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Sayın Cumhurbaşkanım,  Sayın Başbakanım,  
Değerli Başkanlar ve İŞAD üyeleri, Kıymetli misafirler,  
Hanımefendiler, Beyefendiler… 
 
TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
TÜRKONFED’in gözlemci üye derneklerinden Kıbrıs İşadamları Derneği’nin 11. 
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet 
duyuyorum. TÜRKONFED’in Türkiye ekonomisine ve kalkınmasına olduğu kadar, 
demokratik gelişimine de katkı sunmaya çalıştığını, buna yönelik çalışmaların içinde 
büyük bir heyecanla yer aldığını biliyorsunuz. Türkiye’de öncü bir iş dünyası örgütü 
olarak, bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarını azaltmak, kadınların sosyal ve iş 
hayatına katılımını artırmak, Türkiye’nin demokratikleşmesi, Avrupa Birliği üyeliği ve 
Kıbrıs sorununun çözümü noktasında net duruşlar sergiliyor ve bu süreçleri 
destekliyoruz.  
 
Ülke ve dünya olarak zor ve çetin bir yılı geride bırakıyoruz. Dünya üzerinde birçok 
ülkenin uzun yıllar boyunca yaşayacağı gündemi, bir yıl içine sığdırdık. Gelişmekte 
olan finans piyasalarında yaşanan dalgalanma, AB’nin kendi içinde yaşadığı 
sıkıntılar, Türkiye-AB ilişkilerinde artan gerginlik, komşularımızda yaşanan 
çatışmaların yarattığı istikrarsızlık, küresel terörün yarattığı vahşet ile son olarak 15 
Temmuz’da yaşadığımız hain darbe girişimi olağanüstü bir dönemden geçtiğimizi 
gösteriyor. Türkiye ekonomisi, hem yurt içi hem de bölgesel ve uluslararası 
gelişmelerden etkilenirken, haliyle iş dünyası olarak payımıza düşeni fazlasıyla 
alıyoruz. Bütün bu gelişmelere rağmen üretimden gelen gücümüzü, ülkemizin 
kalkınması, demokratikleşmesi, çağdaş bir hukuk devleti olması, huzur ve refahı için 
kullanmaya devam ediyoruz.  
 
Değerli üyeler; 
Türkiye’nin garantörlüğünde Kıbrıs’ta yaklaşık 48 yıldır sürdürülen görüşmelerin son 
turu bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Görüşmelerden bir uzlaşma çıkmadı 
ancak bu umutların tükenmesi anlamına gelmemeli. Siyaset, uzlaşma sanatıdır. 
Kıbrıslı Türkler, siyasetçisinden iş dünyası örgütlerine kadar görüşmelerdeki iyiniyetli 
ve özverili tavrını hep korumuş; çözüm yolunda ortak iradelerini “Evet” yönünde 
beyan etmiştir. Güney Kıbrıs Kesimi de müzakere dengelerine ve mantığına, uzlaşma 
kültürü çerçevesinde yaklaştığında çözüme hiç olmadığı kadar yakın olacağımız 
ortadadır.  
 
Bu konudaki değerlendirmelerime geçmeden önce Kıbrıs görüşmelerini de yakından 
ilgilendiren, Türkiye-AB ilişkilerine değinmek istiyorum. Türkiye’nin 50 yılı geçen AB 
ile ekonomik ve siyasi ilişkileri son yıllarda pek de iyi gitmiyor. Ülkemizin dış 
ticaretinde en önemli ortağı olan AB ile bugün geldiğimiz noktada ilişkilerin 
bozulmasının her iki tarafa da ağır maliyetleri olacaktır. Türkiye’nin AB yolculuğu 
sadece ekonomik alanda değil, sosyo-kültürel alandan eğitime kadar çok boyutlu 
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entegrasyonu beraberinde getirmiştir. Bu nedenle AB’ye tam üyelik hedefi 
TÜRKONFED olarak benimsediğimiz ve dile getirdiğimiz bir hedeftir.  
 
Ancak son dönemde karşılıklı açıklamalar ve alınan kararlar ile zaten 1 yıldır 
yürümeyen müzakere sürecinde yeni bir aşamaya girildi. Avrupa Parlamentosu (AP) 
tarafından geçtiğimiz hafta alınan ve hukuki bağlayıcılığı olmayan tavsiye kararı 
ihtiyaç duyulan, uzun vadeli stratejik vizyonu, yapıcı ve yaratıcı yaklaşımı 
yansıtmamaktadır. AP’nin kararı, 1963 yılından bugüne yürütülen ve 2005 yılında tam 
üyelik müzakerelerini başlatan, “çok sesli” ve “çok kültürlü” AB ruhuna uymamaktadır. 
Söz konusu karar ile benimsenen tutumun AB, Türkiye ve tüm Avrupa 
vatandaşlarının geleceği için doğru olmadığını, muhataplarımızla yaptığımız 
görüşmelerimizde sürekli vurguluyoruz. Son olarak dün AB-Türkiye Delegasyon 
Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile TÜRKONFED merkezimizde yaptığımız 
görüşmede Türkiye-AB ilişkileri konusundaki görüşlerimizi aktardık.  
  
Türkiye, AB yolunda kararlılıkla ilerleyen bir demokrasi ve ekonomi olmalıdır. Bu bir 
ulusal menfaat, uluslararası güç meselesidir. Türkiye aynı zamanda Asya, Orta Doğu 
ve Afrika gibi tüm dünya ile daha iyi ilişkiler geliştirebilmelidir. Bunlar, birbirini 
destekleyen süreçlerdir. Türk ekonomisinin küresel rekabet gücü, Türk ve AB 
halklarının huzur, refah ve kalkınması açısından müzakere sürecinin devamı 
elzemdir. Kararın her iki taraf kamuoyunda soğukkanlı ve hassasiyetle 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Verilen karar üyeliğin askıya alınması değil, AB 
mevzuatında bulunmayan “geçici olarak sürecin fiili durması” tavsiyesidir. Kararın 
hukuki bağlayıcılığı olmamakla beraber, son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında 
siyasi niteliğinin ağırlık bastığı anlaşılmaktadır.  
 

AB’ye, hassasiyetlerimizi anlamadıkları için kızmanın ve köprüleri atmanın zamanı 
değildir. Doğru bildiklerimizi bıkmadan anlatmak, doğru söylenenleri de ülkemizin 
demokratik ve ekonomik refahı için dikkate almak önemlidir. Karşılıklı ilişkilerimizin 
güven temelinde gelişmesi, sorunların, siyaset kanallarını açarak çözülmesi, her iki 
tarafında karşılıklı hassasiyetlere azami özen göstermesi sorunun çözümü yolunda 
atılacak en önemli adımdır. Türkiye, demokrasiden insan haklarına, hukukun 
üstünlüğünden basın özgürlüğüne ve yargı bağımsızlığına kadar uzanan, evrensel 
değerleri, ekonomik ve toplumsal olarak özgürlüklerin genişletilmesi noktasında 
geliştirmeye devam ettikçe, rotasını doğru belirleyecektir. Zira Türkiye’nin yönü hep 
AB olmuştur. AB’nin rotasının da Türkiye olması gerekmektedir. 
 
Değerli konuklar;  
Geçtiğimiz yıl TÜRKONFED yönetimi olarak ilk yurtdışı toplantımızı İŞAD’ın ev 
sahipliğinde Kıbrıs’ta çözüme destek vermek için gerçekleştirmiştik. O gün, siz 
değerli İŞAD üyelerine, “Büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki, artık Kıbrıs 
denildiğinde, akla sorunun değil, çözümün, barışın, istikrarın ve umudun geldiği 
günlerden geçiyoruz. Tarihsel zorluklarla dolu olan bu sorunun Birleşmiş Milletler 
himayesinde yapılan müzakereler ile bugün gelinen aşama, bizleri son derece 
heyecanlandırmaktadır” diyerek çözüm umudunu yeşertmek gerektiğini 
vurgulamıştık.  

http://www.turkonfed.org/
mailto:info@turkonfed.org


  

 

 
Refik Saydam Cad. Akarca Sk. No:41 Tepebaşı 34430 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye  www.turkonfed.org / info@turkonfed.org T+90 212 251 7300 / 

F+90 212 251 5877 

 

 
O günden bugüne sadece Kıbrıs’ta değil, Türkiye ve dünyada çok şey değişti. Bu 
değişimin hep birlikte tanıklığını yaptık. Sadece tanıklığını yapmakla kalmadık, 
ülkemizde ve Kıbrıs’ta siyasetçiler gibi iş dünyası olarak da büyük bedeller ödedik. 
Kuzey ve Güvey Kıbrıs halklarının huzur, refah, barış ve kalkınması için tüm tarafların 
sorunun çözümüne dört elle sarılması gerekmektedir. 48 yıldır devam eden 
müzakerelerin, artık çözüm yolunda nihayetlenmesinin zamanı gelmiştir. Bu sorunun 
çözümü için son kuşağın devrede olduğu bilinmelidir. Bize düşen en önemli 
sorumluluk, Ada’da iki toplumun çıkarlarını gözeten, iki toplumlu federal sisteme 
dayalı bir anlaşma yapılması yolunda her türlü desteği vermektir. Kuzey ve Güvey 
Kıbrıs halkları arasında kat edilen önemli aşamadan geri adım atılmamalıdır. 
 
TÜRKONFED olarak Ada’da yaşanacak barış ve çözüm sürecini destekliyoruz. İş 
dünyası olarak çözüm süreçlerine ekonominin ivme kattığını gözlemliyoruz. Her iki 
tarafın da çözüm yolunda ortak iradelerinin, yine STK’lar ve iş dünyası örgütlerinin de 
desteği ile sonuçlanacağına inanıyoruz. TÜRKONFED bünyesinde bulunan 24 bin 
100 iş insanının birikimini, tecrübesini, ekonomik gücünü arkamıza alarak Kıbrıs’ta 
çözümün, olağanüstü günler yaşadığımız böyle bir dönemde tüm dünyaya, barış 
adına verilecek ortak bir mesaj olacağına inanıyoruz. Ada’da çözüm, Kıbrıs’ın Avrupa 
Birliği içindeki gücünü arttıracak, Türkiye ve Yunanistan için de yeni fırsatlar 
yaratacaktır. Ekonomik krizler, bölgesel savaşlar ve küresel terör gibi pek çok 
sıkıntının yaşandığı böyle dönemlerde barışa ve çözüme hiç olmadığımız kadar 
ihtiyacımız var.  
 
Değerli misafirler;  
İsviçre’nin Mont Pelerin kentinde yapılan ikinci tur görüşmelerde sonuç alınamaması 
umutları azaltmamalıdır. Bugüne kadar her iki liderin gösterdiği özverili gayretlerle 
müzakerelerde gelinen yakınlaşmanın korunması için karşılıklı hassasiyetler dikkat 
etmek gerekmektedir. Tarafların yılsonuna kadar belirlenen hedeflere bağlı kalarak, 
mantıklı ve makul taleplerle tekrar çözüm masasına dönmesi, kısa sürede 5’li 
Zirve’nin toplanması, Kıbrıs’ta adil ve nihai çözüme doğru bizleri götürecektir. KKTC 
Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı’ya iyiniyetli açılımları ve çözüm yolunda 
gösterdiği irade için teşekkür ediyorum. Benzer bir yaklaşımı Güney Kıbrıs  
Liderinin de göstereceğine inanıyorum. Ada’da çözüm dışında başka bir 
seçeneğimizin olmadığı anlaşılmalıdır.  
 
TÜRKONFED olarak her zaman sizlerin yanında olacağımızı, barış ve ekonomik 
kalkınma için elimizden geleni, sonuna kadar yapacağımızı bilmenizi isteriz. Gerek 
Brüksel Temsilciğimiz vasıtasıyla gerekse de AB Komisyonu ve AP Başkanları ile 
yaptığımız birebir görüşmelerde Kıbrıs’ta çözümü samimiyetle isteyen tarafın Türk 
tarafı olduğunu ifade ediyoruz. Sorunun çözümü için aynı samimiyetin Kıbrıs Rum 
Kesimi tarafından da sergilenmesi gerektiğini ve AB’nin kurumlarıyla çözüm 
sürecinde gerekli motivasyonu sağlamasının önemine değiniyoruz. TÜRKONFED’in 
de üye olduğu, 12 milyon şirketi ve 65 milyon çalışanı temsil eden Avrupa’nın en 
büyük KOBİ yapılanmasına sahip çatı örgütü Avrupa KOBİ Birliği, UEAPME’deki 
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muhataplarımıza da anlatıyoruz. Kıbrıs halkları ile yeni bir dönem, yeni bir sayfa 
başlatmak için iş insanları olarak çözümün önünü açacak en önemli gücü elimizde 
bulunduruyoruz. İŞAD’ın sürece verdiği desteği önemsiyoruz. Aynı şekilde Güney 
Kıbrıs iş dünyası örgütlerinin de sürece etkin desteği, çözüm yolunda ivme 
yaratacaktır. Kıbrıs halklarının başarısı; terör, şiddet, ekonomik ve siyasi krizlerle 
sarsılan dünyaya, konuşarak çözülemeyecek hiç bir sorunun olmadığını çok iyi 
anlatacaklardır. Kıbrıs’ta çözüm, gerek bölgeyi gerekse de dünyayı önemli olumlu 
etkileri olacaktır.  
 
Kıbrıs’ta çözüm için verdiği destek ve İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak yaptığı 
özverili çalışmalardan dolayı Sayın Metin Şadi’ye ve şahsında YK teşekkür ediyorum. 
Genel Kurulla birlikte oluşacak yeni yönetim kuruluna ve yeni başkana da başarılar 
diliyorum. İŞAD bizim için önemli bir derneğimizdir. Yeni yönetimin, Kıbrıs halklarının 
birlikteliğinden doğacak ortak gelecek için üzerine düşen sorumlulukları başarıyla 
yerine getireceğine ve çözüm yolunda birleşmiş bir Kıbrıs için çalışacağına inancımız 
tamdır. 
 
İŞAD Genel Kurulu’nun Kıbrıs halkları kadar dünyaya da çözüm yolunda umut 
aşılamasını diliyorum.  
 
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.  
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