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Türkiye-Fransa Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi Dördüncü Dönem Toplantısı
kapsamında düzenlenen Türkiye-Fransa İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısına hoşgeldiniz!
Şahsım ve DEİK adına teşekkür ediyorum.
Bugün Türk ve Fransız iş dünyası temsilcileri ile aynı masada bulunmaktan büyük mutluluk
duyuyorum.
Türkiye-Fransa İş Konseyi, DEİK'in en köklü ve en eski İş Konseylerinden bir
tanesi. Fransa'da MEDEF International ile verimli ve düzenli bir işbirliği mevcut ve iki ülke iş
dünyası lehine mevcut iş fırsatlarını artırmayı amaçlayan bir platform olarak yıllardır hizmet
veriyor.
Hiç şüphesiz Türkiye ve Fransa sadece ekonomik ve ticari olarak değil;
-Siyasi,
-Stratejik,
-Tarihi olarak çok yakın ülkeler.
Birbirini tamamlayan ülkeler.
650.000’e yakın Türk kökenli vatandaşımıza ev sahipliği yapan bir ülke.
Geçtiğimiz 1,5 yılda Türkiye ve Fransa’nin sadece ekonomik, ticari ve siyasi ortak değil; aynı
zamanda “Kader Ortağı” olduğuna da üzülerek şahit olduk.
Paris’te, Nice’te yaşanan terör saldırıları İstanbul’da, Ankara’da, Kayseri’deki saldırılar ile
devam etti.
Bu bize iki ülkenin “KADER ORTAKLIĞI”nı, ortak sorunlara ortak cevap ve çözüm bulmaları
gerektiği gerçeğini yeniden hatırlatıyor.
Ekonomik ve ticari ilişkilerde bu işbirliğini, bu SENKRONİZASYONU sağladığımıza
inanıyorum.
2016 yılı sonu itibariyle ikili ticaret hacmimiz 13 milyar Euro’ya ulaştı.
Ancak 20 milyar Euro hedefine henüz ulaşabilmiş değiliz.
Bunun için, bu masa etrafında toplanmış iş adamlarının iş kadınlarının girişimcilerin
çabalarına, eforlarına ihtiyacımız var.
Yapabileceğimiz çok şey var:
-

Hizmetler sektöründe keşfedilmemiş büyük potansiyel var.

-

Girişimcilerimiz gençlerimizin daha mobil olması lazım.

-

PPP projelerini ülkelerimde değil, üçüncü ülkelerde ortaklaşa gerçekleştirmeliyiz.

Özellikle;
-

Afrika

-

Orta Asya

-

Orta Doğu

-

ve İran özelinde neler yapabileceğimize bakmalıyız.

Türkiye ve Fransa’nın kadere ortaklığı 2017’de devam edecek. Her iki ülke de de seçimler
var!
Seçimlerin biz iş dünyası temsilcilerini yavaşlatmasına izin vermemeliyiz.
JETCO kapsamındaki çalışma gruplarının çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğine
eminim.
Son olarak;
Özellikle ülkemizi 2017 yılında bekleyen önemli bir süreç var.
Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve derinleştirilmesi,
Ekonomi Bakanlığımız bu konuda titiz bir çalışma yürüttü ve artık müzakerelere geçme
noktasındayız!
Tabi bu arada İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı ve TTIP’nin “Belirsiz Geleceği” bizleri
etkilemedi.
Gümrük Birliği artık 20 yaşında ve bugünün ihtiyaçlarına cevap veremez durumda.
Dolayısıyla bu artık bir ihtiyacın ötesinde bir zorunluktu. Ve basarıyla ilerliyor. Biz Fransa’dan
bu konu da desteklerini talep ediyoruz.

