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Sayın Cumhurbaşkanım,
Değerli Konuklar,
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin mezuniyet törenine davet ettiği için TÜSİAD Yönetim Kurulu
adına Rektör Sayın Prof. Halil Güven’e teşekkür ediyorum. İnsan yaşlandıkça, Atatürk’ün
Türkiye Cumhuriyeti’ni neden gençliğe emanet ettiğini daha iyi anlıyor. Hele, içinde
yaşadığımız küreselleşme sürecinde değişimin hızına baktığımızda, bu hıza ve dinamizme
ayak uydurabilmek için genç, iyi eğitilmiş ve dinamik olmak gerektiği su götürmez bir
gerçek. Bu duygularla, KKTC’nin genç, iyi eğitilmiş ve dinamik üniversite kesimini karşımda
görünce heyecanlanıyorum ve gurur duyuyorum. Bizler sizlere istihdam sağlamak zorundayız.
İstihdam sağlamak için de siyasilerimizin de bize siyasi ve ekonomik istikrar ortamı
sağlaması lazım. Buradan konuşmama başlamak ve kalıcı siyasi ve ekonomik istikrar arayışı
içerisinde olan Türkiye’nin AB yolculuğundan sözetmek ve Türkiye olarak, bu yolculuktan
beklentilerimizi sizinle paylaşmak istiyorum.
Türkiye’nin bir buçuk yüzyılı aşkın süredir azim ve kararlılıkla sürdürdüğü Batılılaşma
hareketinin önemli bir parçası olan Avrupa Birliği’ne üyelik sürecimizde, 3 Ekim 2005
tarihinin müzakerelerin resmen başladığı tarih olarak ilan edilmesiyle birlikte büyük bir adım
atılmıştır. AB üyeliği, Türkiye’de köklü değişikliklerin bir daha geri dönülmeyecek şekilde
gerçekleşmesi anlamına gelmektedir. Avrupa’yla yüzyıllardır aynı coğrafyadan kaynaklanan
tarihsel ve kültürel ilişkiyle Türk halkı yerinin AB içinde olması gerektiğine inanmaktadır. Bu
inancın verdiği güç ile Türkiye bugün “tam üyeliğe geçiş aşamasında bir ülke” konumuna
ulaşmıştır.
AB standartları ve müktesebatı Türkiye için bir yol haritasıdır. Eğitim, sağlık, yargı gibi
konularda etkin hizmet sunmakta zorlanan devletin, politika üretmekte zorlanan siyasal
iradenin önündeki bu harita, sorunlarımızı çözmekte ve yaşam standartlarımızı yükseltmekte
bize yardımcı olacaktır. AB’ye üye ülkelerin çoğu da, benzer süreçlerden geçerek bugünlere
gelmiştir.
Türkiye’nin AB’ye tam üyelik süreci, oyun teorisinde olduğu gibi, her iki tarafın da
kazanacağı biçimde sonuçlanmasını zorunlu kılmaktadır. Türkiye’nin, dünyanın en büyük
ekonomik, siyasal ve toplumsal entegrasyon projesi olan AB ile bütünleşme sürecinin sağlıklı
sonuçlanmasının, ülkede istikrarın güçlenmesine ve toplumsal gelişime katkıda bulunacağı
kuşkusuzdur. Bu bütünleşme AB’ye ekonomik ve sosyal açıdan dinamizm katacak, yeni
coğrafi açılımlar getirecektir. TÜSİAD olarak da, bu sürecin başarıyla sonuçlandırılması
yönünde çabalarımız devam edecektir.
Değerli Konuklar,
Bu ortamda Kıbrıs konusunda süregiden çıkmaz ve tutulmayan sözlerin yarattığı moral
bozukluğu bizi önemli derecede rahatsız etmektedir.
Kıbrıs konusunda, AB’nin büyük bir hata yaptığını düşünüyoruz. Başta sınır problemlerini
çözmemiş, bunun çözümü yönünde atılan adımlara isteksiz davranmış, ve 24 Nisan 2004
tarihinde yapılan referandumda itibarı sarsılmış olan Güney Kıbrıs’ın, bu yapıcı olmayan ve
hatta engelleyici yaklaşımına rağmen karşılığında AB’ye üyelikle ödüllendirilmesinin yanlış
olduğunu zaman geçtikçe daha iyi görüyoruz. Bu süreçte AB’nin de, Güney Kıbrıs’ın
baskıları karşısında güçsüz kalıp, Kıbrıs Türklerine verdiği sözleri tutamaması da bizi hayal
kırıklığına uğratmıştır.
TÜSİAD olarak biz, Annan Planı için yapılan referandumun öncesinde, olumlu bir sonuç
alınması yönünde epey gayret sarfettik. Tüm taraflar açısından adil ve hakkaniyete uygun bir
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sonuca varılması için benzersiz ve cesur kararlar alan Türkiye hükümetine ve o zamanki
Başbakan Sayın Talat’a koşulsuz destek verdik.
Sonucu hepiniz biliyorsunuz. Kıbrıs Rumları’nın siyaset sınıfı bu tarihsel fırsatı anlamayarak,
korkunun mantık ve hakkaniyeti yenmesine çanak tuttular. Bu talihsiz sonuç bizim açımızdan,
Kıbrıs Rum seçmenlerinin pratikte adanın birleşmesini engelledikleri anlamına geliyordu.
Bize göre bu, uzun zamandır süren problem açısından en istenmeyen sonuçtu.
Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın liderliğindeki Kıbrıs Türkleri’nin, Kuzeyi güçlü bir
çözüm iradesiyle pazarlık masasına getirmeleri de, bizce övgüye değerdi. Bu şekilde Kıbrıs
Türkleri, adanın uzun vadeli barış ve istikrarı için kısa vadedeki sıkıntıları taşıyabileceklerini
de göstermiş oldular.
Ne yazık ki ve belki de Birleşmiş Milletler (BM), tarihinde ilk kez, Genel Sekreter’in raporu,
Güvenlik Konseyi’nde oylanmadı. Bu durumu da çok rahatsız edici bulduğumuzu belirtmek
zorundayım.
İnsanların, malların ve hizmetlerin Kuzey ve Güney arasında dolaşımını düzenleyen Yeşil Hat
Tüzüğü yetersiz kaldı. Türk tarafı halen dünyayla doğrudan ticaret yapamıyor. Kıbrıslı
Türkler işlerini yapabilmek için hala Güney’e gitmek zorunda kalıyorlar.
Kıbrıs Rum hükümeti IATA’nın onayını da gerektiren, Ercan havalimanının uluslararası
uçuşlara açılmasına itiraz ediyor. Kullanımına yönelik kısıtlar nedeniyle Komisyon’un Türk
tarafı için ayırdığı 259 milyon Euro’da bloke edilmiş durumda.
Sorunun çözüme kavuşmasına ciddi katkıda bulunmuş olan Kuzey’in AB ile gümrük
birliğinden dışlanmış olması, adanın her iki tarafındaki iş dünyası açısından önemli bir
engeldir. Halbuki bu iki camianın gerçek bir uzlaşmanın ve barışın mimarı olabilmeleri
mümkündü.
Bütün bu yanlışlara rağmen Türkiye, garantör ülke olarak üstüne düşen sorumluluğun
bilinciyle, yeni bir çözüm alternatifi çabası içine girmiştir. Dışişleri Bakanlığı tarafından Ocak
ayında açıklanan bu yeni çözüm önerisinde, bu uzun süreli soruna, adanın bölünmüşlüğüne ve
özellikle de Kıbrıs Türklerinin meşru ve temel haklarına kavuşturulması yönünde somut ve
ayrıntılı bir plan sunulmuştur. Umarız ki, bu sefer BM ve AB bu yapıcı yaklaşıma duyarsız
kalmayacaktır. Kıbrıs’ın birleşmiş olarak AB’ye üyeliği ilgili bütün tarafların iyiliği ve çıkarı
doğrultusundadır.
İngiltere Dışişleri Bakanı Sayın Jack Straw’un geçtiğimiz hafta Avam Kamarası’nda yaptığı
konuşma da Rum tarafının artık daha yapıcı politikalar izlemesi gerektiğini göstermiştir.
Sayın Konuklar,
Konuşmamı bitirmeden önce geleceğimiz için temel oluşturan eğitim konusunda KKTC’deki
üniversiteler için de geçerli olabilecek bazı hususlara da değinmek istiyorum.
Sanayi toplumlarının bilgi toplumuna evrilme sürecinde, bilim ve teknolojinin ülke
kalkınmasındaki rolü her geçen gün artarken, yarının dünyasında söz sahibi olmak iddiasında
olan ülkeler için, iyi yetişmiş insan gücü ile bilim ve teknolojide yetkinleşmek stratejik bir
seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgi tabanlı ekonominin daha kaliteli işgücü talebi ve
bilgi stoğundaki hızlı değişimin sonucu olarak gündeme gelen ömür boyu eğitim de dünyada
kaliteli yükseköğretime olan talebi artırmaktadır. Günümüzün bu büyük ekonomik ve sosyal
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değişim sürecinde, kaliteli işgücünün kaynağı olan üniversiteler ekonomik ve sosyal kurumlar
olarak giderek daha çok önem kazanmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde rekabet gücünü artırma yolunda araştırma-geliştirme, yenilikçilik, insana
yatırım ve bilgiye dayalı bir ekonomik-toplumsal yapıya geçiş öncelik olarak benimsenirken,
bilim ve araştırmaya yönelik farklı arayışlar ve üniversitelerin bu yönde yeniden
yapılandırılması gündeme getirilmektedir.
TÜSİAD olarak, genel anlamda eğitime, özel olarak yükseköğretime olan ilgimiz,
Türkiye’nin gelişmiş ülkeler arasında yer alması için gösterdiğimiz çabanın ayrılmaz bir
parçasıdır. Çağın gerekleri doğrultusunda şekillendirilmiş bir eğitim ve yükseköğretim, bizim
için demokrasi, liberal ekonomi ve sosyal adalet gibi vazgeçilmez kavramlardan biridir.
“Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması: Temel İlkeler” başlıklı raporumuzda belirtildiği
gibi, üniversiteler teknolojik yenilikleri takip eden, yapılacak yeni düzenlemelere ve
yatırımlara en kısa sürede cevap verebilen, evrensel normlarda bilgi üretebilen, rekabet
gücünün artmasına katkıda bulunacak yaratıcı insan gücünü yetiştirmeyi hedefleyen çağdaş
kurumlar haline getirilmelidir. Bu amaçla, yükseköğretim sisteminde çeşitliliği vurgulayan,
ademi merkeziyetçi, kurumların yaratıcılığını ve kimliklerini ön plana çıkaran ve dolayısıyla
karşılaşılan sorunlara esnek tepkiler verebilen, üniversitelerin birbirleri ile rekabet
edebilmelerine fırsat tanıyan bir sistemin tasarlanması gereklidir. Bu yapılırken, bugüne kadar
uygulanan sistemin kazanımları göz ardı edilmemeli, gelecek vizyonundan hareket edilerek
gelişmiş ülkelerin sistemleri tahlil edilmelidir. Ayrıca, AB norm ve standartlarına uyum
sağlamak açısından, Avrupa yüksek öğrenim alanını kurma amacını taşıyan Bologna süreci
yakından izlenmelidir.
Bugün diplomalarını alacak olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki yaşamlarında
da başarılarının devamını diliyorum.
Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.

4

