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TÜSİAD ve Boğaziçi Üniversitesi, “Kõbrõs’õn Avrupa Birliği Üyeliği” konulu bir konferans
düzenledi:

“Kõbrõs Sorunu Avrupa Birliği Genişleme Süreci
bağlamõnda ele alõnmalõ”
Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalõşmalarõ
Merkezi, “Kõbrõs’õn Avrupa Birliği Üyeliği” konulu uluslararasõ bir konferans düzenledi. Konferansõn
açõlõşõnda bir konuşma yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanõ Tuncay Özilhan, toplantõnõn adadaki
görüşmelerin sürmekte olduğu bir dönemde yapõldõğõna dikkat çekerek konferansõn taraflar için yararlõ
olacak yeni yaklaşõm ve fikirler üretmesini diledi.
Kõbrõs sorununun çözülmesini istemenin birkaç nedeni olduğunu belirten Özilhan bu nedenleri şöyle
sõraladõ:
Ada halkõ nihai ve uzun süreli bir barõşõn kurulmasõnõ ve yeni bir ortaklõk girişiminin başlatõlmasõnõ hak
etmektedir.
Kõbrõs sorununu çözmek ve Avrupa ile entegrasyon projesine katkõda bulunmak sorunun bütün taraflarõ
için bir görev ve zorunluluktur.
Kõbrõs sorununun çözümü aynõ zamanda Türkiye’nin AB Üyeliği süreci ile de yakõndan bağlantõlõdõr.
Aslõnda her iki konu birarada ilerlemek zorundadõr.
Tuncay Özilhan, güncel bir araştõrmadan hareketle adada -ikisi olumsuz, biri olumlu- üç olasõ çözümün
olduğuna dikkat çekerek, söz konusu senaryolarõ şöyle özetledi: “İkiye bölünmüş bir Kõbrõs’ta Güney
Kõbrõs’õn Avrupa Birliği’ne aday olmasõ durumunda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ciddi zarar
görecektir. AB, Kõbrõs’õ üyeliğe kabul etmezse, Yunanistan genişleme sürecini bloke edebilir.
Bütünleşmiş bir Kõbrõs’õn adaylõğõ ise bütün taraflarõn kazanacağõ olumlu bir sonuç olacaktõr.”
Özilhan, bu senaryoyu daha da ileri taşõyarak, AB-Türkiye ilişkilerinin yolunda ilerlemesi için Kõbrõs
sorununun çözümünün zorunlu olduğunu vurguladõ. Tuncay Özilhan konuşmasõnda AB–Türkiye
ilişkilerinde de gelişme sağlanmasõ gerektiğini belirterek AB ile ilişkileri değerlendirdi:
“Biz Türkiye’nin Ulusal Program’da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesi için neler yapmasõ
gerektiğinin farkõndayõz. Her fõrsatta görüşlerimizi, siyasi liberalizasyon ve demokratikleşme talebimizi
dile getiriyoruz. Ancak, aynõ zamanda, Avrupa Birliği’ne de Türkiye’ye karşõ çifte standart
uygulamamasõ konusunda çağrõda bulunuyoruz. Katõlõm ortaklõğõ sürecine bir sonraki aşamaya
yaklaştõğõmõz her seferde önümüze yeni bulunmuş bir engel konulmamasõnõ diliyoruz. Ekonomik
entegrasyonumuzu geliştirerek reform sürecimizi sürdürmemiz için gerekli fonlardan yararlanmak
istiyoruz.
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Avrupa Birliği’nin PKK ve DHKP-C’yi terör örgütleri listesine almasõnõ memnuniyetle karşõlõyoruz.
Ancak yine de Türkiye’nin tam üyeliği konusunda AB’nin daha fazla taahhütte bulunmasõ gerektiğini
düşünüyoruz. Türkiye, sonbahara kadar ölüm cezasõ ve gündemdeki diğer uyum konularõnda bir ilerleme
sağlarsa, bizler gibi kamuoyu da Katõlõm Ortaklõğõ görüşmelerinin başlangõcõ konusunda bir tarih
beklentisine girecektir.
Tuncay Özilhan, konuşmasõnda ayrõca Kõbrõs sorunun geri planõndaki Soğuk Savaş koşullarõnõn uzun sure
önce sona erdiğine dikkat çekerek Kõbrõs meselesinin bugün artõk Avrupa Birliği Genişleme Süreci
bağlamõnda ele alõnmasõ gerektiğini söyledi.
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