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Berrin KOYUN'cU" 

Bu r,;all~ma, kilreselle§me silrer,;lerinin oncil Tilrk i~adaml dernegi Turk Sanayici ve j~adam·· 
lan Dernegi, TUSjAD'a etkisini incelemeyi amar,;lamaktadlr. Ekonomik, siyasi ve killtilrel 
alanlarda son zamanlarda ya~anan degi§im ve donil§umler, kureselle§me surer,;lerinin Turk 
i§ hayatma yanslmalarml ir,;erecek bir analizi onemli hale getirmektedir. TUSjAD'm Tur
kiye ekonomisinin kuresel pazara eklemlenmesinde onemli rol ustlenmesi ve Turk siyasi ve 
ekonomi hayatmda kureselle§menin gilr,;lii aktOru olmasl, soz konusu dernegin kureselle§me 
baglammda r,;alz§zlmasml gerekli ktlmaktadlr. Bu r,;all§mada, TUSjAD orneginde kuresel
le§menin etkisinin, dernegin demokrasi ve liberalle§me vurgusu temelinde, i§ adamlarmm 
pkarlarml gozeten bir ekonomik basIC! grubundan, Turkiye'nin genel pkarlanm gozeten bir 
sivil toplum kurulu§una donu§umunu saglayan bir surer,; oldugu iddia edilmektedir. 

Anahtar keHmeler: Kureselle§me, Turkiye, TusiAD, Demokrasi, Avrupa Birligi 

Globalization and Turkish Business Associations: The Case of 
TusiAD 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the impact of globalization processes on the leading Turkish 
business association in Turkey, the Turkish Industrialists and Businessmen Association, 
TusiAD. It is believed that there is a need to focus on globalization processes within the 
context of Turkish business life by taking TusiAD as a case since the Asssociation has 
played an important role in linking the Turkish economy to the global market, and acting as 
a strong internal actor of globalization in Turkish politics and the economy. It is argued 
that, in the TusiAD case, the impact of globalization revealed itself as the transformation of 
a business association, in terms of its role as a pressure group concerned with the particular 
interests of businessmen, to a civil society organization concerned with the general interests 
of the country, with its emphasis on democracy and EU membership. 

Keywords: Globalization, Turkey, TusiAD, Democracy, European Union 

.. Dr., Hacettepe Univer8itesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yonetimi Boli.imti. 
UIUSLARARASlill~KilER, Cilt 3, Sap 9, Bahar 2006, 8.125-149. 
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2005 ylhnm Mart ayma kadar, Tiirkiye'nin en biiyiik i~adaml der~ 
negil TusiAD He Adalet ve Kalkmma Partisi (AKP) arasmda 1hmh bir 
ilit;>ki gozlenirken, TUSiAD'm 1/8 Mart Diinya Kadmlar Giinii" kutla
malan dolaylSlyla diizenlenen gosteri yiiriiyiif?iine kahlan kadmlara, 
polisin t;>iddet kullanmasmm ardmdan, hiikiimetin sorumlulan bulma 
ve cezalandlrmada konusunda yeterince sorumlu davranma(ilglm 
a<;lklamasmdan soma, taraflann arasmda soguk riizgar esmeye ba~lad1. 
o giine kadar AKP'nin ekonomik ve siyasi politikalanm a<;lk<;a destek
leyen Tl]SiAD, yaymladlgl basm biilteninde, hiikiimetin ya~anan olay
larm sorumlulan olarak medyaYl ve gosteridleri sw;;lamasml ve asll so
rumlulan tespit etme ve cezalandlrma dogrultusunda yeterince hlZh ve 
gerekli adlmlan atmak yerine, olaylarm sorumlularma sahip <;lkmasml, 
hiikiimetin tavn olarak degerlendirmi~ ve 1/ ... Tiirkiye'yi ulusal ve 
uluslar arasl kamuoyunda rencide eden bu olaym siyasi sorumlulugu
nun", AKP hiikiimeti tarafmdan iistlenilmesi gerektiginin alhm c;izmi~
tir.2 TUStAD, hiikiimetin, ancak olaym sorumlulannm cezalandmlma
myla siyasi degif?im konusunda samimi oldugunu gosterebilecegini id·· 
dia ederken, Ba~bakan Tayyip Erdogan oldukc;a sert bir C;lkl~la, 

"TOsiAD kendi sorumluluk alamnda kahrsa isabetli 01ur"3 diyerek 
tepki gostermi~tir. Hatta olaYl ki~isel boyutlara taf?lyarak, TOSIAD Baf,>
kam Orner SabanCl'nm arne as 1 Ozdemir SabanCl'Yl oldiirenlerin hala 
Belc;ika'da oldugunu fakat Ttirkiye'ye iade edilmedigini belirten Erdo'
gan, hiikiimetin bu konuda ugraf? verirken TUSiAD'm sagduyulu dav
ranmadlgml ima etmif?tir.4 

Bu tart1~ma sonrasmda, TusiAD-AKP arasmdaki gerilim daha da 
biiyiidiL 2005'in son aylannda, Milli Egitim Bakanhgl tarafmdan hazu'
lanan "Ortaogretim Kurumlan Ogrenci Nakil ve Gec;:if? Yonergesi"nin 
duyurulmasmm ardmdan egitimin yozla~tmldlgml iddia eden 
TusiAD, meslek ve teknik liselerden genel liselere gec;if?in kolaylaf?h
nlmaslm, iktidarm siyasallaf?t1nlmasl olarak degerlendirmif? ve soz ko
nusu degif?ikligin Tiirkiye'nin Avrupa Birligi'ne (AB) tam uyelik siire
cine golge diif?iireeegini Hade ederek elef?tirmigtir. Buna ek olarak, 

Btl .;:ah:;;ma, Bilkent lJniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimier Enstitilsii'ne doktora tezi 
olarak stlnuIan, Globalization and Its Impact on Turkish Business Associations: TUSjAD and 
MUSjAD in a Comparative Perspective, ba;;hkh tezden yararlanarak hazlriaruru;;tJr. 8kz. 
Berrin Koyuncu, Globalization and Its Impact on Turkish Business Associations: TUSjAD and 
MUSjAD in a Comparative Perspective, Yaymianmaml$ Doktora Tezi, Ankara, Bilkent 
lJniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimier Enstitiisu, 2003. 

1 Biiyiikltigu, dernegin uyelerinin Tiirkiye ekonomisine sagladlgl katma degerle iil~iiJmii$tiir. 
2005 yill itibariyIe TOSiAD'm, Tiirkiye ekonomisindeki katma deger payl, % 43,7'dir. Btl 
\onuda bkz. ''TOSiAD'm Tiirkiye Ekonomisindeki Yeri", TS/EK0j2005-25. 

2 IDsjAD Basl11 Biilteni, 11 Mart 2005. 
3 Radikal, 12 Mart 2005. 
4 Radikal, 24 Mart 2005. 

126 



KUresellefjme ve TUrk i!$adamlarz Dernegi: TUsiAD Ornegi 

TOsiAD'm hiikiimetin Orhan Pamuk ve Hrant Dink'e kar~l a<;;llan da
valara "yasalar boyle ne yapahm" ~eklindeki tavnm, soz konusu ki~ile
rin dii~iince ve ifade ozgiirhiklerin suistimal edilmesi olarak yiiksek 
sesle elef?tirmesi, Arahk aymda yapllan 200S'in son Yiiksek isti§are Ku
ruiu Toplannsl'nda, se<;;im barajmm yiizde 7-8'e indirilmesini onermesi5 

ortaml iyice germi~tir. TOsiAD Yiiksek isti~are Kurulu (YIK) Ba~kam 
Mustafa Ko<;;'un Van 100. Yll Universitesi Rektorii Prof. Dr. Yiicel A§
km'l desteklemesi ve bunun iizerine Ba~bakan Tayyip Erdogan'm 
TOSIAD'in kendi ilgi alam i<;;erisinde kahp, Van'daki yargllamaya ka
n~mamaSl gerektigini soylemesi ve Ko{un A~km davasml etkilemeye 
<;;ah~arak "Anayasal su<;; i~lediginifl iddia etmesiyle savClhgm Mustafa 
Ko<;; hakkmda soru~turma ba~lahlmasl, gerginligi adeta daha da hr
mandlrml§t1r. 

TusiAD ile AKP hiikiimeti arasmda yaf;>anan bu gerilimin yaratttgi 
tart1§maYl yonlendiren temel soru, TUSiAD'm "sorumluluk alam"nm 
nerede baf;>laYlp nerede bittigidir.6 Bu soruya ek olarak tarh§Ilmasl gere
ken bir ba~ka onemli konu ise, TUSiAD'm hiiklimetin bu olay kan;n
smda gosterdigi tavn ele~tirmesinin arkasmda yatan gen;,:ek nedenin ne 
oldugudur. Dernegin hiikiimete kar~l <;;lklf;>mm sebebi, insan haklan ve 
demokrasiye duydugu inan<;; ve kadm konusundaki hassasiyeti miydi, 
yoksa daha pragmatik bir neden olarak Tiirkiye'nin AB'ye iiyelik yo
lunda engel te~kil edebilecek boylesi bir olaydan duydugu rahatsIZ11k 
mlydl? Bu sorular <;;er<;;evesinde, c;;:ahf;>manm amaCl, hem 2000li ydlarda, 
TUSiAD'm bir i~adaml dernegi ve sivil toplum kuruluf;>u olarak kendi
sine bi<;;tigi rolii, hem de bu roliin iizerinde doniif;>tiiriicii etkisi oldu
gunu iddia ettigim kiiresellef;>me siirecinin, dernegin sdylem ve aktivi
telerinde - dzellikle AB ve demokrasi konulannda - ne f;>ekilde yer aldl-

5 Bu konuda bkz. Murat Yetkin, "Erdogan-TUSiAD Gerilimi Biiyiiyor", Radikal, 22 Arahk 
2005. 

6 Aslmda kuruldugu donemden bu yana, TusiAD, siyasete kan~hgl iddiaSlyla hep uyanlml~ 
ve "kendi sorumluluk alamna - yani ekonomi alamna - dair konularda fikir beyan etmesi 
yonunde telkinlerle ve ele~tirilerle kar~tla§ml;>tlr. Rahmi Koc;:, ekonomiyle siyasetin ic;:ic;e 
olmasl nedeniyle ekonomiye dair bir yorum yaptlgmda, TUSiAD'm kendini siyasetin ic;inde 
buldugunu ifade ettigi zaman, (Rahmi KoC;, Gorii~, s. 23) ashnda, hiikiimetlerle aralanndaki 
c;at1~mamn kac;rmlmaz oldugunu ima eder gibidir. TusiAD ve hiikiimet arasmdaki 
gerginlik sonrasmda, hiikiimetin dl~mdaki bazl kesimler de TUSiAD'm ekonomi alanmdaki 
"asli" sorumlulugunu unutup, politikayla gereginden fazla ilgilenmesini ele§tirmi§tir. 
TUSiAD'm Ocak 2005 tarihinde yapllan genel kurul toplanttsmm ardmdan kaleme aldigl 
degerlendirme yazlsmda Giingor Uras, dernegin ba~kamnm ve iiyelerinin iiretim, istihdam, 
yatmm gibi iinemli ekonomik konulara deginmek yerine, AB, yaplsal reformlar, bagkanhk 
sistemi gibi konulan tartI~masml yadlrgadlgml Hade etmi§ ve TUSIAD'm iiyelerinin biiyiik 
i§ gruplannm temsilcileri oldugunu hattr1atarak esas iglerinin iiretim ve istihdam oldugunu 
"politika yapmak" olmadlgml belirtmi~tir. Uras, yazlsmda, TUSIAD iiyelerinin, ancak 
"esas i§lerini yaptIktan sonra vakitleri kahrsa sorumlu birer vatanda§ olarak politikayla 
ilgilenebileceklerini vurgulaml;>ttr. (Milliyet, 14 Ocak 2005) 
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gmt ortaya koymaktlr. Ekonomik, siyasi ve kiiltiirel alanlarda son za
manlarda ya~anan degi~im ve donii~iimler, kiireselle~me siire\lerinin 
Tiirk i~ hayatma yanslmalanm i\erecek bir analizi onemli hale getir
mektedir. TUSIAD'm Tiirkiye ekonomisinin kiiresel pazara eklemlen
mesinde onemli rol iistlenmesi ve Tiirk siyasi ve ekonomi hayatmda 
kiiresene~menin gii\lii aktOrii olmasI, soz konusu dernegin kiiresel
le~me baglammda <;ah~llmasml gerekli ktlmaktadlr. TusiAD orneginde 
kiireselle~menin etkisinin, dernegin demokrasi ve liberalle~me vurgusu 
temelinde, i~ adamlannm \lkarlanm gozeten bir ekonomik baskl gru-' 
bundan, Tiirkiye'nin genel \lkarlanm gozeten bir sivil toplum kurulu
~una donii~iimiinii saglayan bir siire\ oldugu iddia edilmektedir. Bu 
donii~iim ve degi~ime bagh olarak, TUSiAD'm bir i~adaml dernegi 01-
maktan ziyade, bir sivil toplum orgiitii olarak, sorumluluk hissetigi 
alanm da geni~ledigi ifade edilebilir. 

~ah~manm ilk boliimiinde, TUSiAD'm bir i~adaml dernegi olarak 
tarihsel arkaplam sunularak dernegin misyonunda gozlenen degif,;im 
ortaya konulacakhr. Bir sonraki boliimde, TUSiAD'm kiiresellef;>meyi 
naSIl alglladlgl ve bu siirece entegre olmak i\in onerdigi stratejilere de
ginilecektir. Buna bagh olarak, TUSiAD'm kiiresellef;>meye entegre 01-
mak i<;in ve bu siire\ten faydalanabilmek i\in iizerinde durdugu ve bir
biriyle son derece ilintili buldugu Avrupa Birligi ve demokrasi konula
rma dair gorii~lerine yer verilecektir. 

Tarihsel Arkaplan: Bir i~adaml Derneginin Donii~iimiiniin 
Hikayesi 

TusiAD, 2 Nisan 1971 yllmda, Tiirkiye'nin onde gelen 12 if;>adaml 
tararmdan kurulmuf;>tur. Dernek, kuruluf;> amaClm, " ... Sanayi ve hizmet 
alanlarmda <;ahf;>an meslek, bilim ve if;>adamlanmn bilgi, tecriibe ve faa
liyetlerini ahenklef;>tirerek degerlendirmek suretiyle, Tiirkiye'nin de
mokratik ve planh yollarla kalkmmasma ve Bah uygarhk seviyesine 
\lkanlmasma yardlmcl 01mak"7 olarak ortaya koymu~tur. Aynca, der
nek, "hiir te~ebbiis fikrini savunup, yaygmlaf;>hrmaYl"8 da ama\lan ara
smda zikretmi~tir. TusiAD bu sozlef;>mede, demokrasi, ins an haklan, 
giri~im inan\ ve diif;>iince haklan gibi evrensel degerlere baghhgml ve 
laik Tiirk devletine destegini belirtmif;>tir. 

Kuruldugu donemde TUSIAD'l diger i~adaml derneklerinden, daha 
dogrusu i~adamlanmn zorunlu iiye olduklan Tiirkiye Odalar ve Bor
salar Birligi'nden aYlran ozelligi, TUSiAD'm goniillii iiyelige dayanma-

7 rUsiAD Kurucular Sozle§mesi, 2 Nisan 1971. 
8 GorU§, Eyhil1996, s, 13, 
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Sldlr. Oldukc;a merkezi bir yaplya sahip9 olan dernegin i~leri, 8 komis
yon ve 28 c;ah~ma grubu tarafmdan yiiriitiilmektedir. $ubesi olmayan 
dernegin, Ankara, Briiksel ve Washington'da temsilcilikleri, Berlin ve 
Paris'te biirolan buiunmaktadir. Ocak 2006 itibariyle iiye saYlsllO 545 
olan dernek, elitist bir iiyelik sistemine sahiptir ve dernek iiyeleri, bu 
yapmm aynen korunmaslm istemektedirler,11 Vorhoff'un da vurgula
digi gibi, her ne kadar "Zenginler Kliibii" olarak bilinse de, rOSiAD 
iiyesi olmak ic;in aday iiyenin ekonomik giicii ve mutlak zenginligi, iiye 
olmak i<;in yeterli kriterler olarak goriilmemektedir; adaym iiyelik ba~
vurusunun degerlendirilmesinde, adaym i~ etigi kodunu benimsemesi 
ve uygulamasl ve genel olarak dernegin fikirlerine inanmaSl da aym 
oranda onemsenmektedir,12 rOSiAD iiyeleri, aym zamanda, adaym 
egitim durumunun ve sosyal statiisiiniin de dernegin onem verdigi 
faktorler arasmda oldugunu Hade etmi~lerdir.13 

1970'li ylliarm sonuna kadar fazla dikkat c;ekmeyen dernek14, 1979 
yllmda, donemin hiikiimetini ekonomik ve siyasi alanlardaki kotii gidi
§at konusunda uyarmak ic;in gazetelere ve dergilere verdigi ilanlarla 
giindeme gelmi~tir. Bunu rOSiAD'm, kuruldugu donemden 1970'li 
Yillarm sonuna kadar aglrhkh olarak ekonomiyle ilgili konular iizerine 
raporlar hazlrlatan bir dernek olmaktan oteye gidememesiyle aC;lkla
mak miimkiin olabilir. rOSiAD, 1979 yllmda gazetelere ve iki dergiye 
verdigi, "Ulus Bekliyor", "Yoksullugu Payla~mak ml Bollugu Saglamak 

9 Alkan'm da belirttigi gibi, dernegin merkezi yap lSI, dernegin yonetmeliginde ~ube ac;;mamn 
yasaklanmasmda, iiye kabuliinde yonetimin giiciiniin artmlmasmda ve iiye aidatlarmm 
diizenli odenmesini saglayacak kat! ceza sisteminin uygulanmasmda Hade bulmu~tur. 
Haluk Alkan, Turkiye'de Baskz Gruplan: Siyaset ve j~adaml Orgutlenmeleri (Odalar-TUSjAD
MUSjAD), Yaymlanmaml~ Doktora Tezi, istanbul, Marmara Universitesi, 1998, s.117-8. 

10 Uyelerin 44'iinii kadm iiyeler olu~turmaktadlr. Aynca 2000li yzllarm ba~mdan itibaren 
TusiAD iiyeleri arasmda igadamlarmm yam Slra, profesyonellerin saylsmda art!§ 
gozlenmigtir. 

11 Rahmi Ko<;, TUSiAD'm elit durumunu bozmamaya gayret etmesi gerektigini, bu nedenle 
de, iiyelik konusunda tabana yaYllmaya ve belli standartlardaki firmalann altma inmemeye 
i:izen gostermesi gerektigini belirtmigtir. Rahmi Ko<;, Giirug, Eylii11996, s. 25. 

12 Karin Vorhoff, "Businessmen and Their Organizations: Between Instrumental Solidarity, 
Cultural Diversity, and the State", Stefanos Yerasimos et ai., (der.), Civil Society in the Grip of 
Nationalism, Istanbul, OrienHnstitut, 2000, s. 150. 

13 2002 yllmm Nisan aymda, TusiAD iiyesi bir i~adaml ile yap1lan gOrii~meden. 
14 Ay~e Bugra'ya gore bu dikkat <;ekmeme, Tiirkiye'deki devlet-i;; hayatz iligkilerinin 

dogasmdan kaynaklanmaktadlr. Biiyiik i~adamlafl, devlet-kontrollii TOBB'un kendilerini 
temsil etmedigini diigiinmelerine ragmen, soz konusu igadamlannm devlete bagh 
geli~mesinden dolayl, kendilerini ifade ehnenin alternatif yollanm arayacak cesarete bile 
sahip degillerdi. Bu nedenle, miimkiin oldugu kadar, sessiz kalmaYI ve az goriiniir olmayl 
tercih ediyorlardl. Ayge Bugra, "Class Strategy and Private Interest: The Case of the Social 
Project Promoted by Turkish Industrialists and Businessmen's Association", Draft paper 
presented at the Conference on "Political Parties, Civil Society and Democracy", Bilkent 
University, Ankara, April 2001. 
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ml?", "Gen;ek<;i Bir c;lkl§ Yolu" ve "Enflasyon" ba§hkh dort ilan ile, it
hal-ikameci ekonomi modelinin bkandlgma ve dl;;a a<;IlmaCl ekonomi 
sisteminin benimsenmesinin gerekliligine dikkat <;ekerek Ecevit'i, bu 
yonde degi~iklikler yapmmn ir;in uyarmaya r;ah§ml§br. $ahap Kocatopr;u, 
soz konusu Hanlan vermelerinin nedenini, Ecevit He goru§melerine ve 
ozelle~tirme gibi bir<;ok konuyu konu§malarma ragmen bir sonur; 
alamamalanyla ve du;;iincelerini basm yoluyla kamuoyuna aktarmanm 
tek r;lkar yol olduguna karar vermeleriyle ar;lklaml;;hr.15 Ecevit, demegin 
ele;;tirisine "i;;adamlan parah muhbra verdi" diyerek kan;nhk vermi§tir. 
Biilent Ecevit'in sert <;lkl§l ve "toplumun diger kesimlerinden gelen 
tepkiler" uzerine hazlrlanan yedi metinden sadece dordu yaymlanml§ ve 
TUSIAD tarafmdan hazlrlahlan diger u<; Han geri <;ekilmi§tir. 

1979 YIll, demegin tarihinde onemli bir doniim noktasma i~aret eder. 
Bu kampanya, zamanla rOSiAD'm misyonunda gc)zlenen degi§ikligin 
ilk niivelerini i<;inde barmdmr. Demek, arhk sadece ekonomiyi yakm
dan takip edip biiyuk i§adamlarmm r;lkarlanm hiikiimete kar;;1 savu
nan bir <;lkar grubu olmaktan oteye giderek, etkili bir baskl grubuna 
donu§meye ba§laml;;hr. Bu degi;;im, demek tarafmdan da vurgulanml;;, 
soz konusu kampanya He rOSiAD'm kamuoyunda bir marka olarak 
tanmmaya ba;;ladlgl ve organizasyonun kendisini sivil toplumun yeni 
ve etkili bir aktorii olarak yerle§tirmeye ugra§l verdigi belirtilmi§tir.16 

Kuruldugu donemden 1980'e kadar ge<;en zaman i<;erisinde 
rOSiAD, ithal-ikameci ve i<;e donuk ekonomi sistemine son verilmesi 
ve dl§ dunyaya a<;lk bir ekonomi sisteminin benimsenmesi ve bu yonde 
ekonomi politikalan geli§tirilmesi ir;in <;aba sarfetmh;;tir. Bu yonde, 24 
Ocak kararlanm ve 12 EyIiil darbesini desteklemi;;tir. 1980'li yIllarm 
ba§mdan itibaren saghkh bir pazar ekonomisinin ancak yasal ve ku
rumsal duzenlemelerle desteklenen, istikrarh bir siyasal sistemle geli;;ti
rilebileceginin bilincine varan rOSiAD, yalmz ekonomiyle ilgili rapor
lar hazlrlamanm yeterli olmadlgma karar vererek, raporlanmn odak 
noktaslm olw;;turan konulan ekonomiden, siyasal ve sosyal i<;erikli ko
nulara kaydlrml;;hr.17 

rOSiAD'm tarihinde ikinci onemli geli~me, dernegin dorduncii ba;;
kam olmaYl bir yIlhgma kabul eden Saklp Sabandnm, kendisinden 
sonraki ba;;kanlann ve yonetim kurulu uyelerinin gen~ ku;;aktan i;;a
damlan olmasl ;;artldlr. Sabancl, dernek yonetiminde boyle bir degi;;ik
lige ihtiya<; olduguna inanml;; ve bu degi;;ikligin ger<;ekle§mesi i<;in 

15 MAG, Nisan 2000, Cilt 1, No 8, s. 32-41. 
16 www.tusiad.org 
17 Bu yonde hazlrlablan raporlardan baztlarmm ba~hklart ~unlardlr: Kamu Burokrasisi (1983), 

Ozelle§tirme (1986, 1987), Turkiye'de Trafilc Guvenligi Problemi (1986). 
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azami gayret gostermi§tir. AYl?e Bugra, soz konusu degi§ikligi, 
TUSiAD'm uzun donemde biiyiik il? grubunun sosyal pozisyonunun 
yerle§tirilmesinin ancak devlet-i~ hayatr arasmdaki ili§kinin koordinat
lannda bir donii§iimle miimkiin olabileceginin farkma varmalanyla ve 
bu donii§iimiin de babalanmn devletle olan ili§kilerini surdiirmek is
temeyen ve sosyal ve ekonomi siyasalan konusunda konu§ma giiciinii 
talep eden gene; ku§ak i§adamlanyla gere;ekle§ebilecegine duyduklan 
inane;la ae;lklar,18 SabanCl'mn ba§kanhgml, slraslyla Omer Dine;kok ve 
Cem Boyner'in ba§kanhklan takip etmi§tir. Bu donemlerde, rUSiAD'm 
hiikiimetin politikalanm daha sert ve yiiksek bir sesle ele§tirmeye ba§
ladlgmm altlm e;izmek gerekir. Ashnda bu donem, Ay§e Bugra'nm da 
Hade ettigi gibi, ya§ ve egitim faktOrlerinin demegin uzun vadede he
deflerinin nasd gere;ekle§tirilecegi konusunda yarathgl farkhhgm, der
nek ic;inde kmlmalara yol a<;tlgl donemdir ki bu donem, Dinc;kok'iin 
ba§kanhgmda Hade bulur,19 Demek iiyeleri arasmda yapIlan bir an
kette, donemin hiikiimeti ANAP'm ekonomi politikalanm degerlen
dirmeleri istenmi§ ve son derece ele§tirel gorii§lerin yer aldlgl anket so
nue;lan kamuoyuna aC;lklandlgmda, Dinc;kok'iin hiikiimetle kar§Ila§ma
smda bin;ok rUSIAD iiyesi sessiz kalmaYl terdh etmi§tir. Cem Boyner, 
Dine;kok doneminin ba§latttgi donii§iimii §U sozleriyle vurgulaml§hr: 

1987 sonuna dogru Dine;kok yonetimi, aldlgl pozisyonlarla 
rUSiAD'm C;lkar grubu kimligiyle baskl grubu kimligi arasmda terci
hini e;ok net koydu. "TusiAD bir baskl grubudur ve iiyeleri de kendi 
e;lkarlanm, inandlklan global kavramlar ve Tiirkiye'nin biiyiik e;lkarla
rma kar§l gozardl edebilecek pozisyonu alacak cesarette insanlar top
lulugudur" §eklinde bir tammlama yaphk ... 20 

1990'11 yIllann ba§mdan itibaren rUSiAD'm ie; dinamiklerinde bir 
degi§im ya§anmaya ba§lanml§hr. Arhk demegin birincil hedefi, Giim
riik Birligi'ne uyum e;ere;evesinde gerekli degir;;im ve doniir;;iimu sagla
mak, nihai hedefi ise Tiirkiye'nin Avrupa Birligi'ne iiye olmasma yar
dlmel 0lmaktIr.21 Donemin ba§kam Biilent EczaClbar;;l'mn da Hade ettigi 

18 Bug-ra, Class Strategy, s. 5-6. 
19 Bu konuda, Bug-ra, zenginliklerini devlete borc;lu olan ve devletle ili~ki1erindeki belirsizlik 

nedeniyle hiikiimetleri yiiksek sesle ele~tirmekten geri duran dernegin kurucu iiyeleri ile 
zenginlik ie;inde dog-an ve bunu devlete bon;lu olmadlklanndan kendilerine giivenleri olan 
gene; nesil i§adamlan arasmdaki farka dikkat c;eker. Bugra, Class Strategy. 

20 MAG, 2000, Cilt 1, No 8, s. 38. 
21 TDsiAD iiyesi Rahmi Koe; da, TDsiAD'm 1971 ylil11da kurulu~u ve 0 giiniin ~artlarl11da 

TDSIAD'm misyonuyla, 1990larl11 ortasl11daki TDSiAD'l11 misyonu arasmda farklar 
oldugunu vurgulaml;>tIr. Kuruldugu donemin gartlannda demegin en onemli amacmm 
kapah bir ekonomiden, serbest Pazar ekonomisine gec;:i§i saglamak oldugunu belirten Koc;:, 
1990lann ortasmdan itibaren dernegin temel amacmm, Tiirkiye'nin Avrupa'yla ve diinyayla 
entegrasyonuna katklda bulunmak oldugunu ifade etmi~tir. Goril§, Eylill1996, s. 22. 
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gibi, TUSiAD'm en onemli amaCI, Turkiye'nin Bah'ya entegre oimasl 
i<;in gerekli ortaml hazirlamak haline gelmi~tir. Bu ama<;lanm ger<;ek
le~tirmek i<;in ekonomik liberalle~menin yamslra, siyasi liberane~menin 
tamamlanmasl gerektigine inanan TUStAD, Bah demokrasisine vurgu 
yap an bir<;ok rapor22 hazlrlatml~ ve bu tilr ara~hrmalara finansal destek 
vermeye devam etmit;;tir. 

Ancak TUSiAD'm en sansasyonel raporu, 1997 ylhnda kamuoyuna 
duyurulan "Turkiye' de Demokratikle~me Perspektifleri" adh rapor 01-
mu~tur. Raporun, Turk Anayasasl'nm detayh bir analizi oldugu ve 
ama<;lanmn Turk demokrasisinin geli§tirilmesi yonunde gerekli degi
~imlere ihtiyaCl olan maddelerin ortaya <;lkanlarak, soz konusu mad
delerin yerine konulabilecek maddeler i<;in oneriler getirmek oldu
gu vurgulanmlt;;br. Bu raporun a<;lklamp a<;lklanmamasl konusu, 
TUSiAD'm muhafazakar ve liberal kesimleri arasmda ciddi bir tarht;;
maya yol a<;m1~hr.23 Raporun ozellikle Genelkurmay Ba~kanhgl'nm 
Milli Savunma Bakanhgl'na baglanmasm1 ve Milli Guvenlik Ku
rulu'nun kaldmlmasml oneren maddesi, buyuk tepki yaratml~t1r. Der
negin 0 donem ba~kanhgml yapan Muharrem Kayhan, raporu anayasal 
bir <;ah~ma olarak savunmu~ ve bu raporla, TUSiAD'm demokrasinin 
ilerlemesi ve Susurluk OlaYI'ndan sonra ulkede yolsuzlugun onlenmesi 
konusunda duydugu sorumlulugun ve hassasiyetin vurgulandlgtna 
dikkat <;ekmi§tir. Buna bagh olarak, TUSiAD'm temel ilkelerinden vaz
ge<;meyecegini ve ustune du§en gorevi yerine getirecegini belirtmi~tir. 
Bu raporun a<;lklanmaslm, TUSiAD'm tarihinde onemli donum nokta
larmdan biri olarak degerlendirmek yanh§ olmaz. Kayhan'm kararhhgl, 
arhk TUSiAD'm sadece buyuk i~adamlannm <;lkarlanm gozeten bir <;1-
kar grubu olmaktan ziyade, ulkenin uzun donemde <;lkarlanm kolla
maya yonelik bir sivil toplum orgutu olma misyonu ta~lmaya ba~ladl
gma ornek te~kil etmektedir.24 

22 Bu raporlardan bazrlan, "Egitim", "Tilrkiye hin Yeni Bir Se9im Yonetimi Tasanmma Dogru" 
(1995), j$ Etigi", "Yerel Yonetimler: Sorunlar, (:ozilmler" (1995) baghklanm ta~lyor. 

23 Sanayici ASlm Kocablylk raporun i<;:erigini onaylamadlgtIu ve bu konuda yalmz olmadlgtm 
belirtirken (Milliyet, 24 Ocak 1997), Rahmi Ko<;:, raporun tekrar gozden ge<;:irilmesini istemi~tir 
(Milliyet, 10 $ubat 1997). Donemin Haysiyet Divan Kurulu Bagkam Aydm Bolak daha da ileri 
giderek, rapor a<;:lklandlgt takdirde, demekten istifa edecegini soylemi;;, rapor a<;:lklandlktan 
sonra demekten istifa etmemi;; ama Divan ba;;kanhgmdan ayrrlrru;;tJr (MAG, 2000, s. 4). 

24 2001 ylhnda bazl TusiAD tiyeleri ve temsilcileri ile yaphglm gorti~melerde, TUStAD'm 
;;irket gibi <;:ah~an bir kurum olmadlgmm ve tiyelerinin veya firmalann sektCirel bazda 
problemleriyle ilgilenmediginin lsrarla alh <;:izildi ve TUSiAD'm i1gi alamm, Ttirkiye'nin 
sosya!, ekonomik ve siyasal sorunlannm olu~turdugunu ifade ettiler. Bunu da Ay;;e 
Bugra'nm belirttigi gibi, TUStAD'm hi<;:bir zaman klsa-diinem ekonomik <;:Ikan hedefleyen 
bir igadaml demegi olmamaslyla a<;:rldayabiliriz. <;:tinkti TusiAD, uzun-donemde 8mlf 
<;:lkanm gozeten bir demektir. Bugra, Class Strategy. 
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Kiireselle~me siiret;;Ierine entegre olmak istegiyle beraber, 1990'h 
ytllann sonlarmdan itibaren dernegin soyleminde ve aktivitelerinde 
demokrasi vurgusunun arttlgma, buna paralel olarak 2000'Ii ydann ba
~mdan itibaren TUSiAD'm, Tiirkiye'nin Avrupa Birligi iiyeligine dair 
konulara yogunla~hgma dikkat <;ekmek gerekir. Bu nedenle, dernek, 
Tiirkiye'nin AB iiyeliginin oniinde engel olu~turan demokratikle~me, 
ekonomi alanmda istikrar ve hukuk alanmda eksikliklerin giderilme
sine yardlmcl olabilecek onerileri i<;eren birt;;ok rapor hazlrlatml~hr. 
Amat;;lannm Tiirkiye'nin menfaatine olduguna inandIklan konulan, 
kamuoyunun giindemine getirmek oldugunu ifade eden dernegin ba~
kam Orner Sabano, diger iiyelerin de slkhkla vurguladlgl gibi 
TUStAD'm hit;;bir zaman iiyelerinin ozel i~leriyle ilgilenmedigini be
lirtmigtir. Sabancl, bu noktada, 2004 yllmda TUSiAD'm <;ah~malanna 
yon veren iki konunun da onceliginin ekonomi ve Avrupa Birligi oIdu-· 
gunu vurgulaml~hr.25 Ekonomi a<;lsmdan en biiyiik problemin i~sizlik 
oldugunu Hade eden Sabancl, bu sorunun <;oziimiiniin yatmmda yattl
gmt ve yatmmm da "globalle~mi~ yabano sermayeyi" Tiirkiye'ye ge
tirmekle saglanabilecegine inandlgml belirtmi~tir. AKP hiikiimetinin 
icraatlarml genelde destekleyen TUSiAD'm hiikiimeti, "laik, demokra
tik <;izgiden sap malar gosterdigi takdirde hi<; <;ekinmeden cesaretle" 
ele~tirecegini soyleyen Sabancl, dernegin gerekli gordiigii durumlarda 
da hiikiimeti uyarmaktan geri durmayacagml eklemigtir.26 TUSiAD'm 
2000'Ii ydlarda en onemli hedefini olu~turan Tiirkiye'nin AB uyeligini, 
iilkenin kiireselle~meye entegre oImasi ve "sozkonusu kiiresel re·· 
fah"tan azami oranda faydalanmasl i<;in vazge<;ilmez olarak degerlen
diren Sabancl, Tiirkiye'nin AB'ye uye oImasI durumunda demokrasinin 
daha iyi i~leyecegine, Tiirk insamnm ya~am ve refah seviyesinin artaca
gma ve Tiirkiye'de hukuk devletinin ve insan haklarmm iyile~tirilece
gine inancml belirtmi~tir.27 

TUSiAD'm tarihsel arkapIanmm verildigi bu bo1iimde, kiiresellegme 
siire<;lerinin etkisiyIe dernegin soylem ve faaliyetlerinde bir degi~im ve 
donii~iim yagandlgl Hade edilmi~tir. Bundan sonraki bo1iimde, 
TusiAD' m kiiresel1e~meyi nasIl aIgIladlgl ve tammladlgl ve bu siirece 
dahil olmak i<;in ne tilr stratejiler benimsedigi ele almacaktIr. 

TusiAD ve KiireseUe§me 

TlJSiAD, kiireselle~meyi, ticaretin ve teknolojinin uiusal S1111rlan a~maSl 
olarak tammlamaktadir. Dernek, bu siireci, Keyman'm da belirttigi gibi, 

25 Derya Sazak, Orner SabancI He gOri.i§rne, Milliyet, 1 Mart 2004. 
26 Sazak, Orner Sabanci ile gori.i;;rne, MilIiyet, 1 Mart 2004. 
27 Sazak, Orner Sabanci ile gori.i§rne, Mil/iyet, 1 Mart 2004. 
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"dunyada iilkeler araSl kan;nhkh baglmhhk m§kisini yaygmla:;;hran ve 
derinlegtiren"28 ve ekonomik hayattaki ili§kilere yon veren29 karf;l1 
konulamaz bir sures; olarak Hade ederken, kureselle:;;menin dl:;;mda 
kalmaya s;ah:;;an iilkelerin kendilerini biitiin dunyadan soyutlayacakla
nm ve dunyaya tekrar as;llmaya karar verdiklerinde, butiin baglarmm 
koptuklanm goreceklerini iddia etmektedir.30 Buna ek olarak, 
kiireselle:;;menin bu siirece ayak uydurabilen geli:;;mekte olan iilkelere 
biiyiime hlzlanm artlrmak i<;in bir fusat sundugunu savunmaktadlr-
1ar,31 2005'in son Yiiksek isti:;;are Kurulu Toplanhsl'nda Mustafa KoS;, 
kureseHe:;;menin arbk doniilemez siires; oldugunu ve bu surece 
kahhp kattlmama konusunda dii:;;iinmek gibi durumun soz konusu 
olmadlgml belirtmi:;;tir.32 Ko<;:'un fikirlerini destekleyen TOsiAD 
Ba:;;kam Orner SabanCl da, soz konusu kiiresel diizende, refahm 
uluslararasl diizeyde iiretildigini ve iilkelerin rekabet gus;leri oramnda 
bu refahtan pay alabildiklerini vurgularrl1:;;ttr. Bu noktada yapllacak tek 
:;;eyin, bu siirece ayak uydurabilmenin ko:;;ullanm aramak ve Turkiye'yi 
bu surece entegre etmek i<;in stratejiler geli:;;tirmek oldugunu Hade 
etmi:;;lerdir.33 Bu baglamda, TOSiAD'm biri i<;, digeri de dl:;; iki hedefi 
vardlr: TOSiAD'm Tiirkiye'nin kiireselle:;;meye entegre oimasl bu 
siires;ten maksimum seviyede faydalanmaSl ic;;in koydugu ilk hedef, 
iilkede, hem siyasal hem de ekonomik alanda istikrarmm saglanmasl ve 
korunmasldlr. Bununla ilintili olarak siyasal alanda asll varmak 
istedikleri nokta, demokratikle:;;medir ki, bu hedef, dernegin ilk 
boliimde bahsedilen degi:;;imine ve donu:;;umune katklda bulunmu:;;tur. 
<::ah:;;mamn daha sonraki boliimunde, TUSiAD'm demokrasi konusun
daki gorii:;;lerine daha detayh yer verilecektir. Ekonomi alamnda ise, 
lusiAD' a gore bu stratejilerden en onemlisi, ekonominin, soz konusu 
sures; dikkate almarak, yeniden yapllandmlmasl ve rekabet giiciinun 
geli:;;tirilmesidir. Ongoriilen yeniden yapllandlrmamn, makroekonomik 
dengesizlikler yaratmayan uzun donemli surdiiriilebilir biiyiime 

28 E. Fuat Keyman, "Globalle§me, Alternatif Moderniteler ve Turk Kapitalizminin Kultiil'el 
Ekonomisi", Toplum ve Bilim, No 93, 2002, s. 83-109, s. 99. 

29 Bu konuda bkz. Ergun Ozbudun and E. Fuat Keyman, "Turkiye'de KuItiirel Kureselle§me: 
Aktorler, Soylemler, Stratejiler", Peter Berger and Samuel Huntington (der.), Bir KUre Bin Bir 
KUreselle§me, istanbul, Kitap Yaymevi, 2003, s. 311. 

30 Bu konuda bkz. Erkut Yucaoglu, New Perspectives Quarterly, K!§ 1999, No 4, s. 55. 
31 TusiAD'm eski ba§kanlarmdan Tuneay Ozilhan, kureselle§menin kar§! konulamaz bir 

suree:; oldugunun altml <;izerken, bu stirecin, aym zamanda, Tiirkiyeyi geligmig. iilkeler 
arasma ta§!mak i<;in de bir avantaj oldugunu belirtmi§tir. Tuneay Ozilhan, "The World 
Order After September 11 and Turkey", at the Fourth Meeting of Turkish Businessmen of the 
World, 25 Nisan 2002. 

32 http://www.haberturk.com. (20.12.2005) 
33 Mustafa Ko.:;, http://www.haberturk.com. (20.12.2005), Ozilhan, The World Order. 
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stratejisiyle gen;;:eklef,>mesinin gerekliligini Hade eden Omer Sabancl, bu 
buyume modelinde amacm, kuresel rekabette baf,>an olmasl nedeniyle, 
insan kaynagmm iyi degerlendirilmesi ve yetif,>tirilmesi ic;in egitimin 
onemli oldugunu ve bun un ic;in yuksek ogretim, mesiek ve teknik 
egitim, insan kaynaklan yonetimi, araf,>t1rma-geli~tirme ve yenilikc;ilik 
gibi faktOrlere onem verilmesi gerektiginin altml c;izmif,>tir.34 

Bu konuda duzenleyici kurumlann gerekliligine if,>aret eden ve 
Turkiye'nin kiiresel oyuncular gorevini ustlenecek kurumlara ihtiyao 
oldugunun alhm c;izen TOsiAD eski baf,>kanlanndan Erkut Yucaoglu, 
Turkiye gibi Ulkeleri uluslann uzerinde karar venne gucune sahip <;;ok
uluslu tehdidi altmda ezilebilme tehlikesine kar~l uyarml
§t1r.35 

Daha da onemlisi, Yucaoglu'nun dUe getirdigi ve TOsiAD uyeleri 
tarafmdan da gerekliligi fikri paylai?llan degi§im, devlet-i§adamlan 
arasmdaki ilii?kidir. Bu baglamda, kureselle§me surecinden azami 
olc;ude yararlanmak ve en iyi §ekilde entegre olmak ic;in devlet-i§adaml 
arasmda guC;li.i bir ii?birligi ihtiya<;; oldugunun alhm c;izmif,>lerdir.36 Bu 
if,>birliginin en onemli sacayaglm, devletin if,>adamlanm ciddiye ahp 
gerekli durumlarda onlarla i§birligine girebilmesinin oluf,>turdugunu 
du;;unmektedirler. Bu rur if,>birliginin omeklerine geli§mif,> Ulkelerde 
rastlandlgml belirten Yucaoglu, 0 Ulkelerde devletin f,>irketlerin yanmda 
oldugunu, ~irketlerin de devletlerinin temel politika <;;izgilerinden ay
nlmadlklanm vurgulaml~ ve Turkiye'nin de devlet-i~adaml if;;birliginin 
yarattlgl sinetjiden faydalanmasmm gerekliligini Hade etmi§tir.37 Bu 
i~birliginin yarahlmasl ve i~adamlanmn uzerlerine du§en gorevlerini 
yerine getirmek ic;in devlet-i~adaml arasmdaki ili§kinin yeniden 
duzenlenmesinin gerektigini belirten Yucaoglu'na gore, i~adamlarmm 
sorumlulugu aC;lsmdan, soz konusu degi~im, ekonomik, siyasal ve so
syal alanlarda gerekli reformlann hukumet tarafmdan yaptlmasl Slras
mda, i~adamlarma bu surece etki edebilme ve parlamentodaki komi tel
erie ve hukumet uyeleri ile yakm ili~ki kurabilme imkammn sunulma
slyla ger<;;ekle~ebilecektir.38 Bu baglamda, TUStAD'm temel hedefinin, 
parlamento ve milletvekilleri uzerindeki etkilerini geni~letmek oldu-

34 SabanCl, AB Degerlendirmesi. Benzer di.i§iinceye, kiireseIle§meye ayak uydurmamn en 
onemli ko§ullanndan birinin rekabet giicii oldugunu ve egitim sisteminin AB entegrasyonu 
.,er<;:evesinde reforma tabi tutulmasmm gerektigini vurgulayan Mustafa Ko<;:'un ifadelerinde 
rastlanmaktadll·.Bu konuda bkz. Ko<;, http://www.habel.iurk.com. (20.12.2005) 

35 Yiicaoglu, NPQ. 
36 Yiicaoglu'na gore, kiireselle§me riizganmn etkisiyle diinya ekonomisine entegre olmaya 

c;ah§an Tiirkiye, i<;:eride ve dl§anda devlet-i§adaml gii<;birligini kullanmak zorundadlr. 
Erkut Yiicaoglu, "j§adaml ve Devlet", GiirU§, $ubat 1999, No 38, s. 50. 

37 Erkut Yiicaoglu, "Businessmen's Role in the Next Century", Privateview, Bahar 1999, s. 6. 
38 Yiicaoglu, Businessmen's role, s. 7. 
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gunu Hade etmir;;tir.39 Buna ek olarak Ylieaoglu, yar;;anan klireseller;;me 
doneminde ir;;adamlanmn en onemli gorevinin, tamamiyle toplumun 
sorunlanyla ilgilenmek oldugunu vurgulamlr;;hr. DolaYlslyla, TUSiAD'm 
hiikiimeHr;;adaml arasmda ongordiigii ilir;;kide ir;;adamlannm roliiniin, 
sadeee endiistri ve sanayi kesiminin gerektirdigi mer;;ru lobi faaliyet
leriyle k1S1t11 kalmamasl gerektigi, bunun otesinde ir;;adamlarmm, 
oncelikle iilkenin <;lkarlarmm gerektirdigi yasama faaliyetleri i<;;in parla
mentoyu harekete ge<;;irebHmesinin ve yasal diizenlemelerin takip<;isi 
olmasmm onemine dikkat <;ekilmir;;tir.40 

TOSiAD'm devletle olan ilir;;kisinde devlet eephesinden bekledigi 
degir;;im ise, Onir;;'in Hade ettigi gibi, devlet kaynaklarma bireysel eri
r;;imi olanakh kIlan son dereee aymmel klientel ilir;;kilere son verilme
sine41 ve devlet-toplum arasmdaki ilir;;kinin yeniden yaptlandmlmasma 
dayanmaktadlr. <;:iinkii aneak bu r;;ekilde, siyasal rant daglhml onlene
eek ve daha verimli bir bi<;imde kaynak dagltlml saglanacaktlr. Boylece, 
yaplsal degir;;imlerin oziinde hedeflenen, kendi kurallan He ir;;leyen bir 
pazar ekonomisinin yerler;;mesine yardimci olacaklardlr.42 Buna bagh 
olarak, TusiAD, devletten nitelik olarak daha r;;effaf ve hesapverebilir 
olmasml beklemektedir. Devletin ve merkezi otoritenin, slradan vatan
dar;;m haklan ve ozgiirliikleri iizerinde fazla etkiIi olduguna ve bunun 
da insan haklarma sayglya onemli klsltlamalar getirdigine inanan 
TusiAD,43 Keyman'm Hade ettigi gibi, yeniden-yapllanmasmm siir
diiriilebilir olmaSI i<;in Tlirkiye'de var olan "gii<;;lii devlet"in demokratik 
bir devlete doniir;;tiiriilmesi gerektigine inanmaktadlr.44 Dernege gore, 
bu degir;;im sayesinde hem siyasal istikrar saglanacak hem de de
mokratikler;;meye katklda bulunulacakhr. TOsiAD, aym zamanda, 
devletin sorumluluk alammn klsltianmasml talep etmektedir. <;:iinkii 
kiireseller;;me siire<;;lerinden faydalanabilmek i<;in rekabete a<;;lk bir pi
yasa ekonomisi ancak optimal bir devletle ger<;;ekler;;ebilecegine inan
maktadlrlar.45 TUSiAD'm devletle olan ilir;;kisinde talep ettigi degir;;im, 
dernegin kiireseller;;me siirecine entegre olmak i<;in attlgl adlmlardan 
biri olarak degerlendirilebilir. 

39 Yilcaoglu, j§adaml ve Devlet, s. 53. 
40 Privateview, Bahar 1999, s. 7. 

41 Ziya 6ni~, "Entrepreneurs, Citizenship and the European Union: The Changing Nature of 
State-Business Relations in Turkey", E. Fuat Keyman ve Ahmet kduygu (der.) Citizenship in 
a Global World: European Questions and Turkish Experiences, London, Routledge, 2005, s. 9. 

42 TUsjAD Quarterly Economic Survey, 2002, No 30-31, s.l. 
43 Privateview, Kl~ 1999, s. 5. 
44 Keyman, Globalle§me, s. 100. 
45 6ni~, Entrepreneurs, s. 16. 
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USiAD'm kiireselle~me siiredne entegre olmak i~in belirledigi dlf? 
hedef ise, Tiirkiye'nin AB iiyesi olmasldlr. Hem Omer Sabancl hem de 
Mustafa Ko~, kiireselle~me siirednin aym zamanda diinyamn ticari bir
liklere ve bolgelere aynlma siired oldugunu, iilkelerin diinya ekonomi
sinde rekabet edebilmek i<;in ekonomik entegrasyon stratejisini benim
sediklerini ve ekonomik biitiinlef?me hareketlerinin kiiresellef?me stire
cine damgasml vuracagml ifade etmi~lerdir.46 Bu ekonomik blokla~ma
nm dlf?mda kalan iilkelerin hem ekonomik hem de siyasi alanda izolas
yon tehdidi altmda oldugunu belirten Sabancl ve diger TusiAD tiye
leri, Ttirkiye'nin kiiresellef?menin nimetlerinden azami ol~tide yararla
nabilmesi i<;in AB tiyeliginin btiytik onem taf?ldlgma inanmaktadlrlar.47 
Bir sonraki boltimde, TUSiAD'm Ttirkiye'nin AB iiyeligine dair gortif?
leri ve bu konudaki faaliyetlerine deginilecektir. 

TusiAD ve Tiirkiye'nin Avrupa Birligi UyeUgi 

TusiAD, her zaman Tiirkiye'nin AB tiyeligini tam anlamlyla de
steklemif?tir. Omer Sabancl; ABD, <;in, Hindistan gibi siyasi ve eko
nomik gti~lerin bulundugu bir dtinyada, Ttirkiye'nin AB'yi, AB'nin de 
Ttirkiye'yi terdh etmesinin akllcl oldugunu belirtmif?tir.48 Siyasal istik
rar ve ekonomik dinamizminden dolaYl Ttirkiye'nin AB'ye ihtiyacl 
oldugunu iddia eden demek, A vrupa'nm siyasal ve ekonomik anlamda 
ktiresel seviyede rekabet etmesine katklda bulununacagmdan, 
Ttirkiye'ye ihtiyacl oldugunu savunmaktadlr.49 

TusiAD, Ttirkiye'nin AB tiyeliginin, tilke ekonomisinin ktiresel 
ekonomide rekabet edebilmesi i<;in ~ok onemli oldugu inancml tar;n
maktadlr. Hatta AB'nin, ktiresel dtinyaya a<;I1an bir kapl oldugunu ve 
Ttirkiye'nin bu ekonomik ve siyasi birliktelige dahil olmamasl duru
munda, iilkenin kiiresellef?me stire<;lerinin dlf?mda kalacagml ve 
stire<;ten negatif bir f?ekilde etkilenecegini iddia etmektedir.50 Bu nok
tada, Ttirkiye'nin dtinya ekonomisinde rekabet edebilmesini saglayacak 
reformlann, AB tiyeligi kOf?ullanm yerine getirirken ger<;ekle~tirilebile
cegini dtif?tinmektedir. TUSiAD'm eski ba~kanlanndan Tuncay Ozil
han, Ttirkiye'nin AB tiyeliginin Ttirkiye'nin gelecegi a<;lsmdan bir 
dontim noktasl oluf?turdugunu ifade etmi~ ve AB tiyeligine adayhgm, 

46 Omer SabanCl, "Cumhuriyet ilkeleri I$lgmda Avrupa Birligi" Konferans KonU$maSl, Galatasaray 
Universitesi, 27 Ekim 2004; KoC;;, http://www.haberturk.com. (20.12.2005). 

47 SabanCl, Cumhuriyet ilkeleri. 
48 Omer Sabancl, "TUSiAD'm AB degerlendirmesi", Tilrkiye Ekonomisi ve Avrupa Birligi Silreci 

Konferansl, Adnan Menderes Universitesi, 22 Arahk 2005. 
49 Privateview, Sonbahar 1998, s. 5. 
50 Bu konuda bkz. Tuncay Ozilhan, Goril$, No 51, MaYIS-Haziran 2002. 
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kiiresel ekonomiye entegre olmak i<;in gerekli reform siirecinin ba~la
hlmasl ve tamamlanmasl i<;in ciddi bir flrsat sundugunun altml 
mif;ltir.51 AB'yi, Tiirkiye'nin gelecegi olarak Hade eden TOSIAD i<;in, 
Tiirkiye'nin AB iiyeligini, kiiresellef;lme siire<;lerine entegrasyon i<;in 
gerekli bir strateji olarak gordiigiinii iddia etmek yanhf;l olmaz. 

TOSiAD'm AB iiyeliginden birbirine bagh iki beklentisi oldugu 
soylenebilir: ekonomik, siyasal ve sosyal. Dernegin, ekonomi alandaki 
beklentisi, AB iiyesi olan iilkelerin ekonomilerinin hlzla iyiler;;tigi 
gozleminden yola <;lkarak, Tiirkiye'nin AB iiyesi oldugu takdirde, eko
nomik a<;ldan biiyiik gelir;;me kaydedecegi gorii;,-iine dayamr. Omer Sa
bancl, bu gelir;;menin, milli gelirden kir;;i bar;;ma diir;;en paya baklldlgl 
zaman AB iiyesi olmu!;, ispanya, Portekiz, Yunanistan gibi iilkelerde 
a<;lkc;a yaf;landlgml belirtmir;;tir.52 Yine AB iiyeliginin, Tiirk ekonomisi
nin en onemli sorunlarmdan biri olarak goriilen yabanCl sermaye 
c;ekme konusunda, Tiirkiye'ye yardlml olacagml Hade etmir;; ve boylece, 
Tiirkiye'ye yabancl sermaye aklr;;mm hlzlanacagml iddia etmir;;tir.53 

Tiirkiye'nin AB iiyeliginin, Tiirkiye'ye kazammlarmm yamslra, Avrupa 
ekonomisine de katklsmm olacagml savunan Sabancl, genir;; ic,; pazan He 
Tiirkiye'nin AB'nin ekonomik yaplsma dinamizm kazandlracagml ve 
karr;;Illkh serbestlegmenin her iki tarafm firmalarma yeni istihdam 
olanaklan saglayacagml ortaya koymaya c,;ahr;;m1r;ltlr.54 

Tiirkiye'nin stratejik konumuyla da AB ekonomisine katkl saglay
acagma dikkat <;eken Sabancl, Tiirkiye'nin enerji, ular;;hrma ve iletir;;im 
konularmda A vrupa'yla dogu arasmda bir koprii vazifesi gordiigunii 
vurgulamlr;;hr. Aynca Tiirkiye'nin Orta Asya, Karadeniz Ekonomik ir;;
birligi ve Ekonomik ir;;birligi Ter;;kilah iilkeleriyle kurdugu ticari ilir;;kiler 
sayesinde, A vrupa'ya onemli miktarda hammade ve girdi temini 
sagladlgml belirtmif;ltir.55 

TOSiAD'm Tiirkiye'nin AB iiyeligini desteklemesinin ekonomik se
beplerinden daha da onemlisi, dernege gore, iiyeligin iilkedeki siyasi 
gelif;lmeye - demokratikle~meye - kazandlracagl ivmedir. Bu baglamda, 
ekonomik ve siyasi bloklar;;manm ya~andlgl diinyada, Tiirkiye'nin ne
den AB'ne entegrasyonu se<;mesi gerektigini Omer Sabancl r;;oyle a<;lk
laml~t1r: 

51 Tuncay Ozilhan, "Kureselle~me ve AB Surecinde Turk Kamu Y6netimi", Turk Parlamenterler 
Birligi, 30 Mart 2002. 

52 SabanCl, Cumhuriyet llke/eri. 
53 SabanC1, Cumhuriyet llkeleri. 
54 SabanCl, Cumhuriyet ilkeleri. 
55 SabanCl, Cumhuriyet llkeleri. 
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Avrupa Birligi, bu biittinle:;;me <;abalan arasmda, ekonomik birligin 
de otesine giden en kapsamh birlik. Avrupa'daki iilkeler, .... piyasa eko
nomisi, serbest dl:;; ticaret, <;ogulcu ve katlhmcl demokrasi, bireysel hak 
ve ozgiirliikler temeli iizerinde yapIlanml:;; devlet modelini benim
sediler. Avrupa Birligi'ni olu:;;turan bu degerler, aym zamanda 
guniimiizun modern toplum anlayl:;;mm da temeli. YiizYlllardan bu 
yana Avrupa'nm bir par<;asl olan Tiirkiye'nin de, <;aglmlzm bu en ileri 
ve kapsamh ekonomik ve siyasi birligine katllmasl, Ataturk'iin a<;tlgl 
modernle~me yolunda c;ok onemH bir a~ama olu~turacak.56 

Bu sozlerden de anla~Ilacagl uzere, i<;in AB, ekonomik bir 
birlik olmaktan daha fazlasml ifade etmektedir; TDsiAD, Turkiye'nin 
diinya siyasetinde geli~mi:;; iilkeler arasmda yer almasl ve "muasslI' 
medeniyetler" seviyesine ula:;;masl i<;in gerekli gordiigii vizyonun, an
cak AB iiyeligi sayesinde ger<;ekle:;;ebilecegi inanCln1 ta:;;lmaktadll'. 
AB'nin Tiil'kiye iC;in bir uygarhk projesini Hade ettigini savunan 
TDsiAD, 3 Ekim sonrasmda Tiirkiye'nin AB miizakere siirecinin ba
:;;lamasl konusunda yaptlgl aC;lklamada du:;;uncesini :;;oyle dUe getirmi
:;;tir: "Tiirkiye'nin AB ile miizakere siirecinin ba:;;lamasl ile, Atatiirk'iin 
<;agda:;; uygarhk vasiyetinin siyasi hedefine yakla:;;dml:;;hr. .. "57. AB'nin, 
Tiirk toplumu ic;in bir model olmasl gerektigini vurgulayan TDsiAD, 
bu dii~iincesini, Tiirk insanmm, demokratik, insan haklanna sayglh, 
hukuk devletinin ve rekabete dayah bir piyasa ekonomisinin var 
oldugu bir toplumda ya:;;ama istegini ortaya koymasma dayandlrml
~hr.58 

TDSiAD'm eski ba:;;kanlarmdan Kayhan'a gore, aslmda TDSiAD'm 
1990'larm ba:;;mdan itibaren lsrarla Tiirkiye'nin siyasal ve ekonomik 
alanlarda reforma tabi tutulmasl istegi, iilkenin, kiireselle:;;menin diinya 
siyasetinde ve ekonomisinde gerektirdigi degi§imlere ayak uydurmama 
korkusundan kaynaklanml:;;bI'.59 Buna bagh olarak, TDSiAD'a gore 
Tiirkiye'nin AB iiyeligi ic;in c;ah§mak, hukukun iistiinliigii, Hade 
ozgiirliigii, farkh diigiince ve hayat tarzlarmm bir arada ya:;;ayabilmesi, 
geffaf devlet, verimli kamu duzeni, bolgeler aras! farkhhklann asgari 
diizeylere indirilmesi, rekabetc;i bir piyasa ekonomisi gibi evrensel de
gerlerin kabul edilmesini de beraberinde getirecektiI', ki bu da 
Tiirkiye'nin kiiresellegme siirec;lerinden maksimum seviyede fay
dalanmaSln1 saglayacakhr. Kayhan'a gore, TDSiAD'm benimsedigi 
model de budur.60 Bu durumda, TDSiAD'a gore, AB'nin Tiirkiye'de 

56 SabanCl, Cumhuriyet jzkeleri. 
57 TUsjAD Basm BU/teni, 4 Ekim 2005, No 69. 
58 Radikal, 7 Haziran 2002. 
59 Muharrem Kayhan, Yuksek jsti§are Konseyi Top/antlsmda yaptlSI kOI1!1§ma, 19 Haziran 2002. 
60 Kayhan, Yuksek isti§are. 
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demokratikle~menin bir garantisi oldugunu ileri surebiliriz. TUSiAD'm 
bu konudaki goru~lerine bir sonraki bOlumde yer verilecektir. 

Peki, TUStAD, Tiirkiye'nin AB uyeUgi ile ilgili ne gibi <;:ah~malar 
yurutmektedir? TUSiAD'm bu konudaki en onemli faaliyetlerinin, lobi 
yapmak ve A vrupa i~ dunyasma ve kamuoyuna Turkiye'yi tamtarak 
uye Ulkelerin Turkiye hakkmdaki <;:ekincelerini asgariye indirmek i<;:in 
Avrupa'ya geziler duzenlemek oldugu soylenebilir. TOsiAD i<;:in AB
Turkiye muzakere surecindeki en buyuk tehlike, Turkiye'nin uyeligine 
olumlu bakmayan Avrupa kamuoyunu, Turkiye'yle ilgili konularda 
yanh~ yonlendirmeyi hedefleyen, Turkiye aleyhtan lobilerdir. Dernek 
uyelerine gore, bu yonde ahlmaSl gereken en onemli ad 1m, bu lobilere 
kar~1 aktH ve gii<;:lii bir ileti~im ag1 olu~turarak Turkiye hakkmdaki 
ger<;:ekleri AB kamuoyunda duyurabilmektir.61 Bu gereklilik uzerine 
olu~turulan TusiAD Tamhm Komisyonu, AB'nin Turkiye'yle muzak
ere surecini ba~latIp ba~latmama karanm a<;:lklayacagl 3 Ekim 
oncesinde, Fransa, Almanya, Avusturya gibi Avrupa Ulkelerine zi
yaretlerde bulunarak, Avrupa kamuoyunda varoldugunu du~unduk
leri onyargIlan yok etmeyi hedeflemi~tir.62 Turkiye'nin bir marka olma
sm1 saglamak i<;:in ugra~l verdiklerini ve tamhm faaliyetlerinin etkili 
oldugunu belirten Komisyon Ba~kam Umit Boyner, TUSiAD'm 
Turkiye'nin AB uyeligi mucadelesinde ba~at rol oynadlgml iddia et
mi~tir.63 

TamtImm yams Ira, dernek, AB Ulkeleri ile ili~ki kurmak ve uyelik 
surecini takip etmek ve AB'ye uyum <;:ah~malanm yurutmek amac1yla 
Bruksel'de AB temsilciligi a<;:m1~br. TusiAD, temsilcilik araClhg1yla, AB 
uyesi Ulkeleri, Avrupa Komisyonu'nu ve Parlamentosu'nu Turkiye'nin 
<;:lkarlan dogrultusunda kararlar vermeleri yonunde etkilemeyi hede
flemi~tir. TusiAD Bruksel temsilcisi Bahadlr Kaleagasl, Turkiye'nin 
AB'yle siyasal ileti~im konusunda eksikleri oldugunu Hade etmi~ ve bu 
konuda geli~me saglanmaSl h;:in medya yoluyla Turkiye'nin baZl kritik 
konularda, orne gin Klbns konusunda, neler onerdigini uluslararasl 
kamuoyuna hlZh ve dogru bir ~ekilde sunmaSl gerektigini vurgu
laml~hr.64 TusiAD, Avrupa Toplulugu Sanayileri Birligi (UNICE) uye-

61 Bu konuda bkz. Bahadlr Kaleagasl, Nuriye Akman'm roportajl, Ocak 2006. http://www. 
ab.anadolu.be/modules.php?name=News&file=article&sid=46 

62 Omit Boyner, tamhm kampanyasmm slogam olarak "Tiirkiye bir endiistri iilkesidir"i 
se~tiklerini, bunun da nedeninin bir iilkenin endiistri iilkesi olmasmm, aym zamanda 
modern, geli~en, i\lgiicii yaratan, ozel sekWrii kuvvetli, kurumsalla\lmaya yonelik, gen~ ve 
dinamik bir iilke imajl vermesinin oldugunu ifade etrnigtir. Bkz. Omit Boyner, "bnyargllan 
Ylkacaglz", Radikal, 25 Temmuz 2005. 

63 Boyner, 6nyargtlar. 
64 Bahadlr Kaleagasl, Nuriye Akman'm roportajl, Ocak 2006. http://www.ab.anadolu. 

bel modules.php ?name=News&file=article&sid=46 
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ligi He de, Tu.rk ig sekt6runun sesini ve bu konudaki duguncelerini 
Avrupa'da duyurma gayesini giitmektedir. 

Bunun yamslra, TUSiAD'm en onemli faaliyeti, medya araclhglyla, 
AB'nin Turkiye i<;in onernini ortaya koymak ve Turk kamuoyunun AB 
uyeligini desteklemesini saglamak olmugtur. Bu konuda TUStAD'm en 
dikkat <;ekici faaliyeti, 29 MaYls 2002 tarihinde gazetelere verdigi tam 
sayfa ilanlardlr. "Tiirkiye'yi nasll bir gelecek bekliyor?" sorusuyla ba
glayan ve "AB uyeligi, Turk gen<;liginin gelecegi i<;in garantidir. Bu ne
denle, parlamentomuz ve butiin siyasi partiler AB uyeligi yolunda 
gerekli adlmlan atmak i<;in if;;birligi yapmahdular " sozleriyle biten 
ilanIa, TusiAD, AB uyeliginin Turkiye i<;in aciliyetine ve onemine dik
kat <;ekmeyi ve siyaset<;ileri, AB uyeligi onunde engel olugturan re
formlan bir an evvel ger<;eklegtirmeieri i<;in uyarmaYl hedeflemigtir. 
Donemin koalisyon hukiimetinin uyelerinden MHP (Milliyet<;i Hareket 
Partisi) Bagkam Devlet Bah<;eli'nin Turkiye'nin AB uyeligi konusunda 
beyan ettigi <;ekinceleriyle bazl reformlarm ger<;eklegtirilmesinde istek
siz davranmasmdan sonra gaze tel ere verdigi ilanIa, AB uyeliginin 
ulkenin umitleri ve idealleri a<;lsmdan son derece buyuk onem ta
gldlgml vurgulayan dernek, siyaset<;ileri, bu konuyu politik <;lkarlanna 
alet etmemesi yonunde uyarml;;hr. TUSiAD'm bu ilam vermesinin ar
kasmda yatan nedeni, 0 donem ba~kan yardlmclhgl gorevini yuruten 
Aldo Kaslowski, ;;oyle dile getirmigtir: "Turkiye'nin Avrupa'dan bagka 
alternatifi yoktur. Son zamanlarda TUStAD, tabu olarak gorulen baZl 
meseleleri gundeme getirmeye <;ah~ml;;tIr. Turkiye'nin Avrupa Birligi, 
bu meselelerden biridir. TusiAD bu meselenin oneminin bilincinde bir 
dernek olarak, Turk insamm konunun onemi hakkmda bilgilendirme 
sorumlulugunu hissetmi;;tir".65 Her ne kadar bu ilamn ne kadar etkili 
oldugu tarh~lhr olsa da, 3 Agustos 2002 tarihinden itibaren Turk Par
lamentosu, AB'nin muzakere surecinin baglamasl i<;in gerekli gordugu 
konularda degi~ikliklerin onunu a<;an bir reform yasasl uzerine <;ah~ml~ 
ve 14 konuyu i<;eren bir reform paketini hlzla hazlrlaml~hr. 

TUSiAD'm AB uyeligine yonelik <;ah~malannm, ilan vermekle klSlth 
olmadlglm belirtmek gerekir. Daha onemlisi, dernek, AB'nin Tur
kiye'den talep ettigi reformlara katklda bulunmak i<;in raporlar 
hazlrlatarak, ilgili konularda oneriler sunmaYl hedeflemektedir.66 

Bunlardan bazIlan, idam cezasmm kaldmlmasl, anadilde yaym ve 
egitim hakkl gibi konularda hazlrladlklan degi~iklik onerileridir. Bu 

65 Erdogan Alda§, NTV, 29 Mayls 2002, televizyon rilportajl. 
66 Bu konuda bkz. Towards European Membership: Political Reforms in Turkey, Ekim 2002, 

istanbul, TusiAD Yayml, Turkiye'de Demokratikle§me Perspektifleri ve AB Kopenhag Kriterleri: 
Goru§ler ve Oncelikler, 2001, istanbul, TusiAD Yayml. 
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noktada, rUSiAD'm uzerinde en <;ok durdugu mesele, rurkiye'de de
mokratikle~menin onunde duran engellerdir. A~agldaki bolumde, 
rUSiAD'm demokrasi uzerine gorur;;lerini irdeleyerek kureselle1?me 
sure<;lerinin ve AB uyeliginin, dernegin Turkiye'de demokratikle1?me 
konusundaki fikirlerini nasll etkiledigi tarh1?11acaktIr. 

TusiADve 

Ozellikle 1990'lann ortalarmdan itibaren, rustAD'm soylemlerinde, 
demokratikle~me konusunun onemli bir aglrhgl olmaya ba1?laml1?tIr. ilk 
boliimde de belirtildigi gibi, TOSiAD'm 1997'de kamuoyuna sundugu 
I/Demokratikle~me Perspektifleri" adh demokrasi raporu, dernegin rur
kiye'de demokratikle1?meye ne kadar ihtiya<; oldugunu yuksek sesle 
vurgulamaya ba§llamasl ve konuda ilerleme saglanmasl yonunde 
gosterdigi lsrar a<;lSmdan, bir donum noktasl olu§lturur. Bunun da en 
bariz ifadesine, Bugra ve Oni§l'in de belirttigi gibi, 0 gune kadar rap or
lann giri§linde yer alan "bu raporda belirtilen goru§ller, yazarlara aittir, 
dernegi baglamaz" dimlesine yer verilmemesinde rastlamrP 

Liberal demokrasi modelini benimseyen ve ancak demokratik bir si
yasal sistemin sosyal ve ekonomik e1?itsizlikleri azaltabilecegine 
inanan68 rUSiAD, raporun giri1? klsmmda bu goru1?lerini goyle ortaya 
koymugtur: 

rustAD, bir yandan ekonominin gu<;lenmesi ve ekonomide istikra
nn saglanmasl i<;in yollar bulmaya <;ahglrken, bir yandan da, siyasal is,· 
tikrarslzhgm ekonomik geligmeye engel olmamasl i<;in rurk demokra
sisindeki eksiklerin bir an once giderilmesi gerektigini vurgulaml§lhr. 
Bu konunun rUSiAD'm misyonu a<;lsmdan buyuk onem ta§llmasl ne
deniyle, dernek i<;in, 1996'dan itibaren demokrasi konusu, en ba§lta <;ah
§IIlmasl hedeflenen alan olmu1?tur. 69 

Raporun yaymlanmasmm Susurluk OlaYl'nm ya§andlgl doneme 
rastgelmesinin de, raporun hazlrlanmasmm ne kadar isabetli oldugunu 
ortaya koydugunu belirtmiglerdir. Devlette ve yonetimde geffafllgm 
kayboldugu ve siyasal partilerin alternatifler uretme konusunda h
kandlgl bu donemde, soz konusu olaylarm, iilkedeki demokrasinin du
rumunun kotiiye gittigine i§laret ettiginin alhm <;izmiglerdir. 70 

67 Ay§e Bugra, "Class, Culture, and State: an Analysis of Interest Representation By Two 
Turkish Business Associations", International Journal of Middle East Studies, 1998, No 30, s. 
521-539, s. 527; Ziya bni~, "Entrepreneurs, Democracy and Citizenship in Turkey", 
Comparative Politics, Cilt 34, No 4, 2002, s. 439-456. 

68 TiisiAD Tamtmt Bro$uru. 
69 TiiSjAD Demokratikle$me Perspektifleri Raporu, 1997. 
70 TiiSiAD Demokratikle§me Perspektifleri Raporu, 1997. 
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TusiAD'm artan demokrasi vurgusunu, birbirleriyle baglanh iC; ve 
dlt;; faktOrlerle aC;lklamak gerekir. Ekonomik istikrarm siyasal istikrara 
dayandlglm ve siyasaI istikrarm da iyi it;;leyen bir demokratik sistemle 
mumkun olacagrOl dut;;iinen TusiAD, liberal piyasa ekonomisinin, 
yasal ve kurumsal altyaplsml saglamlat;;hrmak ic,;in gen;ek demokratik 
kurallara ihtiyaCl oldugunu vurgulaml~hr.71 Siyasal sistemin liberall
et;;tirilmesiyle Turk demokrasisinin derinlet;;mesinin bir gereklilik 
oldugunu savunan TOsiAD, siyasal istikrann onko~ulunun da, bireysel 
ve kolektif haklarm desteklenmesine ve insan haklarma saygl gosteril
mesine dayandlgma dikkat c,;ekmi~tir.72 

TUSiAD'm soylemlerinde ve faaliyetlerinde demokrasi vurgusunun 
artmasmm dl~ sebebi ise, Turkiye'nin iiyeligidir. Mayts 2001'de ka
muoyuna sunduklan "Turkiye' de Demokratikle~me Perspektifleri ve 
AB Kopenhag Kriterleri: Gortif?ler ve Oncelikler" adh raporda, 
Tiirkiye'nin AB'ye uye olabilmesi ic;in yerine getirmesi gereken en 
onemli kOf?ulun demokratikle~me oldugunu ifade etmit;;ler, bu nedenle 
de, siyasal partner, sec;im sistemi, ifade ozgtirliigti ve ktilttirel ya~am ve 
bireysel ozgurliikler, idam cezaSl, Milli Giivenlik Kurulu gibi konularda 
adlen yasal degit;;ikliklerin yapllmasml talep etmif?lerdir. 1999 ydma 
kadar demokrasi konusundaki ge1i~me taleplerini tavsiye olarak sunan 
TusiAD, 1999'dan itibaren, tizerinde durduklan siyasal ve yasal 
degi~ikliklerin, "tam ve gerc;ek anlamda it;;leyen bir demokrasi" ic;in 
gerekli oldugunu ve Turkiye'nin AB uyeligi soz konusu oldugunda, 
demokrasiden kesinlikle odtin verilmemesi gerektigi fikrini savun
maktadlr.73 Turk demokrasisinin, ozellikle hukuk devletinin i~lerligi, 
insan haklan ve kultiirel haklar konusunda eksikleri oldugu goriir;;unu 
ifade eden TOsiAD, 2002' de yaymladlgl /I A vrupa Birligi'ne Dogru: 
Turkiye'de Siyasal Reformlar" adh raporunda, btl konuda onerilerde 
bulunmur;;tur. Hukuk devletinin i~lerligi He ilgili en onemli problemin 
i~kence ve kotii muamele oldugu belirtilen raporda74, azmhklarm 
kiiltiirel haklannm tanmmasma onemli yer verilmi~tir. Bu konuda, 
anadilde egitim hakkl ve anadilde yaym hakkl ba~hglyla iki temel hak
tan soz etmektedirler.75 Hatta, Anayasa'mn Tiirkc;e'yi anadil olarak ka-

71 Privateview, Kl(' 1997, S. 4. 
72 Privateview, Kl~ 1997, S. 5. 
73 Bu konuda bkz. Towards European Membership: Political Reforms in Turkey, Ekim 2002, 

istanbul, TusiAD Yayml, s. 10-11. 
74 Towards European Membership: Political Reforms in Turkey, Ekim 2002, istanbul, TusiAD 

Yayml, s. 29. 
75 Towards European Membership: Political Reforms in Turkey, Ekim 2002, istanbul, TusiAD 

Yayml, s. 26. 
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bul eden ilgili maddesinin, Turk<;e'nin resmi dil olarak kabul edilmesi 
~eklinde degi§tirilmesini onermi~lerdir.76 

Oni~'in de Hade ettigi gibi, TUSiAD'm gittik<;e artan demokrasi tale
bindeki en dikkat <;ekici nokta, dernegin demokratikle§me anlaYl§lmn 
geni~lemesidir. TusiAD, haklar bazmda bireysel ve mulkiyet hakkma 
ek olarak, kulttirel ve sosyal alanlarda da haklarm derinle~tirilmesi 
talebini yuksek sesle Hade etmeye ba~laml§hr.77 Bu noktada, Keyman'm 
vurguladlgl gibi, AB'nin, TUSiAD'm demokratikle§me talebinin yuk
selmesini II ~art ko§an ve saglayan bir faktor" oldugunun alhm <;izmek 
gerekir.78 

TUSiAD'm demokratikle~me talebinde bagh olarak vurguladlgl bir 
ba~ka nokta da, "temiz toplum" <;agnsl olmu~tur. Bu <;agnmn kay
nagmm Turk toplumu oldugunu vurgulayan TusiAD, yolsuzluklarm 
sona erdirilmesi ve daha ~effaf bir devletin ve §effaf bir toplumun 
yarahlmasl istegini dile getirmi§tir. Ekonomi ve siyaset alanmda 
ya~anan istikrarslzhgm sebebinin yozla§ma olduguna dikkat c;eken 
dernek, aym yozla~manm i§ hayatmda da ya§anmasml onlemek i<;in 
1996 yllmda, yonetmeligine, "i§ Etigi Prensipleri" ba§hkh bir bolum 
eklemi§tir.79 

TUSiAD'm 1990'larm ortasmdan itibaren ekonomik istikrarm 
saglanmaSl ic;in gerekli gordugu siyasal istikrar ve siyasal istikrarm 
saglanmaSl i<;in vazge<;ilmez olarak du~undugu demokratikle~me me
selesi, 1990'lann sonundan bugune kadar Turkiye'nin AB uyeliginin 
gundeme oturmaslyla be raber, TUSiAD'm soylem ve aktivitelerinin 
odak noktasl haline gelmi~tir. Arhk TusiAD ekonomiye dair meselel
erden daha c;ok, demokratikle~meyle ilgili konulara egilmeye ve onem
semeye ba~laml§hr. Boyle yaparak da, i§adamlannm <;1karlanm sa
vunan bir i~adaml derneginden tilkenin genel C;lkarlarma hizmet et
meye c;ah§an bir sivil toplum kurulu~u olma yonunde degi§im goster
meye ba§laml§hr. 

76 Tiirkiye'de Demokratikle§me Perspektifleri ve AB Kopenhag Kriterleri: Gorii§ler ve Oncelikler, 2001, 
istanbul, TOsiAD Yaym!. 

77 Onig, Entrepreneurs. 
78 Keyman, Globalle§me. 
79 Bu konuya ne kadar onem vermek istedigini gostermek istercesine, 1999 yllmda, adl 

Turkbank yolsuzluguna kaflgan TOsiAD uyesi Kamuran <;:ortuk'u, basma a<;!k yapllan 
Genel Kurul'da, uyelikten <;!karma karan aid!. Bu konuda bkz. Cumhuriyet, 15 Ocak 2000. 
~effaf bir devlet ve temiz bir toplum slogamm diline dolayan TusiAD, boylece kendisinin 
de ~effaf bir igadam! dernegi ve sivil toplum kurului/u oldugunu gozler onune sermeye 
<;;ahgh. 
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Bu <;ah~mada, kiireselle~me siire<;lerinin Tiirkiye'nin en biiyiik i~adaml 
dernegi TUSiAD'm soylem ve faaliyetlerine etkisi incelenmi~tir. Bunu 
yaparken de, Tiirkiye'nin AB iiyeliginin ve demokratikle~me konula
rmm TUSiAD'm soylem ve aktivitelerinde nasIl yer aldlgl irdelenmi~tir. 

Her ne kadar kiireselle~me sure<;lerinin etkisiyle, dernegm demokra
tikle~me vurgusu ve bu yonde gosterdigi istek ile TUStAD'm kendine bi<;
tigi roIde bir degi~im oldugu iddia edilse de, demegm bu konulardaki en
di~esinin ne kadarmm iilkenin genel <;:lkarlan i<;:in ne kadarmm da i~ diin
yasl i<;in oldugunu kestirmek ve bu meselelerde sergiledikleri hassasiyet 
konusundaki samimiyetine karar vermenin <;:ok zor oldugunu ifade etmek 
gerekir. Fakat TUSiAD'm Amedka'nm Irak'a me~ru olmayan bir bi<;:imde 
mudahalesi konusunda, ABD'yi desteklemesi - belki de onemli bir tiead 
partnerini klzdlrmak istememesi - ve Turkiye'nin AB uyeligi'ne engel 
te~kil ettigi dii~iiniilen Klbns meselesine daha oneeleri fazla yer vermeyen 
rOSiAD'm "Klbns problemi"nin <;:oziilmesi yoniinde adlmlar ahlmaslm 
desteklemeye ve dUe getirmeye ba~lamasl,80 son dereee du~iindiiriieiidiir. 
Bu noktada, dernegi bekleyen iki tehlikeye dikkat <;ekmek gerekir. Birinci 
tehlike, rOSiAD'm hem kiireselle~me siire<;:lerine hem de AB'ye yakla
~lmmda hi<;bir ele~tirel tavlr geli~tirmemesiyle ilintilidir. Bir i~adaml der
negi olmasmm yarusIra, kendisini bir sivil toplum orgiitii olarak konum
landlran rOStAD'm kiireselle~me surednin ve AB iiyeliginin Tiirkiye'ye 
getirebileeegi dezavantajlarm muhasebesini de yapmasl ve bu yonde 
siyasileri ve ilgilileri uyarmasl, dernegin iilkenin <;lkarlarma hizmet etme 
amacmda samimiyetini ortaya koymasma yardlfficl olacakhr. Buna bagh 
olarak, TUStAD'm soylemlerinin ve biitiin faaliyetlerinin fazlaslyla AB
odakh oimasI, demegin iilkenin ve toplumun <;lkariarmi ilgilendiren diger 
konulara bakI~mda klsltlaYlCl olma tehlikesi ta~lffiaktadlr. Omegm, etnik 
ve azmhk haklarmda son derece liberal bir yakla~lm sergileyen 
rOStAD'm, Islam'a dair meselelerde, aym liberal tavnm korumamasl dik
kat <;ekiddir.81 Bu <;ah~mada, her ne kadar kiireselle~menin etkisiyle, der
negin misyonunda donii~iim gozlenmeye ba~landIgl iddia edilse de, yu
kanda degmilen <;ekincelerden hareketle, TUStAD'm, MIa, i~adarnlarmm 
<;Ikarlanm gozeten bir baskl grubu olma ile iilkenin <;lkarlarml gozetme 
iddiasl ta~lyan bir sivil toplum orgiitii olma misyonu arasmda bir gerilim 
ya~amaya devam ettigi soylenebilir. 

80 Bu konuda bkz. Radikal, 16-17-26-28 Kasun 2001. ruStAD'm "KIbns problemi"nin <;ozii1mesi 
konusundaki Isran, ozellikle donemin huki.imetini, "Rauf Denkta~'m uzla~maz tutumunu" 
desteklemesinden dolap, sert bir bi<;imde ele~tinnesi kamuoyunda buyiik yandl uyandrrdl. 

81 Aym ~ekilde 6ni§ de, n}stAD'm etnik ve azmhk haklanm liberal bir tavirla ele ahrken, 
siyasal islamm "Ihmh" versiyonlanna aym oranda "ogulcu bir §ekilde yakla;;madigmi ifade 
eder. Bkz. Oni§, Entrepreneurs, s. 16. 
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This study aims to explore how TusiAD perceives globalization and 
articulates it into its discourses, strategies and activities, particularly 
concerning the issues with regard to Turkey's European Union mem
bership and democracy to reveal the connections between the global
ization processes and the discourse, activities and strategies of the As
sociation. It is deemed to be necessary to focus on globalization processes 
within the context of Turkish business and the economy insofar we have 

experiencing important historical changes and transformations in 
the world economy and politics and since 1980, with the adaptation of 
the 1980 adjustment program, Turkey has tried to divert its 
economic policies from an inward-oriented economy to an outward
oriented one, which requires an increased role for the private sector and 
market forces and to integrate itself into the global economy. Here, being 
the most influential business association in Turkey, TusiAD has played 
an important role in linking the Turkish economy to the global market, 
and acting as a strong internal actor of globalization in Turkish politics 
and the economy. It is believed that such an attempt may shed light on 
the discussions in Turkey about the borders of TUSIAD as a business 
association commenting on the "political issues" by helping to 
understand the context in which TOsiAD defines the mission and goal of 
the Association. 

Concerning how TOsiAD perceives globalization, it can be argued 
that the Association defines globalization as an irresistable fact that has 
caused the erosion of borders between nation-states and extension of 
trade relations beyond borders. TusiAD attributes a positive quality to 
globalization by deeming it to be an opportunity to get an advantage 
from being a developed country and a powerful global player. The 
Association emphasizes that in this context welfare is produced in the 
global order and a country is able to take its share only in the proportion 
of its competitive power. At this point, it is underlined that the only thing 
to do is to search for the conditions to integrate into the globalization 
processes and develop strategies for Turkey compete at the global level. 

In terms of the Association's activities, the transformation that 
T(JsiAD has experienced under the impact of globalization processes 
can be observed in the broadening of the focus of their reports from 
only economic issues to a wide range of issues like women's issues, 
education, democracy, and Turkey's EU membership. Whereas in the 
1970s, TusiAD reports were on issues related to economy, from the 
beginning of the 1980s as the Association realized that the success of the 
consolidation of the free market economy depends upon political 
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stability, subjects of the reports have shifted to issues concerning social 
and political issues. Especially in the 1990s, the main subjects of the 
reports have been democracy and Turkey's EU membership. the 
2000s, TusiAD focused on Turkey's EU membership and published 
reports on the related issues. In addition to publishing reports, the 
Association tries to introduce Turkey to the European Union countries 
and lobbies for taking support for Turkey's EU membership. The most 
recent and noticeable activity of TusiAD has been giving advertisements 
to newspapers to 'bring the critical issues to the agenda'. 

In terms of its strategy to be integrated within the global world, 
TUSIAD has developed two goals to be achieved. To be a powerful 
global player under the pressure of globalization processes, the internal 
goal defined by the Association is to establish a stable economic and po
litical environment in Turkey by improving Turkish democracy. Related 
to this goal, their external goal is working for Turkey'S EU membership, 
which they believe, will help Turkey's progress concerning the democ
ratization process. They also highlight that it is the requirement of globa
lization processes that to compete in the world economy, a country 
should be a member of an economic and political union. For this reason, 
they put a lot of emphasis on Turkey's EU membership. Regarding the 
deficiencies in Turkish democracy as the chief problems on the way to 
being an EU member, TOsiAD tries to do its best to improve Turkish de
mocracy by preparing reports to attract the attention of the public and 
the parliamentarians. Thus, it is contended that there is a close rela
tionship between globalization processes and TOsiAD's strong desire for 
implementing "full and established democracy" in Turkey and its sup" 
port for integration efforts into the EU. What is striking about TOsiAD's 
quest for democratization in Turkey is that they have extended their un
derstanding with regard to democracy by emphasizing the significance 
of cultural and social rights in addition to the individual rights. 

It is argued that appropriation and articulation of the globalization 
processes revealed themselves in the discourse, strategies and activities 
of TusiAD such that the Association has experienced a transformation, 
from being a pressure group having concern for particular interests of 
businessmen, to being a civil society organization having concern for 
general interests of the country. However it should be noted that we 
still observe a tension between the Association's two different positions. 
One should notice that by focusing all its attention upon issues related 
to Turkey's EU membership, without making an objective calculation 
about what the EU membership may bring to and take from Turkey, 
TOsiAD is inclined to undermine other important issues concerning the 
welfare of the people living in Turkey. 
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