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Karadeniz ve Hazar Denizi Bölgesinde bulunan ba÷ımsız iú dünyası kuruluúlarının Sayın
Baúkanları ve Üst Düzey Temsilcileri,
UBCCE, yani Karadeniz ve Hazar Denizi Giriúim ve øú Dünyası Konfederasyonları
Uluslararası Birli÷i’nin Türk kanunları çerçevesinde “uluslararası birlik” sıfatıyla yasal nitelik
kazanmasını müteakiben yaptı÷ımız, bu ølk Genel Toplantısına katıldı÷ınız için hepinize
teúekkür ediyor ve hoú geldiniz diyorum.

Dün akúam Bölgemiz diplomatik misyon ve iú dünyası temsilcilerini bir araya getiren ve
Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanı Sn. Hilmi Güler ve Karadeniz Ekonomik øúbirli÷i
Teúkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Sn. Leonidas Chrysanthopoulos’un konuúmalarını
dinleme fırsatı buldu÷umuz oldukça keyifli bir akúam yeme÷inde beraber olma fırsatımız
oldu.

Hatırlayaca÷ınız üzere Karadeniz ve Hazar Bölgesinin ilk gönüllü ve sivil iú örgütü olan
UBCCE, “kurucu üyesi” olan 12 Bölge ülkesinden 16 sivil iú dünyası örgütünün göstermiú
oldukları vizyon ve kararlılıkları sayesinde Kasım 2006 tarihinde düzenlenen Kurucu Genel
Toplantısında imzaladıkları anlaúma ile hayat bulmuútur. O tarihten bu yana UBCCE,
dünyanın ön plana çıkmaya baúlayan bu bölgesinin gelecek için umut vadeden bir iú dünyası
örgütü olarak kendisini ispatlamaya baúlamıútır. Nitekim, UBCCE Genel Sekreterli÷i
tarafından hazırlanan faaliyet raporumuzda 2007 yılında ne kadar iyi bir performans
gösterdi÷imizi ispatlar niteliktedir.

Bugün buradaki varlı÷ınız Birli÷imize olan inancınızın ve Bölgemizin parlak gelece÷ini hep
birlikte úekillendirmek yönünde aktif rol alma iste÷inizin çok önemli bir kanıtıdır.
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Bölgemizdeki ba÷ımsız, özel, iú dünyası kuruluúlarını bir araya getirmenin çok iyi ve faydalı
oldu÷u

kanaatindeyim.

Bildi÷iniz

üzere

komúu

bölgelerimizde

hâlihazırda

BUSINESSEUROPE ve UMCE-BUSINESSMED gibi baúarılı örnekler bulunmaktadır. Bu
gibi uluslararası birliklerin üye ülkeler arasındaki ticaret ve yatırımları güçlendirmek
açısından oldu÷u kadar iú kuruluúlarının bulundukları ülkeler açısından da oldukça önem arz
etti÷i akıldan çıkartılmamalıdır. Mesela, TÜSøAD olarak 1986’dan beri süregelen
BUSINESSEUROPE üyeli÷imiz AB üyelik çabalarımıza hız kazandırmıú ve UMCEBUSINESSMED’de ki üyeli÷imiz ise güney Akdeniz ülkeleri ile olan iliúkilerimizi
güçlendirmiútir.

UBCCE’nin uluslararası bir kuruluú sıfatıyla hâlihazırda gerek birbirimizi daha iyi
tanımamıza gerekse ticari ve yatırım faaliyetlerimiz ile ilgili görüú alıúveriúinde bulunmamıza
olanak sa÷lamaya baúlamasından dolayı memnuniyet duymaktayım. Geçti÷imiz Ekim ayında
Bakü, Azerbaycan’da baúarıyla düzenlenen “Karadeniz ve Hazar Bölgesinde Do÷rudan Dıú
Yatırımlar” konulu ilk UBCCE øú Forumu bu yönde atılmıú olan ilk önemli adımdır. Bu yılın
sonbaharında Tiflis, Gürcistan’da düzenlenecek olan ikinci UBCCE øú Forumunun da aynı
baúarıyı elde edece÷ine inanıyor ve ümit ediyorum. Birbirimizi daha iyi tanıyıp iú birli÷inde
bulunmamız, görüú ve de÷erlendirmelerimizi birbirimize daha yo÷un bir úekilde aktarmamız,
gerek üye ülkeler arasındaki ticaret ve yatırımı geliútirmek gerekse Karadeniz ve Hazar
Bölgesinde BUSINESSEUROPE’in muadil örgütü olmak yönündeki nihai hedeflerimize
ulaúmak konusunda UBCCE’ye daha fazla katkı sa÷layacaktır. Aslına bakılırsa, Birli÷imizin
geçti÷imiz Ekim ayında Brüksel’e gerçekleútirmiú oldu÷u "Üst Düzey Temas Ziyareti" hem
BUSINESSEUROPE hem de AB Makamları üzerinde çok olumlu bir ilk izlenim bırakmıútır.
AB ve Avrupa iú dünyası ile bir araya gelmek için Avrupa Baúkentine düzenlenecek yıllık
ziyaretlerin bir “UBBCE Gelene÷i” haline getirilmesi gerekti÷i inancındayım. Bunu yaparken
görüúlerimizi açıkça dile getirmeli, beklentilerimizi

net bir úekilde algılamalı, Tematik

Komitelerimiz ve Çalıúma Gruplarımızca sunulan gerekli raporlar ve bilgi notlarıyla
görüúlerimizi desteklemeli ve takiplerini yapmalıyız. Bu vesileyle, Azerbaycan Türkiye øú
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Adamları Birli÷i, ATIB’e ve Yunan Giriúimciler Federasyonu, SEV’e geçti÷imiz yılın
oldukça baúarılı geçen iki etkinli÷ini düzenledikleri için teúekkür etmek isterim.

Hepinizin bildi÷i üzere, 2004 yılında bir “Strateji Belgesi” ile beraber sunulan AB Avrupa
Komúuluk Politikası (AKP), yine yakın zamanda sunulan ve uygulanması açısından hem sivil
toplum hem de sivil toplum kuruluúları için önemli roller öngören “Karadeniz Sinerjisi”
belgesi sayesinde bir “Karadeniz Boyutu” kazanmıútır. Avrupa Komúuluk Politikasına dahil
ülke hükümetleriyle üzerinde mutabakata varılan reform hedefleri bu ülkelerdeki iú süreçleri
için önemli bir etkiye sahip olacaktır. Dolayısıyla da bölgenin iú dünyası olarak bizim de bu
reformların uygulanması için üzerimize düúen rolü yerine getirmemiz gerekiyor. Bu hem ilgili
ülkelerin hem de AB’nin menfaatinedir. Avrupa Komúuluk Politikasının sürekli geliúimi ise
ortak ülkelerde gerçekleútirilen reformların etkilerini en iyi úekilde de÷erlendirecek olan iú
dünyasınca verilecek geribildirimlere ba÷lı olacaktır. Kanaatimce, geçti÷imiz Haziran
ayındaki AB Zirvesinde kabul edilip Avrupa’nın Orta Asya Cumhuriyetleri ile olan ba÷larını
kuvvetlendirmeyi amaçlayan “Orta Asya Strateji Belgesi”, “Karadeniz Sinerjisi” ile birlikte
Orta Asya’yı Avrupa’ya daha da yakınlaútırmak yönünde Avrupa Komúuluk Politikası’nın bir
açılımı olarak de÷erlendirilmelidir.

Bu kapsamda Karadeniz ve Hazar Bölgesinin ilk gönüllü ve sivil iú dünyası kuruluúu olan ve
zamanla “Karadeniz ve Hazar Bölgesindeki øú Dünyasının Sesi” konumuna gelmeyi
hedefleyen UBCCE olarak, gerek bölge iú dünyasının görüúlerinin gerekse özel sektörün
geliúmesi, piyasa ekonomisinin daha iyi iúlemesi, Bölge dahilindeki öncelikli sektörler ve
Avrupa ile daha yo÷un iktisadi entegrasyon ve iúbirli÷ine gidilmesi konularındaki
önerilerimizin dıúa iletilmesi açısından kendi “Stratejimizi” hazırlayıp sunmamız ve ilgili
makamlara ulaútırmamız önem taúımaktadır.

Birlik tüzü÷ümüzde de belirtildi÷i üzere hedeflerimizi yakalayabilmemiz için hükümetlerimiz
ve di÷er uluslararası kuruluúlarla yakın temas içerisinde kalmalıyız. Bu anlamda
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hükümetlerarası ve kapsadı÷ı co÷rafi alan bakımından KEø, yani Karadeniz Ekonomik
øúbirli÷i Örgütü, bizim için oldukça iyi bir potansiyel ortaktır. Bu kapsamda KEø’ye
“gözlemci üye” sıfatıyla baúvurulması ve KEø çalıúmalarına katkıda bulunmayı öneriyorum.
UBCCE olarak bizim aynı zamanda iktisadi olarak daha iyi entegre olmuú bir Karadeniz ve
Hazar Bölgesi oluúturma yönünde, Asya Pasifik øúverenleri Konfederasyonu, Viyana
Ekonomik Forumu, Birleúmiú Milletler Geliúim Fonu ve TÜSøAD’ın yakın zamanda Pekin
ofisinin açılıúı kapsamında kurumsal iliúkiler kurdu÷u Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu gibi
di÷er resmi kuruluúlar ve sivil toplum örgütleri ile iúbirli÷ini geliútirmemiz gerekmektedir.

Vurgulamak istedi÷im son konu ise muadillerimize “iú odaklı” yapımız yönünde daha açık bir
mesaj vermek üzere Birli÷imizin kısaltılmıú adını

“BUSINESSBLACKSEACASPIAN"

olarak de÷iútirmektir. Zira sonuç itibariyle bugün bizi burada bir araya getiren ve bölgemiz
insanları için büyüme, istihdam ve refah yaratacak olan “iú” yapma iste÷idir. Bugünkü Genel
Kurulumuzda bu teklifimizin onaylayaca÷ına ve bu sayede de “Karadeniz ve Hazar
Bölgesinde øú dünyasının Sesi” úeklindeki sloganımızın daha

kuvvetli vurgulanaca÷ına

inanıyorum.

Bu ilk Genel Kurulumuzun Birli÷imizi daha da ileriye taúıyaca÷ına ve Bölgemizde pozitif bir
"sinerji" yaratılmasına katkıda bulunaca÷ından eminim. ùuna kuvvetle inanıyorum ki
Karadeniz ve Hazar Bölgesinin ba÷ımsız, özel iú dünyası kuruluúları olarak bizler bu
Bölgenin sosyal ve iktisadi kalkınması için her türlü önemli ve olumlu katkıyı
gerçekleútirebiliriz. ølk Genel Kurulumuz vesilesiyle hepinize ve özellikle de aramıza
katılacak yeni üyelerimize “øú Dünyasının Sesi”ni yükseltmek yolunda attıkları bu cesur
adımlar için teúekkür ediyor ve bir kez daha hoú geldiniz diyorum.
ølginiz için çok teúekkür ederim.
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