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Değerli Konuklar,
Türkiye’nin gündeminde son zamanlarda yoğun tartõşmalara neden olan AB üyeliği yolunda
Kõbrõs’õn geleceğinin ele alõnacağõ bu seminere hoşgeldiniz. Kõbrõs Üniversitesi’ne bu
toplantõyõ düzenlememizde bize sağladõğõ mekan için çok teşekkür ederiz.
1963’ten 2003’e geçen 40 yõlda Kõbrõs, Türk dõş politikasõnõn en önemli gündem
maddelerinden birini teşkil etmiştir. Adadaki Türk toplumunun 1963’ten itibaren çektiği acõlar
1974 harekatõyla son bulmuş ve ada 28 yõldõr süregelen barõş ortamõna kavuşmuştur.
Adaya barõş, Türkiye’nin uluslararasõ anlaşmalardan doğan haklarõnõ kullanmasõyla ve bu
uğurda siyasi, ekonomik ve askeri izolasyonu göze almasõyla gelmiştir. Türkiye’nin bu
konudaki tüm tezlerine rağmen 1974’ten sonra adada oluşan fiili durum uluslararasõ hukuk
tarafõndan tanõnmamõş, ve daha da kötüsü Kõbrõs Türkleri, gerek uluslararasõ ambargo
neticesinde gerekse ekonomi politikalarõnõn yanlõş uygulanmasõ sonucunda, arzu edilen refah
düzeyine kavuşamamõşlardõr.
Ekonomik açõdan Türkiye’ye bağõmlõ bir görüntü çizen ve Güneyle arasõndaki farkõn –dõş
faktörlerin de etkisiyle- gün geçtikçe açõldõğõ Kuzey Kõbrõs’õn ikili görüşmelerdeki pozisyonu
ister istemez zayõflamõştõr. 1974 harekatõndan sonra geçen süre içerisinde toplumlararasõ
görüşmelerde masaya plan, fikirler dizisi, çerçeve antlaşmasõ adõyla bir çok öneri getirilse de
gerek Rum, gerekse Türk tarafõnõn farklõ hassasiyetleri bir çözüme ulaşõlmasõnõ engellemiştir.
Güney Kõbrõs’õn Avrupa Birliği’ne tam üyelik müracaatõ Kõbrõs sorunun gelişiminde önemli
bir dönüm noktasõ olmuştur. Kabul etmek gerekir ki, her ne kadar AB Kõbrõs politikasõnõ
tarihsel gerçekler ve hukuki verilerden yola çõkarak oluşturmaktan kaçõnsa da, Avrupa
Birliği’ne tam üyelik vizyonu hem Kuzey hem de Güney için sorunun çözümü konusunda bir
motivasyon kaynağõ olmuştur. Doğrudan görüşmeler hõz kazanmõş, Türk tarafõ, en az Rum
tarafõ kadar çözüme taraftar olduğunu doğrudan görüşmelere başlama önerisiyle ve
görüşmelerdeki aktif ve yapõcõ tutumuyla kanõtlamõştõr.
2002 yõlõnõn sonuna geldiğimizde şimdiye kadarki en kapsamlõ çözüm önerisi Birleşmiş
Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafõndan, doğrudan görüşmelerde oluşan fikirler
õşõğõnda hazõrlanõp taraflara iletilmiştir. Annan çözüm planõ, uzunca bir süredir nihai ve kalõcõ
barõşõn kurulmasõnõ bekleyen ada halkõ için önemli bir fõrsattõr. Taraflarõn öneriyi adada kalõcõ
bir çözüme ulaşõlmasõ için önemli bir fõrsat olduğu anlayõşõnõ benimseyerek, hassasiyet ve
dikkatle değerlendirmeleri gerekmektedir.
Annan çözüm planõ, nihai planda, bir öneridir. Uçaksavar silahlarõnõn menziline kadar
detaylara girse de, iki tarafõn anlaşmasõna temel olabilecek bir barõş teklifidir. Dünyada hiçbir
barõş antlaşmasõ yoktur ki, karşõlõklõ tavizler verilmeden imzalanabilsin. Ve karşõt iki tarafõn
bir antlaşmanõn imzalayõcõlarõ olduğu bir ortamda, dünyada hiçbir antlaşma yoktur ki, bir
tarafõn isteklerini yüzde yüz karşõlayabilsin. Unutulmamasõ gerekir ki, Büyük Zafer’den sonra
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu antlaşmasõ olan Lozan Barõş Antlaşmasõ karşõlõklõ
tavizler, ve bazõ büyük sorunlarõn ileriye bõrakõlmasõyla imzalanabilmiştir.

Türkiye’nin öncelikli ulusal çõkarõ, istikrarlõ ekonomik büyüme ve refah düzeyinin arttõrõlmasõ
doğrultusunda AB üyeliği hedefini bir an önce gerçekleştirmektir. Kõbrõs konusunda
çözümsüzlüğün, Türkiye-AB ilişkilerinde ve Türkiye’nin tam üyelik perspektifinde aksamaya
yol açmasõnõn tarihi ve toplumsal sorumluluğu çok ağõr olacaktõr.
Kõbrõs sorunun girdiği bu tarihi dönemeçte, TÜSİAD olarak üzerimize düşen görevi yerine
getirdiğimize inanõyoruz. TÜSİAD 1998 yõlõnda KKTC’yi ziyaret etmiş, Kõbrõs Sanayicileri
ve İşadamlarõ Derneği ile birlikte hazõrladõğõ “KKTC Ekonomisi: Sorunlar ve Çözüm
Önerileri” başlõklõ raporla, KKTC ekonomisinin yeniden yapõlandõrõlmasõna ilişkin önerileri
aynõ yõlõn Temmuz ayõnda kamuoyuna sunmuştur. TÜSİAD, Türkiye SİAD Platformu’nun da
üyesi olan KKTC İŞAD ile KKTC özel sektörünün gelişmesi ve ekonomideki etkinliğinin
artõrõlmasõna yönelik işbirliğini sürdürmektedir. Kasõm 2001’den itibaren TÜSİAD basõn
açõklamalarõyla Kõbrõs konusundaki görüşlerini tüm samimiyetiyle kamuoyuyla paylaşmõştõr.
TÜSİAD’õn yayõn organõ olan Görüş dergisinin Şubat-Mart 2002 sayõsõnõn tümü Kõbrõs
sorunun her yönüyle incelenmesine ayrõlmõştõr.
Bugün geldiğimiz noktada, ne yazõk ki, duygu ve düşüncelerin birbirine karõştõğõnõ
görmekteyiz. 1974 öncesinin acõ hatõralarõ, adanõn kanla yazõlmõş geçmişinden kaynaklanan
korkular, soruna rasyonel çözüm arayõşlarõyla yan yana varlõklarõnõ sürdürmektedirler. Ada
halkõ kalõcõ ve adil bir çözümü ve yeni bir ortaklõk girişimini hak etmektedir. Bu gerçekten
hareketle akl-õ selimi hakim kõlmak ve Türk toplumu içindeki tüm kutuplaşmalarõ önlemek
amacõyla, içinde birçok olumlu noktalar barõndõran Annan çözüm planõnõn sükunetle
tartõşõlmasõnõn tek çözüm yolu olduğunu düşünüyoruz. Kõbrõs’ta sağlanacak adil ve kalõcõ bir
çözümün hem Türkiye, hem de Kõbrõs Türk halkõ için de yeni olanaklar sunacağõna ve
geleceğe daha güvenli bakmamõzõ sağlayacağõna inanõyoruz. AB üyesi Türkiye ve Birleşik
Kõbrõs’õn Doğu Akdeniz’de bir barõş ve huzur bölgesi oluşturacağõna, yüzyõllar boyunca yan
yana yaşamayõ başarmõş iki toplumun 21. yüzyõlda yeni bir birliktelik oluşturabileceklerine
olan ümidimizi korumak istiyoruz.
Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygõlar sunarõm.

