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Sayın Cumhurbaúkanı, Sayın Baúbakan, Büyükelçiler, Baúkanlar ve de÷erli katılımcılar,
TÜSøAD adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Fransa’daki muadilimiz ve orta÷ımız
MEDEF ve baúkanı sevgili dostum Laurence Parisot’ya bu toplantıya evsahipli÷i yaptı÷ı için
teúekkürlerimi sunuyorum. Fransa’da Türkiye Mevsimi çerçevesinde düzenlenen kültürel ve
ekonomik etkinliklerin iki toplumu, yaklaútıraca÷ına inanıyorum.
De÷erli Konuklar,
Tarihi bir dönemden geçmekteyiz. Küresel ekonomik kriz ciddi ekonomik sonuçlar do÷uruyor
ve dünya siyasetini oluúturan stratejilerin yeniden úekillenmesine de yol açıyor. Finans
sistemi, bilgi toplumu ve yeni enerji devrimi ile dünyada yepyeni bir ekonomik düzen
geliúiyor. Daha rekabetçi, teknoloji odaklı ve çevreye duyarlı bir ekonomiye do÷ru gidiyoruz.
Bu geliúmekte olan yeni küresel ekonomik ortamın uluslararası yönetiminin nasıl oluúaca÷ı en
önemli gündem maddelerimizden biri. Avrupa Birli÷i’nin kıtamızdaki entegrasyon deneyimi,
ABD ile AB arasındaki Transatlantik Ortaklık, G8 ve G20 gibi kurumsal deneyim birikimleri
bu çerçevede son derece önemli.
Avrupa Birli÷i’nin 21. yüzyılda etkisini sürdürebilmesi için çok daha geniú bir, tek pazara ve
tutarlı bir siyasal birli÷e dönüúmesi gerekiyor. 21. Yüzyıl’ın Avrupa’nın karúısına çıkardı÷ı
sorunları kazanımlara dönüútürmek mümkün. Ancak bunun olabilmesi için AB’nin de÷iúen
dünyada küçülmemesi, aksine etki alanlarını geniúletmesi gerekiyor. Kuúkusuz söz konusu
olan, AB’nin demokratik de÷erlerinin, tek pazarının ve politikalarının etki alanının
geniúlemesidir.
Birçok önde gelen AB liderinin, akademik raporun ve son olarak da eski Finlandiya
Cumhurbaúkanı ve Nobel Barıú Ödülü sahibi Ahtisaari baúkanlı÷ındaki ba÷ımsız grubun
belirtti÷i gibi, AB’nin Türkiye’ye geniúlemesi de iúte bu açıdan belirleyici bir etkendir.
Biz Türk iú dünyası olarak, bu iki boyutlu hedef için kararlılıkla çalıúmaya devam edece÷iz.
Birinci boyut, Türkiye’nin AB ile uyumlu daha güçlü bir demokrasi, ekonomi ve toplumsal
yapıya kavuúmasıdır. Bu bizim öncelikli ödevimizdir. økinci boyut ise AB’nin Türkiye’ye de
geniúleyerek küresel düzende daha çok güç kazanmasıdır.
De÷erli Katılımcılar,
Türkiye için tek ayrıcalıklı konum Dünya’da yükselen bir AB’nin üyesi olmaktır. Küresel
ekonomik rekabet gücünü arttırabilen, kurumları etkin iúleyen, siyasal tutarlılı÷ını koruyabilen
bir AB’nin üyesi olmayı umuyoruz. ørlanda’da gerçekleútirilen referandum sonucunun olumlu
çıkması bu yönde atılmıú bir adımdır.
Türkiye ile Fransa tarihte hep sıcak ikili siyasi iliúki içerisinde olmuúlardır. Birçok Avrupa
ülkesinin aksine birbirleriyle nadiren çatıúma yaúamıúlardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluúunda Fransa’dan ilham alınmıútır. Fransız aydınlanması ve modernli÷i esin kayna÷ı
olmuútur.
Günümüz dünyasında ise ekonomik, sosyal ve kültürel küreselleúmenin getirdi÷i zorluklar her
iki ülkenin tarihi ba÷larını derinleútirmesinin önemini bir kez daha hatırlatmaktadır.
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TÜSøAD olarak çok önem verdi÷imiz bir giriúimimizi de bu aúamada belirtmek istiyorum.
Avrupa Birli÷i gündemindeki siyasi ekonomik ve sosyal konuların ele alınmasında Türkiye
olarak aktif rol almak ve Fransa özelinde bu amaca yönelik çalıúmalarda bulunmak üzere
Institut du Bosphore adlı düúünce kuruluúunu oluúturduk. øú, siyaset, akademi dünyasından üst
düzey Türk ve Fransız temsilcileri bir araya getiren bu enstitünün misyonu, Fransa ve Türkiye
arasındaki iliúkileri güçlendirmek, süregelen diyalo÷u ve müzakere sürecini geliútirmektir.
De÷erli Katılımcılar,
2050 yılı hedef alınarak yapılan tahminler Türkiye ekonomisini dünyada ilk on ekonomi
arasında göstermektedir. Türkiye’nin sık sık vurgulanan jeo-stratejik öneminin artık giderek
güçlenen bir ekonomik boyutu da oldu÷u bir gerçek.
Üstelik, Avrupa Birli÷i üyesi ve Avrupa Birli÷i hukuku, standartları ve normlarını
benimseyen bir Türkiye’nin AB ve dünyadaki güçlenen etkisinin ve rolünden bahsediyoruz.
Dünya kamuoyunun gözünde Fransa’dan beklenen de, rasyonel ve vizyon sahibi bir
yaklaúımla, AB’nin böyle bir ülkeye geniúlemesine önderlik etmektir.
Beni dinledi÷iniz için teúekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.
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