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Sayın Başbakanlar, Sayın Bakanlar, Değerli Başkanlar, Sayın Konuklar, Değerli Basın
Mensupları,
TÜSİAD Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Avrupa iş dünyasının çatı örgütü olan BUSINESSEUROPE bünyesinde uzun yıllardır işbirliği
içinde olduğumuz muadil kuruluşumuz Yunan Girişimciler Federasyonu ve DEİK, TOBB ve
TİM ile birlikte düzenlediğimiz Türk-Yunan İş Forumu’nun son yıllarda giderek gelişen iki
ülke ekonomik işbirliğinin yeni alanlara yayılarak daha da derinleşmesine katkı sağlayacağına
inanıyorum.
2 yıl önce 2008’de İstanbul’da yine SEV’le işbirliği içerisinde oldukça başarılı geçen bir
“Türk-Yunan İş Forumu” yapmıştık. Bu yıl ise sıkıntılı günler geçiren komşumuz
Yunanistan’ın bu zor günlerinde Atina’da bir “İş Forumu” yapılmasının oldukça anlamlı
olduğunu düşünüyorum. Beyaz Saray Genel Sekreteri Rahm Emanuel’in de dediği gibi “Kriz
boşa harcanmaması gereken korkunç bir fırsattır.” Şu an ısrarla üzerinde durmamız gereken
konu, bu kriz döneminde özellikle iş imkanlarının konuşulması ve yeni fırsatları yaratmak için
daha fazla çaba gösterilmesi olmalıdır.
Tüm gün boyunca forum esnasında Türk-Yunan ekonomik ilişkileri hakkında önemli konular
üzerinde duruldu, ekonomik ilişkilerimizin nasıl geliştirilebileceğine yönelik olumlu ve yapıcı
fikirler ortaya konuldu, tabiatıyla birçok rakam telaffuz edildi. Bu yüzden ikili ticaret ve
yatırım ilişkilerimiz hakkında daha fazla rakamlarla sizleri sıkmak istemiyorum. Fakat şunu
belirtmem gerekir: Komşu iki ülke olan Türkiye ve Yunanistan’ın son yıllarda artmakta olan
ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha da geliştirilmesini hedeflemeliyiz. Biz TÜSİAD olarak bu
çabayı göstermeye de hazırız.
Değerli katılımcılar,
Geçtiğimiz yıllarda Türkiye olarak yaşadığımız krizlerden çıkardığımız önemli dersler var:
Bütçe disiplini, maliye politikası kanalıyla bütçe açığının kapatılması, ürün ve işgücü
piyasalarının esnekliği, ürün piyasası reformları, özelleştirmeler yoluyla enerji, ulaştırma gibi
sektörlerin liberalizasyonunu mümkün kılan reformlar, işgücü piyasası reformları ve özellikle
bankacılık alanında yapılan reformlar ile finans piyasasının güçlendirilmesi gibi.
Küresel ekonomik düzende refah paylaşımı kadar, kriz hallerinin de ulusal sınırların ötesine
geçerek, yakın işbirliği içinde olunan ülkeleri etkilemesi ne yazık ki kaçınılmaz. Bu anlamda
Türk iş dünyasının krizler karşısındaki tecrübesinin ve bunun sonucunda oluşan reflekslerin
Yunan iş dünyası için de önemli bir örnek oluşturduğuna inanıyorum.
Ayrıca ve daha önemlisi iki ülke arasındaki karşılıklı güven ortamının geliştirilmesi ve
süregelen tehdit algısının gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İki ülkenin savunma
amacıyla harcadığı vergi gelirlerinin yine iki ülke vatandaşlarının refahını artırmak için
kullanabileceği gerçeği önümüzde belirgin bir seçenek olarak durmaktadır. Hal böyleyken bu
ziyaretle perçinlenen güven ortamının her noktada bizleri işbirliğine taşımasını arzu ediyoruz.
Değerli Konuklar,
Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin, ikili ekonomik işbirliğinin yanı sıra, Avrupa Birliği ve
bölgesel girişimler çerçevesinde ele alınması Türk-Yunan ortaklığı için yeni fırsatlar
doğuracaktır.
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Bu arada bahsetmeden geçmek mümkün değil. Muadil dost örgütümüz SEV başından bu yana
Türkiye'nin AB üyeliğine samimi ve sürekli destek sağlamıştır. Müteşekkiriz.
Türk ve Yunan iş dünyası köklü ve güçlü özel sektör yapılanmalarıyla bölgelerindeki benzer
kuruluşlar için iyi birer model oluşturmaktadırlar. Bu kapsamda, TÜSİAD ve SEV'in 2007
yılında kuruluşuna öncülük ettikleri ve 2009 yılında TÜSİAD'ın başkanlığını SEV'e devrettiği
“Karadeniz ve Hazar Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonları Birliği” bölge ülkelerindeki
özel sektör kuruluşları arasında kurumsal ilişkilerin tesis edilmesine ve geliştirilmesine katkı
sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, Karadeniz ile Hazar Bölgesinde piyasa ekonomisinin daha iyi
yerleşmesine yönelik çalışmalarda bulunarak ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınmasına destek
vermesi açısından iyi bir örnek teşkil etmektedir. Bu çerçevede başarıyla gerçekleştirdiğimiz
en son etkinlik 2009 yılı Kasım ayında Selanik’te UBCCE 3. Business Forumu’dur. Bu
noktada SEV’deki meslektaşlarımıza UBCCE’deki etkin çalışmalarından dolayı teşekkür
etmek isterim.
Değerli konuklar,
Bu tarihi ziyaretin Güneydoğu Avrupa'da yeni ve güçlü bir işbirliği, barış ve bereket sürecine
başlangıç olduğu ümidi ve inancıyla hepinizi saygıyla selamlıyorum.
.
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