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9. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI KONUŞMA METNİ

Sayın Bak anla rı m ;
Sayın Büyükelçileri m;
Kı ymetli Baş kanlar;
DEİK’i n Kı ymetli İş Konseyi Başkanları ;
Hanı mefendil e r-Beyefendiler ;
Önce lik le s izleri şahs ım
sa ygı yla se lam lıyoru m.

ve

Dış

Ek o nom ik

İ lişk il er

Kur ulu –DEİ K

a dı na

“2023’e Doğru Milli Değerler – K ürese l Hedefler” baş lığı altında top lanan
Doku zunc u Bü yük elçiler Ko nf eransı ’nı n, her sene ol duğu g ibi b u yı l da b ir
parçası olm aktan dola yı bü yük bir m em nuniyet du yduğumuzu if ade ed erek
sö zlerim e başlam ak ist iyorum .
Aynı zam anda, bu im kânı bize sağla dık ları iç in Dışişleri Bakanım ız Sa yı n
Mev lüt Çav uşoğlu ve Ekonom i Bak anım ız Sa yı n Nihat Zeybek ci’ye de
teşek k ürlerim i sunu yorum .
Saygıdeğe r Büyük elçiler;
Bilindiği ü zere, son 2 yı ldır, siz kı ym etli Büyük elçilerim izl e D EİK’ in İş Konse yi
Başkanlarını bu konf erans bünyesinde bir ara ya get irerek , birbiriler in izi
tanımanızı arzuladık ve bu vesileyle göre v yapm ak ta olduğunuz ülk elerde var
ola n veya ye ni o luşt urulan İş Kons eyl erinin daha ak tif ve etk in çalışabilm esin i
hedef led ik . Sanırım yapıl an bu etkinliklerle, ş u an artık herkes b irbirini tanı r
hale geld i.
Ve bu yıl, ham dolsun bu yem ekte tek rar beraberiz.
Bu s ene program ım ızı Tİ M ile bir lik te icr a e di yoru z. DEİK İş k onse y
başkanlarım ızın ya nı sıra, bazı İhracatçı Birlikler im izin Başk anları da bugün
bizim le beraberler. Bild iğiniz üzere, TOBB, TİM, MÜSİAD ve TMB başt a
olm ak üzere, ba zı Oda lar ve İhracatçı Birlik leri ile bir ta kım sivil toplum
kuruluşları , DEİK’in kurucuları stat üsünd e. İşte onlar la bera ber bugün sizler i
ağırlam aya ça lışac ağız.
Program da
benim
bu
açış
k on uş m am ın
ardından,
DEİK
Başk an
Yardım cılarım ız ve aynı zam anda k endi k urum larının başk an ve ya v ek iller i de
sö z alacaklar.
Bu vesi leyle, d aim destekleri iç in tüm Kurucu Kurul uşlarım ıza hu zurlarını zda
teşek k ürlerim i arz ediyorum .

Saygıdeğe r Büyük elçiler;
Hatırlanac ağı üzere, geçen s ene size, yine bu ote ld e yaptığım ız top lantıda,
DEİK ’in altyapı çalışm alarından ba hset m iştik .
Bu bağlam da, tam 3 haf ta önc e, Sayı n Cum hurbaşk anım ızın teşrif leriyle
gerçek leşt irdiğ im iz DEİK’in 3 0. Olağan Genel Kuru lu’nda DEİK ’i yarınlara
taşı yacak yeni k urum sal kim liğim izi v e şu an görm ekte olduğu nu z yen i
log om uzu kam uo yu ile p aylaşar ak altyapı çalışm alarını şim dilik tam amlam ış
bulunuyoruz.
Ve bu gün geldiğim iz nok ta itib ariyle,
- strat ejis ini belirlem iş,
- ya pıl anm asını tam amlam ış,
- kurum sal kim liğin i yenilem iş bir DEİK o larak sizlerin hu zurları ndayı z ve
sizler le hep b irlik te, k ıym etli tecrü beler in izle ‘dış ekono mik il işkilerde
gelece ği şekillendi rmeye hazı rız’.
DEİK olarak önümüzdeki yıllara yö nelik hedef im iz; ülk e vizyo num uz
doğrultusunda, dış ekonomi k ili şkilerde
- bilgi üreten,
- politika beli rle ye n ve
- aksi yo n alan bir kurum olm ak .
- Netw ork’ü sağlam ve
- daim a danı şıl an bi r merkez haline geleb ilm ek.
- Ana isk el etim izi oluş turan ‘İş Kons eyleri’ k onsept ini, k üresel t icaret
sistem inin bi lgi dağarcığına eklem ek ve dün ya genel ind e bilinir h ale
getirmek .
Bu ba ğlam da, dünyanın ner esinde, h an gi ülkesinde Büyük e lç iliğ im iz varsa,
sizler vars anı z, orada İş Konse yim izin de olm asını istiyor ve bu yönde
çalışı yor uz. Bu şek ilde dün yanın hem en h er ülk esi yl e t icaret ve yat ırım
ilişkiler ini tesis etm eye ga yr et ed iyoruz. Şu an iş k onse yi sayım ız 134, bu nun
da 127 ’s i ü lke ba zında.
Saygıdeğe r Büyük elçiler;
Geçt iğ im iz bir yı llık süreçte, ü lk em izde ve yakın coğraf yam ızda yaşana n tüm
olum suzluk lara ra ğm en, DEİK o larak çıt ayı ç ok daha yu k arıya taşım aya
çalıştık .
Sayın Cum hurbaşkanım ız, Başbak an ları m ız, Ek onom i Bak anlarım ız, Dı ş işleri
Bak anım ız, AB Bakanım ızla onlarca gezi ve etk inlik dü zenl edik . Binlerce iş
ins anını n k atı ldığı yüzl erc e iş f orum u, sem iner, B2B vb. etkinlikler organize
ettik , ik i yüze yak ın yaban cı m is yon üst dü ze y tem s ilciyi ü lk em izde ağırladık.
Birleşm iş Millet ler İnsan i Zirves in de; “Hum anit y is Our First Busine ss”
başlığı yla BM ve Dışiş lerim izle ortak bir dek laras yo n yayı nladık.

Antalya ’da gerçek leşen En Az Gel işm iş Ülk eler Zirvesinde, sa dece
ekonom iye, ticarete ve yatırım lara dair d eğil; a ynı zam anda i nsan i yardıma,
sürdürü lebilir kalk ınm aya ve k üresel büyüm e gündem ine ilişk in görüş lerim izi
ortaya koyduk.
Mart ayında ‘D ün ya Türk Gir iş im ciler Kuru ltayı’nı düze nle dik; sizlerin de
görev yaptığı birçok ülk eden, 2.500 ’ün üzer indek i Türk girişim cisin i
İstanbul’da ağırla dık.
Kasım a yında is e Ekonom i Bak anlığ ım ızın öncü lüğ ünde , ‘ Türk iye-Af rik a
Ekonom i ve İş Foru mu’nu dü zenleyerek ; 3.500’ün üzer inde T ürk ve Af rikalı iş
ins anı arasın da yeni bağ lar k urduk .
Ve bütün bun ları, Sayın Bü yük elç il erimiz, ülkem izin iç v e dış sa ldırı lara
maruz k aldı ğı b ir ortam da, son b ir yı ld a ya ptık . Kısacası size ge çen yılk i
konf eransta anlatm aya ça lışt ığım ız daha di na mik, d ah a ç evi k ve dah a hızl ı
DEİK, her ne koşulda olurs a olsun, durmadan ç alışm aya devam etti, ediyor.
Bilhas sa 1 5 Temm uz hain darbe g iriş im i sonrasında ilan ettiğim iz sef erberlik
kapsam ında, sizleri n birçoğ unuzun da yakından tak ip ettiğiniz üzere, iş
konseyler im izin bu lunduğu ülk elerin t am am ına gitm e projem iz k apsam ında
yak laşık 150 günde t oplam 75 ülk eye zi ya ret gerçekleşt irdik .
Oradaki
m uhataplarımıza,
m ed ya ya,
siyaset
dün yasına,
düş ünce
kuruluşları na Türk iye’yi, iş dünyasını, işlerin nası l g ittiğini ve en önem lisi
Türk iye’n in m aruz kaldığı ha in darbe girişim i ile m üs ebbiplerini an latm aya
çalıştık ve bu ça lışm a devam ediyor.
Bund an s onra da t em ennim iz; daha iyi ve etk ili hizm et üretmek ve iş
pla nlarımızı ic ra ed ebi lm ek için k urum sal ek os istem im izin en değer li yapıtaşı
ola n
s iz
yurtdışı
temsilcile rimizle
işbi rliğ imizi
güçle ndi rmek,
derinl eşti r mek ve sağlamlaştı rmak.
İşte bu buluşm alar, siz değer li Büyük elçiler im izi, İş Kons eyi Başk anlarım ızla
bir ar aya getirm ek ve ortak gündem leri m asaya yatırıp, de rinlem esine ele
alm ak için b izlere b ulunm az bir f ırsat sunm akt a.
Üm it edi yoru z k i, yı lın hem en başında yak aladığım ız bu f ırsatı, sistem li ve
devam lı bir ş ekilde yıl boyu nca d evam ettirebi lir iz.
Saygıdeğe r Büyük elçiler;
-

Bölgem izde yaşana n ve gü n geçtikçe daha yak ıcı bir hal alan at eş
çem beri;
Avrupa Bir liği’nin ekonom ik ve siyas i k riz leri;
ABD’de seç im ler sonrası oluş an f lu tablo;
Suriye’de yaşa nan iç savaş ve bu savaştan k aynaklan an m ülteci
sorunu;
Irak’ta yaşanan si yasi belirsizlikler;

Dünyanın gen elinde artan k üresel t erör t ehdid i dün ya s iyasi ik lim i açısından
çok önem li ve kritik zam anlardan geç tiğim izi biz lere göster iyor.
Ekonom ik açıdan ba kıldığında ise:
-

Em tia f iyatlarındak i harek et lilik ;
Küresel ticaretteki d engesi zlik ler;
TTI P sürecind eki olası ak sam a, diğer ya ndan da B irlik lerin v e ülkelerin
STA’ lar aracılı ğı yla k üresel ek onom ik düze nin k urallarını ters -yü z etm e
gir işim leri;
Düşük b üyüm e oranları ve hızla düşen verim lilik , önüm üzdeki g ün lerde
baş etm em iz gereken risk ler o larak önü müzde duru yor.

İşte bu dolam baçlı ve engebeli süre çte, bi zler de DEİ K ailesi olarak ,
ülk em izin dış ek on om ik ilişk ilerini şek illendirm eye, ‘İş Diplo masisi’nin
gereği, bilg i odak lı e tkili çalışm alarım ızla devam edi yoruz.
Bu vesi le yle, sö zler im in sonun da, ç alı şm a yem eğim ize k at ılı mınızdan dolayı;
Saygıd eğer B akanl arım , başta sizler olm ak üzere, Kı ym etli B üyük elç ilerim ize,
Bürok rat larım ıza, İş Konseyi Başk anları m ıza tek rar teşek k ür ediyor,
toplantımızın hayırlı olm asını dili yorum .
Saygı larım la ,

