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 Bu rakamlar “Milyon Dolar” olarak verilmiştir.   

 

 Son birkaç yıldır Türkiye’ye büyük çaplı, üretime yönelik, yatırım yeterince gelmiyor. Zengin 
doğal kaynaklarımız olmadığı için, ekonomimiz için (iş ve aş için, borçlanma gereğinin 
azalması için, cari açığın düşmesi için) bu yatırımlar hayati önem taşıyor. 24 yıldır bu alanda 
çok çalışmış, Türkiye’ye en fazla uluslararası yatırımcı getirmiş avukatlardan biri olarak, 
şunu söyleyebilirim: Bu yatırımların canlanması için her şeyden önce hukuk devletine güven 
şart!  
 
1) Demokratik bir Anayasa ve yargı reformu şarttır: Parlamenter sisteme inananlardanım, 
bunun sebeplerini ayrıntılı şekilde 1. kitabımda anlattım (“Çare Başkanlık Mı?”). Ancak sistem 
ne olursa olsun, acilen yeni Anayasanın en azından en problemli maddeleri derhal 
iyileştirilmeli; yargının bağımsızlığı (HSK yapısı/ataması), kurumsal yapı (bağımsız kurumların 
atanması konusu), güçler ayrılığı (CB’nin Meclis’i fesh etme yetkisine son), Meclis’e denge-
denetim yetkileri verilmeli-güçlendirilmeli, vs. Ve elbette “normalleşme” için OHAL’e bir an 
önce son verilmeli, temel hak ve özgürlükler ve AİHS tekrar tam işlerlik kazanmalı. 
Uygulamada da, her alanda, hukuk devletine tam saygı gösterilmeli.  
 
2) AB ile müzakereleri canlandırmalıyız:  
 

 Türkiye’ye son 15 yılda gelen yatırımların %75’i Avrupa’dan geldi. İhracat ve turizm 
gelirlerinin de %50’si Avrupa’dan. Ekonomimiz, “Avrupalı bir ekonomi”. AB’ye üye olalım 
veya olmayalım, Ekim 2005 sonrası dönemde, AB Müzakerelerinin aktif olması bile 
yeterliydi. AB ile aktif Müzakereler, dünyanın tüm yatırımcılarına GÜVEN veriyordu; “Türkiye 
AB müktesebatını uygulayacak, güvenilir bir hukuk devletidir, uzun vadeli yatırımlar 
emniyettedir” mesajı veriyordu. Tablodaki rakamlar bu bağlantının somut ispatıdır.  
 

 Müzakereler birkaç yıldır artık “fiilen dondu” ve tüm dünya bu gerçeği görüyor. Hamaset dili 
o an için seçmenin hoşuna gidebilir, ancak bedeli ağır oluyor; işsizlik ve fakirleşme olarak, 
Türk Lirasının değer kaybetmesi olarak bizlere dönüyor.   

 
 Avrupa da Türkiye de çok hatalar yaptı. Avrupa yönetimleri zaman zaman Türkiye’ye ciddi 

haksızlıklar yaptı, hassasiyetlerimizi anlamadı. Sadece ülkemizin yüksek menfaatini 
düşünmeliyiz: Dik durmalıyız ama doğru iletişim kurmalıyız. Samimiyet, cesaret ve bilgi ile 
demokratik reformları yaparsak, AB’den taleplerimizde daha güçlü oluruz. Ülkemizin lehine 
ve etkin bir müzakere stratejisi için Avrupalının “dilinden” ve bakış açısından anlamak 
gerek. Bu mümkün: Doğru ekiplerle, doğru yaklaşımla, Türkiye bunu gelecekte başarabilir!  

Saygılarımla, Av. Ece Güner Toprak. 


