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Sayın Bakanım, Saygıde÷er Konuklar, De÷erli Basın Mensupları,
Türk Sanayicileri ve øúadamları Derne÷i adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. “AB’ye
Katılım Sürecinde Türkiye’nin Komúu ve Çevre Ülkeler Politikası -Stratejik Yaklaúımlar-“
baúlıklı raporumuzun tanıtım toplantısına hoú geldiniz.
Raporumuzun ayrıntıları birazdan de÷erli yazarlarımız tarafından sizlere sunulacak. Ben
konuúmamda kısaca, AB’nin Komúuluk Politikası’nın Türkiye’nin hem AB ile hem de
kendi komúuları ile iliúkisine olabilecek etkilerine de÷inmek istiyorum.
Türkiye’de son yıllarda dıú ekonomik ve ticari iliúkilerde “komúu ve çevre ülkeler” kavramı
ön plana çıkartılmıútır. Dıú Ticaret Müsteúarlı÷ı’nın bu alandaki çalıúmalarında 2000
yılından itibaren de “Komúu ve Çevre Ülkelerle Ticaret Geliútirme Stratejisi”
benimsenmiútir.
Öte yandan, Avrupa Birli÷i (AB) tarafından, geniúleme sürecine paralel olarak 2003 yılında
Avrupa Komúuluk Politikası’nın temelleri atılmıú ve Mayıs 2004’de “Avrupa Komúuluk
Politikası Stratejisi Belgesi” hazırlanmıútır.
AB’nin Komúuluk Politikası, AB’nin Akdeniz ve Do÷u Avrupa’da, aday statüsünde
olmayan yakın komúuları olan Azerbaycan, Belarus, Cezayir, Ermenistan, Fas, Filistin
Gürcistan, øsrail, Libya, Lübnan, Mısır, Moldova, Suriye, Tunus, Ukrayna, Ürdün olmak
üzere toplam on altı ülkeyi kapsamaktadır. AB, bu kapsam içinde olmayan Rusya ile
iliúkilerini stratejik ortaklık ve iúbirli÷i yoluyla geliútirmeyi hedeflemektedir.
Bu politikayla Avrupa Birli÷i'nin çevresinde Avrupa’nın simgeledi÷i de÷erlerle barıúık, dost
ülkeler halkası yaratılması amaçlanmıútır. Bir yandan da bu politikanın kapsamındaki
ülkelere AB üyeli÷inin dıúında farklı bir seçenek sunulmuútur. Bu anlayıú do÷rultusunda,
2007 yılında yürürlü÷e giren ve 2007- 2013 yıllarını kapsayan 15 Milyar Euro bütçeli
Avrupa Komúuluk Politikası Aracı ile de bu politikanın finansal olarak desteklenmesi
hedeflenmiútir.
Bu konuda vurgulanabilecek en yalın gerçek, yukarıda sayılan ülkelerin AB üyeli÷i
konusunda co÷rafi ya da siyasal bir perspektiflerinin olmamasıdır. Türkiye, müzakere eden
bir aday ülke ve müstakbel bir Avrupa Birli÷i üyesi olarak bu politikanın kapsam alanı
dıúında bulunmaktadır.
AB'nin Komúuluk Politikası'nın Türkiye açısından altı çizilmesi gereken bazı sonuçlarını úu
úekilde özetlemek mümkündür:
9 Bu politika kapsamında olan ülkelerin ço÷u ile iyi iliúkilerimiz bulundu÷u da göz önüne
alındı÷ında, AB ile üyelik sürecimizde, Birli÷in bu ülkelerle geliútirece÷i politikaları
yakından izlememiz ve kendi bakıú açımızın da AB tarafından dikkate alınmasını
sa÷lamamız gerekmektedir.
9 Avrupa Birli÷i'ne üyelik süreci sa÷lam bir kurumsal zemine dayalı olan Türkiye'nin tam
üyelik perspektifi, Komúuluk Politikası’nın kapsamı ele alındı÷ında, bir kez daha teyid
olmaktadır.
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Bu veriler ıúı÷ında, Türkiye’nin 2014 yılı için hedefledi÷imiz AB üyeli÷inin, Birli÷in
komúularıyla olan iliúkilerine olabilecek olumlu yansımalarının yanısıra, ülkemizin komúu
ve çevre ülkelerine yönelik siyasal ve ekonomik stratejilerinin belirlenmesinde AB’nin
perspektiflerinin dikkate alınması da büyük önem taúımaktadır.
Türkiye’nin, gerek AB’ye katılım süreci, gerekse kendi refahı ve güvenli÷i açısından
kapsamlı bir komúuluk politikası geliútirmesine ihtiyaç vardır. Alanında önemli bir boúlu÷u
doldurdu÷u kanısında oldu÷umuz bu çalıúma aracılı÷ıyla, böyle bir politikanın
geliútirilebilmesi için AB’nin komúuluk politikası incelenmiú; benzer hedef ve ilkeler
çerçevesinde, komúularımıza yönelik, özellikle fırsatlara odaklanmıú bir anlayıúla, politika
oluúturulmasının gereklili÷i ortaya konularak, çeúitli önerilere yer verilmiútir.
Beni dinledi÷iniz için teúekkür ediyor, úimdi sözü TÜSøAD Yönetim Kurulu Üyesi ve
Dıúiúleri Komisyonu Baúkanı Sayın Haluk Dinçer’e bırakıyorum.
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