HABER
TOBB BAﬁKANI M. R‹FAT H‹SARCIKLIO⁄LU:

“Kat›l›m sürecinde en kârl›
ç›kan Türk insan› olacak”
TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Kayseri Sanayi Odas›'nda gerçekleﬂtirilen
“AB Kat›l›m Sürecinde Türkiye Ekonomisi ve Sanayi Politikas›” panelinde yapt›¤›
konuﬂmada, AB kat›l›m süreci ekseninde Türkiye ekonomisini de¤erlendirdi.
AB'nin Türkiye için bir medeniyet projesi oldu¤unu belirten Hisarc›kl›o¤lu, kat›l›m
sürecinden en kârl› ç›kan›n Türk insan› olaca¤›n› ifade etti.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB), Kayseri Sanayi Odas› (KAYSO),
Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i ve Türkiye Ekonomi Politikalar› Araﬂt›rma
Vakf›’n›n (TEPAV) iﬂbirli¤inde 14 A¤ustos’ta “Ortak Gelece¤imiz Avrupa
Birli¤i” konulu bir panel düzenlendi. “Türkiye’nin AB Kat›l›m Sürecinde
Türkiye Ekonomisi ve Sanayi Politikas›” alt baﬂl›¤›nda yap›lan panele Devlet Bakan› ve
Baﬂmüzakereci Egemen Ba¤›ﬂ, TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, HAK-‹ﬁ Baﬂkan› Salim Uslu ve TÜRK-‹ﬁ Baﬂkan› Mustafa Kumlu’nun yan› s›ra panelist ve sanayiciler kat›ld›.
TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu panelde yapt›¤› konuﬂmada, AB süreciyle ilgili bilgi vermek amac›yla düzenlenen bu tip toplant›lar› hep desteklediklerini vur-
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gulad›. Türkiye’nin dünyadaki en zengin 17 ekonomi aras›nda yer ald›¤›n›, AB sürecinde sivil
toplum örgütleriyle yap›lan iﬂbirli¤inin oldukça
önemli oldu¤unu, Baﬂmüzakereci Egemen Ba¤›ﬂ’›n bu konuda oldukça aç›k ve baﬂar›l› oldu¤unu ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, “Kriz geçici, rekabet kal›c›d›r” dedi.
TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, konuﬂmas›nda AB’ye imtiyazl› ortakl›k teklifinin ahlaki olmad›¤›n›, Türkiye’nin 130 milyar dolar
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olan y›ll›k ihracat›n›n yüzde 92’sinin sanayi ürünü
oldu¤unu ifade ederek ﬂunlar› söyledi: “Bizim
AB’nin pazar› olaca¤›m›z korkular› do¤ru de¤ildir. Biz üretti¤imizi kime sataca¤›z, paran›n oldu¤u pazara yani AB’ye sataca¤›z. Türkiye 25 y›l önce 3 milyar dolar ihracat yaparken, bunun yüzde
92’si tar›m ürünü idi. ﬁimdi 130 milyar dolar›n
yüzde 92’si sanayi ürünü. 25 y›lda bak›n nereden
nereye geldik. Bu müthiﬂ bir baﬂar› hikâyesi.”
TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, giriﬂimcilik konusunda da Almanya’da marka haline gelen Türk
dönerini örnek vererek, “Y›llar önce Almanya’ya
hiçbir varl›¤› olmadan giden Türk giriﬂimciler,
döneri keﬂfederek Almanlara sundu. Oradaki insanlar›n damak tad›n› de¤iﬂtirdiler. ﬁimdi yüz dolay›nda döner üreten fabrika var. ﬁimdi ayn› giriﬂimci döneri ‹talya’ya da götürmeye baﬂlam›ﬂ.
Türklerin giriﬂimcili¤ine güzel bir örnek. Bizim
önümüzü aç›n, biz koﬂmak istiyoruz. Biz AB sürecini 150 y›l önce baﬂlatm›ﬂ›z. Bugün için rakiplerimiz, yar›n ortak olacaklar›m›z bize dünya kurallar›nda geçerli olmayan baz› kurallar› uygulamak istiyorlar. 2004 y›l›nda biz anlaﬂmaya imza
atm›ﬂ›z, tam üyelik müzakerelerini baﬂlatm›ﬂ›z.
ﬁimdi imtiyazl› ortakl›k diyorlar. Mallar›n dolaﬂ›m› serbest diyorlar, sonra kamyona kota koyuyorlar. Nerede kald› serbestlik. Biz bunu kabul edemeyiz” diye konuﬂtu.

DEVLET BAKANI VE BAﬁMÜZAKEREC‹
EGEMEN BA⁄Iﬁ
Devlet Bakan› ve Baﬂmüzakereci Egemen Ba¤›ﬂ, Türkiye’de AB sürecinin sadece beﬂ y›ld›zl›
otellerde birtak›m elit çevreler taraf›ndan tart›ﬂ›lan
bir konu olmaktan ç›kt›¤›n› söyledi.
AB projesinin art›k Kayseri’de de, Yozgat’ta
da, Siirt’te de, Artvin’de de, Edirne’de de tart›ﬂ›lan, konuﬂulan bir konu oldu¤unu, AB fonlar›n›n
Türkiye’nin 81 ilinde bir ﬂekilde de¤erlendirildi¤i
bir döneme girildi¤ini ifade eden Ba¤›ﬂ, ﬂöyle devam etti:
“Bugün Türkiye’nin çok farkl› yerlerinde AB
fonlar› ile altyap› çal›ﬂmalar› yap›l›yor. Özürlü vatandaﬂlar›m›z›n topluma kazand›r›lmas›, gençlerin, kad›nlar›n ekonomide daha fazla yer edinebilmesi için projeler geliﬂtiriliyor, e¤itim çal›ﬂmalar›
yap›l›yor. Bunlar sadece büyük ﬂehirlerimizde de¤il, Türkiye’nin dört bir yan›nda yap›l›yor. Bu da
AB projesinin art›k Türkiye’nin tamam›n›n ortak
heyecan› haline geldi¤ini gösteriyor. Art›k, kad›n›yla erke¤iyle, genciyle yaﬂl›s›yla, askeriyle siviliyle, Kürdüyle Türküyle, Çerkeziyle Boﬂna¤›yla,
Alevisiyle Sünnisiyle, Müslüman› ile Müslüman
olmayan›yla ülkenin bütün vatandaﬂlar›n›n ortak
heyecan› haline gelmiﬂ bir projeden bahsediyo-

Kayseri Sanayi Odas› Meclis Baﬂkan› Nureddin Okandan, Bakan Egemen Ba¤›ﬂ’a üzerinde odan›n
amblemi bulunan çini tabak hediye etti.

rum. Gerçekten de AB projesini bir Anadolu projesi haline getirmiﬂ bulunmaktay›z.
Bunda da TOBB’un bize verdi¤i çok önemli destek oldu, odalar›m›z›n, sendikalar›m›z›n verdi¤i destek oldu.”

BA⁄Iﬁ: “TÜRK‹YE BÖLGEN‹N ‹LHAM KAYNA⁄I OLDU”
KOB‹’lerin ekonominin temel itici gücü oldu¤unu vurgulayan Baﬂmüzakereci
Egemen Ba¤›ﬂ, küçük ve orta boy iﬂletmelerin (KOB‹) rekabet gücünün geliﬂtirilmesinin Türkiye’nin ekonomisi için öncelikli alanlardan biri oldu¤unu kaydetti. Ba¤›ﬂ,
KOB‹’lerin ele al›nd›¤› “‹ﬂletmeler ve Sanayi Politikalar›” fas›l›n›n müzakerelerinin
2007’nin mart ay›nda aç›ld›¤›n› an›msatarak, bununla yak›ndan ilgili olan vergilendirme fasl›n›n da geçen ay birtak›m zorluklara ra¤men aç›ld›¤›n› anlatt›. AB’ye kat›l›m
öncesi yap›lan mali yard›m›n Türk sanayi ve ekonomisini üyelik sürecine haz›rlayan
önemli bir araç oldu¤unu dile getiren Ba¤›ﬂ, ﬂunlar› söyledi:
“AB mali yard›m kapsam›nda iﬂletmelere fon sa¤laman›n yan› s›ra, en iyi uygulamalar›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›na, ilgili taraflar›n AB ülkelerindeki muhataplar›yla iliﬂkilerin
geliﬂtirilmesine imkân sa¤lanm›ﬂt›r. TOBB’un yapt›¤› bir eﬂleﬂme projesi var ki, ben
burada özellikle vurgulamak istiyorum, bugün Türkiye’nin Hakkârisi’ni Liverpool ile
Van’› Barcelona ile eﬂleﬂtirebilen bir projedir. Bunlar Türkiye’de yeni bir anlay›ﬂ›n ortaya ç›kt›¤›n› göstermektedir ve kat›l›m öncesi mali yard›mlar çerçevesinde KOB‹’lerimiz gerek dolayl› gerekse direkt olarak birçok katk›lar kazanmaktad›r. Bu projeler
çerçevesinde iﬂletmelere yönelik hibe ve kredi destekleri, iﬂ geliﬂtirme merkezleri ki iﬂte burada AB‹GEM’in çal›ﬂmalar›n› görüyorsunuz. Suriye bile bu konuda Türkiye’den destek istiyor, buna benzer çal›ﬂmalar yapmak istiyor. Art›k, Türkiye bölgesinde de gerçekten ilham kayna¤› haline gelmiﬂ bulunmaktad›r.”

BA⁄Iﬁ: “SEND‹KA YASASI ‹Ç‹N ORTAK NOKTADA BULUﬁUN”
Türk özel sektörünün Türkiye’nin en önemli kozu oldu¤una dikkati çeken Ba¤›ﬂ,
AB sürecinde özel sektör, sendikalar, sivil toplum kuruluﬂlar›, medya, akademi dünyas› ile el ele vererek bu süreci yürütmek isteklerini dile getirerek “Çünkü, AB süreci hepimizin ortak süreci. Türkiye’de ortak veya çok farkl› endiﬂeleri olan kesimler AB sürecinde bir ortak huzura kavuﬂabiliyor. Farkl› endiﬂeleriniz olabilir, yar›nlarla ilgili farkl› çekinceleriniz olabilir, herkesin ürktü¤ü bir konu olabilir ama ﬂu bir gerçek ki, AB
sürecinde her ﬂeyin standard› belli. Bugün AB üyesi olan 27 ülkeye bakt›¤›m›z zaman
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TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ekonomik krizin geçici, sanayi ve ekonomideki rekabetin ise
kal›c› oldu¤unu söyledi.

hiçbiri bölünmemiﬂ, parçalanmam›ﬂ. Tam aksine hepsi AB’ye üyelik müzakereleri sürecinde güçlenmiﬂler, hem ekonomileri güçlenmiﬂ hem bireysel haklar› güçlenmiﬂ
hem demokratik standartlar› yükselmiﬂ hem iﬂçi haklar› yükselmiﬂ, hem iﬂverenin haklar› garanti alt›na al›nm›ﬂ. Türkiye’de de art›k birtak›m düzenlemeleri yapmaya baﬂlad›k” dedi.
Ba¤›ﬂ, baz› fas›llar›n üzerinde baz› ülkelerin koydu¤u siyasi ambargolar, vetolar
bulundu¤unu ifade ederek, ﬂöyle devam etti: “Siyasi engellemelerin olmad›¤› fas›llardan bir tanesi sosyal politikalar ve istihdamd›r. Bu fasl›n aç›l›ﬂ kriterlerinden biri sendikalar yasas›n›n de¤iﬂmesidir. Bugün Türkiye’deki sendika yasas›, çal›ﬂma koﬂullar›
Avrupa standartlar›n›n çok gerisindedir, ama sendika yasas› ne iﬂçimizin hakk›n› korumaktad›r ne iﬂveren aç›s›ndan çok güvence vericidir. De¤iﬂtirirken iki taraf›n da kazan›mlar› olabilece¤i gibi iki taraf›n da özveride bulunmas› gerekir.”
Ba¤›ﬂ, AB’den 45 y›l müzakere tarihi dahi alamazken, partilerinin iktidara gelmesinden sonra ortaya koyduklar› reform kararl›l›¤› nedeniyle iki y›l içinde müzakere tarihi ald›klar›n› belirterek, ﬂöyle dedi: “Oradaki t›ls›m, iktidar› ile muhalefeti ile Meclis’te el ele verip reform kanunlar›n› geçirmiﬂ olmam›zd›r. Biz, 45 y›l boyunca eline
koz verdi¤imiz Avrupal›lar›n elinden kozlar› ald›k. Reformlar› geçirerek önlerinde bahane b›rakmad›k. AB, Türkiye’ye müzakere tarihi vermek zorunda kald›. Bundan sonraki süreçte de e¤er Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecinin h›zlanmas›n› istiyorsak,
Meclis’te yine hep birlikte çal›ﬂmak durumunday›z. Biz muhalefetle iﬂbirli¤i yapmak
konusunda kararl›y›z. Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde Türkiye’nin huzuru
için, kalk›nmas› için, daha ayd›nl›k, daha ça¤daﬂ yar›nlara kavuﬂabilmesi için Meclis’te
hep birlikte yine reform yasalar›n› beraber geçirebiliriz.”

sürecinin ülkemiz için önem taﬂ›d›¤›na dikkat çeken Boydak, Türkiye’nin bundan sonra ar-ge ve
inovatif yat›r›mlar›n üzerinde durmas› gerekti¤ini
de sözlerine ekledi.
Kayseri Ticaret Odas› (KTO) Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Hasan Ali Kilci ise Türkiye’nin AB ile bütünleﬂen bir hedefinin oldu¤unu, 480 milyon nüfusu olan AB’nin ABD’den sonra ikinci büyük güç
haline geldi¤ini belirtti. Kilci, “Türkiye AB’nin yedinci büyük ticari orta¤› durumundad›r. Türkiye
d›ﬂ ticaretin üçte ikisini Avrupa ülkeleriyle yapmaktad›r. Türkiye AB ile müzakereleri iyi götürmek
zorundad›r. Ancak milli ve manevi de¤erlerimizden taviz vermememiz gerekir” diye konuﬂtu.
HAK-‹ﬁ Baﬂkan› Salim Uslu da Türkiye’nin
çok ciddi bir sanayi politikas›na ihtiyaç duydu¤unun alt›n› çizdi. Türkiye’nin k›s›r siyasi çekiﬂmelerle enerjisini boﬂa harcad›¤›n› kaydeden Uslu, toplumsal mutabakat sa¤lanarak geliﬂmiﬂlik düzeyinin
yükselebilece¤ini vurgulad›.
TÜRK-‹ﬁ Baﬂkan› Mustafa Kumlu ise hükümetin AB’ye giriﬂ sürecinde izledi¤i politikalar›
olumlu karﬂ›lad›klar›n›, Türkiye’nin AB’ye oldu¤u
kadar AB’nin de Türkiye’ye ihtiyac› oldu¤unu belirtti.
Aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n›n ard›ndan panele geçildi.
Panelde Hürriyet Gazetesi yazar› Zeynep Gö¤üﬂ
Türkiye-AB iliﬂkilerinin mevcut durumu ve gelece¤i hakk›nda görüﬂlerini aktar›rken, Dünya Gazetesi yazar› Prof. Dr. Rüﬂtü Bozkurt ise AB’ye kat›l›m
sürecinde Türkiye ekonomisi hakk›ndaki görüﬂlerini kat›l›mc›larla paylaﬂt›.

BOYDAK “YAﬁANAN KR‹Z KALICI DE⁄‹L”
Kayseri Sanayi Odas› (KAYSO) Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa Boydak, “Türkiye’nin AB Kat›l›m Sürecinde Türkiye Ekonomisi ve Sanayi Politikas›” adl› toplant›n›n aç›l›ﬂ›nda yapt›¤› konuﬂmada, Kayseri’nin y›ll›k ihracat›n›n 1 milyon dolar› geçmesinin sevindirici oldu¤unu, yaﬂanan krizin kal›c› olmad›¤›n›, Kayseri’ye rayl› sistemin
getirilmesinin ve yeni stadyumun yap›lmas›n›n sevindirici oldu¤unu anlatt›. Petrol ve
do¤al gaz gibi yer alt› zenginli¤i olmayan Türkiye’nin çok önemli bir insan kayna¤›na sahip oldu¤unu ifade eden Boydak, ilerleyen zamanlarda bu kayna¤› harekete geçirerek giriﬂimcilik yönlerini art›rmalar› durumunda Türkiye olarak bu süreçten çok
ciddi kazan›mlar elde edeceklerine inançlar›n›n tam oldu¤unu söyledi. Daha rekabetçi bir ekonomiye sahip olmak ve daha yüksek bir yaﬂam standard›na kavuﬂmak için AB
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Devlet Bakan› ve Baﬂmüzakereci Egemen Ba¤›ﬂ, “Ben
buradan bir ça¤r›da bulunmak istiyorum, iﬂverenlerimiz ve
iﬂçi liderlerimiz otursunlar, art›k Avrupa standartlar›nda bir
sendika yasas› için ortak bir noktada buluﬂsunlar” dedi.

