.
Gümrük Birliği konusunda gerek Türkiye’nin gerekse AB tarafõnõn karşõlõklõ olarak
yerine getirmesi gereken yükümlülükleri henüz tamamlanamadõ. Ancak 1995’ten bu
yana Türkiye’de gelişen süreç, ekonomik liberalleşme ile demokratikleşme arasõnda
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ayrõlmaz bir bağ olduğunu ortaya koydu.

TÜSİAD, kurulduğu 1971 yõlõndan 1980’lerin ikinci yarõsõna kadar çalõşmalarõnõ daha
çok ekonomi alanõnda sürdürerek Türkiye’nin serbest piyasa ekonomisi rejimini
benimsemesinde öncü bir rol üstlendi. 80’lerin ikinci yarõsõ, siyasal istikrarsõzlõğõn,
ekonomik ve sosyal gelişmenin önündeki en önemli engellerden biri olduğunun
belirginleştiği bir dönem oldu. Türkiye’de serbest piyasa ekonomisinin kalõcõlõğõnõn,
ancak toplumsal uzlaşma için diyalog kanallarõ olan, mümkün olan en geniş katõlõmlõ,
çoğulcu demokratik bir siyasal yapõ içinde sağlanabileceğini gördük. Böylece
dikkatler Türkiye’nin tarihinden, kurumsal yapõlarõndan, siyaset kültüründen
kaynaklanan, ülkede ekonomik ve siyasal demokrasinin gelişmesini yavaşlatan
etkenler üzerinde yoğunlaştõ.
Bu çerçevede TÜSİAD, 1997 yõlõnda “Türkiye’de Demokratikleşme Perspektifleri”
başlõklõ bir rapor yayõmlayarak demokratikleşme sorunlarõnõ ve çözümlerini “Siyasal
Sistem”, “İnsan Haklarõ” ve “Hukuk Devleti” başlõklarõ altõnda, somut mevzuat
değişikliği önerileri olarak hükümetin ve kamuoyunun dikkatine sundu. Rapor, Türk
özel sektörünün evrensel standartlarda bir demokrasi arayõşõnõn en somut irade belgesi
olarak algõlandõ ve gerek yurt içinde gerekse ABD ve Avrupa Birliği siyasi ve idari
çevrelerinde etkili oldu.
TÜSİAD, demokratikleşme ile ilgili çalõşmalarõnõ giderek Avrupa Birliği tam üyeliği
için müzakerelere başlamamõzõn ön şartõ olan Kopenhag siyasi kriterlerine odakladõ ve
kriterlere uyum yolunda varõlan noktayõ değerlendiren raporlarõnõ hem yurt içinde
hükümetin ve kamuoyunun hem de yurt dõşõnda AB organlarõnõn ve Avrupa özel
sektörünün dikkatine getirmeyi sürdürdü.
Bildiğiniz gibi, 6 Ekim’de açõklanan Avrupa Komisyonu’nun İlerleme, Tavsiye ve
Etki Raporlarõ’nda Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini karşõladõğõ ve bu
doğrultuda müzakerelere başlanmasõ tavsiye edildi.
Bu bağlamda, Türkiye’nin AB üyeliği için müzakerelere başlamasõnõn ekonomik
açõdan etkilerine de değineceğim.
Makroekonomik istikrarõ sağlamõş bir Türkiye’ye AB üyeliğinin getirisi de yüksek
olacaktõr. AB üyeliği, üye olan ülkelerin ekonomileri üzerinde hõzla olumlu etki
göstermekte. Ekonomileri diğer Avrupa ülkelerine oranla daha az gelişmiş olan bazõ
ülkeler, AB üyesi olduktan sonra ekonomik açõdan büyük gelişme kaydetmişlerdir. Bu
gelişme, milli gelirden kişi başõna düşen paya bakarak izlenebiliyor. 1980’den 2000
yõlõna kadar olan 20 yõllõk zaman diliminde İspanya, kişi başõna milli gelirini 3
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katõndan fazla artõrdõ. Aynõ şekilde Portekiz’in artõşõ 4 kat, komşumuz Yunanistan’õn
ki ise 3 kat oldu. Türkiye ise bu 20 yõllõk dönemde, diğer ülkelerden zaten oldukça
düşük olan kişi başõna düşen milli gelirini ancak iki katõna çõkarabildi.
AB üyeliği, yõllardõr cezbedemediğimiz yabancõ yatõrõm miktarõnõ da artõracaktõr.
Ekonominin büyümesinde ve büyüme hõzõnõn artmasõnda rol oynayan doğrudan
yatõrõmlar konusunda, Türkiye’nin benzersiz coğrafi konumu, nitelikli iş gücü,
dinamik ekonomisi ve liberal mevzuatõ ile zaten varolan uygun yatõrõm ortamõnõn
daha da geliştirilmesi yönünde çok yönlü tanõtõm ve teşvik faaliyetleri
gerçekleştiriliyor.
Türkiye, 1990 yõlõndan günümüze kadarki 14 yõllõk sürede her yõl için ortalama 1
milyar dolarlõk yabancõ sermaye çekti. Bu miktarõ arttõrmak için Başbakanlõğa bağlõ
Yatõrõm Ortamõnõ İyileştirme Koordinasyon Kurulu-YOİKK 2001 yõlõnda faaliyete
geçti. YOİKK bünyesinde kurulan 9 alt komite ile, gümrüklerden sektörel lisanslara,
şirket kuruluşundan teşvik ve vergilere kadar geniş bir perspektifte Türkiye’nin
yatõrõm ortamõnõ ilgilendiren sorunlarõn tespiti ve bunlarõn çözülmesine ilişkin
çalõşmalar sürdürüyor. Doğrudan Yabancõ Yatõrõmlar Kanunu’nda doğrudan yabancõ
yatõrõmlarõn özendirilmesi, yabancõ yatõrõmcõlarõn haklarõnõn korunmasõ, yatõrõm ve
yatõrõmcõ tanõmlarõnda uluslararasõ standartlara uyulmasõ ve bürokratik engellerin
kaldõrõlmasõ öngörülüyor.
AB üyeliği, üye olan ülkelere yabancõ sermaye akõşõnõn gözle görülür miktarda
artmasõna ön ayak oluyor. Bu konuda biraz daha ayrõntõya girecek olursak, bir ülke
için AB üyesi olmanõn da ötesinde üye adaylõğõnõn elde edilmesi ve üyelik
müzakerelerine başlanmasõ o ülkenin ekonomik göstergelerine olumlu yansõyor. Söz
konusu ülkelerin ekonomik büyüme oranlarõ ve gelir düzeyleri geçmiş dönemleri ile
karşõlaştõrõlamayacak bir şekilde yükseliyor. Gerek Güney Avrupa, gerekse Doğu
Avrupa ülkelerinin ekonomik göstergeleri bu konuda zengin kanõtlarla dolu. AB
fonlarõndan yararlanan ve önemli miktarda doğrudan yatõrõm alan bu ülkelerle
karşõlaştõrdõğõmõzda, ülkemiz ağõr bir iç ve dõş borçlanma gerçekleştirmiş olmasõna
karşõn, çok yetersiz bir büyüme performansõ sergiliyor. 1986 ve 1998 yõllarõ arasõnda
ülkemizdeki yaşam standardõ AB ortalamasõnõn yüzde 30’unda kalõrken, aynõ
dönemde söz konusu rakam Yunanistan için yüzde 66, Portekiz için yüzde 74 ve
İspanya için yüzde 81 oldu. Hesaplamalarõmõza göre Türkiye, önümüzdeki on yõl kişi
başõna milli gelirini yüzde 5 arttõrdõğõ takdirde 800 milyar Euroluk bir ekonomik güce
ulaşacaktõr. Böylece, satõn alma gücü paritesine göre 10,000 Euro ile AB’nin ortalama
hayat standardõnõn yüzde 55’i yakalanabilir.
Bu çerçevede, Türkiye’nin AB ile üyelik müzakereleri başlayõnca, satõn alma gücü
paritesi ile her yõl GSMH’nõn yaklaşõk %2’si kadar doğrudan yabancõ sermaye girişi
mümkün olacak.
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Türkiye için AB üyeliği, aynõ zamanda makroekonomik istikrarõn da sağlanmasõ
anlamõna geliyor Bu itibarla Türkiye, ekonomik istikrarõn sağlanmasõ yönünde
yürütmekte olduğu reform programõyla istikrara kavuşacaktõr.
Türkiye’nin AB’ye üyeliği, her iki tarafõn da kazançlõ çõkacağõ bir çözümdür.
Türkiye’nin ekonomisi, Irak savaşõ ve beraberindeki ekonomik krizlere karşõn,
2003’de %9.1’lik bir büyüme ile dünyada Çin’den sonra ikinci sõrada yer almõştõr.
Türkiye, geniş iç pazarõ ile AB’nin ekonomik yapõsõna yeni bir dinamizm
kazandõracak ve her iki tarafõn karşõlõklõ rekabeti ekonomik büyümeye olumlu etkide
bulunacaktõr.
Ekonomik liberalleşme programõ kesintiye uğramadan sürdürüldüğü takdirde kişi
başõna düsen milli gelirin 10 bin dolarõn üzerine çõkacağõnõ tahmin ediyoruz. Sadece
sõnai ürünlerde değil, tarõm, hizmetler ve kamu alõmlarõnda da gündeme gelecek olan
karşõlõklõ serbestleşme her iki tarafõn firmalarõna yeni iş olanaklarõ, dolayõsõyla
istihdam sağlayacak, ayrõca yabancõ sermaye yatõrõmlarõnõn oranõ artacaktõr.
Türkiye, sadece kendi ekonomik potansiyeliyle değil, yer aldõğõ stratejik coğrafyayla
da AB ekonomisine katkõ sağlayacak. Türkiye, doğuyu Avrupa'ya bağlayan ve
giderek önem kazanan enerji, ulaştõrma, iletişim şebekelerinin kilit noktasõndadõr.
Türkiye, Orta Asya, Karadeniz Ekonomik İşbirliği ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatõ
ülkeleriyle kapsamlõ ticari ilişkiler geliştirdi. Türkiye bu sayede, AB'nin bu pazarlara
açõlmasõna ve Avrupa ekonomisi için hayati önem taşõyan hammadde ve girdilerin
teminine katkõ sağlayacak.
Bunun yanõnda AB ülkelerinde yerleşik Türk girişimci gücü, sahip olduğu 80 binin
üzerinde işyeriyle, daha şimdiden on binlerce Avrupalõya istihdam sağlayacak
ekonomik güce ulaşmõştõr. Nüfusu ciddi bir yaşlanma tehlikesiyle karşõ karşõya
bulunan AB ülkelerine karşõlõk, Türkiye dinamik ve genç bir nüfusa sahiptir. Türkiye
nüfusunun yaş ortalamasõ 27 olup, nüfusun % 70’i 35 yaşõn altõndadõr. Bu bakõmdan,
Türkiye'nin tam üyeliği, AB'nin demografik yapõsõnõ olumlu yönde değiştirecektir.
Harp Akademilerinin Değerli mensuplarõ,
Konuşmamõn son bölümünü Türkiye’nin niye AB’ne üye olmasõ gerektiğini konusuna
ayõrmak istiyorum. Sizlerin de çok iyi bildiğiniz gibi, I. Dünya Savaşõ, dünyada
imparatorluklar döneminin sonu oldu. Yõkõlan imparatorluklarõn yerini ulus devletler
aldõ. Osmanlõ imparatorluğu yerine de Atatürk’ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti
kuruldu. Aradan geçen yüz yõldan sonra ise, bu kez de ulus devletler, egemenlik
haklarõnõ supranasyonel otoritelere devretmeye başladõlar. Mal, hizmet ve sermaye
akõmlarõnõn liberalleştiği günümüzde uluslararasõ ticarette giderek ulus devletlerin
bağõmsõz politika belirleme dönemi kapandõ. Dünya Ticaret örgütü ülkeler arasõ
ekonomik ilişkilerin düzenlenmesinde artan bir rol oynamaya başladõ. Bu
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küreselleşme çağõnda, ülkeler dünya rekabetinde var olma mücadelesinde ekonomik
entegrasyon çabalarõ içine girdiler. Bugün Amerika’da NAFTA, Avrupa’da Avrupa
Birliği, Uzak Doğu’da ASEAN başta olmak üzere farklõ yoğunluklarda ekonomik
bütünleşme hareketleri bugünün ve geleceğin dünyasõna damgasõnõ vuruyor. Bu
ekonomik bloklaşma hareketlerinin dõşõnda kalan ülkeler izolasyon tehdidi altõnda
kalõyor. Ülkelerin demokratikleşme sürecinin yeterince derinleşmediği durumlarda,
bu izolasyon sadece ekonomik boyutla da sõnõrlõ kalmayabiliyor.
Avrupa Birliği, bu bütünleşme çabalarõ arasõnda, ekonomik birliğin de ötesine giden
en kapsamlõsõ. Avrupa’daki ülkeler 1920’lerin otoriter ve otarşik devlet modelinden
piyasa ekonomisi, serbest dõş ticaret, çoğulcu ve katõlõmcõ demokrasi, bireysel hak ve
özgürlükler temeli üzerinde yapõlanmõş devlet modelini benimsediler. Avrupa
Birliğini oluşturan bu değerler aynõ zamanda günümüzün modern toplum anlayõşõnõn
da temeli. Yüzyõllarda bu yana Avrupa’nõn bir parçasõ olan Türkiye’nin de, çağõmõzõn
bu en ileri ve en kapsamlõ ekonomik ve siyasi birliğine katõlmasõ, Atatürk’ün açtõğõ
modernleşme yolunda çok önemli bir aşama oluşturacak.
AB üyeliği, ekonomi politikalarõmõzõ, ekonominin yapõsal bozukluklarõnõn ürettiği
sorunlara çare yetiştirmekten, riskleri kontrol altõna almaya çalõşmaktan daha öteye
taşõyan bir vizyondur. 70 milyonu aşkõn nüfusu, her gün işsizler ordusuna katõlan
binlerce genci, gelişmiş ülkeler arasõnda yer alma idealleri ile Türkiye, hõzlõ, istikrarlõ,
sürdürülebilir bir büyüme çizgisini yakalamak zorunda. Bu yeni vizyon, cesaretle
gerçekleştirilecek değişimi bize sunmakta. Türkiye, vatandaşõna en temel haklarõnõ
gelişmiş ülkeler seviyesinde kullanma imkanõnõ sağladõğõnda, siyasi kültürünü
geliştirdiğinde, ekonomisini güçlendirdiğinde, doğal olarak bölgede daha fazla söz
sahibi olacaktõr. Türkiye’nin “muasõr medeniyetler” arasõnda yer almasõ için bugün
izlenecek yol bu olmalõdõr.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, hepinizi bir kez daha saygõyla selamlõyorum.

