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øki ülkenin Sayın Baúbakanları, Sayın Baúkanlar, Sayın Konuklar, De÷erli Basın Mensupları,
TÜSøAD Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Avrupa iú dünyasının çatı örgütü olan BUSINESSEUROPE bünyesinde uzun yıllardır iúbirli÷i
içinde oldu÷umuz Yunan Giriúimciler Federasyonu ve Dıú Ekonomik øliúkiler Kurulu ile
birlikte düzenledi÷imiz Türk-Yunan øú Forumu’nun verimli geçmesini diliyorum. Bu
Forum’un, son yıllarda giderek geliúen iki ülke ekonomik iúbirli÷inin yeni alanlara yayılarak
daha da derinleúmesine katkı sa÷layaca÷ına inanıyorum.
Türkiye-Yunanistan iliúkilerinin, ikili ekonomik iúbirli÷inin yanı sıra, Avrupa Birli÷i ve
bölgesel giriúimler çerçevesinde ele alınmasının Türk-Yunan ortaklı÷ı için yeni fırsatlar
do÷uraca÷ını düúünüyorum.
Bu çerçevede, konuúmamda bu alanlara yönelik önem verdi÷imiz konulara kısaca de÷inmek
istiyorum.
De÷erli Konuklar,
Türkiye'nin kendisi gibi müzakere aúamasında olan Hırvatistan ve sırada bekleyen di÷er bölge
ülkeleriyle birlikte AB üyeli÷i gerçekleúti÷inde, Balkanlar co÷rafyasına mensubiyet ile Birlik
üyeli÷i arasında tam bir örtüúme oluúacaktır.
Son iki yüzyıllık tarih boyunca siyasal, etnik, diplomatik anlamda dünyada en sorunlu
bölgelerden birini oluúturan Balkanlar için tüm bölge devletlerinin AB üyeli÷i büyük bir úans
ve kalıcı bir barıú, istikrar ve bölgesel kalkınma olana÷ı anlamına gelecektir.
AB'nin do÷uya do÷ru geniúlemesi projesinin barındırdı÷ı uzun dönemli stratejik bakıú açısının
gerçekçili÷i de bir kez daha teyit edilmiú olacaktır.
Dolayısıyla, tüm bölge ülkelerinin daha geniú bir birlik olan AB içinde bu olanaktan
yararlanması için çalıúmamız gerekmektedir.
Öte yandan Türk-Yunan iliúkileri gerek ekonomik gerekse siyasal yönden geride bıraktı÷ımız
on yıllık dönem içinde hep olumlu yönde geliúmiú, karúılıklı ticaret ve yatırım artmıútır. 1996
yılında son aúaması gerçekleúen Türkiye-AB Gümrük Birli÷i öncesinde 200-300 milyon dolar
seviyesinde seyreden ticaret hacmi bugün 3 milyar doları bulmaktadır. Aynı úekilde son
yıllarda yatırımlarda da artıú yaúanmıú, Yunanistan’dan Türkiye’ye 2006 yılında 2.8 milyar
dolar, 2007’de ise 2.3 milyar dolarlık do÷rudan yatırım gerçekleúmiútir. Bu dinami÷in
Türkiye'nin AB üyeli÷i perspektifinden ba÷ımsız oldu÷unu iddia etmek mümkün de÷ildir.
Türkiye üyelik yolunda ilerledikçe, müzakere baúlıkları açılıp kapandıkça baúta hizmetler
sektörü olmak üzere her iki ülke ekonomisinin birbirleriyle entegrasyon düzeyinde ciddi bir
artıú sa÷lanaca÷ı açıktır. Her iki tarafın siyasetçilerinin bu alanda gösterecekleri kararlılı÷ın ve
ulusal çıkar tanımlamalarındaki perspektif geniúli÷inin önemi ortadadır.
Ayrıca Kıbrıs sorunun hem Türkiye-AB iliúkileri hem de bölgesel iliúkiler açısından yarattı÷ı
sıkıntılar daha fazla dikkate alınmalıdır. Özellikle adanın güneyinde ùubat ayında
gerçekleúecek baúkanlık seçimlerinin ertesinde, hem kendi yöneticilerimizden hem de Yunan
siyasetçilerden beklentimiz adada her iki tarafın temsilcilerinin de popülist baskılardan uzak

2

bir úekilde, BM çatısı altında çözüm odaklı çalıúmalarını özendirecek bir siyasal tavır
alınmasıdır.
Türkiye gibi Yunanistan’ın da güçlü tarihi ve kültürel ba÷larının bulundu÷u Karadeniz ve
Hazar Havzası, iki ülkenin ortak projeler geliútirip, iúbirli÷i yapabilece÷i çok önemli bir
co÷rafya haline gelmektedir. Önemli petrol ve do÷algaz kaynaklarına sahip olan Hazar ve bu
kaynakların transfer koridorunda yer alan Karadeniz bölgesi sundu÷u imkanlarla Türkiye ve
Yunanistan için kaçırılmaması gereken önemli fırsatları barındırmaktadır. Romanya ve
Bulgaristan’ın geçti÷imiz yıl Avrupa Birli÷i’ne tam üye olmaları ve Türkiye’nin de yakın bir
gelecekte gerçekleúecek üyeli÷iyle birlikte Karadeniz’in artık Avrupa’ya komúu bir deniz
de÷il, bir ölçüde Avrupa iç denizi haline gelmesi, ABD ve Rusya Federasyonu’nun yanısıra
AB’yi de bölgenin önemli aktörlerinden biri haline getirmektedir. Avrupa Birli÷i tarafından
geniúleme sürecine paralel olarak 2003 yılında temelleri atılan Avrupa Komúuluk Politikası ve
bu sene içinde AB Komisyonu kanalıyla yayınlanan “Karadeniz Sinerjisi” ve “Orta Asya”
stratejileri AB’nin artık bölgeyle ilgili politikalarını teoriden prati÷e geçirerek güçlendirilmiú
bölgesel bir iúbirli÷i oluúturmayı amaçladı÷ını ayrıca ortaya koymaktadır.
Ancak, söz konusu co÷rafyanın giderek artan önemine ve bölgedeki ülke halklarının sahip
oldu÷u tarih, dil, din, kültür ve etnik yakınlıklarına ra÷men bölgesel ekonomik iliúkilerin
istenilen seviyede oldu÷unu söylemek mümkün de÷ildir. Bölge ülkelerinin mevcut
iliúkilerinin daha da ileriye götürülmesi gerekmektedir.
Söz konusu ülkelerin üretim yapıları, ihracat potansiyelleri ve ithal ettikleri ürünler
incelendi÷inde birbirlerini tamamladıkları görülmektedir. Bu kapsamda Türkiye ve
Yunanistan’ın özellikle önemli do÷al gaz ve petrol rezervlerine sahip olan Orta Asya ile bu
ürünlere ba÷ımlılı÷ı gittikçe artan batı ülkeleri arasında do÷al bir köprü olma durumu yakın
zamanda açılan Türkiye-Yunanistan do÷algaz boru hattı ile kuvvetlenmiútir.
Köklü bir gelene÷e ve dinamik bir yapıya sahip olan Türk ve Yunan özel sektörü bu ülkelerle
sadece enerji ve ticaret de÷il aynı zamanda yatırım, hizmet sektörü ve teknoloji alanında
iúbirli÷i imkanlarının arttırılması için de çaba harcamalıdır. øki ülke kendi tecrübelerinden
yola çıkarak, pek ço÷u pazar ekonomisine geçiú dönemi sancıları yaúayan bölge ülkeleriyle
tecrübelerini paylaúabilir. Özellikle Orta Asya’nın, dünyanın yükselen iki ekonomisi Çin ve
Hindistan ile ba÷lantıyı sa÷layan geçiú noktasında çok stratejik bir yerde bulundu÷u
unutulmamalıdır.
Sivil toplumun jeostratejik önemi giderek artan Karadeniz ve Hazar Bölgesinde piyasa
ekonomisinin daha iyi yerleúmesine yönelik çalıúmalarda bulunarak ülkelerin sosyoekonomik kalkınmasına katkı sa÷lamak ve bu sayede demokrasinin yaygınlaúması, bölgesel
barıú ve istikrarın yakalanması yönünde çaba sarf etmesi çok isabetli olacaktır.
Bu kapsamda TÜSøAD ve Yunan Giriúimciler Federasyonu (SEV)’nun 2006 yılının sonunda
temellerinin atılmasına öncülük etti÷i ve yakın zamanda uluslararası bir birlik olarak kuruluúu
tamamlanan “Karadeniz ve Hazar Giriúim ve øú Dünyası Konfederasyonları Birli÷i”
(UBCCE) çok do÷ru zamanlı ve yerinde bir oluúum olarak karúımıza çıkmaktadır.
Baúkanlı÷ını úu anda TÜSøAD’ın yürüttü÷ü UBCCE’de, Yunan Federasyonu’da uzun yıllara
dayanan tecrübe ve birikimine dayanarak “Avrupa Birli÷i ve Avrupa øú Dünyası ile
øliúkiler”den sorumlu Baúkan Yardımcılı÷ı görevini yürütmektedir.
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UBCCE’nin, bölge ülkelerindeki özel sektör kuruluúları arasında kurumsal iliúkilerin tesis
edilmesine ve geliútirilmesine katkı sa÷layaca÷ı úüphesizdir. Ayrıca, ilki geçti÷imiz Ekim
ayında Azerbaycan’ın baúkenti Bakü’de “Karadeniz ve Hazar Havzasında Bölgesel
Yatırımlar” temasıyla düzenlenen øú Forumları ve benzer di÷er faaliyetler bölgede eksikli÷i
duyulan diyalog ortamının oluúturulmasına özel sektör aracılı÷ıyla zemin hazırlamaktadır.
De÷erli konuklar,
Sektörel temelde iúbirli÷i alanlarının bugün ö÷leden sonra detaylı bir úekilde ele alınaca÷ı øú
Forumu sonucunda ülkelerimiz sınırlarının ötesinde, iliúkilerimize hem Avrupa Birli÷i hem de
bölgesel düzeyde yeni ve önemli boyutlar eklenmesini temenni ediyor, beni dinledi÷iniz için
teúekkürlerimi sunuyorum.
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