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İKV – DTSO BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 

İKV Başkanı Ömer Cihad Vardan – Açış Konuşması 

 Diyarbakır, 26.05.2014  

 
Sayın Valim, Sayın Belediye Eş Başkanları, Sayın Başkanlar, Saygıdeğer 

Protokol, Değerli Davetliler ve Kıymetli Basın Mensupları, 

 
Öncelikle hepinizi şahsım ve İktisadi Kalkınma Vakfı – İKV adına saygıyla 

selamlıyor ve bu toplantının burada, Diyarbakır’da düzenlenmesine 

vesile olan ev sahibimiz kıymetli Ahmet Sayar başkanımıza 

huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

 
Ayrıca sözlerime başlarken, 13 Mayıs’ta Soma’da meydana gelen elim 

maden kazasında hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize, Allah’tan 

rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.  Dileğimiz, bu 

ve benzeri kazaların bundan sonra yaşanmaması için, kamu ve özel 

sektörün el ele vererek her türlü tedbiri almalarıdır. Allah böylesi acıları 

ne Milletimize ne de bir başka Millete yaşatmasın.  

 
Sayın Valim, Kıymetli Katılımcılar, 

 
Konuşmamda öncelikle kısaca sizlere Vakfımızı tanıtmak istiyorum:  

 
İKV, 1965 yılında, Türkiye’nin o zamanki AET ile Ortaklık Anlaşması olan 

Ankara Anlaşması’nın imzalanmasından yaklaşık iki yıl sonra, İSO ve İTO 

tarafından kurulmuştur.  
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Temel amacı, Türkiye’nin Avrupa ile bütünleşme sürecini takip etmek, 

bu bütünleşmenin Türkiye’ye etkilerini araştırmak ve bu bağlamda 

Türkiye’nin sosyoekonomik gelişmesine katkıda bulunmaktır. Vakfımız 

bu doğrultuda, AB süreci ile ilgili olarak araştırma, yayın, analiz, 

bilgilendirme, görüş oluşturma gibi birçok işlevi yerine getirmekte, 

kısaca bir “think-tank” kuruluşu hüviyetinde çalışmaktadır.  

 
İKV, Türkiye’nin AB ilişlerine odaklanmış olan ilk ve tek ihtisas 

kurumudur. Bir diğer önemli özelliğimiz de, iş dünyamızın kurduğu ve 

desteklediği bir kurum olmamız. Kısaca iş dünyasının AB sürecindeki 

sesiyiz ve kısmet olursa gelecek yıl, 2015’de 50nci yıldönümünü hep 

birlikte kutlayacağız.  

 
Bizler bugün Vakfımızın yönetim kurulu toplantısı vesilesi ile 16 Ocak’ta 

seçilen yeni yönetim kurulu üyelerimizle Diyarbakır’dayız. Yönetim 

kurulumuzda Diyarbakır, Adana, İzmir, Çanakkale, Ankara gibi farklı 

illerimizdeki ticaret odaları, borsalar ve ziraat odalarımızın temsilcileri 

bulunuyor. Bu açıdan yönetim kurulumuz, farklı sektörler ve 

kökenlerden gelen üyelerimizle bir Türkiye mozaiği oluşturuyor.  

 
Yönetim Kurulu olarak, bazı toplantılarımızı İstanbul dışında yapmaya 

karar vermiştik.  
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Bu işe ilk olarak, Ahmet Sayar Bey’in de yönetim kurulu üyemiz olması 

ve bizi buraya davet etmesi nedeniyle Diyarbakır ile başladık. Umarım 

bu toplantı, hem bölge için, hem de asıl çalışma alanı AB olan Vakfımız 

için önemli bir etkinlik olacaktır. 

 
Kamuoyunda AB 

 
Kıymetli Katılımcılar, 

 
Bu toplantılara Diyarbakır’dan başlamamızın bir diğer önemli nedeni de 

şudur: Biliyorsunuz, geçtiğimiz günlerde TÜİK “il düzeyinde yaşam 

memnuniyeti anketi” yayınladı. Bu ankete göre, Türkiye’de AB üyeliğine 

destek en fazla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan 

vatandaşlarımızdan geliyor.   

 

2013 yılında ilk defa il düzeyinde yapılan bu ankete göre, Türkiye’nin 

genelinde AB üyeliğine nüfusun %46,5’i destek verirken, il bazında AB 

üyeliğine en yüksek destek oranı %78,1 ile Hakkari’de, %52,7 ile 

Diyarbakır’da tespit edilmiş.  
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Bu rakamlar Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla, Doğu 

ve Güneydoğudaki illerimizin Türkiye’nin AB sürecine daha fazla 

inandıklarını ve bu süreçten büyük beklentileri olduğunu görüyoruz. Bu 

anket sonuçları da bu bölgede bir toplantı yapmamızı haklı çıkarıyor. 

 

Çözüm Süreci 

 

Saygıdeğer Valim, Kıymetli Katılımcılar; 

 

Bu destekten bahsederken tam da bu noktada, AB üyeliğine giden 

yolda, çözüm sürecinin önemine değinmek isterim. Bizce, 2013 yılında 

Nevruz sırasında başlatılan çözüm süreci bölgenin barış ve istikrarı için 

büyük imkânlar sunuyor. O günden bugüne, 1 yılı aşkın zamandır, 

bölgede silahlı çatışma ve can kaybının olmaması geleceğe yönelik 

olarak hepimize ümit veriyor. Bölgenin kalkınması ve refahı açısından da 

çözüm süreci, kilit öneme sahip. Bölge ekonomisinin canlanması, 

yatırımların bölgeye gelmesi ve bölgesel kalkınmanın hızlanması için 

bölgede istikrar, huzur ve barışın mutlaka kalıcı olması gerekiyor. Tabi 

ki, barış süreci, yalnız bu bölge için değil, tüm Türkiye’nin kalkınması ve 

ilerlemesi için olmazsa olmaz bir koşul olan istikrar ve dayanışmanın da 

teminatı olacak.  
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Gelin hep beraber düşünelim; huzur olmayan, can güvenliği olmayan, 

barış olmayan bir yere kim yatırım yapmak ister? Eğer biz bölge 

insanımızın sosyal ve ekonomik seviyesinin yükselmesi için yatırımların 

artmasını gerekli görüyorsak ki bu çok doğru bir tespittir, o halde bu 

yatırımların bölgeye gelmesi için her türlü fedakârlığı da yapmamız 

lazım. Dolayısıyla başta bölgede yaşayan insanlarımız olmak üzere, 

hepimizin üzerine bu konuda ciddi görevler düşüyor. 

 

İKV’nin gündemine baktığımızda da bu çözüm sürecinin İKV’nin 

uzmanlık alanını oluşturan AB süreci ile yakından ilgili olduğunun altını 

çizmek istiyorum. AB, sürekli olarak şiddet olaylarına yol açan 

sebeplerin ortadan kaldırılmasını istemiş ve bu konuda barışçıl 

çözümleri savunmuştur. Türkiye’nin aday ülke olması ile birlikte hız 

kazanan, siyasi reform ve demokratikleşme çalışmaları da çözüm 

sürecine uygun bir ortamın oluşmasına vesile olmuştur. Hatta bu 

bağlamda, bölge insanının bugüne kadar kendi kimliklerini ifade 

etmelerinde engel olarak görülen anadilin öğretilemiyor olması, 

yazımlarda Kürtçe harflerin kullanılamıyor olması, anadilde yayın 

yapılmaması gibi sorunların da üstesinden gelinmiştir. Son ilerleme 

raporunda Avrupa Komisyonu da, çözüm süreci girişiminin bölge adına 

bir dönüm noktası olduğuna ve şiddet olaylarının fiilen sona ermesine 

yol açtığına değinmiştir.  
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Biz de halkımızın anketlere yansıyan AB’ye katılım arzularının bu çözüm 

sürecine verecekleri destekle doğru orantılı olduğunu düşünüyoruz. 

Ancak o zaman bu anket sonuçları daha anlamlı olacaktır. Dolayısıyla 

umudumuz; bu sürecin çok iyi bir şekilde yönetilerek, ülkemizin 

sadece bu içinde bulunduğumuz bölgesinde değil, genelinde barış ve 

huzurun hâkim olacağı bir ortamın bir an önce oluşmasıdır.  

 

AB Üyelik Müzakereleri 

 

Müsaadenizle şimdi de AB üyelik müzakereleriyle ilgili düşüncelerimizi 

sizinle paylaşmak istiyorum. Hepimizin malumu, Türkiye’nin ilerlemesi 

açısından önemli bir çıpa görevi gören AB süreci maalesef son yıllarda 

istediğimiz hızda ilerlemiyor. Bunun sebepleri arasında Kıbrıs sorununun 

bir yansıması olarak askıya alınan müzakere fasıllarını, Fransa ve 

GKRY’nin koyduğu tek taraflı blokajları, kültürel bazı algılara dayanan 

önyargıları ve Türkiye’yi etkili bir rakip olarak gören bazı çevrelerin 

engellemelerini saymak mümkün.  

 

Hâlbuki bırakın engel çıkarmayı, günümüzde yaşanan birçok gelişme de, 

Türkiye ve AB’nin birbirlerine olan ihtiyaçlarını daha da artırmakta.  
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Suriye’deki iç savaş ve Ortadoğu’nun diğer bölgelerinde Arap Uyanışı 

sonrasında yaşanan istikrarsızlığın devam etmesi, Ukrayna’daki kriz, 

Rusya’nın yayılmacı politikaları, tüm bu gelişmeler bölgede istikrar ve 

barışın sağlanmasında Türkiye ve AB’nin birlikte hareket etmesinin 

önemini ortaya koyuyor. Muhakkak ki, Türkiyeli bir AB, bir barış 

projesi olarak tüm dünya için ilham kaynağı olacak ve dış 

politikasındaki etkinliğini artıracaktır.  

 

Öte yandan, bir takım düşüncelerin aksine, bizce Türkiye açısından da 

AB üyeliği hedefi önemini ve önceliğini korumakta. Türkiye’nin 

demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi siyasi alanlarda çağdaş 

standartları yakalaması açısından AB hedefi önemli bir itici güce 

sahiptir. Bu doğrultuda Türkiye’deki reform sürecine destek sağlamak 

açısından yargı ve temel hakları içeren 22nci fasıl ile adalet, özgürlük ve 

güvenliği içeren 23üncü fasılların açılmasını istiyoruz. Bu konuda AB’den 

de destek olmasına rağmen, bu fasıllar halen GKRY tarafından bloke 

ediliyor. Kıbrıs’ta Şubat ayında yeniden başlayan görüşmeler sorunun 

çözümlenmesine dair bir umut ışığı oluştursa da şimdilik görüşmelerin 

nasıl sonuçlanacağını bilemiyoruz. Türkiye’de reformların yavaşladığını 

söyleyen AB yetkililerine, Diyarbakır’dan bir kez daha sesleniyoruz ve 

diyoruz ki; “dile getirdiklerinizi fiiliyata geçirin ve engelleri kaldırın, 23 

ve 24’ü açın, hep beraber yolumuza devam edelim”.   
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Saygıdeğer Katılımcılar; 

 

Bizler, İKV olarak, AB üyeliğinin sadece demokratikleşme açısından 

değil, aynı zamanda Türkiye’de ekonomik potansiyelin hayata 

geçirilmesi, rekabet gücü, verimlilik, kaliteli üretim, hukuk normları vs. 

açısından da ufuk açıcı nitelikte olduğunu düşünüyoruz. AB’de karar 

alıcı konumdaki bir Türkiye, küresel yönetişimi etkileme şansını daha üst 

düzeyde yakalayabilecek, uluslararası ticaretten, iklim değişikliğine 

kadar farklı konularda daha etkili bir oyuncu olabilecektir. AB üyeliği 

Türkiye’nin bugün bir meydan okuma olarak karşı karşıya olduğu 

inovasyon, eğitim kalitesi, markalaşma, yüksek teknoloji ürünleri 

ihracatı, orta gelir grubundan yüksek gelir grubuna geçmek gibi 

meselelerde de olumlu katkı sağlayacaktır. Türkiye’nin var olan 

potansiyeli, AB’nin sunduğu mecra üzerinden kendini gerçekleştirme 

imkânını bulacaktır.   

 

Türkiye’nin 2005’ten beri devam eden müzakere sürecinde artık 

tıkanıklığın aşılarak bir hedef tarihe doğru hızla ilerlenmesinin vakti 

geldi diye düşünüyoruz. Bunu sağlamak için gerek AB, gerekse 

Türkiye’ye önemli bir sorumluluk düşüyor. AB hedefi sadece hükümetin 

çalışması ile gerçekleşebilecek bir hedef değil.  
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Muhalefet de dahil olmak üzere, sivil toplum, üniversiteler, iş dünyası, 

medya ve genel kamuoyunun sürece gösterecekleri ilgi ve verecekleri 

destek hedefe ulaşmada belirleyici bir rol oynuyor. AB üyeliğine olan 

desteğin tüm ülkede yeniden yükselmesi ve 2004’teki 70’li oranlara 

çıkması, büyük ölçüde AB üyeliği perspektifinin inandırıcı ve 

gerçekleşebilir bir hedef olarak yeniden işlerlik kazanmasına bağlı.   

 

Unutmamalıyız ki, Türkiye’nin AB hedefi, 1959 yılından bu yana devam 

eden sürekli bir tercihtir ve müreffeh ve çağdaş bir ülke olma ülküsü ile 

bağlantılıdır. Toplum olarak, AB’nin her şeyden öteye, aslında bir 

değerler topluluğu olduğunun daha fazla bilincinde olmalıyız. AB’nin 

savunduğu değerler inanıyoruz ki, Türkiye’nin gelecek yıllar için 

öngördüğü vizyonu yakalamasında yol gösterici olacaktır. 

 

Bu vesileyle sözlerime son verirken, AB’nde dün yapılan Parlamento 

seçimlerin sonuçlarının hem AB’ye hem de ülkemize hayırlı olmasını 

diliyorum. Ayrıca bugün burada bize Diyarbakır’da ev sahipliği yapan 

kıymetli Ahmet Sayar Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum, 

hepinize saygılar sunuyorum. 

 

 


