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Tarsus’un değerli yöneticileri, sayõn başkanlar, sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ,
Türkiye SİAD Platformu’nun 6. Zirve hazõrlõklarõ kapsamõnda gerçekleştirdiği, Tarsus
Başkanlar Kurulu toplantõsõnda TÜSİAD adõna hepinizi saygõyla selamlõyorum. Bir kez daha
sõcak bir gündemin ortasõnda bir araya geldik.
Önce, Sayõn Başbakanõmõzõn sağlõk sorunlarõ bizleri ziyadesiyle meşgul etti, endişelendirdi.
Ardõndan Türkiye’nin acil gündem maddesi olan AB üyeliği konusunda bir tartõşma başladõ.
Her iki konu da önemini, aciliyetini koruyor ve birbiriyle yakõndan ilişkili.
Sayõn Başbakanõmõzõn sağlõğõ konusu artõk kişisel bir mesele olmaktan çõkmõştõr. Bir devlet
meselesi haline gelmiştir. Çünkü, Türkiye’nin acil gündemi, hayati kararlarõn hõzla alõnmasõnõ
gerektiriyor ve ülkenin zaman kaybõna tahammülü yok. Bu yüzden, siyasi iradenin
devamlõlõğõ açõsõndan gerekli önlemlerin alõnmasõnõ zorunlu görüyoruz.
Meselelere ülkenin acil gündemi perspektifinden bakmak, TÜSİAD’õn AB konusunda neden
gazete ilanõ yoluyla görüşlerini ifade ettiğini anlamayõ da daha iyi sağlayabilir. Her şeyden
önce şunu ifade etmeliyim: Biz bu ilanõ verirken iki önemli gücün verdiği güven ile
hareket ettik. Bunlarõn birincisi, halkõn yüzde 70’inin Türkiye’nin AB üyeliğini
istediğini ortaya koyan araştõrmalardõ.
İkincisi ise, Türkiye SİAD Platformu içinde konunun daha önce çeşitli boyutlarõ ile
tartõşõlmõş olmasõ ve Anadolu’ya yayõlmõş çok sayõda işadamõ derneğinin de bizimle aynõ
görüşleri paylaştõğõnõ biliyor olmamõzdõ.
Sonuç olarak dikkatleri Türkiye’nin acil gündemine çekmek ve AB konusunun her kesimde
tartõşõlmasõnõ sağlamak gerekiyordu ve verdiğimiz tam sayfa ilanõn, son derece önemli bir
tartõşmanõn yeniden öne çõkmasõna vesile olduğu kanaatindeyiz. Bu çerçevede 175 sivil
toplum örgütünün bir araya gelerek Türkiye’nin AB üyeliğini destekleyen bir irade ortaya
koymuş olmasõ da son derece önemli bir gelişme olmuştur.
AB konusunu, tartõşmayõ yaygõnlaştõrarak yeniden gündeme oturturken, sadece gazete ilanõna
başvurmadõk. Bunun yanõ sõra, “ölüm cezasõnõn kaldõrõlmasõ”, “anadilde yayõn” ve “anadilin
serbestçe öğrenimi” konularõnda somut yasa değişikliği formülleri üzerinde çalõşma yaptõk ve
bu çalõşmalarõ tüm ilgili kesimlere ulaştõrdõk. Bu çabamõz da göstermektedir ki, amacõmõz
birilerini suçlamak ya da uzlaşmaz ilan etmek değil, siyasi partiler arasõnda ve
parlamento içinde uzlaşmanõn zeminini yaratmaya katkõda bulunmaktõr.
Yeri gelmişken şunu da belirtmeliyim ki, TÜSİAD’õn, AB konusundaki çalõşmalarõ yurt
dõşõnda da büyük bir yoğunluk içinde sürdürülmektedir. Türkiye’nin tezlerini hem Avrupa
Birliği üyesi ülkeler nezdinde, hem de Avrupa Komisyonu ve Parlamentosu nezdinde en
yoğun biçimde savunmuş, Brüksel’de sürekli temsilciliği olan bir sivil toplum kuruluşu
olarak bu konuda içimiz son derece rahattõr.
1999 Helsinki zirvesi öncesinde 11 üye ülkeyi ziyaret ettik. Her birinde başbakan ve bakanlar
düzeyinde temaslarda bulunduk. Avrupa hükümetlerine, kendi işveren kuruluşlarõnõn, yani
kendi vergi mükelleflerinin hitap etmesini, Türkiye’nin AB üyeliğini onlarõn savunmasõnõ
sağladõk. Dönem başkanõ İspanya’nõn Başbakanõ ile son altõ ay içinde iki kez görüştük. Şimdi
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dönem başkanlõğõ Danimarka’ya geçecek. Yõlõn ikinci yarõsõnda da oraya gideceğiz.
Türkiye’de hangi kuruluş bu çapta bir lobi faaliyeti yapmõş acaba?
Biz şuna inanõyoruz: Türkiye, onurundan fedakarlõk yapmadan, pazarlõk gücünü elinden
kaçõrmadan AB üyeliği sürecinde ilerleme kaydedebilir, çağdaş refah toplumuna giden
yolun üzerindeki engelleri kaldõrabilir.
Bunu sağlayabilmek için gerçekleri, yalnõzca somut gerçekleri konuşmak, birtakõm
söylemlerin arkasõna sõğõnmamak gerekir. Biz, somut cevaplarõ olmasõ gerektiğine
inandõğõmõz bazõ sorular soruyoruz:
Türkiye’nin geleceğini AB’de görmeyenler, Türkiye için nasõl bir gelecek tasarlõyor?
Türkiye’nin kişi başõna 2000 dolarlõk bir milli gelire mahkum olmamasõ için nasõl bir
ekonomik kalkõnma stratejisi, nasõl bir toplum modeli öngörülüyor?
Türkiye’nin büyük potansiyelini değerlendirmek için nasõl bir coğrafya üzerine
stratejimizi kurmalõyõz? Hangi zenginlikleri Türkiye’ye taşõmalõyõz?
Bu sorularõ hep birlikte cevaplamak zorundayõz. Biz AB derken somut rakamsal verilerden,
geçmiş ekonomik ilişkilerin analizinden ve geleceğe ilişkin projeksiyon çalõşmalarõndan
hareket ediyoruz. Bugünlerde zaman zaman, Türkiye’nin Gümrük Birliği’nden zarar
gördüğüne dair yorumlarla karşõlaşõyoruz. Bu yorumlar AB’ye girmememiz gerektiğini
söyleyenlerin gerekçesi haline geliyor.
Her şeyden önce şu gerçeği tespit etmek gerekir: Gümrük Birliği ile ilgili olarak, yurt içi ve
yurt dõşõ taleplerdeki konjonktürel dalgalanmalara bakarak karar veremezsiniz. Analizinizi bu
dalgalanmalardan arõndõrmak ve yapõsal bir zemine oturtmak zorundasõnõz. AB’yle Gümrük
Birliği’nin değerlendirilmesinde, ihracatõn sektörel dağõlõmõndaki iyileşmeler, yani daha fazla
sektörün daha fazla ihracat yapabilme kapasitesine ulaşmasõ dikkate alõnmalõdõr.
Gümrük Birliği ile ilgili gerçekler şunlardõr:
Gümrük Birliği, sanayi ürünleri üreten sektörlerin ihracatõnõ daha fazla artõrmõş ve bu
sektörlere rekabet gücü kazandõrmõştõr. Bu rekabet gücü sayesinde hem AB ülkelerine
hem de diğer ülkelere ihracat kapasitemiz artõş göstermiştir.
Gümrük Birliği döneminde, Türkiye’nin ihracat hacmi % 35 artmõş ve geleneksel
ihracat sektörlerinde kõsmi bir gerileme meydana gelirken, ağõrlõk otomotiv, otomotiv
yan sanayii, elektrikli cihazlar ve makinalar gibi katma değeri yüksek sektörlere
kaymõştõr. İhracat kapasitesine sahip sektör sayõmõzda da ciddi artõşlar olmuştur. Bu
Türk sanayii için çok ciddi bir yapõsal değişimdir.
AB ülkelerine yapõlan ihracat, toplam ihracatõn dönem boyunca yarõsõnõ oluşturmaktadõr.
Sektörel bazda katma değeri yüksek sanayi ürünlerine doğru kayõş, AB ülkelerine yapõlan
ihracatta daha belirgin biçimde gözükmektedir. AB’ye yapõlan ihracat, Rusya ve Asya
krizlerinde, 1998 ve 1999 yõlõnda AB dõşõ pazarlardaki daralmayõ ikame etmiştir. Bu
sayede söz konusu krizler daha hafif atlatõlabilmiş, ayrõca bu ikame etkisi de kalõcõ
olmuştur. Yani Türkiye daha istikrarlõ ihracat pazarlarõna yönelmeye başlamõştõr.
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Gümrük Birliği konusunda burada daha ayrõntõlõ bir tahlile girmeyeceğim. Ancak elimizde
sağlõklõ değerlendirmelerin nasõl yapõlmasõ gerektiğine ilişkin geliştirilmiş modeller ve
ayrõntõlõ rakamlar mevcuttur.
Gelecek projeksiyonlarõmõza gelince:
Mevcut istikrar programõnõn varmak istediği hedefin, Türkiye’yi yeniden büyüme sürecine
geçirmek olduğu ortadadõr. Ancak bu kez söz konusu olan salt rakamsal açõdan hõzlõ bir
büyüme dinamiği yakalamak değil, aynõ zamanda büyüme modelini de değiştirmektir.
Öncelikle bu büyüme için talebin nereden geleceğine bakalõm:
Reel ücret ve gelirlerdeki düşüş, sermaye kaçõşõ, işsizlik gibi etkenler, iç tüketim
harcamalarõndaki artõşõn önünü tõkamaktadõr. Bankacõlõk kesiminin sorunlarõ, krizle gelen
zararlar iç yatõrõmlarda bir artõşa izin vermeyecektir.
O zaman geriye tek bir seçenek kalõyor: Türkiye’nin maliyet ve pazar olanaklarõnõ
kullanmak için yabancõ yatõrõmcõlarõn Türkiye’de yatõrõmlarõnõ arttõrmalarõ. Yani
doğrudan yatõrõm için yabancõ sermaye girişi. Avrupa pazarõnõ da dikkate alarak
Türkiye’ye yatõrõm yapacak olan yabancõ sermaye, AB üyeliği konusunda mesafe kat
edildiğini gördüğünde, siyasi ve ekonomik rejim riskleri, ihracat yapõlacak pazarda
korumacõlõk
ihtimalleri,
makroekonomik
istikrarsõzlõk
gibi
konulardaki
tereddütlerinden kurtulacak.
AB üyeliğinin netleşmesinin yabancõ sermaye açõsõndan neler getirdiğini, İspanya, Portekiz,
Yunanistan ve Polonya örneklerinde gördük. Türkiye için de bu sürecin geçerli olacağõnõ
düşünüyoruz. İlk tahminlerimize göre, diğer yapõsal önlemlerle de birleştiği taktirde, AB
üyeliğinin, milli gelirimizi, on yõllõk bir süreçte kötümser ihtimalle ikiye, iyimser
ihtimalle dörde katlayacağõnõ hesaplõyoruz. Üyelik sürecinin dõşõnda kaldõğõmõz taktirde
ise, projeksiyonlar, kişi başõna milli gelirin bugünkü 2000’li rakamlar seviyesinde çakõlõp
kalacağõnõ gösteriyor.
Özetleyecek olursak, Türkiye Gümrük Birliği’nden sanayiine rekabet gücü kazandõrarak
çõkmõştõr. 2002 yõlõnda AB üyeliği konusunda kesin adõmlarõn atõlmasõ ekonomik büyümeyi
mümkün kõlacak yabancõ sermayeyi ülkeye çekmenin tek yoludur. Benzer ülkeler bu yolu
kullanarak başarõlõ olmuştur. AB’den kopmanõn ekonomiye yapacağõ olumsuz etkinin
maliyeti çok yüksek olacaktõr.
Bu meselenin rakamsal yanõ. Bir de büyüme modelimizin değişeceğinden söz etmiştim.
2000 yõlõ programõ ile birlikte Türkiye’nin büyüme modeli sürdürülebilirlik ilkeleri üzerine
oturtulmaya başlandõ. Bu, kõsa-orta vadede talep tarafõndan kõsõtlanan bir modeldir. Eğer
büyümenin belirleyicilerinde çok önemli iki değişiklik olmazsa, bu yapõ içinde biz ancak
düşük gelirli Ortadoğu ülke grubu sõnõfõna girebiliriz.
Nedir bu iki önemli değişiklik?
Birincisi Toplam Faktör Verimliliği’nin büyümeye olan katkõsõnõ artõrmak. Biraz daha
açarsak, insan kalitesinin, teknoloji transferi ve kullanõmõnõn, piyasa ekonomisinin kurumsal
etkinliğinin büyümeye yaptõğõ katkõyõ artõrmak. Şu anda Toplam Faktör Verimliliği’nin
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Türkiye’nin büyümesine katkõsõ yüzde 13 civarõndadõr. Bu oran Avrupa’da yüzde 65, Güney
Doğu Asya’da yüzde 40’dõr. Türkiye önümüzdeki yõllarda yüzde 50’yi yakalamak zorundadõr.
Aksi taktirde dünya yarõşõnõn dõşõnda kalõrõz.
Avrupa Birliği üyeliği, insan kalitesinin de, teknoloji transferi ve kullanõmõnõn da, piyasa
ekonomisinin kurumsal etkinliğinin de gelişmesine doğrudan katkõda bulunacaktõr. Çünkü
bunlarla ilgili somut programlar mevcuttur.
İkincisi, böyle bir büyüme modeli için gerekli olan ek kaynağõ bulabilmektir. Son yõllarda
Türkiye’nin yaşadõğõ krizler iç tasarrufu ciddi biçimde güdükleştirmiştir. Toplam Faktör
Verimliliği’nde gelişme sağlamak bir yana, şu anda yüzde 3’lük vasat bir büyümeyi bile
finanse edecek durumda değiliz.
Böylece yeniden aynõ noktaya dönüyoruz: Dõş dengeyi tehlikeye sokmadan dõş kaynak temin
etmenin tek yolu, doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmlarõdõr.
İşte bu somut gerçekler yüzünden biz “Türkiye’nin geleceği AB’dedir” diyoruz. Ve ekliyoruz:
Gelin, kimin daha vatansever, kimin daha milliyetçi olduğunu değil, bu somut gerçekleri
ve eğer varsa alternatiflerini tartõşalõm. Türk insanõnõ refaha nasõl kavuşturacağõmõzõ
tartõşalõm.
Sadece refahõ değil, Türk insanõ için nasõl bir toplum modeli, nasõl bir hayat öngördüğümüzü
de tartõşalõm. Çünkü bize göre, Türk insanõ son 50 yõlda bir tercih yapmõş ve çoğulcu
demokrasinin, bireysel özgürlüklerin, hukuk devletinin ve rekabete dayalõ piyasa
ekonomisinin egemen olduğu bir toplum düzeninde yaşama iradesini açõkça ortaya
koymuştur.
Türkiye’nin AB üyeliği bu tercihin doğal uzantõsõdõr. Siz bu doğal uzantõyõ budarsanõz,
bundan önce piyasa ekonomisi, ardõndan demokrasi, hukuk ve bireysel özgürlükler de nasibini
alacaktõr.
AB üyesi olmak demek, AB’nin kabul ettiği evrensel değerleri benimsemek, hukukun
üstünlüğünü, ifade özgürlüğünü, farklõ yaşamlarõn, farklõ düşüncelerin bir arada var olmasõnõ,
şeffaf, halkõn denetimine ve katõlõmõna açõk bir devlet yapõsõnõ, yolsuzluklardan arõnmõş,
verimli bir kamu düzenini, bölgesel farklarõn en aza inmesini, rekabetçi piyasa ekonomisini
sağlamak için çalõşmak demektir.
Üyelik kriterleri yalnõz Türkiye’ye değil, her üye adayõna uygulanmaktadõr. Bunlarõ
onur meselesi haline getirmek çok yanlõş bir yaklaşõmdõr. Türk milleti için en büyük
onur, Türkiye’nin, kendine güveni tam, istikrarlõ, yaşam kalitesi ve refah düzeyi yüksek,
siyasi ve sosyal sorunlarõnõ geride bõrakmõş, dõş politikada güçlü, çağdaş bir ülke olarak
dünya sahnesinde hak ettiği yeri almasõdõr. Bunu sağlayamazsak, belki kendi kendimizi
kandõrarak yaşayabiliriz ama çocuklarõmõz bizi asla affetmez.
Hepinizi bir kez daha sevgi ve saygõyla selamlõyorum.
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