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Ozet: Ttirkiye, eski dtinyamn yani Avrupa, Asya ve Afrika'nm ortasmda
bir mevkiidedir. Neolitikten glintimtize kadar btitOn tarih ie;:inde Ttirkiye'nin
devamh yerle~ilmi~; tarih oncesi ve sonrasmda daima cazip bir bolge
olmu~tur. Tlirkiye bu oze\ligini, daha yerinde bir degimle be~er tarihi
boyunca hie;: eksilmeyen onemini, tarihin en eski zamanlarmdan beri ie;:inde
bulundugu cografyadan almaktadlr. Ttirkiye'nin cografi ozellikleri, tarihi
ozelliklerine daima egemen olmu~ ve e;:evresinden farkh, e;:evresinden
etkilenen ve e;:evresini etkileyen, fakat kendine ozgti bir hayat tarzmm ortaya
e;:lkl~lm hazlrlaml~tIr. Tlirkiye siyasal, ekonomik, kliltlirel baklmdan hlzla
geli~mektedir. Nlifus miktan, gene;: ntifusun fazlahgl, okur-yazar oramnm
hlzla ytikselmesi, gee;:irdigi siyasi' ve iktisadi' derin bunahmh devrelere
ragmen sliratle meselelerini e;:ozmekte ve kalkmmaktadlr. Avrupa Birligi'ne
tiyelik konusundakararh bir yoldadlr. Ttirkiye Avrupa Birligi'ne dahil olma
konusunda gere;:ekten samimidir ve bu yolda btiytik mesafe kat etmektedir.
Tlirkiye bu biline;:le Avrupa Birligi'ne tam liyeligi talep etmektedir. Batl
standartlannda ya~ayan, e;:ah~an, tireten ve sarf eden bir Ttirkiye
hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dtinya, Tlirkiye, Avrupa Birligi,

Bu yazl, Tiirkiye'nin Avrupa Birligi ile miizakerelere
korudugu i~in yaymlanmasl uygun bulunmu~tur.
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Abstract: Turkey is located in the middle of the Old World of Europe, Asia,
and Africa. From Neolithic period through these days, Turkey is used as a
settlement, and is being always an attractive region in prehistoric ages and
nowadays. Turkey takes this characteristic, in other words this unabating
importance in the history of human from the geography which Turkey exists.
Geographic characteristics of Turkey have always dominated historical
characteristics, and brought about a different and unique life-style which
affects and is affected from its environment. Turkey is increasingly
developing in from the points of political, economical, cultural aspects.
Although coming through serious political and economical crisis, through its
population, surplus population of young people, increasing rates of literacy,
Turkey solves its problems and develops. Turkey is intended on joining to
the European Union. Turkey is sincere for joining to the European Union and
makes strides in this path. In this consciousness, Turkey demands for full
membership of the European Union. It is aimed a Turkey which lives, works,
produces, and consumes in Western standards.
Key Words: World, Turkey, European Union, Development.
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Ttirkiye, eski dtinyanm yani Avrupa, Asya ve Afrika'nm ortasmda bir mevkiidedir.
Bu sebeble Hitit ile Mlslr ve Mezopotamya ktilttirlerinden etkilenmi~, tireticilige ve
yerle~ik hayata ilk ge<;en, dtinyada ziraatl yapdan bitki ttirlerinin ilk yeti~tirildigi
bOlgelerin ba~mda gelmektedir. Ttirkiye, sadeee <;ok eski bir iskan sahasl degil, fakat
aym zamanda <;ok parlak medeniyetlere de sahne olmu~ ve eografi konumu itibanyle,
be~er tarihinin btittin devirlerinde dogudan ve batldan veya kuzeyden ve gtineyden
gelen gti<;lerin etkisi ve hakimiyetiyle kar~l kar~lya kalml~tlr. Hititler, Frigler, Persler,
EgeliIer, Makedonlar, Roma, Bizans, Sel<;uklular, Anadolu Sel<;uklulan ve
Osmanhlar yakla~lk 20. ytizyd ilk <;eyregine kadar Ttirkiye ve <;evresine egemen
olmu~ onemli siyast organizasyonlardlr. Btittin bunlar neolitikten gtintimtize kadar
btittin tarih i<;inde Ttirkiye'nin devamh yerle~ilmi~, tarih oneesi ve sonrasmda daima
eazip bir bolge olma ozelligini ifade etmektedir. insanlann ilk tiretieilige ge<;tigi ve
yerle~ik hayatm ba~ladlgmdan gtintimtize kadar, Ttirkiye'de ttim ktilttir katlanna
eksiksiz rastlanmaktadlr. Tarih oneesi kadar, eski <;ag, orta <;ag, yeni <;ag ve yakm
<;agda da, Ttirkiye onemli tarihi, iktisadi ve siyasi olaylann eereyan ettigi bOlgedir ve
bu bakImdan dtinyada benzeri pek bulunmamaktadlr.
Hi<; ~tiphe yok ki, Ttirkiye bu ozelligini, daha yerinde bir deyimle be~er tarihi
boyunea hi<; eksilmeyen onemini, tarihin en eski zamanlanndan beri i<;inde
bulundugu eografyadan almaktadlr. Bu stire zarfmda seneler, aSlflar ve milenyumlar
ge<;mi~, devletler ve medeniyetler kurulmu~ veya <;okmti~, fakat Ttirkiye'nin i<;inde
bulundugu eografya her devirde onemini muhafaza etmi~tir. Yerinde bir benzetmeyle
Ttirkiye'nin eografi ozellikleri, tarihi ozelliklerine daima egemen olmu~ ve
<;evresinden farkh, <;evresinden etkilenen ve <;evresini etkileyen, fakat kendine ozgti
bir hayat tarzmm ortaya <;lkI~ml hazlrlaml~tlr. Zira Ttirkiye bir A vrupa tilkesidir.
Ttirkiye bir Asya tilkesidir. Ttirkiye bir Balkan tilkesidir. Ttirkiye bir Kafkas
tilkesidir. Ttirkiye bir Orta Dogu tilkesidir. Ttirkiye bir Karadeniz tilkesidir ve nihayet
Ttirkiye bir Akdeniz tilkesidir. Bugtin Ttirkiye <;evresinde ktilttirti, idare tarzl, iktisadi
seviyesi bakImmdan <;e~itli ve ktilttirel farkhhklara sahip, din itibariyle ortodoks veya
katolik, stinnt veya ~i1 inanel payla~an birbirinden <;ok farkh l3 kom~usu
bulunmaktadlr. Farkh dint inan<;ta olma ozelligi, Ttirkiye i<;inde de varittir ve tilkenin
laik, demokratik, ozgtir, hukuk devleti idaresinde ttim vatanda~lar fark
gozetilmeksizin huzur ve gtiven i<;inde ya~amaktadlr. Osmanh imparatorlu'gunun
<;okti~tinden sonra, yerinde 34 de viet kurulmu~tur. Bu devletlerin idaresinde, halklann
ktilttirel ozelliklerinde hep imparatorluk etkisi hissedilmektedir.
Bu devletler gti<; durumda kaldlklannda Pax Ottomana'Yl hatlflar ve Osmanh
imparatorlugu donemindeki huzur ve ho~gortiyti hayranhkla ifade etmektedirler.
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BugUn Filistin ve Irak bunu daha derinden hissetmektedir. Bu ktiltUrel
TUrkiye'ye daha Usttinltik saglamaktadlr.

gU~,

Bu ozellikler TUrkiye'nin dUnyada belirginle~en soguk sava~ sonu doneminde ortaya
~lkan oneminin sadece bir ka~ml te~kil etmektedir. Bizim Bah siyasetimizi;
ara~tlflcIlann ~ogu 1839'daki Tanzimat Reformuyla ba~latmaktadlrlar. Esasmda Bat!
siyaseti Osmanh Devleti'nin kurulu~uyla birlikte ba~laml~ttr. imparatorlugun geli~me
eksenleri doguda Dicle ve FIrat havzalan ile battda Tuna havzasl boyunca
ger~ekle~tirilmi~ ve Viyana'ya kadar gelinmi~tir. Dogu Avrupa'da yakla~lk 500
seneyi bulan TUrk hakimiyeti 17. yUzYlltn sonlanndan itibaren (Macaristan'da 1699,
Batt Strbistan'da 1878, Bulgaristan'da 1908, Bosna'da 1908, Kuzey Yunanistan'da
1913) tedricen hafiflemi~ ve kalkmt~ olmasma ragmen, hala kUlttirel etkileri
gozlenmektedir. Rumeli'den go~le aynlan aileler arasmda, bugUn de ili~kiler
sUrmekte, TUrk~e araclltglyla anla~Ilabilmekte, musiki, el sanatlan ve mutfak kUltUrU
benzerlik ta~lmaktadtr. Bu ozellikleri Kafkas, Orta Dogu ve Orta Asya Ulkelerinde de
gozlemek murnkUndUr. TUrk ktilttirUnUn etkilerini TUrkiye'nin yakm ve uzak
kom~ularmda hayli geni~ bir mekanda gozlemek mUmkUndUr. Bu husus hem
TUrkiye'ye Avrupa Birligi i~inde, hem de TUrkiye'nin i~inde bulundugu Avrupa'ya
Orta Dogu, Orta Asya ve Dogu Avrupa'da UstUnltik saglayacaktlr.
TUrkiye ile Batl arasmdaki iyi ili~kiler 1. ve II. Me~rutiyet'le devam etmi~ ve 1923'te
kurulan TUrkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurba~kam Mustafa Kemal AtatUrk,
devletin siyasetini battltla~ma Uzerine oturtmu~tur. ismet inonU (1946) ~ok partili
demokrasiyi, Celal Bayar - Adnan Menderes (1950) ozel te~ebbUsU ve NATO
ittifakma girmeyi, Turgut Ozal (1983) kUreseIle~me sUrecine uygun ekonomik mode Ii
benimsemi~ ve tatbikata koymu~tur. TUrkiye 1952'de NATO liyesi olarak,
Avrupa'nm mU~terek savunmasma katklda bulunmaga ba~lamt~ttr. 1959'da Avrupa
Ekonomik Toplulugu'na ortakhk i~in ba~vurmu~tur ve 12 Eyltil 1963'de Ankara
Andla~mastyla TUrkiye ile AET'yi GUmrUk Birligi'ne gottirecek ve tam Uyeligini
saglayacak Ortakltk Andla~masl imzalanml~tlr. GUmrtik Birligi Katma Protokol
Komisyonu mtizakereleri sUrmU~ ve 23 Kastm 1970'de BrUksel'de katma protokol
imzalanmt~tlr. 5 Temmuz 1971 'de ise, bu protokol TUrkiye BtiyUk Millet Mec1isinde
kabul edilmi~tir. TUrkiye Be AET arasmda gUmrUk birligi ve konsolide liberasyon
listesi uyumu 1973'te yaptlml~, 1981'de Avrupa Toplulugu'na tam Uyelik ba~vurusu
hazlrltklannm ba~lattlma karan almml~; ancak 22 Ocak 1982'de Avrupa Toplulugu
hakll olarak TUrkiye'yle ili~kilerini dondurma karan almt~tlr. Ancak 16 EylUI 1986
tarihinde dondurulmu~ bulunan TUrkiye-AET ili~kilerini tekrar canlandlrma stireci
ba~latllml~tlr ve 27 Nisan 1987'de, TUrkiye'nin tam Uyelik talebi Topluluk Bakanlar
Konseyi tarafmdan incelenmek Uzere komisyon kurulmu~ ve ~e~itli toplanttlan
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takiben 1 Ocak 1996'da Tlirkiye, Avrupa Glimrlik Birligi'ne girmi~tir. Bundan sonra
Avrupa Birligi ile Tlirkiye arasmdaki mlinasebetIer daha da slkla~ml~ ve ozellikle
insan haklan, demokratikle~me, ekonomik kalkmma ve ortak savunma meselelerde
Tlirkiye listline dli~eni yerine getirmi~tir. 12-13 Arahk 2002 tarihinde Kopenhag'da
toplanan Avrupa Birligi 2004 Ylh Arahk aymda yapacagl toplanhda, Ttirkiye'nin
Kopenhag kriterlerini ne ol9lide yerine getirdigine ili~kin raporu esas ahnarak A vrupa
Birligine tam liyeligine girmesiyle ilgili tarihe karar verilecektir.
1996'da ylirlirlUge giren Avrupa Glimrlik Birligi'nin hemen sonrasmda, 1997 Arahk
aymda Lliksemburg zirvesinde Orta ve Dogu Avrupa tilkeleri ile Klbns'l i9ine alan
geni~leme slirecinde Ttirkiye'nin ayn ve farkh bir statlide tutulmasl, tam liyelige
adayhk statlislinlin bile tartl~Ilmasl ho~ olmaml~hr. 1999 Helsinki zirvesinde kmlan
beklentisi, ktsmen onanlml~ ve sonrasmda Kopenhag zirvesindeki katlhm ortakhgl
belgesiyle Tlirkiye i9in liyelik, somut hale getirilmi~tir.
Tlirkiye, Avrupa Birligi'ne katllma yolunda, 1999 ytlmda Helsinki adayhk statlisli
verilmesinden sonra idari, hukuki, sosyal, iktisadi ve siyasl alanlarda bliylik atthmlar
yapml~ ve 90k me safe kat etmi~tir. Bunlar "gli9Iendirilmi~ siyasl kriterler"den "mall
ve blitgesel hliklimlere" kadar pek 90k ge~itli konularda 29 ba~hk halindedir. Bunlann
hepsine burada deginmek bu 9ah~manm kapsaml dl~mdadlr. Ancak Tlirkiye, Avrupa
Birligi'nin Kopenhag kriterlerini bliylik ol9lide yerine getirmi~ bulunmaktadlr. Artlk
A vrupa Birligi ile ortak 9lkarlarda ortak bir dl~ politika belirlenmekte; Klbns ve Ege
ktta sahanhgl ve karasulan konusunda Tlirkiye hakh taleplerinin anlaYI~la
kar~llanmasl ve meselelerin ikili mlizakerelerle 90zlimli yolunun desteklenmesini
beklemekte; bilim ve klilttir alamnda zaten eskiden beri mevcut i~birligini daha da
kuvvetlendirmekte; insan haklan, temel haklar ve demokrasinin korunmasl ve
geli~tirilmesi yonlinde de eksikliklerinin giderilmesinde Tlirkiye'nin beklentileri
dikkate almmahdlr.
Tlirkiye A vrupa Birligine dilhil olmasl i9in gergekten samimidir ve bu yolda bliylik
mesafe kat etmektedir. Kopenhag kriterlerine uyum yasalan ve anayasa degi~ikligini
mecliste iktidar ve muhalefet partileri birlikte 9lkartml~ bulunmaktadlr. DolaYlSlyla
bu degi~ikliklerde mecliste olu~an fikir birligi ve karan, aym zamanda Tlirk
rnilletinin mli~terek arzusunu da belirtmektedir.
Dlinya yeni bir slirece girmektedir. Glinlimlizde meseleler sava~larla degil, kar~lhkll
anlaYI~ ve diyaloglarla 90ztilmelidir. 1990'h Yillarm ba~mda iflas eden komlinist
sistem, soguk sava~l da sona erdirmi~ bulunmaktadlr. 20. ylizYlldaki jeopolitik
konseptler, mesela saha (raum) ve mevkii (lage) gorli~leri, 21. ylizytlda artIk
degi~mektedir. Buglin saha degil, saha lizerinde ya~ayan insan on plana 9Ikml~hr.
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Devletin gorevi; vatanda~mm gayrisafi milli gelirini ylikseltmek, demokratik,
katthmcI, liretken, fikrini hlir olarak ifade edebilen ve savunabilen, dlinya
standartlarmda liretebilen ve lirettigini dlinya pazarlanna satabilen, dlinyayla ileti~im
ve etkile~im i<;;inde ya~amasml temin eden ve destekleyen ortalID ve hizmetleri yerine
getirmektir. Tlirkiye bu bilin<;;le Avrupa Birligi'ne tam tiyeligi talep etmektedir. Batt
standartlannda ya~ayan, <;;ah~an, lireten ve sarf eden bir Tlirkiye hedeflenmektedir.
Glimrlik Birligi'ne giren Tlirkiye, ba~langl<;;ta bliylik slkmttlarla kar~tla~lID~ttr. Hatta
bazl <;;evreler bu slkmttlar sebebiyle Tlirkiye'nin Avrupa Birligine girmemesi
gerektigi hususunda da gorli~ler ileri slirmektedirler. Blitlin bu olumsuz gorli~lere
ragmen, Tlirkiye iktisadi yaplsllll Avrupa Glimrlik Birligi'ne gore yeniden tanzim
etmi~tir. 1978'den beri genellikle %60'larda seyreden enflasyona ilaveten, 21 ~ubat
2001 Tlirkiye i<;;in "Kara <;ar~amba"dlr. Bir gecede %70'lerde bir devalliasyon
ya~ayan ve akabinde derin bir iktisadi krizin i<;;ine giren Tlirkiye'de, 2003 YIlt
enflasyonunun %16'lara inmesi ve kalkmma hlzmm %4,8'i bulacagl beklenmektedir.
Bu sene Irak sava~mm turizmdeki menfi etkilerine ragmen gelen turist saylSl artml~,
Tlirkiye'nin ihracatt planlanalll a~ml~tlr. Tlirkiye bu hlzla pek <;;ok A vrupa
lilkesindeki gibi %5'lerde seyreden bir enflasyonu ve yine ortalama %5'lerde
ger<;;ekle~en bir kalkmma hlZllll hedeflemektedir. Fert ba~ma milll gelirini 2001' deki
iktisadi krize ragmen 2003 senesinde 400-450 dolar kadar artttrabilmi~ bir lilke,
gelecegine umutla bakabilmelidir. Tlirkiye'nin 2000'deki ihracatl 27.3, 2001'de 30.9,
2002'de 24.5 milyar dolar olarak ger<;;ekle~mi~ ve 2003'de hedeflenen 45 milyar
dolan a~ml~ ve 48 milyar dolan bulmu~tur. 201O'larda ihracatta 100 milyar dolan
hedefleyen Tlirkiye'de ithalat-ihracat hacmi, hi<;; ~liphe yok ki, 200 milyar dolan
ge<;;ecek ve bunun ~liphesiz en az yansl Avrupa Birligi lilkeleriyle ger<;;ekle~ecektir.
Glimrlik Birligi'ne girdikten sonra ger<;;ekle~tirilen yapisal
sonra yakla~lk 25-30 ytldlr gittik<;;e ihmal edilen zirai liretim de hlZ
kazanml~ttr. Ziraatm entansifle~mesi, veri min ylikselmesi ve standardizasyon
meselesinin <;;ozlilmesi, Tlirkiye'nin organik tanma yonelmesi ihracatmda bug lin
yakla~lk % 10 nispetinde olan zirailirlinlerin payml gelecekte daha da artlracaktlr.

Tlirkiye'de

degi~ikliklerden

Tlirkiye, Avrupa Birligi i<;;in zirai liretimini daha da arttlrmahdlr. Bulundugu ku~ak
itibanyle 36-42 kuzey enlemleri arasmda Tlirkiye, li<;; tarafmm denizlerle <;;evrili,
%lO'unun 2000 metrenin listlinde kalmasl, ortalama ylikseltisinin 1132 m. olmasl,
daglar, yaylalar, ovalar gibi <;;e~itli morfolojik linitelerin <;;ok klsa mesafeler dahilinde
degi~mesi gibi cografi ozellikleri dolaYlSlyle adeta bir lirlinler mozaigi durumundadlr.
Dogu Karadeniz'de 600 metreye kadar <;;ay agaci yeti~tirilir, daha glineye dogru mlSlr,
bugday ziraatl yaygmdlr. Kars-Ardahan yaylalannda ise, Alpin formasyonlar yaygm
olup, bliylik ba~ hayvan yeti~tiriciligi hflkim faaliyettir. Muz, <;;ay ve narenciye gibi
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ekvatoral ve tropikal lirlinlerden, arpa tabii ~aYlrlar gibi subpolar lirlinlere kadar 0-60
kuzey enlemleri arasmda ziraatt yapllan pek ~ok mahsullin 36-42 kuzey enlemleri
arasmda kuzey-gliney istikametinde geni~ligi en fazla 600 km.yi biraz ge~en
Tlirkiye' de yeti~tirilmesi mlimklindlir.
Tlirkiye'de yakla~lk 18 milyon hektar ekili saha, 4.9 milyon hektar nadas alam, 0.8
milyon hektar sebze bah~eleri, 0.52 milyon hektar baglan, 1.25 mil yon hektar meyve
bah~eleri ve 0.6 milyon hektar zeytinlikleriyle bliylik bir kaynak ve muhte~em bir
potansiyel zenginliktir. Yakla~lk 2.4 milyon hektar sulamah ziraat sahasma,
Glineydogu Anadolu Projesinin ger~ekle~mesiyle 1.7 milyon hektar sulamah ziraat
sahasl daha eklenmektedir. Aynca bu ilave sahada senede 2, hatta 3 lirlin almak
mlimkUn olacakttr. Buglin hububat veya bakliyat (ozellikle mercimek) yeti~tirerek ve
nadas yaparak; iki veya 3 senede 1 liriin ahnabilen Giineydogu Anadolu Projesi
kapsammdaki yorede, sulamah ziraatla mahsul deseni tamamen degi~ecek ve senede
li~ lirlin almabilir bir yore durumuna gelecektir. ~liphesiz GAP sadece bu yoreyi
degil, once yakm ~evresini ve daha sonra Tlirkiye'yi degi~tirecek temelinde
Atatlirk'lin gorli~ ve dilekleri olan fevkalade entegre bir cumhuriyet projesidir. GAP
ger~ekle~irse Dogu Anadolu Projesini (DAP) pe~inden getirecektir. Kanaatimce
Tlirkiye 2025'lerden sonra, Dogu Anadolu, Orta Karadeniz Daglannm giineyi ve
Orta Toroslann kuzeyindeki su kaynaklanm tanzim ederek, yani sulan toplayarak ve
ihtiya~ oldugunda kanallara sevk ederek ve mevcut yeraltt suyunu da kullanarak Orta
Anadolu' daki geni~ kapah havzaYI da sulama imkamm bulacakttr. Boylece K. Eregli,
Karaman, Karapmar, Konya-<;umra, Tuz Golli kapah havzalanm da, hem sulamaya
hem de KlZlhrmak vasltaslyla dl~ drenaja a~abilecek bir ~AP' a (Orta Anadolu
Projesi) sahip olabilecektir. Boylelikle GAP'dan daha geni~ bir hububat-nadas tarzl
ziraat hayatmm yaygm oldugu sahada da sulamah ziraat yapllabilmesi
ger~ekle~ecektir. TUrkiye bu bliylik projelerini devreye sokabilmek, dengeli iktisadi
kalkmmasml saglayabilmek i~in sanayi ve hizmet sektOrleri yanmda ziraatini de
geli~tirmek, daha entansif teknikler uygulayabilmek dli~lincesindedir. Amlarca
kullamldlgl halde Mia ~ok zengin ziral kaynaklan sebebiyle Tlirkiye, gelecekteki
Avrupa Birligi'nin onemli bir tilkesi durumundadlr.
Tlirkiye modern sanayi tesislerini kurmaga ve bunlarda Batt teknolojisi ve sermayesi
kullanmaga 1950'li yIllarda ba~laml~tlr. Esasen Cumhuriyetle ba~layan sanayi
hareketleri, II. Dlinya Sava~l'ndan sonra ba~layan Marshall yardlml ve ozel
te~ebblislin te~vik edilmesiyle ozellikle onem kazanml~ttr. Limanlar geni~letilmi~, iI
merkezlerini birbirine baglayan yliksek standarth karayollan in~a edilmi~, motorlu
ta~lt saylSl artml~, istanbul, Ankara ve izmir ba~ta olmak lizere bliylik ~ehirlerin
~evreleri sanayi tesisleri tarafmdan ku~atIlml~tlr.
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Tlirkiye'de sanayi faaliyetleri 1960'11 yIllardan sonra da gittik<;e geni~lemi~tir. Bursa,
Adapazan, izmit, Gebze, Bilecik, Karablik, Mersin, Adana, Ceyhan, iskenderun,
Nazilli, Aydm, C;orum, Konya, Kayseri, Kahramanmara~, Gaziantep, rVtalatya gibi
~ehirlerde de <;e~itli sektorlerde sanayi tesisleri kurulmu~ ve imalat kapasitesi
geni~letilmi~tir. Anadolu'da ozellikle kli<;lik ve orta bUyUklUkteki i~letmeler hlzla
geli~mi~; bunlar genellikle Avrupa' da <;ah~an i~<;ilerimiz yurda gonderdikleri
tasarruflanyla kurulmu~ ve artIk imalatm bliyUk bir klsml ihracata yonelik <;ah~an,
kaliteli imalat yap an ve dlinya pazar ~artlanOl yakinen takip eden sanayi tesisleridir.
1980'lerin ortalanndan itibaren, fakat ozellikle 1995' de GUmrUk Birligine girerek,
2001' de IMF anla~malanna slkica uyarak ve Avrupa Birligi uyum slireci ilkelerini
benimseyerek TUrk sanayi <;ok kisa sUrede <;ok daha ilerleyecektir. Tlirklye'de sanayi
faiiliyetleri dlinyadaki pazar ~artlanOl ve isteklerini daha fazla kar~Ilama yonUnde
yapisal degi~ikliklere ba~laml~tIr. Boylece batl dlinyasma ihracata yonelik imaHit one
<;lkanlml~tIr. Otomotiv sektorUnde ba~ta Fiat, Renault, Toyota, Ford, Peugeot,
Hyundai gibi dUnya markalannm bilgi ve birikimlerinden yarariaOllml~, yabanci
sermayenin sanayi tesisi kurmasl te~vik edilmi~tir. 1970'li Yillann ba~mda Ford'un
katkllanyla Anadol marka otomobil imal eden TUrkiye; Avrupa'nmonemli bir
otomotiv lilkesi durumuna gelmekte ve 2003 Ylhnm ilk 11 aymda ihracatI ilk defa 6.4
milyar dolara eri~mi~ bulunmaktadlr. Bir onceki senenin ayOl donemine gore %49,8
oranmda ihracat artl~1 kaydettigi dikkate ahndlgmda, 201O'larda Tlirkiye'nin
otomotiv sektOrlindeki ihracatmm 20 milyar dolan bulacagl tahmin edilebilir.
Tlirkiye tekstil ve ham maddeleri ihracatmda da 3.3 milyar dolan bulan ihracauyla
onemli bir sanayi konulunu banndlrmaktadlr. Tlirkiye artlk imal ettigi tekstil
lirUnlerini hazlr giyim ve konfeksiyon haline donU~tUrerek, dUnyanm ba~11ca moda
merkezlerindeki yenilikleri anmda takip ederek, bunun yanmda kendi ozelliklerini ve
yeniliklerini de dl~ aleme begendirerek, daima daha iyi lirlinler sunarak imaHttml ve
ihracatml arttIrmaktadlr. 2003'lin ilk 11 aymda TUrkiye'nin hazlr giyim ve
konfeksiyon ihracatI, bir onceki sene ayOl doneme nazaran %25 artl~la 10,5 milyar
dolara yUkselmi~ bulunmaktadlr.
Avrupa Birligine girme a~amasmdaki Tlirkiye, hem kendi oz degerlerini gen<;
markalan dUnya pazarlannda daha yakmla~tIrmakta, hem de dlinya markalannm
imalfitml Tlirkiye'de yapabilme gayreti i<;indedir. Mavi markasl yurt dl~mda ba~anh
olurken Levi's markasmm <;e~itli UrUnleri de gittik<;e daha bUyUk oranda Tlirkiye'de
hazlflanmakta ve dlinyaya ihra<; edilmektedir. Konfeksiyon sanayiinde Vakko,
Beymen, Ramsey, Sarar, Kiglh, Bisse, Abbate, Cottonbar, Duffy, ~ahinler, Yargici
vs. firmalanm temsilen TUrk giri~imciler New York, Londra, Paris, Roma, Berlin ve
DUsseldorf gibi merkezlerdeki farkh istekleri anlayabilen ve imal edilen lirlinlerin
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oradaki mti~terilere hitap etmesini, istek uyandlran bir etki yapmasml ve onlann
hayat tarzmm bir pare;asl oldugu duygusunu yaratmasllll ve yansltmasml
hedeflemektedir.
Ttirkiye turizmi dtinyada on plana e;lkml~ bir faaliyettir. Ttirkiye'ye btiytik ekonomik
avantaj saglamakta ve bu tisttinltik gelecekte daha da artacaktIr. Turizm, Ttirkiye'de
sadece gtine~-deniz-otel ~eklinde dti~tinUlmemeIidir. Bu durumda dahi Ttirkiye'ye
gelen turist saylSl her sene fazlala~makta ve kazandlrdlklan gelir artmaktadlr. Irak' a
Amerika ve ingiltere'nin mtidahalesine ragmen 2003 senesinde Kaslm'a kadar
Ttirkiye'ye 14 milyon turist gelmi~ ve 8,7 milyar dolar gelir eIde ediImi~tir.
Esasmda Ttirkiye turizmi gelecek yIllarda onemli bir yaplsal degi~ikIige gitmek
zaruretindedir. Seyahat acenteleri ue;aktan inen turisti 5 yIldlzh otele getiriyor ve
tekrar ahp tilkesine gonderiyor. Ttirkiye'yi turizm ae;lSlndan ozendirecek pek e;ok
imkan hentiz yeterince i~letilmeye ba~laml~ degildir. YabancIlara tarihini, kUlttirlinti,
denizleri dl~mdaki dogal glizelliklerini, ho~gorlistinti, misafirperverligini, bir
imparatorluktan arta kalan e;ok zengin mutfagmm e;e~itli yemeklerini tamtmaya de
ozen gostermelidir. Boylece muhtelif alternatif turizm projelerini de ytirlirltige
sokarak turizm devresini MaYls-Eyltil arasmda smlrh kalmasml degi~tirmeli ve
Ttirkiye'deki turistin ortalama kah~ sliresini hem uzatmah hem de e;e~itli aylara ve
mevsimlere yaymahdlr. Dlinyada iki btiylik imparatorluga ba~kent olmu~ istanbul'u
yIlda 2 milyon turist ziyaret etmektedir. Fakat Ttirkiye'ye 2002 senesinde gelen turist
saYlsl 13,25 milyon ki~idir. Tlirkiye sahip oldugu maddi ve manevi degerlerini
yabancIlara daha iyi gosterebilme imkanlanlll hazlrlamalandlr. Boylece Tlirkiye'nin
turizm geliri artmakla kalmayarak, aylll zamanda kendimizi daha da iyi tallltma fll"SatI
elde edilecektir. Turizm itibanyle Ttirkiye, mevcut kapasitesinin hala e;ok azml
kulIanabilmektedir ve muazzam imkanlara sahibtir.
Tlirkiye siyasal, ekonomik, kUltUrel baklmdan hlzla geli~mektedir. Nlifus miktan,
gene; nlifusun fazlahgl, okur-yazar oranmm hlzla ytikselmesi, gee;irdigi siyasi ve
iktisadi derin bunahmh devrelere ragmen stiratle meselelerini e;ozmekte ve
kalkmmaktadlr. Avrupa Birligine tiyelik konusunda kararh bir yoldadlr. Mtizakere
stireci ba~latIlan Orta ve Dogu A vrupa tilkelerinden ku~kusuz e;ok daha ondedir.
Dlinyadaki 50 islam devleti ie;inde Ttirkiye tek laik ve demokratik tilkedir. Keza
Ttirke;e, yakla~lk 300 milyonluk bir dtinyaya hitap etmektedir. Ttirkiye bazl
e;evrelerce geIi~tirilen ve hayli taraftar toplayan uygarhkIar e;atI~masml engelIeyen bir
tilkedir. Demokratik, e;ok partili parlamenter dtizeniyle, Mtisltiman dtinyaya ornektir.
Fakat aylll zamanda BatI'ya kar~l da sektiler ve demokratik bir tilke durumundadlr.
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yok ki, Avrupa Birligi'nin Uyelik mUzakereleri hlzlandmldlgmda ve bu
yolda karar almdlgmda TUrkiye demokratikle~me paketlerini daha da iyi uygulamasl
ve ileriye gotUrUlmesi flfSatml yakalayacaktIr. Avrupa Birligi 2004 MaYlsmda bu
yolda karar almahdlr. TUrkiye bir MUsIUman Ulke oldugu i~in Avrupa Birligi dl~mda
tutulmamahdlr. islam aym zamanda Avrupa'nm da bir degeridir. Bu baklmdan
TUrkiye "islaml teror" kadar "ha~h seferleri" zihniyetine de kar~ldlr. istanbul'da 15
ve 20 KaSlm 2003 tarihlerinde vuku bulan dort patlama neticesi hortlatIlmaga
~ah~Ilan teror, i~erideki i~birlik~ilere ragmen, esas itibariyle dl~ mihrakhdlr. TerorUn
hedefi TUrkiye'yi Cumhuriyet idaresinde benimsedigi degerlerden ~lkartmaktadlr.
Aym te~ebbUsler, Cumhuriyetin ilan edildigi ilk Yillarda veya TUrkiye'nin NATO
Ulkesi oldugu ve ittifak i~inde kalmaYl kararh ~ekilde sUrdUrdUgUnde de cereyan
etmi~tir. Avrupa Birligine girme arifesinde de TUrkiye bu slkmtIlarla kar~da~ml~tIr.
Bu itibarla TUrkiye, Avrupa Birligine daha kararll ve kuvvetli ~ekilde katdmahdlr.
Ugradlgl terorist hareketler kar~lS1nda A vrupa Birligi Ulkelerinin sadece ge~mi~ olsun
dilekleri yeterli degildir. Eger samimi iseler, daha kararh bir ~ekilde TUrkiye'yi
desteklediklerinin iradesini gostermelidirler. Suriye'den ~lkartIlan PKK teror orgUtU
ba~mm Atina, Moskova, Roma, tekrar Atina ve buradan bir Afrika Ulkesinin Yunan
. BUyUk El~iliginde korunmasmm Avrupah fikri ve idealiyle bagda~masl mUmkUn
degildir. GUneydoguda teror orgUtUnUn TUrk ordusuna kar~l kullandlgl maymlann
2/3'UnUn italyan ve 1/3'UnUn de TUrkiye'nin eski dostu olan diger bir Avrupa Birligi
Ulkesi men~eli oldugu da bilinen bir ger~ektir. Bu misaller ~ogaltIlabilir. TUrkiye
yUzlerce ornek koyabilir, fakat bunlann tekrarlanmn pratik faydasl olacagl
zannedilmemektedir.
AvrupaBirligi i~inde TUrkiye'yi Uyelige kabul eden ve etmeyenler ~eklindeki bir
aymml ve bunlann kendi i~indeki ~eki~melerini anlaYl~la kar~llamak mUmkUn
degildir. TUrkiye, Avrupa Birligi'ne kabulU yonUndeki mUzakere sUrecinin
ba~latIlmasml beklemektedir. Uyelige kabul edilmeli ama "a~Ilan demokratikle~me
paketleriyle ilgili uygulamalan bekleyelim", "Klbns sorunun ~ozUmUnU bekleyelim",
"MUslUman bir Ulkeyi Birlige alabilir miyiz" gibi zihinlerde Unlem ve soru yaratan
gorU~leri ileri sUrmek ve kabul etmek mUmkUn degildir. Bir husus iyice bilinmeli ve
anla~llmahdlr ki, TUrkiye ~agda~, demokratik, laik bir hukuk devleti olma yolunda
Mustafa Kemal AtatUrk onderliginde Tiirkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldugunda
BatIh, A vrupah olma iradesini gostermi~ ve bunu en gii~ ko~ullarda dahi giiniimUze
kadar inhiraf etmeden sUrdUrmU~tUr ve gelecekte de siirdurmey~kararhdlr.
TUrkiye'yle birlikte Avrupa Birligi ~Uphesiz daha gU~IU ve etkili olacaktlr. \

