SÖYLEŞİ I ZBIGNIEW ROCH

‘‘AVRUPA BİRLİĞİ, TÜRKİYE’Yİ
KAYBETMEYİ GÖZE ALAMAZ’’
Avrupa İş Kulübü’nün (EBCA) Polonyalı Başkanı
Zbigniew Roch, AB-Türkiye ilişkilerini EKOVİTRİN’e
değerlendirdi. Roch, “Türkiye’nin coğrafi konumunu
ve önemini kimse göz ardı edemez. Bu coğrafya AB
için de çok önemli. Asya ve Avrupa’yı bağlayan bir
köprü. Enerjide de özellikle nükleer santral projesi,
boru hatları projeleri çok önemli. AB, Türkiye’yi
kaybetmeyi asla göze alamaz” diyor.

A

vrupa İş Kulübü (EBCA)
Başkanı Zbigniew Roch,
Türkiye’nin AB’ye üyelik süreciyle ilgili EKOVİTRİN’in sorularını cevaplandırdı.
Avrupa İş Kulübü (EBCA)’nün
kuruluş öyküsünü ve günümüze kadar kaydettiği aşamaları, sunduğu
hizmetleri kısaca anlatır mısınız?
Almanya, İsviçre ve Polonya iş çevrelerinin girişimi üzerine kurulmuş olan
çok boyutlu, tüm Avrupa ekonomik
organizasyonu olan European Business Club’un’ın amacı Avrupa çapında
ekonomik, bilimsel ve sosyal ilişkiler
açısından işbirliğini genişletecek ve pekiştirecek etkinlikler yürütmek.
Rekabetçi bir piyasa ekonomisinin,
Avrupa’da girişim ve gelişme ile büyümesi için elverişli koşullar yaratma hedefini taşımakta olan iş adamlarının üye
olduğu elit bir kulüp. Müfredatımızın
önemli bir parçası, eğitim, yardımseverlik ve sosyal etkinlikler ile bir ekonomik
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Avrupa İş Kulübü
olarak Türkiye’nin
yatırım yapılabilir
bir ülke olduğunu
her platformda
anlatıyoruz.

faaliyette etik kuralların oluşturulması
ve yaygınlaştırılmasından oluşuyor.
Avrupa’nın en prestijli sivil toplum
kuruluşlarından biri olan European Business Club Association, iş dünyasına
yönelik çalışmalar yapan ve Avrupa’nın
en önde gelen sanayici ve iş adamlarını
bünyesinde barındıran bir STK. EBCA,
çeşitli ulusal ve uluslararası devlet, sosyal ve özel kuruluşlarla işbirliği yapıyor.
EBCA’nın uzun yıllardır düzenlediği
“Victoria Avrupa Ödülü” Avrupa’nın en
prestijli ödüllerinden birisi. Bu ödülün
tüm telif hakları EBCA’nın. Bugüne
kadar Hans Dietrich Genscher, Jimmy
Carter, Papa II. Jean Paul, Leonid Kuchma, Javier Solana, Percy N. Barnevik,
Margaret Thatcher, Mikhail Gorbaçov,

Ronald Regan ve Lech Walesa gibi
isimleri ödüllendirdi.
EBCA, aynı zamanda Avrupa Birliği
Komisyonu, Avrupa Birliği Parlamentosu ve Birleşmiş Milletlere’e akredite olmuş bir STK. EBCA ile DMW arasında
derin, köklü ve vazgeçilmez bir işbirliği
var.
“TÜRKİYE İLE AB
ARASINDA 50 YILI AŞAN
İYİ BİR İLİŞKİ VAR”
Türkiye’nin
Avrupa
Birliği
(AB)’ne üyelik sürecini değerlendirdiğimizde karşımıza nasıl bir
tablo çıkıyor? Üyelikte Türkiye
hangi süreçte yer alıyor?
Türkiye ile AB arasında 50 yılı aşan
iyi bir ilişki var. Bu güzel ilişkiler elbette son dönemde zedelendi. Bunu
görmezden gelemeyiz. Ancak AB’nin
Türkiye’ye, Türkiye’nin de AB’ye ihtiyacı var. Be nedenle de karşılıklı olarak kompromiss (tavizkar) davranmak
gerekir. Birbirimizi daha iyi anlayacak
şekilde, davranmak zorundayız. Aslında
Türkiye zaten AB’nin içinde, çünkü Avrupa’da yaklaşık 4 Milyon Türk yaşıyor.
Aynı şekilde, Türkiye bir NATO ülkesi

ve NATO’nun çok önemli bir müttefiki.
Tabi ki AB ile derinleştirilmiş işbirliği
tam gerçekleşmedi.
“ORTAK MENFAATLER
ÇERÇEVESİNDE
HAREKET ETMELİYİZ”
EBCA, Avrupa Birliği Komisyonu
ve Avrupa Birliği Parlamentosu’na
akredite olmuş bir sivil toplum kuruluşu. Bu çerçevede Türkiye’nin AB
üyeliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tekrar ediyorum: AB Türkiye’siz,
Türkiye AB’siz yapamaz. İşbirliği ve
güven artırıcı çalışmalarda biz EBCA
olarak bu konuda çok çaba harcıyoruz.
Uluslararası Diplomatlar Birliği ile birlikte, ortak pek çok projelerde yer alıyoruz. Diplomasi ve iş dünyası hemen her
alanda köprüler kurarak, ortak gelişme
için uğraşıyor ve beraber hareket ediyoruz. Bazen politika dışarıda kalır, o zaman diplomasi devreye girer. Zıtlıkları
bir kenara bırakıp, ortak menfaatlerimiz
çerçevesinde hareket etmeliyiz. Ortak
projeler, toplantılarla ilişkileri geliştirmeliyiz.
“SORUNLAR KARŞILIKLI
MÜZAKERELERLE
DÜZELTİLEBİLİR”
Türkiye AB kapısında yaklaşık 60
yıldır bekliyor. Oysa eski komünist
bloku ülkeleri olan Romanya, Bulgaristan, Litvanya, Estonya, Letonya
ile AB ile coğrafi ilgisi bulunmayan
Kıbrıs Rum Kesimi Avrupa Birli-

Türkiye son 15 yılda çok büyük ekonomik
gelişme yaşadı. Erdoğan’ın başlattığı dev
projeler Türkiye’nin geleceğine önemli
katkılar sağlayacak. Avrupa Birliği bunu
görmezden gelemez. Avrupa İş Kulübü
olarak Türkiye’yi takdir ediyoruz.

ği’ne üye olarak alındılar. Bu sizce
bir çifte standart değil mi? Avrupa
Birliği, Türkiye’yi neden üye olarak
kabul etmiyor? Sebepleri nelerdir?
Bu konuyla ilgili Avrupa Birliği’nin
samimiyetini sorgulamak gerekir
mi? Türkiye’nin AB’ye üye olabilmesi yönündeki bir çok kriter AB’ye
sonradan alınan eski komünist ülkelerin önünde değil mi sizce? Türkiye’nin üye olması için neler yapması
gerekiyor?
Doğru, AB Doğu Bloku ülkelerini
AB’ye aldı. Ancak AB, kendi standart
ve kurallarını ortaya koydu ve bu ülkeler, bu şartları yerine getirdi. Türkiye’ye de benzer şartları yerine getirin
dedi. Türkiye bu şartların tamamını
yerine getirmedi. Elbette Türkiye’nin
kendi kanunları ve yönetim anlayışı var.
‘‘Avrupa’nın en
prestijli sivil toplum
kuruluşlarından
biri olan European
Business Club
Association, iş
dünyasına yönelik
çalışmalar yapan
ve Avrupa’nın en
önde gelen sanayici
ve iş adamlarını
bünyesinde
barındıran bir STK.’’

Buna da saygı duymak gerekir. Ancak
AB’nin de kendi kuralları var. Türkiye
bunları yerine getirmediği sürece, hemen AB’ye alınması kolay olmayacak.
Bunlar karşılıklı müzakerelerle düzeltilebilir.
“AB BİR HIRİSTİYAN
KULÜBÜ DEĞİL”
Bir görüşe göre Türkiye, Müslüman bir ülke olduğu için Avrupa Birliği’ne kabul edilmiyor. Bu da AB’nin
Hıristiyan Kulübü olduğu yolundaki
görüşleri güçlendiriyor. Bunu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Bu çok enteresan bir soru. AB bir
Hıristiyan Kulübü mü? Hayır. Ben
bunu onaylamıyorum. AB bir değerler
manzumesi. Son yıllarda AB 1 milyona
yakın Müslüman mülteciyi kabul etti.
AB’de Müslümanlara karşı bir nefret
olsaydı, bu mültecileri kabul etmezdi.
Tabi bazı sıkıntılar var. Tabi ki Türkiye ile alakalı bir korku da var. Türkiye
AB’ye çok güçlü bir İslam ülkesi olarak
girecek. Ancak bu gerçek bir sebep değil. Demokrasinin güçlenmesi gerekir.
Din birinci faktör değil. Türkiye AB’nin
başta demokrasi olmak üzere, şartlarını
yerine getirirse, din sorun olmaktan çıkar.
“TÜRKİYE’NİN AB’YE
GİRMESİNİ ÇOK ARZU
EDİYORUZ”
EBCA olarak Türkiye’nin AB üyeliği konusuna nasıl bakıyorsunuz?
Bu yönde faaliyetleriniz nelerdir?
Biz EBCA olarak, Türkiye’nin
AB’ye girmesini çok arzu ediyoruz.
Aynı zamanda çaba da sarf ediyoruz.
Özellikle Uluslararası Diplomatlar
Birliği (DMW) tarafından büyük bir
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başarı ile yürütülen İşbirliği ve Yatırım
Zirveleri’nin en büyük destekçiyiz. Ayrıca Avrupa Parlamentosu ve Avrupa
Konseyi’ne akredite olduğumuz için de
Türkiye lehine lobicilik yapıyoruz. Avrupa başkentlerinde Türkiye’nin AB’ye
üyeliğine destek için siyaset ve iş dünyasına yönelik organizasyonlarımız
oluyor. En son Kasım 2017’de Avrupa
Biekonomi Kongresi’nde DMW Başkanı Sayın Ferhat Bozçelik ile birlikte
Avrupalı iş, siyaset ve diplomasi dünyasına seslendik. Şunu da belirtmekte
fayda var. Ekonomik ilişkiler derinleştikçe, ticaret hacmi artıkça ilişkiler
daha çabuk gelişecek. Ekonomik alanda güçlü olan ülkelerde sorunlar daha
az. Türkiye’ye destek anlamında başka
neler yapıyoruza gelince; 15 Temmuz
sonrası Türkiye’de pek çok şey yaşandı. ABD ve AB ile arası bozuldu. Eskisi
gibi değil. Kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye’nin notunu düşürdü.
Yabancı yatırımcı ve finans kaynakları
Türkiye’ye gitmiyorlar. Polonya olarak
biz de olağanüstü haller yaşadık. Türkiye’de OHAL kalkarsa, yabancı yatırımcı tekrar gelecektir. EBCA olarak,
Türkiye’nin yatırım yapılabilir bir ülke
olduğunu her platformda anlatıyoruz.
“AB CİDDİ SORUNLAR
YAŞIYOR AMA YOLUNA
DEVAM EDİYOR”
AB’nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Sizce orta ve uzun vadede AB
haritası nasıl şekillenecek?
AB ciddi sorunlar yaşıyor. AB ciddi
bir temel üzerine kurulmadı. Ancak çok
ciddi deneyimler kazandı. Ekonomik
alanda Yunanistan ve İspanya krizini
aşmayı başardı. İtalya’da yaşanan siyasi
ve ekonomik krizi de atlatması bekleniyor. İngiltere konusu çok farklı, o konudaki gelişmeleri zamanla göreceğiz. AB
sarsıntı yaşadı ama şimdi yoluna devam
ediyor. Geçmişten ders çıkardı. AB devam edecek.
“AVRUPALI TÜRKLERİN
AB’YE KATKISI GÖZ
ARDI EDİLEMEZ”
Avrupa Birliği’nde faaliyet gösteren Türk kökenli bir çok girişimci
ve işletme yer alıyor. Bunlar aynı zamanda Avrupa Birliği ekonomisine
önemli katkılar sağlıyorlar. Siz bunu
nasıl yorumluyorsunuz?
Avrupa’da yaşayan Türkler çok başarılılar. Siyasette, ekonomide epeyce
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yol katettiler. Bu da Türkiye’nin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Türkiye
bundan faydalanıyor. Avrupalı Türklerin AB’ye katkısını asla göz ardı etmiyoruz.
“TÜRKİYE’Yİ TAKDİR
EDİYORUZ”
Türkiye’nin son 15 yıllık sürecini
değerlendirdiğinizde siyasi, ekonomik ve bölgesel anlamda bir gelişme
yaşadı. Dünyanın en büyük havalimanı inşa edildi. Çok sayıda altyapı
yatırımları gerçekleştirildi. Siz bu
gelişimi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye son 15 yılda çok büyük
ekonomik gelişme yaşadı. Erdoğan’ın
başlattığı dev projeler Türkiye’nin geleceğine önemli katkılar sağlayacak.
Avrupa Birliği, bunu görmezden gelemez. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri
hem siyasi, hem de ekonomik anlamda
çok iyi olmalı. Avrupa İş Kulübü olarak
Türkiye’yi takdir ediyoruz.

EBCA Başkanı
Zbigniew
Roch, AB
Genişlemeden
Sorumlu eski
Komiseri Günter
Verheugen
ve Alice Roch
birlikte.

“AB, TÜRKİYE’Yİ
KAYBEDEMEZ”
Türkiye, zor bir coğrafyada. Çevresindeki savaşlara rağmen ekonomideki büyümesini sürdüren bir ülke
konumunda. Aynı zamanda Müslüman ve laik bir ülke olarak Avrupa
ile Ortadoğu ve Asya’yı birbirine
bağlayan bir ülke konumunda. Son

Türkiye; AB’nin başta
demokrasi olmak
üzere, şartlarını yerine
getirirse, din sorun
olmaktan çıkar.

yıllarda enerji dağıtımının merkezi
konumuna gelen bir ülke. Bu başarıyı nasıl yorumluyorsunuz?
Türkiye’nin coğrafi konumunu ve
önemini kimse göz ardı edemez. Bu
coğrafya AB için de çok önemli. Asya
ve Avrupa’yı bağlayan bir köprü. Enerjide de özellikle nükleer santral projesi,
boru hatları projeleri çok önemli. Avrupa Birliği, Türkiye’yi asla kaybetmek
istemez. Biz bunun önemini biliyoruz.
Atatürk’ün” yurtta sulh, cihanda sulh”
sözü de çok önemli ve değerli. Ben bütün toplantılarda gerek Avrupa’da gerek
KKTC’de ve diğer ülkelerde hep söylüyorum. Türkiye çok önemli ve Türkiye
her zaman barıştan yana.
“ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL ABD
LİDERLİĞİNİ KORUYACAK”
ABD, siyasi ve ekonomik anlamda
gücünü korumaya çalışırken Çin,
dünya ekonomisinde büyük bir güç
olarak geliyor. Rusya, Putin’le önemli rol oynuyor. Gelecek sizce nasıl şekillenecek? Hangi ülkeler dünya yönetiminde ve ekonomisinde ön plana
çıkacak?
Birinci ülke Amerika’yı görüyorum.
Önümüzdeki 5 yıl boyunca ABD liderliğini koruyacak. Arkasından da Çin
geliyor. Çin teknolojiye çok büyük yatırım yapıyor. Geleceğe ve teknolojiye
yatırım yapan kazanacak. Hindistan da
ciddi bir gelişme içinde. Ardından AB
gelecek. Rusya askeri olarak güçlü ancak ekonomik olarak çok güçlü değil.
Aslında yapmamız gereken, yarışmak
değil, dünyamızın geleceği için ortak
çalışmak. Silahlanmaya değil, kalkınmaya para ayırmak. EBCA için barış çok önemli. Bu konuda DMW ve
EBCA her zaman birlikte güçlü ve derin
işbirliği halinde.
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