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TOBB BAŞKANI
M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU:

“Verilen sözler tutulmalı”

Fransız İşadamları Derneği (MEDEF), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk Sanayici
ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ile Fransa’da Türkiye Mevsimi adlı organizasyonun
düzenlediği “Dünyada ve Avrupa’da Daha Güçlü Olmak İçin: Türk-Fransız Ortaklığı”
konulu konferansta, Türkiye-AB ilişkileri de masaya yatırıldı. TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye verdiği sözlerin tutulması gerektiğini söyledi.

F

ransız İşadamları Derneği (MEDEF), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ile Fransa’da Türkiye Mevsimi adlı organizasyonun düzenlediği “Dünyada ve Avrupa’da Daha Güçlü Olmak İçin: Türk Fransız Ortaklığı” konulu
konferans Paris’te gerçekleştirildi. Konferansa, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Fransa Başbakanı François Fillon, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Fransa Ekonomi ve Sanayi
Bakanı Christine Lagarde, MEDEF Başkanı Laurence Parisot, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Türk ve Fransız iş adamları katıldı.

CUMHURBAŞKANI GÜL: TÜRKİYE VE FRANSA KÖKLÜ İLİŞKİLERE SAHİP
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, konuşmasında, Türk-Fransız ilişkilerinin Avrupa’nın en köklü
ikili ilişkileri arasında bulunduğuna dikkati çekerek, Türklerin yüzyıllardır Avrupa’nın ortasında olduğunu vurguladı. Fransız ekolünün Osmanlı İmparatorluğu döneminde çok popüler olduğunu hatırlatan Gül, iki ülke arasında bugün 11 milyar euroya ulaşan ticaret hacminin “mutlu edici”
olsa da, kısa vadede 15-20 milyar euro seviyesine ulaşılabilme potansiyeli bulunduğunu belirtti.
“Türkiye her zaman Fransız şirketlere kucak açmıştır” diyen ve Türkiye’de 700’e yakın Fransız
şirketin faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Gül, bu konuda kendisinin ve hükümetin özel çaba
gösterdiğini anlattı. Gül, Fransa’nın AB dışında en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında, Japonya ve Brezilya gibi büyük ekonomileri geride bırakarak beşinciliğe yükselen Türkiye’nin Fransa için çok önemli bir pazar ve istihdam kaynağı oluşturduğuna işaret etti.
Cumhurbaşkanı Gül, müzakere sürecini tamamlamış bir Türkiye’nin AB’ye girmek istemeyebileceğini belirterek, “Belki o günkü Türkiye ‘Hayır, ben bu şekilde devam edeceğim, Norveç
gibi olacağım’ diyebilir. Onun için ‘Bu tartışmalara bugün çok fazla girmeden bizim yürümemi82 EKONOMİK FORUM l Kasım 2009

ze, yol almamıza yani kendimizi, bütün standartlarımızı AB standartlarına getirmemize fırsat verin’ demekten
başka bir talebimiz yok” dedi.

BABACAN: AB, TÜRKİYE İLE KÜRESEL GÜÇ
HALİNE GELECEK
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan,
ekonomik alanda dünya lideriyken siyasi alanda aynı
başarıyı gösteremeyen AB’nin, Türkiye sayesinde gerçek anlamda bir küresel güç haline geleceğini vurguladı. Babacan, ticari ilişkilerde pek çok ortaklığa imza atan
Türkiye ve Fransa’nın aynı zamanda dünyada demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel hak ve hürriyetler gibi ortak değerleri savunan, köklü ilişkilere sahip iki ülke olduğunu söyledi.
AB üyelik sürecinde birçok reformu hayata geçiren
Türkiye’nin, ekonomide olduğu kadar, çoğu özel 400’ün
üzerindeki TV kanalı ve binin üzerindeki radyo yayınıyla da sosyal alanda büyük gelişme gösterdiğini anlatan
Babacan, “AB’nin siyasi ve ekonomik gücünü yan yana
koyarsanız, AB’nin toplam ekonomik büyüklüğü, siyasi etkinliğinin yanında çok daha fazla. Türkiye’nin AB’ye

HABER 

bir anlaşma yaptı. Tam üyelik hedeﬁni verdi. Bu hedef, Gümrük Birliği dolayısıyla 1995’te teyit edildi.
Türkiye’ye aday ülke statüsünün verildiği 1999 Helsinki Zirvesi’nde, katılım müzakerelerinin başladığı
2005 yılında tekrar teyit edildi. Ben iş adamıyım. Konuya şöyle bakıyorum: Ben bir şirket ile anlaşma yapsam, şirket patronu değişince anlaşmam biter mi?
Hayır! Aynı şekilde, şahıslardan, hükümetlerden bağımsız olarak, devletlerin verdiği
> > MEDEF Başkanı Laurence Parisot, Fransa
sözlerin, AB konusunda da bağlayıBaşbakanı François Fillon, Cumhurbaşkanı
cı olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin
Abdullah Gül, TÜSİAD Başkanı Arzuhan
Doğan Yalçındağ ve TOBB Başkanı M. Rifat
AB üyeliği, hem bölge hem de
Hisarcıklıoğlu.
dünya barışına katkı sağlayacaktır.”
Fransız devlet adamı Charles
katacağı çeşitlilik ile AB’nin temsil gücüde Gaulle’ün “Politika sadece polinü âdeta yükseltecek oluşu AB’yi çok daha
tikacılara bırakılmayacak kadar cidgüçlü konuma ulaştıracak, gerçek anlamdi bir iştir” sözünü anımsatan TOBB
da küresel güç haline getirecektir” dedi.
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sorumluluk sadece çok büyük yükler taşıyan politikacılarımızın deHİSARCIKLIOĞLU: TİCARİ
ğil hepimizin, herkesin üzerinde”
İLİŞKİLERİMİZ ÇARPICI BOYUTTA
> > Cumhurbaşkanı Gül, müzakere sürecini tamamlamış bir Türkiye’nin
derken, konuşmasını Türk-Fransız
GELİŞİYOR
AB’ye girmek istemeyebileceğini belirterek, “Belki o günkü Türkiye ‘Hayır,
dostluğuna yönelik iyi dilek mesaKonferansta konuşan TOBB Başkanı ben bu şekilde devam edeceğim, Norveç gibi olacağım’ diyebilir” dedi.
jıyla noktaladı.
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisiTÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ da konuşmasında, “AB, Türkiye ile küresel güç
nin gelişiminde özel sektörün yeri ve önemine değinkazanacak” dedi. Dünyanın içinden geçtiği küresel krize atıfta bulunan TÜSİAD Başkanı Yalçındi, ünlü İtalyan düşünür Gramsci’nin “Kriz, eskinin ölüp
dağ, AB’nin küresel olarak etki alanını geliştirilmek için Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu vurguladı.
yerine yeninin doğmadığı anlardır” sözüne atıfta bulunYalçındağ, AB üyeliğinin, Türkiye’nin daha güçlü bir ekonomi ve demokrasiye sahip olmasına
du. Fransa’nın 2011 yılında hem G-7 hem de G-20’nin
imkân sağlayacağını sözlerine ekledi.
başkanlıklarını yürüteceğini anımsatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, G-20’de reel sektör temsilcilerinin yer
almayışını “en büyük eksiklik” olarak nitelendirdi. TOBB
BUGÜN 1 MİLYAR EURO PARAN OLSA NEREYE YATIRIRSIN?
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Tıpkı Uluslararası Çalışma ÖrgüFransa Başbakanı François Fillon, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendirdiği kotü (ILO) gibi, reel sektör temsilcilerinin de G-20’de yer
nuşmasında, Türkiye’de yatırımı bulunan 300 Fransız şirketinin olduğunu belirterek, “Şirketlerialmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Eurochambres
miz Türkiye’nin geleceğine güven duyuyor. Dış ticaret bakanlarımız 2012 için ticaret hacmini
gibi kurumların bu süreçte aktif rol almasını arzu edi11 milyardan 15 milyar euroya çıkarmayı hedeﬂiyor” dedi. Fransa Ekonomi, İstihdam ve Sanayoruz” dedi.
yi Bakanı Christine Lagarde, Ali Babacan’ın ekonomi yönetimi altındaki Türkiye’nin son yıllarda
Türkiye-Fransa arasında süregelen ticari ilişkilere
çok hızlı büyüme gerçekleştirerek küresel ekonomide önemli bir aktör haline geldiğini belirtti.
yönelik katedilen mesafenin çarpıcı olduğunu vurguABD’de aynı üniversitede okudukları ve aynı şehirde çalıştıkları Babacan’ın ekonomi yönetimini
layan Hisarcıklıoğlu, 11 milyar euroluk ticaret hacminin
öven Lagarde, görüştüğü küresel ölçekte dev bir Japon şirketinin yöneticisine “Bugün 1 milyar
15 milyar euroya çıkarılabilineceğini, 13 milyar doları
euro paran olsa nereye yatırırsın” diye sorduğunu ve “Enerjide Brezilya’ya, ulaşımda Türkiye’ye”
aşan karşılıklı yatırımların söz konusu olduğunu söyledi.
cevabını aldığını aktardı. Toplantı öncesi görüştüğü başka bir küresel şirket yöneticisinin aynı
soruya “Yarısını Çin’e, yarısını Türkiye’ye” şeklinde yanıt verdiğini anlatan Lagarde, “Demek ki herkes Türkiye ekonomisi konusunda aynı şekilde olumlu düşünüyor” diye konuştu. Lagarde, özelHİSACIKLIOĞLU: VERİLEN SÖZLER TUTULMALI
likle enerji, altyapı, ulaşım ve su sektörlerinde Fransız şirketlerin Türkiye’de çalışmak istediğini
2010 yılında Türkiye’de geniş katılımlı bir Balkandile getirdi.
lar, Kafkasya ve Orta Doğu’da Türk-Fransız Özel SektörFransız İşadamları Derneği (MEDEF) Başkanı Laurence Parisot konferansın açılış konuşmaleri Arası İşbirliği Konferansı düzenlemeyi öneren TOBB
sında, Türkiye’nin tarihi, kültürü ve ticari potansiyeliyle önemli bir ülke olduğunu ifade ederek,
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Fransa’da Türk Mevsimi etkinlikTürk ve Fransız iş adamlarının ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda önemli hedeﬂere sahip olleri kapsamında, Türkiye’nin AB üyeliği konusunun da
duğunu söyledi. Parisot, Türkiye’nin ekonomik açıdan büyük bir potansiyele sahip olduğunu
sıklıkla kendisine tartışma zemini bulacağını belirterek,
belirterek, “Türkiye bizim için Doğu’ya açılan kapı, Türkiye ekonomik açıdan anahtar ülke” diye
Türkiye’nin AB üyeliği konusuna bakışını şöyle açıkladı:
konuştu.
“AB henüz altı ülkeyken, 1963 yılında, Türkiye ile
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