
DEVLET BAKANI MEHMET fi‹MfiEK

Devlet Bakan› Mehmet fiimflek, “AB sürecinin,
Türkiye'de son y›llardaki ekonomik, siyasi ve sosyal dö-
nüflümün ana motoru oldu¤unu” söyledi. “Ne Avru-
pa Türkiyesiz, ne de Türkiye Avrupas›z yapabilir” di-
yen Bakan fiimflek, gelecek y›llarda bu öngörüsünün
“çok daha belirgin flekilde ortaya ç›kaca¤›n›” söyledi.
Bakan fiimflek, “Tam eflit üyeli¤in alt›nda kalan hiçbir
formüle raz› olmay›z. AB, Türkiye'yi kabul ederek
kendine çok büyük iyilik yapm›fl olacak” diye konufltu. 

2007 y›l› verilerine göre, Türkiye'nin yaklafl›k 950
milyar dolarl›k toplam sat›n alma paritesiyle dünyan›n
15'inci ve AB'nin alt›nc› büyük ekonomisi oldu¤unu
belirten fiimflek, ayn› zamanda birçok makro ve mikro
ekonomik göstergede yeni AB üyelerinin önemli bir
k›sm›n› geride b›rakt›¤›na dikkati çekti. 

fiimflek, Türkiye ekonomisine iliflkin detayl› bir su-
num yaparak gelecek 20 y›lda ortalama y›ll›k yüzde al-
t›-yedi büyüme potansiyeline sahip Türkiye ekonomi-
sinin Kanada ve Güney Kore yan›nda ‹talya'y› da geri-
de b›rakmas›n›n muhtemel oldu¤unu söyledi. 

Mehmet fiimflek, reform gündemlerini ise “Mali
Yap›y› Güçlendirme” bafll›¤› alt›nda sosyal güvenlik re-
formu, gelir idaresinin güçlendirilmesi ve özellefltirme-
ler yan›nda d›fl rekabet gücünü art›rma bafll›¤› alt›nda
araflt›rma gelifltirmeyi teflvik kanunu, çal›flma piyasas›
kanunu, kay›t d›fl› ekonomiyle mücadele, yeni ticaret
hukuku, enerji piyasas› reformu ve e¤itim reformu ola-
rak s›ralad›. Türkiye'de bölgeler aras›ndaki eflitsizli¤in
azalt›lmas›nda GAP'›n tamamlanmas›n›n önemine dik-
kati çeken fiimflek, bunun ard›ndan do¤udan bat›ya
göçün tersine dönmesini bekledi¤ini anlatt›. Bakan
fiimflek, Türkiye'de gelir eflitsizli¤inin azalt›lmas›na yö-
nelik teflvik sistemi öngördüklerini belirtti.

HABER

indow to Turkey III-Türkiye Ekonomisindeki Geliflmeler” konulu toplant›
Brüksel'de gerçeklefltirildi. Devlet Bakan› Mehmet fiimflek, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve ‹ktisadi Kal-
k›nma Vakf› (‹KV) Baflkan› Prof. Dr. Haluk Kabaalio¤lu'nun birer konufl-

ma yapt›¤› toplant›ya, Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa
Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve çeflitli düflünce kuruluflundan temsilciler kat›ld›. 

TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, toplant›da yapt›¤› konuflmada, Türkiye'de AB
konusunda “zihinleri buland›rmak isteyenlere karfl› TOBB'un sa¤duyunun sesi” oldu¤unu
ifade ederek, oluflturduklar› anayasa platformunda AB'ye uygun anayasa üzerinde çal›flarak
bunu bir kez daha gösterdiklerini ifade etti. Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye'nin Avrupa Birli¤i yo-
lundaki dönüflümünün tafl›y›c›s› da, garantisi de sivil toplum olaca¤›n› vurgulad›.

AB'N‹N DESTE⁄‹ SON DERECE ÖNEML‹

Gümrük birli¤inin Türk sanayisinin küresel arenada rekabet gücünün artmas›na do¤ru-
dan katk›da bulunmakta oldu¤una dikkat çeken TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ko-
nuya yönelik flu bilgileri verdi:

“Gümrük birli¤i ile bafllayan süreçte otomotiv, beyaz eflya, elektronik gibi sektörlerde
dünya çap›nda baflar›lara imza att›k. 2001'den bu yana Balt›k Ülkeleri'nden sonra Avru-
pa'n›n en h›zl› büyüyen ekonomisi olduk. Gururla ifade etmek isterim ki, bu ekonomik bü-
yümenin lokomotifi Türk özel sektörü olmufltur.”

Türkiye'nin kurumsal yap›s›n›n geliflmesinde Avrupa Birli¤i'nin çok önemli bir rol oy-
nad›¤›n› ifade eden TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, “Fikri mülkiyet haklar›, tüketici haklar›,
rekabet hukuku gibi, modern bir ekonominin olmazsa olmaz kurumsal yap›lar›n›n Türki-
ye'de yerleflmesi, gümrük birli¤i vesilesiyle olmufltur. Son y›llarda ald›¤›m›z yabanc› yat›r›m-
lar›n artmas›nda Avrupa Birli¤i müzakerelerinin büyük etkisi bulunmaktad›r. Yapmam›z ge-
reken ikinci nesil reformlar ile AB süreci de büyük ölçüde örtüflmektedir” dedi. 

Türk özel sektörü olarak, AB'ye entegrasyonu siyasi oldu¤u kadar bir ekonomik dönü-
flüm süreci olarak da gördü¤ünü belirten Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye'nin dönüflümünü sa¤laya-
cak reformlar›n h›z kesmeden sürdürülebilmesi için AB'nin deste¤inin son derece önemli ol-
du¤unu anlatt›. Türkiye ekonomisinin AB'ye tüm kurumsal yap›lar›yla entegre olmas›n›n,
sadece Türkiye için de¤il, AB için de çok büyük kazan›mlar sa¤layaca¤›na dikkat çeken Hi-
sarc›kl›o¤lu konuflmas›n› flöyle sonland›rd›: 

“Avrupa Birli¤i'nin dinamizmini korumas› için bölgenin en dinamik ekonomisi olan
Türkiye ile tam entegrasyonunun flart oldu¤una inan›yoruz. ‹flte bu nedenle bu toplant›m›-
z› sizleri Türkiye ekonomisi ile bilgilendirmeye ay›rd›k.” 

Bürüksel'de yap›lan “Window to Turkey III-Türkiye Ekonomisindeki Geliflmeler” konulu
toplant›da konuflan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye'nin dönüflümünü
sa¤layacak reformlar›n h›z kesmeden sürdürülebilmesi için AB'nin deste¤inin son derece
önemli oldu¤unu anlatt›
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