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Sayın Bakanım, sayın Baúkan, de÷erli üyeler, de÷erli basın mensupları
TÜSøAD Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün hep birlikte, sıcaklı÷ını
henüz yitirmemiú, kapsamlı bir siyasal tartıúmanın ortasında, so÷ukkanlı bir de÷erlendirme
yapabilmek için biraradayız. Türkiye-AB iliúkilerinde son yaúanan gerginlik, hepimizi, bir yandan
Türkiye’nin gelecekle ilgili planlarını yeniden de÷erlendirmeye, bir yandan da 2007 gündemine
iliúkin görüú ve düúünceleri ortaya koymaya sevk etti.
AB ile yaúanan olayları daha önce de de÷erlendirdik. Özetleyecek olursak, yaúananlar, AB içinde
bir grup ülkenin, verdikleri sözlerin arkasında durma iradesini gösterememelerinin ve geçmiúte
yaptıkları hataları örtbas etme çabalarının bir ürünüdür. Çok açıktır ki, Kıbrıs sorununun
çözümünü güçleútiren adımı Avrupa Birli÷i, Annan Planı iki toplumda referanduma sunulmadan
önce, Güney Kıbrıs’a üyelik garantisi vererek atmıútır. Bu úekilde çözümü imkânsız hale
getirmiútir. Ardından, Kuzey Kıbrıs’ta izolasyonun kaldırılması sözünü vermiú ve tutmamıútır.
Sonunda, Kıbrıs’taki çözümsüzlükle yakından ilgili olan limanlar sorununun arkasına gizlenen
birkaç AB ülkesinin, süreci yavaúlatma veya yönünü de÷iútirme politikalarına teslim olmuútur.
Bizim için önemli olan sürecin devam etmesidir. Çünkü bu, orta vadeli bir perspektif içinde
de÷erlendirilmesi gereken bir süreçtir ve burada temel mesele, kısa vadeli iniú-çıkıúların
Türkiye’nin tam üyelik perspektifini zedelememesidir.
Orta vadede iliúkilere sa÷duyunun egemen olması kaçınılmazdır. Avrupa Birli÷i’nin temel
stratejik kaygılarını oluúturan
- Küresel ekonomik rekabet gücünün artırılması,
- Avrupa’nın yaúlanan nüfus yapısının yaratabilece÷i olumsuzlukların giderilmesi,
- Enerji güvenli÷inin sa÷lanması,
- Avrupa güvenlik ve savunma politikalarının hayata geçirilmesi,
- Göç, örgütlü suç ve terörle mücadeleyi de kapsayan iç güvenlik alanında iúbirli÷i
yapılması,
Türkiye’yi dıúlayarak gerçekleútirilebilecek hedefler de÷ildir.
Türkiye ise, AB’nin kendisine önerece÷i baúka her tülü statüye mutlak olarak kapalı oldu÷undan,
Avrupa’nın hedeflerine ulaúmasının tek yolu Türkiye’nin AB’ye tam üyeli÷idir.
Ocak ayında Almanya’nın AB dönem baúkanlı÷ı baúlıyor. Almanya’dan beklentimiz, teknik
açıdan hazır olan tüm baúlıklarda müzakereleri açması ve Kıbrıs’ta izolasyonları kaldırma
konusunu sonuçlandırmasıdır. Sayın Merkel’in “ahde vefa” sözünün samimiyeti de bu tutumda
sınanacaktır.
Bizim bugün, burada asıl üzerinde durmayı arzu etti÷imiz konu, ülke yönetiminin bütün bu
süreçteki görünümüdür. Bize göre en rahatsız edici görüntü, Türkiye’nin, sürecin en kritik anında,
tek ses olarak konuúamamıú olmasıdır. Bu durum, siyasi sorumlulu÷u sırtlamıú olan hükümetin
manevra alanını daraltmakla kalmamıú, Avrupa’da, yapay söylemlerle süreci yavaúlatmaya
çalıúan ya da tam üyeli÷i Türkiye’ye fazla gören kesimlerin elini güçlendirmiútir. Demokrasinin
temel kuralının, siyasi iradenin üstünlü÷ü oldu÷unu unutmamalıyız.
AB ile iliúkilerimizi içerden bir bakıúla de÷erlendirmeye devam edecek olursak, burada hükümete
de bir eleútiri getirmemiz gerekir. Hiç kuúkusuz, hükümet AB konusunda çok önemli bir atılım
gerçekleútirmiútir. Ancak, son bir yılda, en azından ülke kamuoyunun sürece verdi÷i deste÷i
korumak ve artırmak için gerekli çalıúmalar yapılamamıútır. Çalıúmaların teknik düzeyde
gerekti÷i gibi ilerlemesi yeterli görülmüú, AB nezdinde, siyasi planda ülke ülke markaja yeterince
baúvurulmamıú, kamuoyu iletiúiminde ise son derece zayıf kalınmıútır.
Bunun için en çarpıcı örnek, AB Komisyonu tavsiye kararının açıklanmasından sonra ortaya
atılan limanlar ve Kıbrıs’ta kalıcı çözüm ile ilgili formüldür. Hükümetin bu baúarılı açılımı en
azından uluslararası kamuoyunun, Kıbrıs konusunu yeniden düúünmesini, AB’nin bu konuda
yaptı÷ı hataların bilincine varmasını tetiklemiútir.
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Ama bu manzara bize úunu da düúündürmektedir: 26 Ocak 2006’da Türkiye tarafından Kıbrıs
konusunda bir açılım yapılmıútır. O zaman bu açılım Avrupa’da mekik dokuyarak iyi anlatılmıú
olsaydı, ça÷daú iletiúim araçları, yöntemleri kullanılarak bir kampanya görünümünde
kamuoylarına aksettirilseydi, belki de bugün farklı bir noktada olurduk; en azından Türkiye’nin
haklı perspektifini kavratma çabası Komisyon’un tavsiye kararının arasına sıkıúıp kalmazdı.
De÷erli üyeler,
Türkiye, 1999 Helsinki zirvesinden bu yana demokratik standartlar, rekabetçi piyasa ekonomisi ve
açık toplum olma yolunda çok önemli mesafeler kat etmiútir.
Bugün Türkiye, reform arayıúını hızlandırmıú, politika oluúturmada daha fazla evrensel unsuru
dikkate alan, daha açık ve daha rekabetçi bir ülke konumundadır. Türkiye, AB yönelimi
sayesinde, 1990’ların öngörü ve reform yetene÷i sınırlı politika prati÷inden, reform kapasitesinin
arttı÷ı bir sürece geçiú sa÷lamıútır.
Türkiye büyük bir yapısal ekonomik dönüúüm içindedir. Ekonominin birçok alanında, özellikle
kamu finansmanında ve bankacılık sisteminde, yapısal temeller güçlenmektedir. E÷itim reformu,
teknoloji geliútirme ve inovasyon politikaları gibi yatay programlarda önemli gecikmelere
ra÷men, bölgemiz içindeki iúleyen az sayıda piyasa ekonomisinden birine sahip durumdayız.
Aynı úekilde, bireysel ve kolektif özgürlükler alanlarında henüz mükemmel düzeye ulaúmamıú
olsa da, bölgedeki az sayıda iúleyen demokrasilerden biriyiz. Ça÷daú normlara yaklaúan siyasal
yapımızı, her geçen gün adım adım geliútiriyoruz.
Bölgede güçlü bir potansiyele sahibiz. Etki alanımız geniú. øú ba÷lantılarımız kuvvetli. øçeride
strateji eksikli÷i ve dıúarıda bölgesel güvenlik handikaplarını aúabildi÷imiz zaman büyük atılımlar
yapacak güce sahibiz.
Yeri gelmiúken söylemeden geçemeyece÷im: Türkiye’nin AB tam üyelik hedefine kilitlenerek
bölgesindeki potansiyellerden uzaklaútı÷ını ileri sürenler var. Oysa tam tersine, Türkiye Avrupa
yolunda ilerledikçe, Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Orta Asya, Akdeniz ve Orta Do÷u’daki
siyasi ekonomik iliúkilerini geliútirecektir. Ya da tersine, bu bölgelerdeki iliúkileri geliútikçe,
Avrupa yolunda daha hızlı ilerleyecektir.
Bizce son derece açık olan bu potansiyel geliúme kapasitesi ve buna uygun temel yöneliúimiz, her
konjonktürel dalgalanmada tartıúılır hale gelmemelidir. øç siyasi çekiúmeler veya dıú siyasetteki
döngüler, ana gayesi daha müreffeh bir toplum yaratma olan AB yönelimine zarar vermemelidir.
Türkiye’nin AB üyeli÷i politikası, ne Kıbrıs sorununa ne de mevzuat uyumuna indirgenebilecek
bir olgudur. Bir Cumhuriyet idealidir, ulusal bir projedir, partilerüstü bir politikadır. Bir gün
muhakkak Kıbrıs problemi çözülecek, bir gün úüphesiz Türk mevzuatı AB mevzuatına
uyarlanacaktır, önemli olan o gün Türkiye’nin hangi refah düzeyinde oldu÷u, demokrasisinin
derinli÷i, teknoloji geliútirme kapasitesi, bilgi toplumunun neresinde oldu÷u, bölgesel
kalkınmıúlık farkını ne derecede giderdi÷i olacaktır.
Türkiye’nin 2015 yılına kadar 6 milyon kiúi için istihdam yaratması gerekmektedir. Bu da bizim
tarım dıúı sektörde yılda ortalama 550-600 bin kiúiye iú yaratmamız demektir. Bunun için, 5 yıldır
süren ve ortalama % 7.5 olan büyüme hızımız önümüzdeki yıllarda da ortalama % 7 civarında
gerçekleúmelidir. Bu úekilde bir büyüme hızı tutturabilirsek, kiúi baúına milli gelirimiz de 7.500
€’yu yani AB ortalamasının yarısını yakalayabilecektir.
Türkiye’nin ulusal çıkarları bu tabloyu yaratabilmekte yatmaktadır. Bunu yaratabilmek demek,
büyüme, istihdam ve özgürlük vizyonu içinde, hem bulundu÷umuz co÷rafyanın nimetlerinden
azami ölçüde yararlanmak, hem de iç ve dıú siyasi dalgalanmalardan arındırılmıú bir úekilde AB
yönelimine hız kazandırmak demektir.
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Ulusal çıkar tarifi bu zeminde yapılmalıdır. Bizi ekonomik ve siyasi istikrardan uzaklaútıran,
toplumsal uzlaúma ve barıú ortamına zarar veren, reform sürecini kesintiye u÷ratan,
hedefledi÷imiz tablonun oluúmasını geciktiren, engelleyen her türlü tutumdan uzak durulmalıdır.
De÷erli üyeler,
2007 yılında ekonomik ve siyasi istikrar içinde, reformlar kararlılıkla sürdürüldü÷ü, açık
müzakere baúlıklarında hızlı uyum perspektifiyle hareket edildi÷i taktirde 2008 ve sonrasında
Türkiye’nin önü dikkate de÷er biçimde açılacaktır. Bunun için aúa÷ıda sıraladı÷ımız noktalarda
ilgili tüm kesimlerin sorumluluk içinde hareket etmeleri gerekli olacaktır.
1) Cumhurbaúkanlı÷ı seçimleri toplumsal uzlaúma içinde gerçekleútirilmelidir.
Cumhurbaúkanlı÷ı makamı, sosyal ve tarihsel kökleri itibariyle de, bugünkü iúlevleri
itibariyle de bir uzlaúma ve uzlaútırma makamıdır. Bu yalnızca devlet organlarının sa÷lıklı
çalıúması açısından de÷il, toplumsal huzur açısından da önemli bir noktadır.
2) Genel seçimler zamanında yapılmalıdır. Bu yalnızca ekonomik istikrar açısından
yaklaútı÷ımız bir konu de÷ildir. Türkiye önüne çıkan her dönemsel sorunu erken seçime
baúvurarak çözme alıúkanlı÷ından kurtulmalıdır.
3) Hükümet, gerek reformlar gerekse AB uyumu bakımından aktif bir icraat
sergileyerek, genel seçimlerin zamanında yapılmasını, ülke yararına kullanmalıdır.
Türkiye 2007 yılında, yılların gündemi olan vergi, sosyal güvenlik, sa÷lık ve yargı
sistemine iliúkin reformlarını mutlaka tamamlamalıdır. Müzakere baúlıkları fiilen
kapanmaya hazır düzeye getirilmelidir.
4) Mali disiplinden taviz verilmemeli, özerk kurumların ekonominin makro hedeflerini
gerçekleútirme konusundaki çabalarına destek verilmelidir. Gerek bütçe disiplininin
korunması, gerekse enflasyon hedeflerinin tutturulması 2007 yılında hayati önem taúıyan
konular olarak görülmelidir.
5) Hükümet ülkede zaman zaman tedirginlik yaratan konuların gündemi iúgal etmesine
engel olmalıdır. Toplumun geniú kesimlerinde laiklik konusunda kaygı uyandıran kimi
çıkıúların yarattı÷ı atmosfere, bir de, kamu yönetiminde liyakat ve becerinin ikinci plana
atıldı÷ı görünümünü veren kadro seçimleri eklendi÷inde, ortaya sıkıntı verici bir tablo
çıkmaktadır.
6) Kısa vadeli bakıú açılarıyla yürütülen muhalefetin, orta ve uzun dönemde,
Türkiye’nin ulusal çıkarlarına zarar verdi÷i gözden kaçırılmamalıdır. Ülkeyi
hedeflerine ulaútıracak somut programlarla toplumun önüne çıkan, ça÷daú vizyona sahip
ve etkili bir muhalefete Türkiye her zaman büyük ihtiyaç duymaktadır.
7) AB ile iliúkilerde tüm kesimler duygusallıktan uzak, uzun vadeli ve so÷ukkanlı bir
bakıú açısıyla konuya yaklaúmalıdır. Türkiye tam üyelik perspektifini muhafaza etti÷i
sürece, hedefine adım adım yaklaúacak ve kendisinden yana tavır alan cepheyi
geniúletecektir. Orta vadeli bir perspektif içinde, Avrupa’ya egemen olmuú gibi görünen
bugünkü dar bakıúlı, kısa vadeli politikaların devreden çıkmasının sa÷lanması için,
elimize daha çok fırsat geçecektir.
Yukarıda sıraladı÷ımız hususlar bir bütündür. Bu hususlardan birinin bile eksik kalması
Türkiye’nin hedeflerine ulaúmasını zorlaútıracaktır. Dünya konjonktürü önümüze yeterince sorun,
engel çıkarmaktadır. Bir de biz kendimizi engellemeyelim.
2007 yılı, bir olgunluk sınavı ile karúımıza çıkmaktadır. Bu sınavı da baúarıyla atlatırsak, ülkemiz
geliúmiú ülkeler arasında yerini alma idealine do÷ru çok büyük bir adımı atmayı baúarmıú
olacaktır.
Beni dinledi÷iniz için hepinize teúekkür ederim.
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