
B Komisyonu'nun Sanayi ve ‹flletmelerden Sorumlu Baflkan Yard›mc›s› Günter
Verheugen ve Geniflleme Genel Müdürü Michael Leigh ile görüflen ABC Dönem
Baflkan› ve TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda

temaslar› hakk›nda bilgi verdi. Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye-AB iliflkilerinin 1960'larda ekonomi
eksenli bafllam›fl olmas›na ra¤men son dönemde siyasi meselelere çok fazla odaklan›ld›¤›n›
belirterek, tekrar ekonomiye a¤›rl›k verilmesi yolunda uzun süredir seslendirdikleri görü-
flün bugün hem AB'de hem Türkiye'de a¤›rl›k kazand›¤›n› görmekten mutluluk duydu¤u-
nu anlatt›. 

AB KOM‹SYONU’NDA OLUMLU HAVA 

ABC Dönem Baflkan› ve TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Özellikle dünyada
kriz yafland›¤› bir dönemde Türkiye ve AB daha çok ekonomi konuflmal›. Zaten bu iliflki-
nin bafllang›c› ekonomiydi. A¤açlara bakarken orman› gözden kaç›r›yoruz. Bugünkü te-
maslar›mda AB Komisyonu'nun da bizimle ayn› çizgiye geldi¤ini görmekten memnun ol-
dum” diye konufltu. 

Verheugen ve Leigh'le görüflmelerinde siyasi konulara girmeden vize sorunu, AB'nin
üçüncü ülkelerle imzalad›¤› serbest ticaret anlaflmalar› ve nakliye kotalar›n› ele ald›klar›n›
aktaran Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye'ye karfl› haks›z rekabet yaratan bu sorunlar›n “yeniden ele
al›nmas› ihtiyac›n›n AB taraf›nca da kabul edildi¤ini gözlemledi¤ini ve Brüksel seyahatin-
den umutlu döndü¤ünü” ifade etti. 

Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye ile müzakerelerin bafllat›lmas›n› öneren o dönemde ge-
niflleme komiseri olan Verheugen'in “Bunun ne kadar isabetli bir karar oldu¤unu her ge-
çen gün daha iyi anlad›¤›n›” dile getirdi¤ini aktard›. Hisarc›kl›o¤lu'nun verdi¤i bilgiye gö-
re görüflmede Verheugen, “Türkiye'nin AB üyeli¤i Türkiye'den daha çok AB için önemi-
dir. Müzakereler kesinlikle Türkiye'nin kat›l›m› için yap›lmaktad›r. AB'de hiç kimse Türki-
ye'yi d›flar›da b›rakma cesareti gösteremeyecektir” diye konufltu. 

TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, Verheugen'in AB'nin ekonomi ve sanayi politikalar›n-
da Türkiye'yi de dikkate almas› gerekti¤i görüflünü paylaflt›¤›n› ve bu amaçla bu y›l içinde
iki kez Türkiye'yi ziyaret edece¤ini duyurdu. 

KIBRIS'TA DÖRTLÜ Z‹RVE 

Hisarc›kl›o¤lu, önümüzdeki ay K›br›s'ta Ledra Palas'ta gerçeklefltirilecek dörtlü zirve
konusunda, flunlar› söyledi: “‹lk kez burada aç›kl›yorum. ‹ki hafta önceki Balkan Odalar
Birli¤i zirvesinde Avrupa Odalar Birli¤i (Eurochambres) bünyesinde de beraber görev yap-
t›¤›m›z Yunanl› meslektafl›ma iletti¤im öneriye olumlu cevap ald›m. Yunanistan, Kuzey

K›br›s ve Güney K›br›s odalar birlikleriyle 23 May›s'ta
K›br›s'ta ayn› masa etraf›nda toplanarak neler yapabi-
lece¤imizi görüflece¤iz. Bu inisiyatifimizi AB Komis-
yonu da heyecanla karfl›lad›. Burada amac›m›z sorun-
lar› ifl adamlar› olarak konuflmak. Daha önce herkes
birbirine mesaj gönderiyordu. fiimdi ilk kez ayn› ma-
sa etraf›nda konuflaca¤›z.” 

Hisarc›kl›o¤lu, bu öneriyi iki y›l önce de Yunanl›
meslektafl›na iletti¤ini fakat olumlu cevap alamad›¤›n›
anlatarak, bugünkü gelinen noktada güven art›r›c› ön-
lemlerin etkili oldu¤unu sözlerine ekledi.
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TOBB, Yunanistan, Kuzey
K›br›s ve Güney K›br›s
Odalar›n› Bir Araya Getirecek 

TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, 26 martta yap›lan Balkan Odalar Birli¤i (Association of Balkan
Chambers-ABC) zirvesinde Yunanl› meslektafl›na iletti¤i öneriden olumlu karfl›l›k ald›¤›n› belirterek,
“Yunanistan, Kuzey K›br›s ve Güney K›br›s Odalar Birli¤i ile 23 May›s'ta K›br›s'ta ayn› masa etraf›nda
toplanarak, çözüm için neler yapabilece¤imizi görüflece¤iz” dedi

HABER

TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve AB Komisyonu'nun
Sanayi ve ‹flletmelerden Sorumlu Baflkan Yard›mc›s› Günter
Verheugen.


