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M.Rifat Hisarcıklıoğlu 
Avrupa Komisyonu’nun 2004 İlerleme Raporu’nun Değerlendirilmesi 

7 Ekim 2004, Ankara 
 
Değerli basın mensupları hoşgeldiniz, 
 
Avrupa Birliği Komisyonu, dün, Üye Ülkeler Konseyine, Türkiye ile tam üyelik 
müzakerelerine başlanması tavsiyesinde bulunmuştur. 
 
Komisyonun, müzakerelerin açılmasına yönelik önerisi, Türkiye ve Avrupa Birliği için tarihi 
bir karar niteliğindedir. 
 
Bu karar, hem Türkiye’nin hem de Avrupa Birliği’nin, 21. Yüzyıldaki yerini ve rolünü 
etkileyecek derecede önemlidir. 
 
Prodi Komisyonunu, bu tarihi kararından ötürü tebrik ediyoruz. Böylesi bir kararın çıkması, 
şüphesiz Komisyon için de kolay olmamıştır. 
 
Avrupa Birliği ve Komisyon içindeki güç dengesinin, Türkiye lehine olması da, önemli 
kazanımdır. 
 
Komisyon, Türkiye’nin reform surecinde gösterdiği çabayı ve atmış olduğu büyük adımların 
önemini, bütün AB kamuoyuna sunmuştur.  
 
Bu durum, Türkiye’nin AB kamuoyu nezdindeki imajı için de, son derece olumlu bir 
faktördür. 
 
Değerli basın mensupları, 
 
Bilindiği üzere Aralık 2002’deki Kopenhag Zirvesinde, ülkemizin Kopenhag Siyasi 
Kriterlerine uyduğunun anlaşılmasından sonra, müzakerelerin gecikmeden başlayacağı hususu 
karara bağlanmıştı.   
 
Dolayısıyla, önümüzdeki Aralık ayında Komisyonun tavsiyesi doğrultusunda, bu kararın 
sonuçlandırılmasını beklemekteyiz.   
 
Başta Hükümetimiz olmak üzere emeği geçen herkesi, Türkiye Cumhuriyetinin temel dış 
politikalarından başta geleni, bu önemli aşamaya getirmesinden dolayı kutluyoruz.   
 
Şimdi önceliğimiz, müzakerelerin en kısa zamanda başlayabilmesi için gerekli hazırlıkların 
hızla tamamlanmasıdır. Hükümetimizin bu konuda da, gerekeni hızla yapacağına inanıyoruz.   
 
Değerli basın mensupları, 
 
Komisyon kararıyla ortaya çıkan durumu ve önümüzdeki dönemde izlenecek süreci, şöylece 
özetlemek mümkündür:   
 
Komisyon, müzakerelerin açılmasını resmen önermiştir. Bunu yaparken siyasi kriterlerin, 
tarafımızdan yeterince karşılandığı noktasından hareket etmiştir. 
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Komisyon, siyasi reformlar konusunda, ülkemizin son dönemde yaptıklarını, devrim 
niteliğinde görmüş ve bu durumu, bazı konularda olabilecek uygulama aksaklıklarına rağmen, 
ülkemiz lehine değerlendirmiştir. 
 
Dolayısıyla, müzakere açılması konusunda yapılan tavsiye, beklentilerimizi karşılamaktadır. 
 
Müzakerelerin seyri boyunca, siyasi kriterler konusunda herhangi bir nedenle geriye dönüş 
olmaması için, diğer adaylar için de yapıldığı üzere, müzakere sürecinin Komisyon tarafından  
yakından izleneceği belirtilmektedir. 
 
Süreçte ciddi bir aksama olduğu takdirde, üyelik müzakerelerinin askıya alınabileceği konusu, 
sadece Türkiye için ortaya konmuş bir uygulama değildir. 
 
Geçmişte, Avusturya’da seçimi kazanan bir siyasi partinin, Avrupa’nın ortak değerlerini 
paylaşmadığı gerekçesiyle dışlandığı görülmüştür. Yine, benzer bir ikaz, Hırvatistan’a da 
yapılmıştır.  
 
Bulgaristan ve Romanya’ya da, öngörülen koşulların yerine getirilememesi durumunda, 
üyelik tarihinin ertelenebileceği ikazı yapılmıştır.  
 
Bizce bu noktada asıl dikkate alınması gereken husus şudur; Türkiye, kendi halkının geleceği 
için önem verdiği reformlara, başka bir neden olmasa dahi, aynı iradeyle devam edecektir.  
 
Müzakerelere geçilirken hazırlıklarımız, yeni bir Katılma Ortaklığı ve güçlendirilmiş bir 
Katılma Öncesi Stratejisi çerçevesinde yapılacaktır. 
 
Hükümetimizin, raporda öngörüldüğü gibi, Nisan 2005’e kadar, bu hazırlıkların çerçevesini 
oluşturmasını bekliyoruz. 
 
Müzakere sürecinin gerektirdiği hazırlıklar, şüphesiz öncelikle ülkemizi ilgilendirmektedir.   
 
Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin finansmanı için, AB’nin daha önce öngörülen katkısına, 
2007 yılına kadar her hangi bir ilave öngörülmemiştir.  
 
Türkiye de, diğer aday ülkelerde olduğu gibi, müzakere sürecinin gerektirdiği dönüşüm 
sürecinde, Avrupa Birliği’nin mali yardımına ihtiyaç duymaktadır. 
 
Dolayısıyla bu aşamada Hükümetimiz, Avrupa Birliği’nin diğer aday ülkelere yaptığı teknik 
ve mali yardımları da, ısrarla talep etmelidir.   
 
Komisyon, iç pazar ve benzeri konulardaki müzakerelerin açılmasını, ülkemiz ekonomisinin 
tamamıyla piyasa ekonomisi şartlarına uyumuna bağlamıştır. 
 
Başta, devlet yardımları sistemi ile enerji gibi girdi sektörlerindeki sağlıklı rekabet ortamının 
sağlanması yolunda yaşanacak gecikmenin, ekonomimizin bütünü üzerindeki menfi etkileri 
dikkate alınarak, gerekli bütün koşulların sağlanması önem taşımaktadır.  
 
Öte yandan Komisyon, tamamı 31 başlıktan oluşan müzakerelerin açılabilmesi ve o alanda 
gerekli uyumun sağlanabilmesi için, ülkemizden gerekli gayretleri göstermesini 
beklemektedir.  
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Bu konuda da, her bir başlık için, önceliklerimizin saptanması, büyük önem taşımaktadır.   
 
Değerli basın mensupları, 
 
Komisyonun, Katılma Müzakerelerinin mutlaka tam üyelikle sonuçlanmayabileceğine ilişkin 
imalı sözlerini, bu tarihi ve güzel günde yadırgadığımızı da ifade etmek istiyorum.   
 
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki tarihe uzanan ilişkilerimizin bu en önemli gününde, 
geleceğe ilişkin irademizin, çok açık ve net olarak ortaya konmasını beklerdik.   
 
Bu ifadenin bazı çevrelerlin tereddütlerini karşılamaya yönelik olduğu söylense de, Aralık 
ayındaki Zirvede üye ülkelerin Türk kamuoyu açısından mahsur taşıyan bu ifadeyi 
değiştirmesini beklemekteyiz.   
 
Raporda üyelikten sonra bile, bazı kalıcı kısıtlamaların konmasına yönelik öneriler, müzakere 
fikrine, Avrupa Birliği kurallarına ve ruhuna aykırıdır.  
 
Bu nedenle de  uzun vadede uygulanma şansı zaten yoktur. Dolayısıyla bugün tartışma 
konusu yapılmamalıdır.  
 
Değerli basın mensupları, 
 
Aralık ayında da olumlu kararın çıkması için, içinde bulunduğumuz olumlu ortam kesinlikle 
iyi kullanılmalıdır. 
 
İkincil ve ilgisiz konularla hükümet ve parlamento zaman kaybetmemeli, bütün enerjisini, 
reform sürecinin sürdürülmesine vermelidir.  
 
Aralık ayına kadar bütün dikkatler Türkiye’nin üzerinde olacaktır. Bu yüzden de son derece 
dikkatli bir söyleme, her zamankinden daha fazla ihtiyacımız bulunmaktadır. 
 
Müzakere dönemi, zor bir dönem olacaktır. Hükümetimiz, bu süreci başarıyla yönetebilmek 
amacıyla çok iyi bir kadro oluşturmalıdır. 
 
Müzakereler, toplam 31 konu başlığından oluşmakta olup, bunların büyük kısmı ekonomi ile 
ilgilidir.  
 
Müzakere sürecinin başlamasıyla görüşmeler, artık sadece genel bir ekonomik çerçeve 
üzerinden yürütülmeyecek, sektörel bazda politikaların belirlenmesi ağırlık kazanacaktır. Bu 
doğrultuda, sektörlerimizin doğrudan irtibatta bulunması gerekli olacaktır.  
 
Türk iş dünyasının Avrupa Birliği rekabet ortamına intibakı, başlanan sürecin başarısında 
kritik bir öneme sahiptir.  
 
TOBB,  bu amaçla AB ile doğrudan işbirliği zemini oluşturmayı hedeflemektedir. Bu konuda 
komisyonla doğrudan görüşüyoruz. 
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Bu kapsamda, kendi içimizde bir yeniden yapılanma projesi yürütüyor ve sektör kurullarımız 
vasıtasıyla, sektörlerimizin, Brüksel’de temsil edilebilmesini sağlayacak bir mekanizma 
üzerinde çalışıyoruz. 
 
TOBB olarak, Türkiye-AB ilişkilerinin bu dönüm noktasında, üyelerimizin ve halkımızın 
istifadesine sunacağımız projelerle de, Türkiye’nin bu önemli hedefinin gerçekleştirilmesini 
ve Hükümetimizin girişimlerini, bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de  desteklemeye 
devam edeceğimizi  ifade etmek istiyorum. 
 
Değerli basın mensupları, 
 
Müzakere masası savaş alanı değildir. Müzakere masasına karşı tarafı yenmek için oturulmaz. 
Müzakere masasına uzlaşmak için oturulur.  
 
Uzlaşarak elde edilecek kazanç, tüm diğer kısa vadeli kazançların üzerinde olduğu için, 
müzakere masasına oturulur. Avrupalılık idealinde uzlaşmak için, müzakere masasına 
oturduğumuzun bilincinde olmalıyız. 
 
Başlayan müzakere sürecinin niteliği ile ilgili hatırlatmalar, müzakerelerin başlaması için 
gerekli kriterleri sağlamış olduğumuz gerçeğini gölgelememelidir. Türkiye, müzakere 
sürecine, aynen 1920’lerde yaptığı gibi, kendine güvenerek başlamalıdır.  
 
Son yirmi yıldır Türkiye, ekonomisini, dünya ekonomisine entegre etmek için bir dönüşüm 
sürecinden geçiyor. Son 3 yıldır sergilediğimiz, özel sektör kaynaklı büyüme performansı da, 
Türk ekonomisinin toparlanma gücünün en temel göstergesidir.  
 
Şimdi hedefimiz, başladığımız işi tamamlamak ve Türkiye ekonomisini; yapısal olarak, 
kurumsal olarak ve teknolojik olarak yenilemektir. 
 
Yapısal reformlar tamamlandığı ölçüde Türkiye, kuralların ve kurumların hakim olduğu, eşit 
şartlarda rekabete dayalı, düzgün işleyen, rekabetçi bir piyasa ekonomisi olma yolunda hızla 
ilerlemektedir. 
 
Şimdi biz bu potansiyeli, daha sağlam bir kurumlar ve kurallar bütünüyle birleştirmek 
istiyoruz. Avrupa Birliği sürecine de, bu açıdan bakıyoruz. Bu süreç aslında yeni ve kapsamlı 
bir değişim projesidir.   
 
Geçmişe baktığımız zaman, Türk halkının ve devletinin, her zor dönemde değişime uyum 
sağlamayı başarmış olduğunu görüyoruz.  
 
Dolayısıyla girdiğimiz dönemde yaşamamız gereken kapsamlı değişimi 
gerçekleştireceğimizden benim şüphem yok.  
 
Ülkemize güveniyor, geleceğe güvenle bakıyorum. Türkiye, bulunduğu coğrafya içinde, 
güçlü bir dünya ülkesi olarak varlığını sürdürecektir. 
 
Bu süreçteki katkılarından dolayı yüce Meclisimize, Sayın Başbakanımıza, Anamuhalefet 
Partimizin Sayın Genel Başkanına teşekkür ediyoruz. 
 
Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. 


