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Sayın Başbakanlar, Değerli Konuklar, Değerli Basın Mensupları,
İstanbul’da bu forumda sizlerle birlikte olmaktan ve böyle seçkin bir dinleyici kitlesine hitap
edebilmekten memnuniyet duyuyor ve TÜSİAD adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Konuşmamda, özetle üç ana konu üzerinde duracağım. Bunlar; Türkiye’nin Avrupa Birliği
hedefi, Türkiye’nin Almanya ile olan ikili ilişkileri ve Almanya’da yaşayan Türkler olacak.
TÜSİAD olarak, Türkiye’nin AB ile sürdürdüğü üyelik müzakereleri sürecinin başlangıcından
bugüne, süreci hem Avrupa’lıların hem de Türk’lerin bakış açısından görmeye çalışıyoruz.
Biz, Avrupa’nın geleceğini göz önünde tutarak duruşumuzu ona göre belirliyoruz. Bu sebeple,
Türkiye’yi ilgilendiren konuların yanısıra, AB’nin mevcut sorunları hakkında çalışma
yürüterek, Avrupa’da süren tartışmalara katkı sağlayabilmeyi arzu ediyoruz. Çünkü biz birgün
üyesi de olacağımız AB’nin küresel rolünü bugünkü seviyesinden çok daha ileri bir noktada
olacağına inanıyoruz.
Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği, Avrupa’daki mevcut sorunların çözümüne önemli katkı
sağlayacaktır. AB’nin parasal birlik alanındaki başarısı ve sürdürdüğü ekonomik ve mali
entegrasyon sürecine rağmen, Avrupa halen önemli sorunlarla karşı karşıyadır. Avrupa
ekonomilerinde durgunluk gözlemlenmektedir. Geçtiğimiz üç-dört yılda, “gelecek senenin
daha iyi olacağı ve büyümenin hızlanacağı” yönünde tahmin yürütülmüş ancak bu
gerçekleşmemiştir.
Pek çok gözlemci Türkiye’nin AB’ye getireceği ekonomik ve stratejik katkının farkındadır.
Ancak bunun bütün Avrupa kamuyoları tarafından benimsenmesini ve Türkiye’nin
niteliklerinin anlaşılmasını ve takdir edilmesini sağlamalıyız. AB’nin daha yüksek bir rekabet
gücüne, daha verimli çalışan yapıya ve daha güçlü bir siyasal birliğe kavuşma yönünde sarf
ettiği çabayı yakından izliyoruz. Türkiye olarak AB’nin dünya sahnesinde gerçek bir küresel
aktör ve aynı zamanda güçlü bir ekonomik, siyasal ve kurumsal birlik olması yönünde destek
vermek için gerekli imkanlara sahibiz. Zaten bizim de üye olmayı arzu ettiğimiz bu niteliklere
sahip bir Birlik’tir.
Sürecin ilerlemesinde, Avrupa Birliği’nin de üzerine düşenler var. Verilen sözleri tutmak...
Türk kamuoyunun, Kıbrıs meselesinde Türk tarafının çözüme yönelik olumlu tavrının AB
tarafından adeta cezalandırılmış olmasını hala hazmedemediğini AB’nin çok iyi görebilmesi
lazım.
AB’ye aday bir ülkenin gerekli yükümlülükleri yerine getirerek, tam üyeliğe hazır olduğu,
ancak buna karşın AB’nin kendini yeni üyeleri ‘hazmetme kapasitesi’nden yoksun olarak
tanımladığı bir senaryo çok karamsar bir senaryodur. Böyle bir durumda, AB ne üye ülkeler
ne de aday ülkeler için cazip olmayacaktır. Umarız ki, üyelik zamanı geldiğinde, AB halen,
bizim için ekonomik, sosyal ve siyasi açılardan arzu edilen bir seçenek oluşturacaktır.
Bu noktada, Türkiye ve Almanya arasındaki çok özel ilişkinin, ve Almanya’nın-özellikle
Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarından dolayı-Türkiye’nin AB’ye üyeliği sürecindeki
güçlü rolünün altını çizmek istiyorum. Bildiğiniz üzere, iki ülkenin tarihsel bir dostluğu
bulunmaktadır. Almanya, Türkiye’nin modernleşme sürecinde önemli bir rol oynamış ve bu
süreçte çok değerli katkılar sağlamıştır. O günden bu yana, iki ülke ilişkileri dostluk ve her
daim işbirliği ve beraberlik içinde sürmüştür. Ayrıca Almanya’nın, gerek Türkiye ile karşılıklı
ticarette gerekse de Türkiye’deki yabancı yatırımcılar arasında birinci sırada yer alması, güçlü
ekonomik ve ticari ilişkiler ağıyla, Türk-Almanya ilişkilerini sağlam temellere oturtmuştur.
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Almanya yıllardır Türkiye’nin en önemli ticaret ortağıdır. 2005 yılı itibariyle, iki ülke
arasındaki ticaret hacmi bizce hala çok düşük olduğunu düşündüğümüz 21 milyar euro’ya
ulaşmıştır. Ayrıca Almanya, Türk firmaları için en büyük ve en önemli ihracat pazarıdır.
Almanya’nın Türkiye’ye doğrudan yatırımları, Türk ekonomisine yıllardır önemli katkılar
sağlamıştır. Bununla birlikte, iki ülke arasındaki gerçek ticaret potansiyelinin kullanıldığını
düşünmüyoruz. Bizce potansiyel ticaret hacmi bugünkünün üç katıdır yani orta vadede 60
milyar euro’yu yakalamalıdır. Tam üyelik sürecinde, bu amacın gerçekleşmesi için
çalışmalıyız.
Türk-Alman ilişkileri, Türkiye’nin diğer AB üye ülkeleriyle olan ilişkilerine kıyasla, önemli
farklılıkları içinde barındırmaktadır. Öncelikle, Almanya’da 3 milyona yakın, bir kısmı
Alman Türklerinden oluşan, Türk yaşamaktadır. Bunlar arasından 800 bini Almanya’daki
geçtiğimiz seçimlerde oy kullanmıştır. Benim düşünceme göre, Almanya’daki Türk toplumu,
iki ülke, kültür ve millet arasında bir köprü olarak görülmelidir.
Diğer taraftan, bu topluluğun Alman toplumuna entegrasyonu sürecinde yaşadığı olağanüstü
değişimi ve gelişimi görmekteyiz. Bugün, Alman iş dünyasında Türk kökenli bir girişimci
sınıfının ortaya çıktığını söyleyebiliriz.
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası ve Almanya’daki Türkiye Araştırmalar Merkezi’nin
yaptığı bir araştırmaya göre, bugün Alman iş dünyasında 64 binden fazla Türk kökenli
girişimci bulunmaktadır. Bu girişimciler, Alman ve Türk toplumu için yeni iş ve yeni çalışma
alanları yaratmış, ve Almanya’nın milli gelirine önemli katkılar sağlamıştır. 2015 yılında,
Almanya’daki Türk kökenli girişimcilerin sayısının 120 bine, çalışanlarının da 720 bine
ulaşması beklenmektedir.
Kısaca, modası geçmiş olan, “dışa kapalı paralel toplum” karşı söylemine rağmen,
Almanya’daki Türkler, dışa kapalı olmak bir yana geri döndürülemez bir şekilde Alman
toplumunun bir parçası haline gelmiştir.
Alman-Türk entegrasyonu sürecindeki mevcut kültürel farklılıklar sorunu, Türkiye’nin AB’ye
üyeliği ile çözümlenecektir. Son istatistiklere göre, Almanya’daki entegrasyon kurslarına
katılan Alman kökenli olmayan vatandaşlar arasında, Türklerin birinci sırada yer aldığı
görülmüştür.
Biz inanıyoruz ki, Alman veya Türk hükümetleri hangi siyasal partilerden oluşursa oluşsun,
AB-Türkiye ilişkileri, daha önce belirlenmiş olan Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği
istikametinde devam edecektir. Tam üyelik, AB sözlüğünde bulunmayan ‘ayrıcalıklı ortaklık’
veya ‘özel statü’ gibi hayali olasılıkların dışında, AB’nin entegrasyon kuralları içinde
gerçekleşecektir.
Sözlerime son verirken şu noktayı vurgulamak istiyorum: AB üyeliği ve bu üyelikle
somutlaşan, siyasal, ekonomik ve toplumsal açıdan modern bir Türkiye bizim toplumsal
projemizdir. Biz, Birliğin standartlarına ulaşmamız gerektiğinin farkındayız. Üyelik
müzakereleri uzun, zorlayıcı, ancak geri döndürülemez bir süreçtir ve bu standartların
benimsenmesi yönünde Türkiye’nin önemli yükümlülükleri üstlenmesini ve çok çalışmasını
gerektirmektedir. İnanıyoruz ki, Türkiye’nin bu yolculuğunda Alman dostlarımız bize
yardımcı olacaktır.
İlginize teşekkür ederim.
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