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Değerli konuklar, sevgili dostlar Kalimerhaba.
Hepinizi, TÜSİAD adõna saygõyla selamlõyorum. Avrupa Komisyonu’nun İlerleme
Raporu’nun ve müzakerelerin başlamasõ yönündeki olumlu tavsiyesinin ardõndan,
adaya gelerek sizinle bazõ düşüncelerimizi paylaşmak istedik.
Türkiye’nin üyeliği konusunda bir hedef tarihin belirtilmemiş olmasõna ve verilmiş
sözlerin aksine, raporda Türkiye’ye tam anlamõyla diğer adaylar gibi
yaklaşõlmayacağõnõn ima edilmesine rağmen, genelde Rapor’dan ve tavsiyeden
memnunuz. Komisyonun hazõrladõğõ raporlardan, Türkiye’nin üyeliğinin etkisiyle
ilgili olanõnõ özellikle ilginç ve analitik açõdan sağlam yapõlõ buluyoruz. Etki
Raporu’nun son tahlilde verdiği mesaj, uzun vadede Türkiye’nin AB açõsõndan bir
kazanç olacağõdõr.
Biz bu konuda hayli emek sarfettik. Bundan sonra da, Konsey’in doğru kararõ
vermesi, 2005 yõlõnõn ilk altõ ayõnda müzakerelerin başlayacağõnõ açõklamasõ için
çabalarõmõzõ sürdüreceğiz. Bu manzarada Kõbrõs konusunda süregiden çõkmaz,
tutulmayan sözlerin yarattõğõ moral bozukluğu ve Kõbrõslõ Türkler’in maruz bõrakõldõğõ
tecrit konumu bizi rahatsõz eden en önemli öğelerdir.
Annan Planõ için yapõlan referandumun öncesinde, olumlu bir sonuç alõnmasõ
yönünde epey gayret sarfettik. Tüm taraflar açõsõndan adil ve hakkaniyete uygun bir
sonuca varõlmasõ için benzersiz ve cesur kararlar alan Türkiye hükümetine koşulsuz
destek verdik. Kuzey’li işadamlarõ ve Güney’deki dostlarõmõzõn bazõlarõ da olumlu oy
çõkmasõ için çaba harcadõlar.
Sonucu hepiniz biliyorsunuz. Kõbrõs Rumlarõ’nõn siyaset sõnõfõ bu tarihsel fõrsatõ
anlamayarak, korkunun mantõk ve hakkaniyeti yenmesine çanak tuttular. Bu talihsiz
sonuç bizim açõmõzdan, Kõbrõs Rum seçmenlerinin pratikte adanõn birleşmesini
engelledikleri anlamõna geliyordu. Bize göre bu, uzun zamandõr süren problem
açõsõndan en istenmeyen sonuçtu.
Başbakan Mehmet Ali Talat’õn liderliğindeki Kõbrõs Türkleri’nin, Kuzeyi güçlü bir
çözüm iradesiyle pazarlõk masasõna getirmeleri de, bizce övgüye değerdi. Bu şekilde
Kõbrõs Türkleri, adanõn uzun vadeli barõş ve istikrarõ için kõsa vadedeki sõkõntõlarõ
taşõyabileceklerini de göstermiş oldular.
Pratik sonuçlarõ açõsõndan bu çabalar, Kõbrõs Türklerine elle tutulur bir yarar
getirmedi. Güney, tüm adayõ temsil iddiasõ zedelenmeden AB’ye üye oldu. Maalesef
AB de Türk tarafõnõn tecrit edilmişliğini kõrmak için verdiği sözleri tutmadõ veya
tutamadõ. Belki de Birleşmiş Milletler, tarihinde ilk kez, Genel Sekreter’in raporu,
Güvenlik Konseyi’nde oylanmadõ. Bu durumu da çok rahatsõz edici bulduğumuzu
belirtmek zorundayõm.
İnsanlarõn, mallarõn ve hizmetlerin Kuzey ve Güney arasõnda dolaşõmõnõ düzenleyen
Yeşil Hat Tüzüğü yetersiz kaldõ. Türk tarafõ halen dünyayla doğrudan ticaret
yapamõyor. Kõbrõslõ Türkler işlerini yapabilmek için hala Güney’e gitmek zorunda
kalõyorlar.
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Eğitim kurumlarõ üzerindeki ambargo ve dünyayla doğrudan temasõ engelleyen
koşullar sürüyor. Kõbrõs Rum hükümeti IATA’nõn onayõnõ da gerektiren, Ercan
havalimanõnõn uluslararasõ uçuşlara açõlmasõna itiraz ediyor. Kullanõmõna yönelik
kõsõtlar nedeniyle Komisyon’un Türk tarafõ için ayõrdõğõ 259 milyon Euroda bloke
edilmiş durumda.
Günlük yaşamlarõnda tecrit edilmişliklerini sona erdirecek elle tutulur bir düzelme
yaşamayan Kõbrõslõ Türkler’in ciddi bir hayal kõrõklõğõna uğradõklarõ açõktõr. Bundan
derin bir üzüntü duyuyoruz. AB’nin bu açmazdan çõkabilmek için verdiği sözlerin
lafzõna ve ruhuna uygun makul bazõ önlemler geliştirememiş olmasõ karşõsõnda da en
hafifinden şaşkõnlõk içindeyiz.
Sorunun çözüme kavuşmasõna ciddi katkõda bulunmuş olan Kuzey’in AB ile gümrük
birliğinden dõşlanmõş olmasõ, adanõn her iki tarafõndaki iş dünyasõ açõsõndan önemli
bir engeldir. Halbuki bu iki camianõn gerçek bir uzlaşmanõn ve barõşõn mimarõ
olabilmeleri mümkündü.
Değerli dostlarõmõz referandum sonrasõnda yaşanan sorunlar üzerinde uzun uzadõya
durmak istemiyorum. Başkan Papadopulos’un son dönemdeki bazõ sözlerine cevap
vermeyi de arzu etmiyorum. Bence kendisi geçen Nisan ayõnda Evet yanlõsõ bir tutum
alsaydõ kendi halkõna büyük bir hizmet vermiş olacaktõ.
Bundan böyle geleceğe bakmak, adanõn bütününde hayatõn barõş ve refah içinde
sürmesi için var olan koşullarõ nasõl daha iyi hale getirebiliriz diye düşünmek
zorundayõz. Annan Planõ bize benzersiz bir fõrsat verdi. Adayõ birleştirip toprak ve
mülkiyet konularõndaki karmaşõk meseleleri çözebilirdik. Her şeye rağmen elimizde
hala bir açõlõm fõrsatõ var. Bize düşen de siyasi goller atmaya çalõşmak değil;
bu çerçeve içinde daha iyiyi hazõrlamaktõr. Başkan Papadopulos AB içindeki
pozisyonunu kötüye kullanmamalõ, bunun yerine adayõ daha ileriye götürecek yapõcõ
bir diyaloğun başlatõlmasõna çalõşmalõdõr.
Bu bağlamda, geçen hafta İstanbul’da yapõlmasõ planlanan, AB ile 57 üyeli İslam
Konferansõ Örgütü’nü bir araya getirecek ortak forumun iptalini örnek olay olarak
dikkatinize sunarõm. AB dönem başkanõnõn, Rum tarafõnõn õsrarlarõ üzerine,
konferansa gözlemci olarak katõlacak Kõbrõslõ Türklerin Annan Planõ’ndaki adlarõyla
yani Kõbrõs Türk devleti olarak davetini gerekçe gösterip üyelerden katõlmamalarõnõ
talep etmesi, bu iptalin nedeniydi. Uygarlõklar arasõnda diyaloğa en çok ihtiyaç
duyulan bir dönemde, böyle bir fõrsatõn kaçõrõlmõş olmasõnõ, derin bir üzüntüyle
karşõladõk.
Yaklaşõk bir hafta önce, Türkiye, AB’ye yönelik yükümlülüklerinin bir parçasõ olarak,
Kõbrõs ile de gümrük birliği antlaşmasõnõ yürürlüğe soktu. Kõbrõslõ Türklere yönelik
ekonomik karantinanõn kalkmasõnõn, bu adõmõ, daha anlamlõ kõlacağõnõ eklememe ise
herhalde gerek yoktur.
Geçtiğimiz yõl içinde, Türkiye’nin, Kõbrõs sorununu Genel Sekreter Annan’õn çizdiği
çerçeve içinde çözmek için bir hayli gayret gösterdiğine inanõyoruz. Bu çerçeve, aynõ
zamanda, AB Konseyi’nin de desteklediği ve benimsediği bir çerçeveydi.
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Güneydeki partnerimiz OEB ve Kuzey’deki ortağõmõz İŞAD’õn inisiyatifi ele alarak,
serbest ticaret ve liberal ekonomi ilkeleri õşõğõnda bir çözümü gündeme getirmeleri en
büyük beklentimiz. Bunun, daha özgürlükçü, hasmane olmayan bir siyasi ve
diplomatik iklimi adada hakim kõlacağõnõ da düşünüyoruz. TÜSİAD olarak bu türden
girişimlere hep destek verdik.
Bundan sonra gündemimizde İŞAD ile birlikte Kõbrõs’õn güneyindeki partnerimizi
yani OEB’yi ziyaret etmek var. Bu ziyaretin de adada herkesin ekonomik işbirliğinin
getireceği avantajlarõ görebilmesine yol açacağõna inanõyoruz.
Hepinize saygõlarõmõ sunar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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