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Değerli konuklar, hepinizi şahsõm ve TÜSİAD adõna saygõyla selamlõyorum.
Konuşmamõn ilk bölümünde ülkemizin AB ile bütünleşme sürecinin ekonomik boyutuna değinip,
arkasõndan AB Komisyonu tarafõndan yayõnlanan İlerleme Raporu hakkõndaki değerlendirmelerimizi
yansõtmak 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 Topluluğu-Türkiye Ortaklõk Konseyi’nin 1/95 sayõlõ kararõ olan Gümrük Birliği’nin
son dönemi 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. Türkiye halen AB’nin 6. büyük tüketim pazarõ ve 7. büyük tedarikçisi konumunda
bulunuyor.
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 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.
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Sayõn Konuklar,
Şimdi Türkiye’nin AB üyeliği için müzakerelere başlamasõnõn ekonomik açõdan etkilerine değinmek
istiyorum.
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 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 çekemediğimiz yabancõ yatõrõm miktarõnõ 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.
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. Bu durumda
üyelik sürecinin devam etmesi, istikrarõn korunmasõ halinde çok önemli aşamalar kaydedebileceğiz.
Büyük 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 çekebilecek bir potansiyele sahiptir.
Türkiye’nin AB’ye üyeliği, her iki tarafõn da kazançlõ çõkacağõ bir çözümdür. Türkiye’nin ekonomisi,
Irak savaşõ ve beraberindeki ekonomik krizlere karşõn, 2004’ün ilk altõ ayõnda %13,5’luk bir büyüme
ile dünyada en ön sõralarda 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. 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.
Yine aynõ süreç sayesinde Türkiye’nin kurumsal ve düzenleyici yapõlarõ uluslararasõ standartlara
uygun hale getirilmiştir. İhalelerde şeffaflõk ve etkinlik konularõnõn ön plana çõkmasõ bu süreçle
bağlantõlõdõr. İlerleme 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 reformlarõna kararlõlõkla devam ettiği taktirde, Birlik içindeki rekabet
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baskõlarõna ve piyasa güçlerine de dayanabilecektir.” Bunun ötesinde Komisyon, “Türkiye’nin Birliğe
ekonomik etkisinin” küçük ancak önemsiz olmayan boyutta “olumlu” olacağõnõ da belirtmiş.
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.
Konuşmamõn son bölümünü Türkiye’nin niye AB’ye 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 ulusüstü 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 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. Yüzyõllardan 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.
Bildiğiniz gibi, 6 Ekim’de açõklanan Avrupa Komisyonu’nun İlerleme, Tavsiye ve Etki Raporlarõ’nda
Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini yeterli düzeyde karşõladõğõ ve bu doğrultuda müzakerelere
başlanmasõ tavsiye edildi.
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Konuşmamõn bu bölümünde İlerleme Raporu ile ilgili düşüncelerimizi sizlere aktarmak istiyorum.
Öncelikle, Türkiye-AB ilişkilerini 40 yõlõ aşan bir süreç olarak görmek ve bu süreçteki her ileri adõmõ
da çağõmõzõn en önemli ulus üstü oluşumu olan AB karşõsõnda ülkemizin kurumsal bir kazanõmõ olarak
değerlendirmek gerekiyor. Dolayõsõyla, sürece, hükümetlerin kõsa dönemli yaklaşõmlarõndan bağõmsõz
olarak uzun dönemli ve bağlayõcõ metinlerle destekli devlet politikalarõ çerçevesinde bakmak gerek.
Bu açõdan ele aldõğõmõzda ülkemiz, 1999 AB Helsinki Zirvesi’nde diğer aday ülkelerle eşit muamele
hakkõ elde etmiştir. AB Komisyonu’nun ülkemiz için yayõnladõğõ Ekim 2004 İlerleme Raporu da
ülkemizin katõlõm müzakerelerine başlayabilmek için siyasi kriterler koşulunu yeterli düzeyde yerine
getirdiğini vurgulamaktadõr. Dolayõsõyla, ülkemiz adaylõk sürecinde yeni ve geriye çevrilemez bir
aşama kaydetmiştir.
Raporun sürece farklõ perspektiflerden bakan kesimlerin beklentilerini tatmin edebilmek kaygõsõ ile
yazõldõğõ göze çarpõyor. Türk iş dünyasõ olarak, raporu iyimser bir açõdan değerlendirmek ve raporun
içeriği hakkõnda kamuoyunda gündeme gelen bazõ kaygõlar hakkõndaki görüşlerimi şu şekilde
özetlemek istiyorum.
Rapor, Türkiye’nin siyasi kriterleri müzakerelere başlamak için yeterli düzeyde yerine getirdiğini
belirtmekle birlikte, üç ayaklõ bir müzakere stratejisi kapsamõnda, ülkemizdeki reform sürecinin
dinamik tutulmasõ gerektiğini ve bundan da önemlisi reform sürecindeki ilerlemelerin müzakerelerin
de gidişatõnõ belirleyeceğini vurguluyor. Dolayõsõyla siyasi kriterlerin yerine getirilmiş olduğunun
açõklanmõş olmasõnõn, siyasi reform sürecini atalete sevk etmesinin önü kesiliyor. AB sürecinin
ülkemizin demokratikleşmesi sürecine sağladõğõ katkõlarõ düşünecek olursak bunun oldukça
önemsenmesi gereken bir adõm olduğunu dikkate almalõyõz. Müzakerelerin AB Konseyi’nde nitelikli
çoğunluk ile askõya alõnmasõnõn ise ancak ülkemizde rejim sorunu benzeri bir gelişme nedeniyle
gündeme gelebileceği ise yeterince açõktõr. Yine de bu kararõn oybirliği ile alõnabilir olmasõ ülkemiz
açõsõndan tabi ki tercih edilebilir bir durum olurdu.
Müzakerelerin başlatõlmasõ ile ilgili olarak resmi kararõn ortaya çõkmasõ ile birlikte AB Komisyonu bir
tarama sürecini başlatmayõ istemektedir. Söz konusu tarama süreci, müzakerelerin fiili olarak
başlayacağõ aşamada gündeme gelecek sorunlarõ önceden belirleme şansõnõ vermesi nedeniyle,
kamuoyunda gündeme geliş biçiminin aksine olumlu bir unsur olarak değerlendirilmelidir.
Sürecin ikinci ayağõ olan müzakerelerin yürütülmesi ile ilgili olarak, Türkiye’ye özünde diğer aday
ülkelerden farklõ muamele edildiği kaygõlarõnõ abartõlõ buluyorum. Bu kaygõlarõn, raporda bazõ kritik
konularda AB içindeki Türkiye’nin üyeliğine karşõ olan kesimlerin de açõkça karşõ çõkamayacağõ bir
ifade tarzõ kullanõlmasõndan ve bazõ hususlarõn altõnõn daha kalõn şekilde çizilmesinden ileri geldiğini
düşünüyorum. Ekonomik içerikli başlõklarda AB standartlarõna uygun bir piyasa ekonomisine sahip
olmadan müzakere yürütmemiz zaten anlamsõz olur, AB’ye üyelik sürecini genel bir liberalleşme
sürecinin bir parçasõ olarak görüyorsak bunu kabullenmemiz son derece normal.
Bunun ötesinde Türk işgücünün AB içinde serbest dolaşõmõnõn kalõcõ olarak engellenmesi hükmünün
ise, Roma Anlaşmasõ’nõn dayandõğõ dört temel özgürlükten birini açõkça çiğneyecek olmasõ nedeniyle,
AB hukuk sistemi içinde geçerli olmasõ mümkün değildir. Bu ifade, ancak, sadece olağanüstü
durumlarda, işgücü piyasalarõnda ciddi bir dengesizlik algõlayan ulusal hükümetlere geçici önlem alma
hakkõ vermelidir.
Çeşitli başlõklarda da geçiş dönemlerinin öngörülmesi sürecin doğasõndadõr. Son genişleme sõrasõnda
da Doğu Avrupa ülkeleri ile bu tür düzenlemeler yapõldõ. Müzakere sürecinde biz AB üyeliğinin
sağlayacağõ bazõ haklardan yararlanmaktan belli süreler için vazgeçeceksek, karşõlõğõnda AB ile
bütünüyle serbestleşmeye hazõr olmayan sektörlerimiz ve çeşitli başlõklar için belli geçiş dönemleri
alacağõz. AB ile müzakere zaten bunun ötesinde bir şey değildir.
AB’nin tarõm ve bölgesel fonlarõndan destek almak konusundaki kõsõtlayõcõ ifadelerin de esas olarak
AB ortalamasõnõn bugün için altõnda olmalarõ nedeniyle bu haklardan yararlanan bazõ ülkelerin,
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Türkiye’nin AB üyeliği sonrasõnda AB ortalamasõnõn üstünde kalarak bu haklardan yararlanamayacak
olmalarõ nedeniyle kaleme alõndõğõnõ, asõl amacõn bu ülkelerden gelebilecek itirazlara set çekmek
olduğunu düşünüyorum. Öte yandan AB’nin 2014 sonrasõ mali perspektifinde Türkiye’nin önemli bir
yer tutmasõ hususuna da müzakere sürecinde yer vermemiz gerekeceği açõktõr. Ancak teknik yönü ağõr
basan müzakerelerin yürütülmesinin, kararlarõn oybirliği ile alõnmasõnõ gerektiren hükümetlerarasõ bir
konferansa bõrakõlmasõnõn süreci gereksiz şekilde siyasallaştõrabileceği bir gerçektir. Türkiye, süreci
olumsuz etkileyebilecek bu kritik konuda büyük ülke olmanõn ağõrlõğõnõ müzakerelerde hissettirmelidir
Sürecin üçüncü ayağõ ile ilgili olarak da AB ile Türkiye arasõnda oluşturulmasõ planlanan kültürel ve
siyasi diyalogu, AB üyelik perspektifine bir alternatif değil, Türkiye’nin üyeliğini henüz
benimsememiş olan Avrupa kamuoylarõnõ üyelik sürecine düşünsel olarak hazõrlama olarak
değerlendirmek daha sağlõklõ olur. Müzakere sürecinin ucu açõk olmasõ konusu da yine AB içindeki
Türkiye karşõtlarõnõ yatõştõrma amacõnõ güdüyor, öte yandan bu kesimlerin önümüzdeki dönemde daha
etkin siyasal konumlara gelmeleri halinde müzakere sürecinin olumsuz etkilenmesi riski de yok
değildir. Ancak, AB gibi ciddi bir kuruluşun, bünyesine almayacağõ bir ülke ile katõlõm müzakeresi
yapacağõnõ düşünmek de doğru olmaz.
Sonuç olarak müzakere süreci, gerek ülkemizdeki ekonomik ve siyasal reform süreci gerekse AB
üyesi ülkelerdeki siyasal gelişmeler doğrultusunda şekillenecektir. Biz üzerimize düşeni yaptõğõmõz ve
müzakere sürecinde rasyonel ve gerçekçi bir tutum takõndõğõmõz takdirde avantajlõ konumda olacağõz.
Süreç duygusallõktan uzak, sabõrlõ ve sağduyulu olmayõ gerektiriyor.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, hepinizi bir kez daha saygõyla selamlõyorum.
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