




 “FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG” EK :

“TÜRK YE AVRUPA' YA A TT R”

Walter Scheel, Federal Almanya Cumhuriyeti Eski Cumhurba kanı

Türkiye'nin AB’ye Üyeli i Bir Ba arı Öyküsünün Devamıdır

Dı i leri Bakanı ve Federal Almanya Cumhuriyeti Cumhurba kanı olarak görevde 
oldu um yıllarda, Avrupa'nın bütünle mesine ve bu ba lamda Türkiye ile ili kilerin 
geli tirilmesine yönelik süreci yakından izledim ve bu sürecin tasarlanmasında görev 
aldım.   

Türkiye’de 60’lı yılların ba ından itibaren süregelen geli meleri gözlemledi imizde, 
e i benzeri bulunmayan bir ba arı öyküsünden bahsedebiliriz. Türkiye'nin güvenilir 
bir siyasi ortak olarak her geçen gün geli mesi, reform sürecini ba arılı ekilde
uygulaması ve Avrupa'nın ekonomik istikrarına sa ladı ı katkılar büyük önem 
ta ımaktadır. Birlikte birçok ba arı elde ettik. Bu ba arıların devam etmesinin 
gerekti ine inanmaktayım. Gelecekte de hem ekonomik, hem siyasi alanda yeni 
ba arıların altına beraber imza atabiliriz.  

Edzard Reuter, Daimler-Benz AG Eski Yönetim Kurulu Ba kanı

Türkiye Benim kinci Vatanım

Ailem Almanya'dan göç etmeye zorlandı ı için Türkiye'ye yerle tik. Nazi 
barbarlı ının Avrupa'da birçok kültürü yok etmeye çalı tı ı bir dönemde, Türkiye 
Avrupalı olma yolunda ilerlemekteydi. O günden bu yana, Türkiye kararlılıkla bu 
geli imine devam etti. Liberalle me, kültürel payla ım ve pazarların dı a açılımı,
Türkiye'ye oldu u kadar bize de yararlı olmaktadır. Bu nedenle bir Alman, bir 
Avrupalı ve Türk dostu olarak Türkiye'nin Avrupa Birli i üyeli ini 
desteklemekteyim. Bu üyelik bize güç kazandıracaktır.



Emine Demirbüken-Wegner, Berlin Eyalet Parlamentosu Milletvekili, CDU 
Dr. Lale Akgün, Federal Almanya Parlamentosu Milletvekili, SPD 
Bilkay Öney, Berlin Eyalet Parlamentosu Milletvekili, Ye iller

Do ru Yöndeyiz

Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923 yılında kurulmasıyla birlikte, Türkiye Avrupa yolunda 
ilerlemeye ba ladı. Türk Anayasası, ekonomik sistemi ve hukuk düzeni Avrupa 
demokrasileri örnek alınarak düzenlendi. Türk toplumu, AB üyeli i perspektifinin 
kazandırdı ı ivme ile son yıllarda büyük geli melere tanık oldu. AB’ye uyum 
sürecinde, TBMM tarafından onaylanan yakla ık 350 adet uyum yasası hayata 
geçirilme a amasında bulunuyor. Bu yasalar, Türkiye'yi AB üyeli ine hazırlıyor. Türk 
kökenli Alman politikacılar olarak, gönlümüzde birlik içinde bir Avrupa yatmaktadır.
Nitekim sadece Türkiye'ye yararlı olmayacak bu süreçten Almanya ve Avrupa da 
kültürel ve ekonomik açıdan faydalanacaktır.

Dr. Arend Oetker, Arend Oetker Holding Yönetim Kurulu Ba kanı

Benim çin Önemli Olan çeriktir

Bir konu hakkında yargıya varabilmek için dikkatlice incelemek, önyargılar ve 
kli elerden arınmak gerekiyor. Orta ı oldu um firmalar yıllardan beri Türkiye'de 
üretim yapıyor. Türkiye ziyaretlerim sırasında son derece etkileyici Türk 
misafirperverli inin yanı sıra, yüksek bir hizmet e ilimi ve ilerleme azmi ile 
kar ıla tım. Gerek Almanya'da çalı an Türk elemanlarım, gerekse Türkiye'deki 
ortaklarım ile uzun yıllar boyunca olumlu tecrübeler edindim. Türkiye gelecekte 
siyasi ve ekonomik açıdan daha büyük bir öneme sahip olacaktır. Bu enerjinin bir 
parçası olup olmayaca ımıza, önyargılarımızdan kurtularak karar vermemiz 
gerekmektedir. 



Prof. Dr. Norbert Walter, Deutsche Bank Ba  Ekonomisti 

Türkiye Ekonomisi Avrupa'nın Parlayan Yıldızıdır

Türkiye kalkınıyor. Avrupa bölgesindeki tüm ülkelerden daha hızlı geli iyor. 2006 
yılında Türkiye'deki gayri safi milli hasıla yüzde 6,1’lik bir artı  gösterirken, 
Almanya’da bu oranın sadece yarısı gerçekle tirilebildi. Avrupa "bir kalkınma
motoru" olan Türkiye'den yararlanmaya ba ladı. Geçti imiz yıl içinde Türkiye, sadece 
Almanya'dan, 11 milyar Euro'luk mal ithal etti.  
Türkiye aynı zamanda boru hatları ile Avrupa için sabit ve güvenilir enerji tedariki 
sa lamakta ve Avrupa’nın Rusya'ya olan ba ımlılı ını azaltmaktadır. Bugün birçok 
sektörde Türkiye ile çok ba arılı ortaklıklar kurmaktayız ve mevcut potansiyelin kolay 
kolay tüketilemeyece ine inanmaktayız. Türkiye'nin AB üyeli i ile ortak normlar ve 
kurallardan olu an gerçek bir iç pazar olu acaktır. Bu nedenle Türkiye'nin AB’ye 
katılım sürecini destekliyorum ve bu sürecin kısa zaman içinde olumlu 
sonuçlanmasını diliyorum. 

Prof. Roland Berger, Roland Berger Yönetim Kurulu Ba kanı

Türkiye Enerji Dolu Bir Ülke 

1520 yılında nasıl kahve pi irilece ini Türklerden ö rendik. O günden bugüne kahve 
Avrupa'nın en önemli enerji kayna ı. Bugün de Türkiye, Avrupa kıtasının birçok 
yönden en önemli enerji tedarikçilerinden biri. Türk boru hatları bizi di er
tedarikçilerden ba ımsız hale getirdi.
Avrupa ve Asya arasında bir köprü olan Türkiye’nin stratejik önemi, enerjide arz 
güvenli i konusu göz önüne alındı ında daha da artmaktadır. Türkiye sadece bir 
enerji tedarikçisi de ildir. 72 milyonluk nüfusu ve yıllık yüzde 5'i a kın ekonomik 
büyüme hızı ile Türkiye aynı zamanda Almanya'da binlerce i yerine hayat veren 
büyük bir ekonomik pazardır. AB'ye katılım perspektifi ülkede reform çalı malarına 
hız kazandıracak, kültürler arası etkile imi güçlendirecek ve Avrupa'ya gelecek 
yıllarda yetecek enerji ve i  imkanı sa layacaktır. 



Franz Müntefering, Eski Federal Almanya Cumhuriyeti Çalı ma ve Sosyal ler Eski Bakanı
ve Ba bakan Yardımcısı

Güçlü Bir Avrupa çin Eski Dostumuz Türkiye, Yeni Orta ımız Olmalı

1963 yılında Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplulu u arasında Ankara Antla ması
imzalandı. Bu antla ma ile ekonomik ve kültürel kalkınmanın temelleri atıldı. 40 yılı
a kın süre zarfında Türkiye, Almanya ve tüm Avrupa bu yakınla madan yararlandı.

Türkiye AB için güvenilir bir ortak haline geldi. Küreselle me süreci ile bu ili ki
ekonomik, kültürel ve stratejik açılardan daha da önemli bir hal aldı. te bu nedenle 
yeni adımlar atmalı, Türkiye'nin AB katılım sürecini demokratik yollarla ba arı ile 
sonuçlandırmalıyız.

Bu sürece katılanların iyi niyetli çabaları gerekmektedir. Alınacak sonuçlar buna 
de ecektir.

Günter Verheugen, Avrupa Komisyonu Ba kan Yardımcısı ve letmeler ve Endüstriden 
Sorumlu Komiser 

Türkiye'nin Büyük Ekonomik Potansiyeli Avrupa'yı Güçlü Kılacaktır

Türkiye'nin Avrupa Birli i'ne muhtemel üyeli i ile ilgili olarak yapılan tartı malarda 
siyasi nedenler daha a ır basmaktadır ve katılımın ekonomik getirileri ne yazık ki 
hafife alınmaktadır. Türkiye son derece etkileyici bir ekonomik kalkınma süreci 
içindedir. Türkiye'nin muazzam ve henüz tamamen ke fedilmemi  ekonomik 
potansiyeli,  Avrupa ekonomisinin rekabet gücünü geli tirecektir. Türkiye'nin AB 
üyeli i, Almanya'da daha çok i  ve ekonomik geli me anlamına gelecek bir "Kazan-
Kazan" sürecini de beraberinde getirecektir. 



TÜRK YE AVRUPA Ç N BÜYÜK B R KAZANÇTIR 

Türkiye Avrupa ekonomisine kazanç sa layacak

Geçti imiz be  yıl içerisinde Türk ekonomisi yıllık ortalama yüzde 7,3 oranında bir 
büyüme göstermi tir. Bu oran Avrupa ortalamasının çok üstündedir. Daha bugünden 
AB ülkeleri Türkiye'nin ekonomik dinamizminden fayda sa lamaktadırlar. Ancak 
sadece Türkiye'nin AB üyeli i sayesinde, gitgide geli en bu ekonomik pazar Avrupa 
iç pazarının bir parçası olacak ve tüm potansiyelinden yararlanılabilecek hale 
gelecektir. Bu entegrasyon sadece Almanya’nın ihracatı ve emek piyasası için önemli 
bir kazanç de ildir;  Avrupa kıtasında refahın da bir güvencesidir.

Daha güvenli bir Avrupa 

Yıllardır Türkiye di er Avrupa devletleri ile beraber Avrupa sınırlarında barı  ve 
güvenli in hakim olması için mücadele vermektedir. 1952 yılından beri NATO üyesi 
olan Türkiye’nin 60.000 askeri AB Müdahale Birlikleri'nin bir parçası olarak görev 
yapmaktadır. Ancak Türkiye sadece aktif ve güvenilir bir ortak de ildir. Türkiye aynı
zamanda Orta ve Yakın Do u ülkeleri ve Orta Asya ile kurdu u köprüler sayesinde 
Avrupa de erler sistemi aracılı ı ile gelecekte de bu bölgede kültürlerarası diyalogu 
geli tirecektir. 

Enerji arzı açısından Türkiye 

AB’nin gelecek için kalıcı bir enerji programı geli tirme konusunda verdi i
mücadelede, enerji kaynaklarının çe itlendirilmesi ve önemli nakliye rotalarının
güvence altına alınması büyük önem ta ımaktadır. Günümüzde Türkiye 
konvansiyonel enerji alanında Avrupalı enerji tedarikçileri için vazgeçilmez bir ortak 
haline gelmi tir. Türk boru hatları güvenli enerji ikmalini sa larken, Türk bilim 
adamları ve mühendisler de gelecekte ortaya çıkacak gaz ve petrol arzı sıkıntısını
dikkate alarak yenilenebilir enerji tedariki ile ilgili ara tırmalar yapmaktadırlar. Enerji 
konusu gündeme geldi inde, Türkiye Avrupa’nın gelece inde önemli rol 
oynamaktadır.

Küçülen dünyada Avrupa daha hızlı büyümek zorunda 

Türkiye siyasi ve ekonomik açılardan AB'yi daha güçlü kılacaktır. Günümüzde AB 
üyesi devletler küresel gayri safi hasılanın dörtte birini üretmektedirler. Türkiye'nin 
AB üyeli i ile Avrupa, uzun vadede de dünyanın en önemli ekonomik alanlarından
birisi olarak varlı ını sürdürecektir. Çin ve Hindistan gibi ülkelerin gitgide geli en 
rekabet güçleri nedeni ile bu stratejik bir öneme sahiptir. Türkiye, iç ve dı  güvenlik 
politikaları ile ilgili konularda da Avrupa’nın küreselle en dünyada etkisini 
arttıracaktır.  



Do u ve Batı için kültürel zenginlik 

Asırlardan beri Türkiye kültürel ve tarihi olarak Avrupa' ya aittir. Antik dönem, Roma 
mparatorlu u ve Hıristiyanlı ın ilk dönemlerinden çok milletli Osmanlı
mparatorlu u'na kadar, Türkiye ile Avrupa arasında her dönemde güçlü kültürel 

ba lar olu mu tur. Nobel Ödül sahibi Orhan Pamuk eserlerinde kültürlerin 
birle mesine dair çe itli örnekler sergilemi tir. Kültürlerarası etkile im sadece bir 
gelenek de ildir; gelece in ta kendisidir.  stanbul' un genç sanat camiası adını New 
York ve Berlin'e kadar duyurmaktadır. Batılı ve Do ulu etkilerin birbirleri ile 
kesi ti i noktalarda yeni ve heyecan verici bir kültürel deneyin tohumları
gözlemlenmektedir.  

Önü açık Türkiye 

Türkiye katılım süreci çerçevesinde uzun bir yolu ba arı ile yürüdü. AB hukuk 
düzenine uyum neredeyse bütünüyle sa landı. Altyapı hazırlı ı tamamlandı. leti im
sistemi teknolojileri Avrupa standartları ile uyumlu hale getirildi. Bu olumlu 
geli meler Türkiye için gelece e yönelik büyük bir adım anlamına gelirken, yapılan 
reformlar gerçek etkilerini AB üyeli inden sonra gösterebilecektir.  Birlikte birçok 
ba arıya imza attık; imdi gelin bu çalı manın meyvelerini toplayalım. 

TÜS AD
Türk Sanayicileri ve  Adamları Derne i



Merhaba Avrupa 

Avrupa'nın nerede ba ladı ı ve nerede son buldu u sorusu kıtamız üzerinde tekrar ve 
tekrar ortaya atılmı  ve cevaplanmı tır. Türkiye'nin AB'ye katılım süreci Avrupa'nın
kendisini nasıl algıladı ı sorusunu da beraberinde getirmi tir. Türk halkı için sorunun 
gayet basit bir cevabı bulunmaktadır: Biz Avrupalıyız ve Avrupa Birli i’nin de bir 
parçası olmayı arzulamaktayız. Türkiye tüm Avrupa organizasyonlarının ve 
NATO'nun bir üyesidir. AB ve Almanya en önemli ticari ortaklarımızdır. AB 
vatanda ları ve Türkler, futboldan güzel yemeklere kadar birçok ortak tutkuyu 
payla maktadırlar. Öte yandan Türkiye'nin Birlik’e katılımının stratejik ve ekonomik 
faydaları da bulunmaktadır. Nitekim genç ve dinamik nüfusu, ihracata dayalı
ekonomisi ve hızla geli en bilgi teknolojileri toplumu ile Türkiye, AB'nin iç pazarını
daha da büyütecek ve Avrupa'nın küresel rekabet gücünü artıracaktır. Türkiye AB'nin 
enerji tedariki için vazgeçilmez bir ortaktır. AB'nin bir parçası oluncaya kadar hem 
Türkiye'nin hem de AB'nin gerçekle tirmesi gereken reformlar bulunmaktadır.

Katılım müzakereleri aracılı ı ile reform süreci ivme kazanan ülkemizde, yasal 
çerçeve ko ullarının uyumla tırılması sürecinin önemli bir bölümü, neredeyse 
tamamlanmı tır. Biz bu yolda ilerlemeye devam edece iz.

“Modern Türkiye Giri imi”, Türkiye'nin AB'ye katılımının her iki taraf için ekonomik 
açıdan mantıklı, siyasi açıdan do ru ve toplumsal açıdan zenginle tirici bir süreç 
oldu una inanmaktadır.  “Modern Türkiye Giri imi”, Türkiye’nin AB üyeli ini 
desteklemektedir.   

Kamuoyunun iyi tanıdı ı birkaç Alman yurtta ına “Türkiye neden Avrupa’ya aittir?” 
sorusunu yönelttik. Yanıtlar önyargıların ardında sadece yararların oldu unu ortaya 
çıkardı.

Saygılarımla, 

Arzuhan Do an Yalçında
TÜS AD Yönetim Kurulu Ba kanı




