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Sayın Cumhurbaşkanım; 

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Sayın Kolinda Grabar-Kitarović; 

Saygıdeğer Bakanlar; 

Türk ve Hırvat İş Dünyasının Seçkin Temsilcileri; 

Hanımefendiler-Beyefendiler; 

Öncelikle sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK adına saygıyla selamlıyor; 
bugün bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere şükranlarımı arz ediyorum. 

Hoş geldiniz; sefalar getirdiniz. 

 

Sayın Cumhurbaşkanlarım; 

Kıymetli Katılımcılar; 

Tarih: 1 Temmuz 2013.  

Hırvatistan, Avrupa Birliği’nin 28’inci üyesi olarak Birliğe dâhil oldu.  

Hatırlanacağı üzere, Hırvatistan, AB üyelik müzakerelerine, Türkiye ile aynı tarihte, yani 3 
Ekim 2005 günü başlamıştı.  

Ki o tarihte sanırım, Sayın Grabar-Kitarović Hırvatistan’ın Dışişleri ve öncesinde de AB 
Entegrasyon Bakanı idi.  

Ne yazık ki bu kader ortaklığı, müzakere süreci boyunca devam edemedi. 

Bugün, Hırvatistan, AB aile fotoğrafı içinde yerini alırken, Türkiye hâlâ, birçoğunun üye 
ülkeler ve AB konseyi tarafından bloke edilen fasılların müzakeresiyle uğraşıyor, vize 
sorunlarıyla uğraşıyor, gümrük birliğinin güncelleştirilmesiyle uğraşıyor.  

Halbuki;  

Türkiye ve AB; Yarım asırdan fazladır işbirliğine sahip iki ortak.  

Türkiye ve AB; Sadece ticari olarak değil, sosyal, kültürel, askeri ve siyasi olarak birbirine 
bağlı iki ortak.  

Türkiye ve AB; Mali sorunlardan göçmen krizine kadar, Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı 
sorunların ve krizlerin de ortağı.  

 



 

 

 

 

İşte; son günlerde yaşanan mülteci krizi; bölgede AB’nin karşılaştığı sorunların Türkiye’siz 
çözülemeyeceğinin en canlı kanıtı.  

Unutmayalım, Türkiye hiçbir zaman AB’ye yük olmaz, olsa olsa yükünü alır, sorunların 
çözüm ortağı olur. 

İşte bu noktada, geleceğe umutla bakabilmek adına, birbirimize daha fazla destek olmamız 
gerektiğini düşünüyoruz.  

 

Sayın Grabar-Kitarović;  

Birbirimize destek bağlamında bu toplantıda, Türkiye’den Hırvatistan’a bugüne kadar gelmiş 
en kapsamlı özel sektör heyetiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza eşlik ediyoruz. 

Hatırlayacaksınız;  

Hırvatistan’ın Haziran 1991’de bağımsızlığını ilan etmesinden çok kısa bir süre sonra, Şubat 
1992’de Türkiye, Hırvatistan’ın bağımsızlığını tanımış; NATO üyeliğini de güçlü biçimde 
desteklemişti. 

NATO üyeliği demişken, söylemeden geçemeyeceğim. Sizin de NATO’da Genel Sekreter 
Yardımcılığı görevinde bulunduğunuz itibariyle belki ilginizi çeker diye aklıma geldi. Bundan 
yaklaşık 1 ay önce Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD’ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında bir 
işadamları etkinliği düzenledik. Bunu da nerede yaptık biliyor musunuz?  

1949’da NATO anlaşmasının imzalandığı Andrew Mellon Auditorium’da. Yaklaşık 600 kişinin 
katılımıyla gerçekleşen bu etkinlikte Türkiye-ABD arasında ticari ilişkilerimizin geliştirilmesini 
ve bilhassa TTIP’i konuştuk.      

Bugün de burada, aynen ABD’de yaptığımız gibi, Türk iş dünyası temsilcileri olarak, tarihi, 
kültürel ve sosyal ilişkilerimizin çok derin olduğu ülkenizle, ticaret ve yatırım ilişkilerimizi de 
her bakımdan geliştirmek için sizin ülkenizdeyiz.  

Peki biz kimiz?  

Biz, 1986 yılında Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütmek üzere kurulmuş ve 
yetkilendirilmiş bir kurumuz. Başta TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, TMB olmak üzere 
ülkemizin en prestijli ve büyük iş örgütleri, bizim kurucu kuruluşlarımız. Ve bu kurumların 
Başkanları da bugün aramızdalar. 

Biz, faaliyetlerimizi 30 yıldır iş konseylerimiz vasıtasıyla yürütüyoruz. Şu an dünya genelinde 
131 İş Konseyi’miz var. Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi de bunlardan sadece bir tanesi ve bu 
İş Konseyi, Kurulduğu günden bu yana, iki ülke arasında ticaret ve yatırım ilişkilerini 
geliştirmek için çalışıyor. 

İş Konseyi Başkanımız, Burak Baykan, Hırvatistan’da önemli bir yatırıma sahip olan değerli 
bir Türk Şirketimizin, Doğuş Grubun yetkilisi. Ki Grubun Yönetim Kurulu Başkanı da, aynı 
zamanda DEİK’in Yönetim Kurulu Üyesi, sizler de onu tanıyorsunuz. Keza iş konsey 
üyelerimizin hepsi de birbirinden değerli iş adamlarımızdan oluşmakta. 

Ayrıca bugün bu salonda, ülkenizle iş ilişkisi olan, iş ve yatırım yapan veya yapmayı 
arzulayan kıymetli işadamlarımız da bizlerle beraber. 

 

 



 

 

 

 

 

Sayın Cumhurbaşkanlarım;  

Hiç şüphesiz; Sizlerin bu foruma katılımınız, iş dünyasına yakın ilginiz ve desteğiniz bizim 
için çok önemli. Bu bize cesaret veriyor.  

Bu vesileyle Sizlere bir kez daha teşekkür ediyor, İş Forumu’muzun her iki ülke için hayırlar 
getirmesini diliyorum.  

Saygılarımla… 

 


