
 

 

                                                                                                                                        8 Mart 2016 
                                                                                                                                    İzmir 
 

 
     DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN 

TÜRKİYE-YUNANİSTAN İŞ FORUMU 

KONUŞMA METNİ 

 

T.C. Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu;  

Yunanistan Başbakanı Sayın Alexis Tsipras;  

Saygıdeğer Bakanlarım; 

Değerli Türk ve Yunan İş İnsanları;  

Medyanın Kıymetli Temsilcileri;   

Hanımefendiler ve Beyefendiler; 

Sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK adına saygıyla selamlıyorum.  

 

Türkiye-Yunanistan İş Forumu için Ege’nin iki yakasından gelen siz değerli iş insanları ile, 
Ege’nin incisi İzmir’de birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.  

 

Katılımları ile İş Forumumuzu onurlandıran Sayın Başbakanlarımıza da ayrıca teşekkür 
ediyorum.  

 

Bugün 8 Mart, Dünya Emekçi Kadınlar Günü. 

Dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri bu 
anlamlı günü de, yürekten kutluyorum. 

 

Sayın Başbakanım;  

Bizler DEİK olarak ilk defa Sayın Başbakan Tsipras’ı ağırlıyoruz.  

Bu vesileyle kendilerine “hoş geldiniz” demek istiyorum. 

 

Bizler, Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerine yön vermek ile görevlendirilmiş bir 
kurumuz.  

Bu alanda 1986 yılından beri çalışıyoruz. 

Gücümüzü; 

Kurucu kurumlarımızdan, 

İş Konseylerimizden ve Üyelerimizden alıyoruz.  

 

 



 

 

 

 

 

123’ü ülke bazlı, toplam 130 İş Konseyimiz ile bizler,  

Türk özel sektörünün dinamizmini, tecrübesini ve yatırım iştahını temsil ediyoruz.  

 

Sayın Başbakanlar;  

Değerli Katılımcılar; 

Bizler aynı denize bakan, iş insanlarıyız.  

O kadar çok ortak noktamız var ki:   

İş yapış tarzlarımız bile büyük benzerlik gösteriyor.  

Bunu avantaja çevirmek ve ülkelerimiz arasında mevcut olan ticaret kapasitesini artırmak 
zorundayız.  

Ümit ediyorum ki, bu İş Forumunda kurulan diyaloglar ile; 

Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerimiz, daha ileri seviyelere çıkacak. 

 

Kıymetli Misafirler; 

Aynı denize kıyısı olan, iki ülke olmanın getirdiği avantajlar kadar, kimi zaman 
dezavantajlarını da maalesef birlikte yaşıyoruz.  

Ege Denizi, son yıllarda artan göçmen hareketliliği sebebiyle büyük trajedilere sahne oluyor.  

2014 yılında Ege Denizi’nden Yunanistan’a ulaşan 15.000 düzensiz göçmen sayısı; 2015 
yılında 900.000’e çıktı.  

Daha trajik olan ise; 

yeni bir hayat kurma hayaliyle,  

Ege sahillerinde umut yolculuğuna başlayan göçmenlerin, 

insan kaçakçılarından aldıkları delik-patlak botlarla açıldıkları  

Ege Denizinde yaşadıkları. 

2015 yılında, 700 göçmen Ege’de hayatını kaybetti. 

Türk Sahil Güvenliği geçtiğimiz yıl 100.000 göçmeni kurtardı. 

Rakamlar bu kadar ürkütücü olunca, iki dost ülke, Türkiye ve Yunanistan’ın Ege Denizi 
yeniden bir Barış Denizi haline getirmesi gerekiyor.  

 

Sayın Başbakanlar; 

İş insanları olarak bizler, Ege Denizi’nde göçmen teknelerini ve devriye gezen sahil güvenlik 
gemilerini değil;  

ticaret gemilerini görmek istiyoruz.  

 

 

 



 

 

 

 

 

İş insanları olarak bizler, Ege Denizi’nin insan ticaretinin merkezi değil; 

Türk-Yunan ticaretinin merkezi olsun istiyoruz. 

Bunun için, “ortak sorunlarımıza-ortak çözüm” bulmamızın gerektiğine inanıyoruz. 

Bugün Ege Denizi’nde yaşanan trajediye,  

Türkiye’siz; Yunanistan’sız; Avrupa’sız çözüm bulmak imkansız. 

Dolayısıyla hepimiz, 

Üzerimize düşen görevi, gümümüz ölçüsü ve kapasitesinde yapmak zorundayız.  

İlişkilerimizde ticaretin önüne geçen, hatta ticaretimizi engelleyen bu soruna bir an önce 
çözüm bulmalıyız. 

Bu yaşananlar şunu bizlere bir kez daha gösterdi: 

Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı tarihinin en büyük göçmen sorununa “Türkiye’siz çözüm” 
imkansız.  

Güçlü ekonomisi, güçlü demokrasisi, güçlü insanı ile Türkiye, 

Sadece göçmen sorunun da değil,  

Avrupa’nın geleceğinin inşaası için gerekli.  

Bunun için; 

Süreci bir an evvel üyelik ile taçlandırmasının zamanı gelmiştir.  

Sayın Başbakanımızın Türkiye’nin AB üyeliğine ne kadar inandığını biliyorum.  

Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmeler bizlere cesaret veriyor.  

Türkiye-AB Liderler Zirvesi sonrasında;  

Yeni bir başlıkta müzakerelere geçilmesi; 

Bir yanda sessiz sedasız ama sağlam adımla ilerleyen Kıbrıs müzakereleri; 

Diğer yanda ilerleyen Gümrük Birliği’nin revizyonu süreci; 

Ve elbette, bizleri, Türk iş insanlarını çok ama çok yakından ilgilendiren vize sürecinde 
yaşanan olumlu gelişmeler.  

 

Sayın Başbakan Tspiras; 

Bizler, Türk iş adamları olarak, yıllardır vatandaşlarımıza uygulanan zorunlu vize 
uygulamasını dile getiriyoruz.  

Yapılan araştırmalar, Türk iş adamlarının her yıl Schengen vizesine servet ödediğini ortaya 
çıkarıyor.  

Halbuki bizler ticaret yapıyoruz;  

Ürünümüzü satmaya 

 

 

 



 

 

 

 

 

Makina almaya 

Avrupa’ya girip çıkıyoruz.  

Ancak bu vize uygulamasından artık bunaldık. 

Ümit ediyorum ki, Hükümetimizin de öngördüğü şekilde Haziran ayında bu haksız 
uygulamadan kurtulmuş olacağız.  

 

Saygıdeğer Başbakanlarım; 

Bu vesileyle sözlerimin son verirken, 

İş Forumumuza katılarak bizleri onurlandırdığınız için sizlere;  

Saygıdeğer Bakanlarımıza;  

Ve her iki ülkenin iş dünyası temsilcilerine bir kez daha teşekkür ediyor; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 


