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Sayın Baúkan, de÷erli üyeler, de÷erli basın mensupları
TÜSøAD Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mart ayında yaptı÷ımız
ola÷anüstü Yüksek østiúare Konseyi toplantısından bu yana, önemli geliúmelere tanık olduk.
Günlük siyasetin gündemin ilk sırasına oturdu÷u bir dönemden geçiyoruz. TÜSøAD olarak
amacımız bu seçim döneminin, Türkiye için bir atılım fırsatına dönüúmesine katkı sa÷lamak..
Her demokraside gerilimler yaúanabilir ama biz siyaset sahnesinde hükümetiyle, muhalefetiyle,
kurumlarıyla son derece karmaúık bir tablo yaratmayı elbirli÷iyle baúardık. Önümüzdeki seçimler
bu karmaúıklıktan kurtulmak için iyi bir fırsat. Ancak bu fırsatı de÷erlendirebilmemiz seçim
sürecindeki tavrımıza ba÷lı.
Süreci toplum olarak nasıl yönetece÷iz? Ülkeyi gererek, kutuplaúmayı arttırarak mı, barıúçı ve
icraatçı yeni bir sayfa açmaya hazırlanarak mı? Cevaba yönelik sarih iúaretleri henüz göremiyor
olmamız Türkiye’nin önündeki siyasi belirsizli÷i iúaret ediyor. Oysa Türkiye’nin belirsizliklerle
kaybedecek vakti yok. TÜSøAD olarak bu sürecin baúından beri uzlaúmanın gere÷ine vurguda
bulunduk.
ùimdi bir kere daha altını çizmek ihtiyacı hissediyoruz ki; Türkiye, bir kez daha uzlaúma eksikli÷i
yüzünden Cumhurbaúkanı’nı seçememek, durumunda kalmamalı. Bu ülkede yaúayan her birey,
do÷al olarak, daha iyi bir yaúam standardı, daha sa÷lıklı ve mutlu yaúam koúulları, daha fazla
özgürlük istemektedir.
Bunun toplumsal ideal olarak ifadesi, Türkiye’nin geliúmiú ülkelerin arasında yerini almasıdır.
Bu, temelleri ve potansiyelleri mevcut olan bir idealdir. Ama bu ideal durdu÷umuz yerde
gerçekleútirilemez. AB’nin kiúi baúına düúen milli gelir ortalamasının yarısını yakalayabilmemiz
için, önümüzdeki 2007-2014 döneminde % 6-7 civarında bir büyüme sa÷lamak zorundayız.
Bu büyüme sürecini, bir yandan verimlili÷i ve rekabet gücünü artırarak, bir yandan da daha fazla
istihdam yaratarak gerçekleútirmemiz gerekiyor. Aslında bu tablo hem yolumuzun ne kadar uzun,
hem vaktimizin ne kadar dar oldu÷unu gösteriyor.
Tabloyu do÷ru okuyarak, yolu do÷ru seçip hızlı yürüyecek olan ise, öncelikle siyasettir. øú
adamları olarak siyasete bu kadar önem vermemiz, Ekonomik ve sosyal geliúmenin anahtarının
siyasette olmasındandır. øcraatçı bir iktidar, yapıcı, denetleyici bir muhalefet Türkiye’nin önünü
açacak bir siyasi tablodur.
Son dört yıldır, makro ekonomik istikrar açısından önemli mesafeler kat eden, AB ile müzakere
süreci baúlatabilen Türkiye, çok kısa bir sürede siyasi ve ekonomik kriz senaryolarının
üretilebildi÷i bir atmosfere girmiútir. Dört yıl süreyle özellikle ekonomide önemli yol kat eden
Türkiye son iki üç ayda siyasi sorunlarıyla dünya manúetlerinde yer alan bir ülke oldu.
Çok anlamlı buldu÷um bir halk deyimi vardır: “Arabayı düz yolda úaúırtmak!”
Cumhurbaúkanlı÷ı seçim süreci ile baúlayan dönemi maalesef bu hale dönüútürdük. Yapılacak
úey, geçmiú kazanımları konsolide etmeye özen göstermek ve önümüzdeki süreçleri iyi
yönetmektir.
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Bu süreçlerin baúında ise seçimler geliyor. TÜSøAD olarak seçimlerin kutuplaúmayı arttıracak
duygusal de÷er ve kimlik çatıúmalarıyla geçmemesini çok önemsiyoruz. Partilerin yarın Meclis’te
iú birli÷i yapabilecekleri yapıcı bir tutum içinde olmalarını bekliyoruz.
Siyasi parti programlarının Türkiye’nin öncelikli alanları olan demokrasi, ekonomi, güvenlik, ve
dıú politika konularında somut bir program de÷eri olan rasyonel tartıúmalara zemin oluúturması
gerekmektedir. Siyasi parti programlarında, önerilen alternatif politikaların gerekçeleri ve
kaynakları, ne úekilde bütçelendirilece÷i, bir bütünlük ve saydamlık içinde toplum kesimlerine
sunulabilmelidir.
Seçmen ancak böyle bir ortamda akılcı bir tercih yapabilecek ve sonrasında parti performansını
sorgulayabilecektir. Bütün eksiklerine ra÷men, bölgesindeki en baúarılı demokrasi performansını
göstermiú olan Türk halkının bunu fazlasıyla hak etti÷ini düúünüyoruz.
De÷erli üyeler,
Türkiye co÷rafi olarak bir yangın yerinin ortasında bulunmaktadır. Terör kentlerimizin kalbine
kadar girmiútir. Acımasız terör masum insanlarımızı, vatan görevi yapan askerimizi, polisimizi
hedef alıyor. Sorun, yüre÷imizi da÷layan, çok boyutlu, dikkatli de÷erlendirilmesi ve siyasi
mülahazaların çok ötesinde olması gereken bir sorundur.
Konunun, devletin zirvesinde, tam bir eúgüdüm içinde, úüphesiz ki demokrasi ve güvenlik
olgularının karúı karúıya getirilmedi÷i bir zeminde yönetilmesi beklenir; nitekim bu yöndeki
inancımızı ve bekleyiúimizi koruyoruz.
De÷erli Üyeler,
Bütün dünyada iktidara aday partiler dıú politikayı programlarının temel eksenlerinden biri haline
getirirler. Dıú politikanın hangi çizgide yürütülece÷ini bilmek çok büyük önem taúımaktadır. Bu
nedenle úu soruları sormak ve siyasilerimizden cevaplarını beklemek durumundayız.
Türkiye’nin Irak ile iliúkilerine yeni bir bakıú açısı gelecek midir? Kafkaslar ve Karadeniz’de
Türk dıú politikası ne tür açılımlar yapacak, enerji güvenli÷i meselesi Türkiye’nin stratejik
konumlandırmasında nasıl kullanılacaktır? Türk-Yunan iliúkilerinde yeni bir açılım öngörülmekte
midir? Kıbrıs sorununda uluslararası sistemin harekete geçmesi nasıl sa÷lanacaktır?
Türkiye’nin ABD ile iliúkilerinde bir rahatsızlık vardır. En azından kamuoyu açısından ABD’nin
niyetleri ve hatta dostlu÷u konusunda bir tedirginlik yaúandı÷ı vakıadır. Gelecekte bu iliúkileri
hangi ortak çıkar ve de÷er paydaları üzerinde yeniden úekillendirmek düúünülmektedir?
Dıú politikamızın en önemli ayaklarından biri olan AB ile iliúkiler sanki Türkiye’nin
gündeminden düúmüú gibidir. Bir tarafta müzakere süreci kendi dinami÷iyle ilerlemekte öte
tarafta konu adeta toplumdan uzak tutulmaktadır. Evet, Avrupa Birli÷i’ndeki bazı yöneticiler,
tutumlarıyla Türk toplumunun tepkisini çekecek çok úey yapmıútır. Kimi ülkeler ve liderler iç
siyasetteki ihtiyaçları u÷runa, Türkiye’yi rencide etmekten, her iki taraf açısından da stratejik
önem taúıyan bir projeye zarar vermekten kaçınmayan bir tutum sergilemiúlerdir.
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Ama “kriz yönetimi” tam da böyle zamanlarda gereklidir. Karúı karúıya olunan sorunların do÷ru
analizi yapılmalı, ülkenin ana hedefleri korunmalı, içerde ve dıúarıda konjonktürel olarak estirilen
rüzgarlara teslim olunmamalıdır. TÜSøAD olarak bu tür dönemlerin geçici oldu÷unu, elde edilen
mesafenin sürekli konsolide edilmesi gere÷ini birçok defa dile getirdik.
Nitekim, Troyka’nın Türkiye ziyareti, Fransa’nın bu yıl üç yeni baúlı÷ın müzakereye açılmasını
reddetmeyece÷i yolundaki haberler, katı tutumlardaki yumuúamanın ilk iúaretlerini vermeye
baúlamıú durumdadır. Günler geçtikçe, Türkiye’nin “kabu÷una çekilme” ve topluma AB
meselesini unutturma siyasetinin ne kadar yanlıú oldu÷u adım adım ortaya çıkmaktadır.
Son olarak AB ile iliúkilerimiz çerçevesinde, yukarıda sıralanan önceliklerden ayrı olarak ele
alınmayı hak eden önemli bir konuya de÷inmek istiyorum. Hem Türkiye’de, hem yurt dıúında,
Kasım’da yayınlanacak Avrupa Komisyonu raporunun olumsuz çıkmasına bel ba÷layan kesimler
oldu÷unu duyuyoruz. Bu yaklaúımın temelinde Türkiye’de demokrasinin zayıflamasının AB
içindeki Türkiye’nin üyeli÷ine destek veren kesimlerin gücünü zayıflatmak amacı bulunmaktadır.
Yani, beklenti, birkaç kıúkırtıcı tavırla karúılaúan Türkiye’nin kendisini AB rotasından ayırması
ve “alternatif seçeneklere” do÷ru sürüklenmesi… Bu sinsi planı bozmalıyız. Eylül ayında yeni
hükümet AB ile uyum çerçevesinde reform sürecine ivme kazandırmalı. TCK’nın 301.
maddesinde yapılabilecek de÷iúiklikler bu ivmenin baúlangıç noktası olabilir.
De÷erli üyeler,
Bu konuları sıralamaktaki amacımız, genel seçime giderken Türkiye’nin çözümü zor bir
problemler yuma÷ıyla karúı karúıya oldu÷unu ortaya koymak de÷il. Aksine, biz bu problemlerin
çözüm yollarının bulunmasının zor olmadı÷ını, iyi niyet, cesaret ve özveriyle gerekli çözümlere
ulaúılabilece÷ini düúünüyoruz.
Bunlar içinde, özellikle ülkemizi birkaç nesil boyunca etkileyebilecek öyle bazı konular var ki,
hükümetin, muhalefetin ötesinde, tüm toplumun bunlara sahip çıkmasına ihtiyaç var. Bu
konulardan ilk akla geleni AB ise, bir di÷eri de Milli E÷itim’dir.
Gitgide artan tepkisizlik ortamında, ülkenin yetiúmiú nesillerini güvence altına alması gereken
Milli E÷itim alanı, hem mevcut kutuplaúmayı besleyen en önemli kaynaklardan biri haline
getirilebiliyor, hem de ülkenin gelece÷ine yönelik tamiri son derece güç tahribatlar
yaratılabiliyor.
Düúünebiliyor musunuz, ømam hatip liseleri dıúındaki bütün liseleri ahlaksızlık yuvası olarak
gören bir zihniyet Milli E÷itim camiası içinde hala kendine yer bulabiliyor. 21. Yüzyıl
Türkiye’sinde e÷itim bu zihniyetten ve bu söylemden kurtulmalıdır. Bu çerçevede, TÜSøAD
olarak, biz de, Türkiye’nin güçlü bir demokrasiye, güçlü bir ekonomiye ve güçlü bir sosyal
yapıya kavuúması için ülkeyi yönetenlerin gündemlerine almaları gereken olmazsa olmaz
öncelikleri dile getirmeyi zorunlu görüyoruz.
Bu konudaki görüúlerimizin ayrıntılarını, 1 Mart’taki ola÷anüstü YøK toplantısında sizlere ilk
tasla÷ı sunulan, bugün de görüúlerinizle nihai hale getirilmiú bulunan raporumuzda bulabilirsiniz.
Ben sizlere sadece ana baúlıkları kısaca hatırlatmak istiyorum.
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Güçlü bir demokrasi için Türkiye’nin üç temel önceli÷i,
¾ seçim ve siyasi partiler kanunlarının de÷iútirilmesi,
¾ yargı ba÷ımsızlı÷ının ve hukuk güvenli÷inin sa÷lanması,
¾ insan haklarında uygulamaya etkinlik kazandırılması olmalıdır.
Güçlü bir ekonomiye sahip olabilmek için ise, öncelikle, ekonomide yapısal dönüúüm
sa÷layacak yeni bir sanayi stratejisi gerekmektedir.
Modern ve geleneksel üretim yapılarının birlikteli÷i, çok keskin bölgesel farklılıklar, aramalı ve
yatırım malında çok yüksek ithalat ba÷ımlılı÷ı, kapsamlı bir ulusal inovasyon sistemi eksikli÷i,
fikri ve sinai hak korumasında uygulama sorunları, ciddi boyutlarda haksız rekabet, kayıt dıúı ile
mücadele eksikli÷i gibi yapısal sorunlar ancak bu yolla giderilebilir.
Türkiye’nin güçlü bir sosyal yapıya sahip olması için,
¾ e÷itim reformu ile ilgili kapsamlı bir programın ortaya konması,
¾ sosyal güvenlik reformunun gerçekleútirilmesi,
¾ ücret dıúı iúgücü maliyetlerinin hafifletilmesi gerekmektedir.
De÷erli üyeler,
Önümüzdeki tablo bizi karamsarlı÷a sürükleyebilecek özellikler taúısa da, biraz önce de
belirtti÷im gibi, genel seçimlerin sa÷layaca÷ı yenilenme fırsatlarından azami ölçüde yararlanarak
yaúadı÷ımız dönemi bir atılımla sonuçlandırabiliriz.
Seçimlerin sa÷lıklı biçimde tamamlanması için elbirli÷iyle gayret göstermeliyiz. Seçimlerin Türk
demokrasisinin gelece÷i açısından tarihi bir sınav özelli÷i taúıdı÷ını unutmamalıyız.
Bunu yaparken, partilerimizin seçmenin karúısına kapsamlı ve inandırıcı programlarla çıkmasını,
seçim sonrasında da Türkiye’nin gerçek gündemine kilitlenerek ülkeyi yönetmelerine destek
sa÷layabilirsek, bu seçimi Türkiye için bir atılıma dönüútürebiliriz.
Bu düúüncelerle, tüm kurumlarımızı ve partilerimizi, tüm vatandaúlarımızı bir kez daha
sa÷duyuya davet ediyor, seçimlerin hepimiz için hayırlı sonuçlar üretmesini diliyorum.
Beni sabırla dinledi÷iniz için teúekkür ederim.
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