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AB’DE

GÖRÜYOR”

T

TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türk iş
dünyasının geleceği AB’de
gördüğünü vurgulayarak,
“Türkiye’nin başarısı,
AB’nin de başarısı
olacaktır. Birlikte
çalışmalıyız. Birlikte
büyümeli ve birlikte güçlü
olmalıyız. Türkiye’nin AB
üyeliğinden birlikte
kazanmalıyız. Gelecek
nesillerin refahını, gelecek
seçimleri kazanmaya
tercih etmeliyiz” dedi.

ürkiye-AB Karma İstişare Komitesi’nin (KİK) 29’uncu toplantısı 15-16 Eylül 2011 tarihlerinde
İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye tarafı Eş-Başkanı Mustafa Kumlu ve AB tarafı Eş-Başkanı Arno Metzler’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa
Ekonomik ve Sosyal Komite Başkanı
Stefan Nilsson, TESK Başkanı Bendevi
Palandöken, TİSK Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan,
Türkiye KAMU-SEN Başkanı İsmail Koncuk ile Türkiye ve AB kanadından Karma İstişare Komitesi Üyeleri katıldı.
Toplantıda, Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan güncel gelişmeler başta olmak üzere, düşük karbon ekonomileri, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması ve Türkiye’nin AB üyeliğinin AB’ye sağlayacağı faydalar konuları ele alındı.
29. Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Toplantısı’nın açış konuşmasını yapan AB Bakanı Egemen Bağış, “Sosyal Politika ve İstihdam” başlığının siyasi engellemeyle karşılaşmayan başlıklardan biri olduğunu ifade etti ve diğer başlıkların önündeki engellerin de kaldırılması gerekliliğini dile getirdi. Yakın dönemde açılması muhtemel görülen 3 başlıktan biri olan “Sosyal Politika ve İstihdam” başlığı için belirlenen açılış kriterlerinden, sendikal hakların AB standartları ve ilgili Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
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sözleşmeleri ile uyumlu olmasının sağlanması hususunda, sosyal tarafların üzerinde anlaşmaya varacağı ortak bir çalışmanın yasalaşması konusundaki ortak iradeyi vurgulayan Bağış, çözüme yakın
ve başlığın açılması konusunda çok ümitli olunduğunu ifade etti. AB Bakanı Egemen Bağış, engellenen başlıklar konusunda ise Türkiye’nin kendi kaderini tayin edebilecek güçlü bir ülke olduğu
ve bu bağlamda mevcut AB sürecinin başlık sayısına endekslenmesinin doğru olmadığını söyledi.

HİSARCIKLIOĞLU: “TÜRKİYE, KÜRESEL
ALANDA AKTİF BİR AKTÖR OLARAK
YÜKSELMEKTE”
29’uncu Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi
Toplantısı’nda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin ikinci çeyrek büyüme performansının açıklandığını hatırlatarak, Türkiye ekonomisinin bu dönemde yüzde 8,8 oranında büyüdüğünü ve Türkiye’nin 2009 yılında yaşanan kriz sonrası, 7 çeyrekten beri büyüdüğünü söyledi.
Türkiye’nin küresel krizden çabuk kurtulduğunu ve 2010 yılında yüzde 8,9’luk büyüme ile krizin
etkisini atlattığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, büyüme performansının 2011 yılında da devam ettiğini belirtti.
Türkiye ve AB’nin, siyasi iradenin, dayanışmanın ve geleceği birlikte tasarlama arzusunun olması
halinde, neleri yapabileceğini somut adımlar ve başarılarla ortaya koyduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu,
şöyle dedi:
“2005 yılı sonrası, AB’deki liderlik değişimi,
maalesef vizyon eksikliğini de beraberinde getir-

Türkiye-AB Karma
İstişare Komitesi’nin
29’uncu toplantısı yapıldı.

AB Dönem Başkanı Polonya’nın
Ankara Büyükelçi Yardımcısı Krzysztof
Lewandowski, Avrupa Ekonomik ve Sosyal
Komite Başkanı Stefan Nilsson, AB tarafı
Eş-Başkanı Arno Metzler, Türkiye tarafı
Eş-Başkanı Mustafa Kumlu, AB Bakanı
Egemen Bağış, TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, AB Türkiye Delegasyonu
Başkan Yardımcısı Tibor Varadi.

di. Bunun sonucu olarak, büyük gayretler, ciddi taahhütler ve kararlılıkla başlatılan Türkiye-AB müzakere süreci, bugün maalesef durma noktasına gelmiştir.
Sadece 13 fasılda müzakere açılmıştır. Geri
kalan fasıllarda ise siyasi nedenlerle adım atılamaz
duruma gelinmiştir. Türkiye ile müzakerelere başlayan Hırvatistan’ın, AB’ye katılımı için artık geri sayım yapılırken, Türkiye’nin AB’ye üyelik perspektifi belirsizliğe bırakılmıştır.
Türkiye iktisadi ve siyasi dönüşüm sürecini
devam ettiriyor. Türkiye, küresel alanda aktif bir aktör olarak yükselmektedir. G-20 üyesi olan Türkiye,
dünyanın 16’ncı, Avrupa’nın ise 6’ncı büyük ekonomisine sahiptir.”

29’uncu Türkiye-AB
Karma İstişare Komitesi
Toplantısı’nda, Türkiye-AB
ilişkilerinde yaşanan güncel
gelişmeler ele alındı.
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29’uncu Türkiye-AB Karma
İstişare Komitesi Toplantısı’nda
konuşan TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin iktisadi
ve siyasi dönüşüm sürecini devam
ettirdiğini belirtti.

HİSARCIKLIOĞLU: “TÜRKİYE, AB’YE ÜYE OLMAK İÇİN KARARLILIĞINI
MUHAFAZA EDİYOR”
Türkiye’nin son 30 yılda yaptığı atılımlarla kırsal ekonomiden sanayi ekonomisine geçişi sağladığını kaydeden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 1980 yılında 2 bin 63 dolar olan
kişi başına gelirin 2010 yılı sonu itibarıyla satın alma paritesi üzerinden 14 bin 741 dolara ulaştığını, ihracatın ise 3 milyar dolardan 130 milyar dolara çıktığını söyledi.
“Türkiye, günümüzde oluşmaya başlayan çok kutuplu sistemde önemli bir çekim merkezi haline gelmiştir” diyen Hisarcıklıoğlu, “Ekonomik dönüşüm içindeki Türkiye, AB’ye üye
olmak için kararlılığını muhafaza ediyor. Biz, Türkiye’nin geçirdiği başarılı süreçte, AB’ye
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üyelik sürecinin katkısının farkındayız. Bu katkının devam etmesi gerektiğine yürekten inanıyoruz” sözleriyle konuşmasını şöyle sonlandırdı.
“Diğer taraftan, AB üyesi ülkelerin, Türk vatandaşlarına uyguladığı vize, AB üyesi ülkelerle ihracat
ve ithalata konu olan ürünlerin taşınmasının önündeki taşıma kota engeli ve tamamen siyasi nedenlerle adeta durma noktasına gelen müzakere sürecine rağmen, Türk iş dünyası, AB’ye katılım sürecini
desteklemeye devam ediyor. Türkiye’nin geleceğini AB üyeliğinde görüyor. Yakın geçmişte oda ve borsa başkanlarına uyguladığımız bir ankette, bütün bu
olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin AB’ye üyeliğine
desteğin yüzde 80 civarında olduğunu görüyoruz.
Türkiye, iktisadi, sosyal ve siyasi alandaki dönüşüm ve değişim sürecini, kararlılıkla devam ettirecektir.
Bu değişim ve dönüşüm sürecine, sosyal ve ekonomik taraﬂarın desteği tamdır. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde başta yeni bir anayasa olmak üzere biz sosyal ve ekonomik taraﬂar olarak sorumluluk
almaya, Türkiye’nin değişim ve dönüşüm sürecine
destek olmaya, katkı sağlamaya devam edeceğiz.’’

KUMLU: “AB İLİŞKİLERİNİN YENİDEN İVME
KAZANMASINI ÜMİT EDİYORUZ”
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Eş Başkanı ve
Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ise ekonomik
kriz, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki gelişmeler ile
AB’nin önde gelen ülkelerinde yaklaşan seçimlerin,
Türkiye AB ilişkilerini gündemden düşürdüğünü ve
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bu durumun kendilerinde büyük rahatsızlık yarattığını
ifade etti. Yaşanan ekonomik kriz ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan gelişmeler dikkate alındığında, AB-Türkiye ilişkilerine ve iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu anımsatan
Türk-İş Genel Başkanı Kumlu, Türkiye-AB ilişkilerinin
en kısa zamanda yeniden ivme kazanmasını ümit ettiklerini belirtti.
AB’nin sosyal haklarla harmanlanmış mevcut ekonomik modelini bugüne kadar başarı ile uyguladığını ve çevre ülkeleri de etkilediğini vurgulayan Kumlu, yaşanan ekonomik kriz ve baskılar nedeniyle
AB’nin sıkıntılı günler yaşadığını, AB ve üye ülkelerin sosyal haklarda taviz vermeye zorlandıklarını söyledi. AB’nin sosyal hak ve özgürlüklerden taviz vermemesi, ülkelerin ekonomik ve sosyal dönüşüm sürecini hız kesmeden desteklemesi gerektiğini dile getirdi. Kumlu, AB’den, üyelik sürecinde Türkiye’ye, Birliğe katılTESK
mış ülkelerden farklı davranBaşkanı Bendevi
masını beklemediklerini, ancak
Palandöken, TOBB
Başkanı M. Rifat
AB’nin siyasi, dini ve kültürel
Hisarcıklıoğlu ve
ön yargılardan kendisini arınTürkiye
KAMU-SEN
dırmasını ve gerekli kriterler yeBaşkanı İsmail
rine getirildiğinde bu kapının
Koncuk.
açık tutulması gerektiğini belirtti.
Kumlu, vize konusunda da
Türk vatandaşlarının mağduriyetinin giderilmesi
gerektiğini ve bu konuda farklı bir dayanışma beklediklerini sözlerine ekledi.

TÜRKİYEAB KARMA İSTİŞARE KOMİTESİ
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi
(KİK), 1963 yılında imzalanan Ankara
Anlaşması’nın; taraflar arasındaki
işbirliği ve temasların kolaylaştırılmasını,
AB ile geliştirilecek diyalogun
Türkiye’deki muhataplarının
kurumsallaştırılmasını ve bu çerçevede
bir yapılanmaya gidilmesini öngören
27’nci maddesine istinaden, 16 Kasım
1995 tarihinde oluşturuldu. Karma bir
yapıya sahip olan KİK, Türkiye ve AB
kanadından işçi, işveren ve diğer

menfaat gruplarını temsil eden 18’er
üyeden oluşuyor. Biri Türkiye ve diğeri
de AB kanadından seçilen iki Eş-Başkanı
olan Komite, Brüksel ve Türkiye’de olmak
üzere, yılda iki olağan toplantı
gerçekleştiriyor. Olağan toplantılarında,
çeşitli konularda Komite üyelerince
hazırlanmış olan raporların tartışılarak
onaylandığı, toplantı sonunda, çeşitli
konularda Komite’nin görüş ve
taleplerini içeren bir ortak açıklama
yayımlıyor.

NILSSON: “TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİNE
KESİNLİKLE TARAFTARIM”
Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Başkanı
Staﬀan Nilsson da yaptığı konuşmada, krizlerden ülkelerin daha güçlü olarak çıktıklarını ifada ederek, ülke
liderlerinden doğru kararlar vermesini, doğru sorumluluk almasını beklediğini söyledi.
Arap ülkelerindeki değişim sürecine de değinen
Nilsson, “Bu ülkelerin doğru iradeye sahip olup olmadıklarını, doğru yöne gidip gitmediklerini henüz
bilmiyoruz. Bu konuda Türkiye’nin önemi çok büyük”
ifadesini kullandı. Ortadoğu’daki sorunun tek çözümünün barış süreci olduğunu vurgulayan Nilssson, herkesin her iki taraftan da barışı istemeleri gerektiğini ve bu konuda başka çözümün bulunmadığını belirtti.
Türkiye’nin AB üyelik sürecine de değinen Nilsson, “Ben Türkiye’nin AB üyeliğine kesinlikle taraftarım. Bu konuda hiçbir tereddüttüm yok” diyerek, cümlesinin devamını “fakat” ile değil “ve” ile sürdürmek

istediğini vurgulayarak, AB’ye katılmak isteyen bütün ülkelerin Kopenhag Kriterleri’ni yerine getirmesi gerektiğini, bunun da mümkün olduğunu söyledi.

KABAALİOĞLU: “VİZE UYGULAMALARI ORTAKLIK HUKUKUNA AYKIRI”
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi toplantısının ikinci gününde ise Komite’nin Türkiye tarafı Eş-Başkanı Mustafa Kumlu ve AB tarafı Eş-Başkanı Arno Metzler’in başkanlığında,
Türk vatandaşlarına yönelik uygulanan vize uygulamalarına yönelik bir oturum düzenlendi.
İKV Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Timor Varadi’nin birer konuşma gerçekleştirdiği oturumda, Türk vatandaşlarına yönelik uygulanan
vize ve bunun yarattığı sıkıntılar ele alındı. İKV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu, vize uygulamasının ortaklık hukukuna aykırı olduğunu ve vize uygulamasının
Türkiye ve AB ilişkilerinde çeşitli sorunlara neden olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu toplantıda ayrıca, Avrupa Göç Hukuku alanındaki öncü
çalışmaları ile tanınan iki akademisyen, Radboud Üniversitesi Nijmegen Göç Hukuku Merkezi’nden Prof. Dr. Kees Groenendijk ve Prof. Dr. Elspeth Guild tarafından hazırlanan “Visa
Policy of Member States and the EU Towards Turkish Nationals After Soysal” başlıklı kitabın ikinci baskısını Komite üyelerine tanıttı.
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