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TÜSøAD’ın de÷erli üyeleri, de÷erli basın mensupları,
Yüksek østiúare Konseyi Baúkanlık Divanı adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Ülkemizdeki siyasal ortama yeni bir soluk getirmesini umut etti÷imiz, kiúilere ve kurumlara
bir yenilenme fırsatı sunacak olan genel seçimlere 45 günden az bir süre kala, genel bir
de÷erlendirme yapmak için Ola÷an Yüksek østiúare Konseyi toplantımızda biraradayız.
Siyasi partilerimizin vitrin yenileme ve yeni isimleri kamuoyuna duyurma çalıúmalarına hız
verdi÷i bu günlerde, aynı coúkulu çabayı parti programlarının paylaúılmasında da görmeyi
arzu ediyoruz. Çünkü geçti÷imiz birkaç ay içinde ülkede tartıúılan konulara ve sergilenen
yaklaúımlara baktı÷ımızda, Türkiye’yi hedefleri do÷rultusunda daha ileriye götürecek bir
dinami÷in ıúıklarını görmekte zorlanıyoruz. Siyaset sahnemizde adeta bir “akıl tutulması” ile
karúı karúıyayız.
Türkiye son yirmi yılını, dünya uluslar toplulu÷u içindeki konumunu de÷iútirmek için bir
yenilenme dönemi olarak geçirdi. Bu süreçte, güçlü reformist atılımlar yapıldı. Zaman zaman
geri dönüúler yaúandı. Umutlarımızın zirveye çıktı÷ı dönemlerden geçtik. Umutsuzlu÷un
karanlı÷ına düútü÷ümüz anlar oldu.
Bu dönemde ithal ikamesine dayalı kapalı bir ekonomiden, dünya piyasalarına entegre olmuú
rekabetçi bir ekonomiye geçiúi sa÷ladık. Do÷al kaynaklara ve iúlenmemiú tarım ürünlerine
dayalı ihracatımız, piyasa ekonomisinin zorunlu kıldı÷ı rekabet gücündeki artıú sayesinde
a÷ırlıklı olarak sanayi ürünlerine dayalı hale geldi.
øhracat hamlemize baúladı÷ımızda, Türkiye’nin baúlıca pazarı Ortado÷u’ydu. Bugün
ürünlerimizin yarıdan fazlasını Avrupa’ya satıyoruz. Beyaz eúya, otomotiv, elektronik baúta
olmak üzere birçok sektörde Avrupa’da ciddi pazar paylarına sahibiz.
Türkiye’nin potansiyelleri, Türk insanının dinamizmi, aslında bütün bu geliúmeleri çok daha
hızlı ve güçlü gerçekleútirmeye elveriúliydi. Ama ne yazık ki, aya÷ımızda “ekonomik ve
siyasal istikrarsızlık” prangasıyla koúmaya çalıútı÷ımız yarıúa çok geç baúlamıútık. Bunlara
ra÷men bu noktaya gelmiú olmamız, hepimizde, gelece÷e yönelik ciddi bir umut yarattı.
E÷er bazı konuları ulusal stratejimiz haline getirirsek, bazı hedeflerimiz partiler üstü olursa,
bugüne kadar oluúmuú olan zemini bir sıçrama tahtasına dönüútürebiliriz diye düúündük. Bu
sıçrama tahtasıyla, geliúmiú ülkeler arasında yer alma hedefimizi gerçekleútirebilece÷imize
inandık. Bunu da her fırsatta dile getirdik.
AB’ne tam üyelik idealine de iúte bu nedenle dört elle sarıldık. Oysa bugün bakıyoruz ki,
birtakım siyasi partiler, kimi kuruluúlar ve kesimler, Türkiye’yi batı dünyasından koparmayı
bir siyasi alternatif olarak ülkenin önüne koymak için büyük bir çaba harcıyorlar. Bizi
kesinlikle geriye götürecek olan bu görüúlerini seçim vesilesiyle ülke genelinde yayma gayreti
içindeler.
Bunun en somut örne÷ini de, Türkiye’yi AB dıúında tutmaya çalıúarak gösteriyorlar. Üstelik
de yurt dıúındaki yeminli Türkiye düúmanları ile aynı amaçta buluúma pahasına. Bu
kapsamda, sa÷ ve sol ideolojiler dahi aynı potada buluúabiliyorlar.
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De÷erli üyeler,
Türkiye, hiçbir döneminde bugünkü kadar Avrupa ile bütünleúme ihtiyacı içinde olmadı.
Kendi ekonomik gerçeklerimiz, co÷rafyamızdan kaynaklanan stratejik gerçekler, küresel
ekonomi ve politikadaki geliúmeler… Ulusal çıkarlarımızı bütün bunların ıúı÷ında
yorumlarsak, ülkemizin Avrupa Birli÷i içinde olması gere÷ini açıkça görebiliriz.
AB, hem aldı÷ı siyasal kararlar, hem de ekonomik etki gücü ile çevresinde güçlü bir çekim
alanı oluúturuyor. Kuzey Afrika’dan Orta Do÷u ve Karadeniz’e, “yakın komúu ülkeler” AB
üyesi olamayacakları halde bu çekim alanının içindeler. Bu ülkelerin en önemli ekonomik
orta÷ı AB. Ama buna ra÷men, üyelik yolunda olmadıkları için karar alma mekanizması
dıúında ikincil bir konumda olmaya mahkûmlar.
Bir süper güç olan ABD bile, AB ile “transatlantik ekonomik alan” hedefli bir kurumsal
çerçeve içinde, mevzuat ve politika uyumu sa÷lamaya çabalıyor. Böyle bir ortamda, AB
dıúında kalan bir Türkiye, fiilen özel statülü bir ülke durumuna düúebilir ve AB’nin etrafında
uydulaúabilir.
Bu söylediklerimiz asla, “Ne pahasına olursa olsun AB üyesi olalım”, “Sadece ve sadece AB
ile iliúki içinde olalım” biçiminde yorumlanmamalıdır. AB de olgunlaúmasını henüz
tamamlamamıú bir siyasal yapı. Kendi içinde önemli görüú ayrılıkları var. Bir grup, hızla
de÷iúen dünyadan tedirgin oluyor. øçine kapalı bir Avrupa istiyor. Bunlar Türkiye karúıtı
söylemlerin kısa vadeli getirilerine odaklanmıú durumda. Aúırı duygusal olarak bildikleri Türk
toplumunu caydırarak AB üyeli÷inden vazgeçirmeyi umut ediyorlar.
Bu kesim, Türkiye’nin “demokratik eksiklikleri, toplumsal duygusallı÷ı, siyasal
özgüvensizli÷i ve analiz hataları” yüzünden AB üyeli÷i sürecinden kendi kendine kopaca÷ını
umuyor. Amaçları Türkiye’yi AB’nin siyasal karar sistemine ortak etmeden özel bir statü ile
etki alanları içinde tutmak. ‘Ayrıcalıklı ortaklık’ gibi bir konuma fiilen mahkûm ederek
Türkiye’yi uydulaútırmak. Türkiye içindeki bir kesim AB karúıtı abartılı söylemler
benimseyerek bunlara do÷rudan destek sa÷larken, hükümetlerin yönetim hataları da dolaylı
biçimde ellerine malzeme veriyor.
AB’deki ikinci grup ise uzak görüúlü ve küresel geliúmeleri daha iyi kavrıyor. AB’yi hem
daha geniú, hem de daha etkin iúleyen bir siyasal birlik olarak konumlandırıyor. Küresel bir
güç olarak kalabilmek için giriúimci, esnek, çok kültürlü, geniú co÷rafyalı bir birlik
oluúturmak gerekti÷ini düúünüyor. Bu grubun Avrupa vizyonunda, AB’nin de÷erleriyle uyum
sa÷lamıú bir Türkiye büyük bir kazanç olarak yer alıyor. Bizim tarafımızdan bakıldı÷ında da,
bu grubun vizyonunun egemen oldu÷u bir Avrupa ile bütünleúmek ulusal çıkarlarımıza uygun
düúüyor.
Bugün gelinen noktada, Türkiye AB’ye tam üyelik sürecinde somut bir kurumsal yapı içinde
ilerliyor. Kısa vadede önümüzde Fransa iç siyaseti, Kıbrıs, AB’nin iç kurumsal ve ekonomik
sorunları gibi engeller var. Orta vadede ise tüm somut analiz etkenleri AB’nin Türkiye’ye
do÷ru geniúlemesinin lehinde…
Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin tam üyelik sürecinin teknik gereklerini 2014 yılına kadar
tamamlaması son derece gerçekçi bir öngörü…
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Türkiye bu güce sahip... Yeter ki, bütünleúme süreci içine girdi÷imiz AB’nin iç gündemine
daha iyi hakim olalım; iniú çıkıúlardan, krizlerden duygusalca etkilenmeyelim…
Devlet ve sivil toplum olarak, medya, pazarlama ve bilgi ça÷ına uygun bir iç ve dıú anlayıúı
geliútirerek zamanı kendi lehimize kullanabilelim. Biz tam üyeli÷e hazırlanırken, AB de kendi
de÷iúimini gerçekleútirecektir.
Bu çerçevede, Türkiye’nin Balkanlar, Karadeniz, Orta Asya, Akdeniz ve Orta Do÷u’da
oluúturdu÷u veya geliútirece÷i siyasal ve ekonomik iúbirliklerinin bir alternatif siyaset de÷il,
AB hedefinin gerçekleúmesine katkıda bulunacak önemli bir koz olarak görülmesi, her iki
politikanın birbirine paralel gerçekleútirilmesi gerekir.
Bugün Avrupa’daki birçok ülkenin AB dıúındaki bölgelerle özel iliúkileri var. Örne÷in
øngiltere eski sömürgelerinden oluúan commonwealth ile Fransa aynı úekilde “francophonie”
ile, øspanya Latin Amerika, Almanya son geniúleme öncesinde Do÷u Avrupa, Polonya ve
Ukrayna ile derin iliúkiler içinde.
AB’ne tam üyeli÷in gereklerini yerine getiren ama aynı zamanda da, tarihsel ve kültürel
hinterlandı ile sa÷lam iliúkiler geliútiren bir Türkiye, Avrupa nezdinde güçlenecektir.
Bu ülkelerin de ulusal çıkar hesaplarında AB öncelikli konumdadır ve AB sürecinde ilerleyen
güçlü bir Türkiye daha etkilidir. Tıpkı AB’nin yarattı÷ı çekim alanı gibi, Türkiye de kendi
çevresinde bir çekim alanı yaratma gücüne sahiptir. Bunu sa÷layan özelliklerimiz, baúta AB
olmak üzere tüm Batı ile olan güçlü iliúkiler, laik-demokratik bir siyasal yapı, yerleúmiú bir
piyasa ekonomisi ve ço÷ulcu bir toplumsal dokudur. Bu nedenle, Türkiye’nin komúularıyla ve
tarihsel, kültürel hinterlandı ile ilgili olarak; ticari ve ekonomik iliúkileri geliútirmenin ötesine
geçen ve kapsamlı bir siyasi - diplomatik bakıú açısı getiren stratejiler geliútirmesi úarttır.
De÷erli üyeler,
Burada özetlemeye çalıútı÷ımız bakıú açısı, özünde ülkemiz insanına iú ve aú sa÷lamakla,
yurttaúlarımızın refah ve mutluluk içinde yaúamasını temin etmekle ilgilidir.
Türkiye’de iktidarda kim olursa olsun, ülkenin yüzünün batıya dönük olmasını temin etmek,
AB ile tam üyelik sürecinin gereklerini yerine getirmek, piyasa ekonomisinin tüm kurum ve
kurallarıyla egemen oldu÷u, laik-demokratik, dıúa açık bir Türkiye için çalıúmak zorundadır.
Türkiye’yi küresel geliúimin dıúına çekmeye, yeniden içine kapalı devletçi bir çizgiye
oturtmaya, yüzünü batıdan baúka yönlere çevirmeye çalıúmak onu yalnızlaútırmak ve geri
kalmaya mahkûm etmekle eú de÷erdir. Bunu ulusal çıkar söylemiyle cilalayarak veya dini
ideolojilerle soslayarak, geçerli bir politika seçene÷iymiú gibi sunmak akla ve sa÷duyuya
sı÷acak anlayıúlar, yaklaúımlar de÷ildir.
Türkiye’yi mevcut yolundan saptırmaya çalıúanlar, seçmenlere, Türk insanına hangi
kaynaklarla, nasıl bir gelecek yaratmayı tasarladıklarını bütün açıklı÷ıyla anlatmak
zorundadırlar. Çocuklarımızın gelece÷i seçim meydanlarının basit siyasi mücadele
taktiklerine veya ideolojik gösterilerine feda edilemez. Oy istemek için halkın karúısına
çıkanlardan, meydanlarda sorumlu siyaset yapmalarını bekliyoruz.
Teúekkür ederim.
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