
 

 

21 Haziran 2017 
İstanbul 

 

DEİK AİLESİ İFTAR SOFRASINDA BULUŞTU 

“Paylaşmak Önemsemektir” 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) iftar yemeği, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin 

teşrifleriyle, 20 Haziran 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Yabancı ülke diplomatik misyon 

temsilcileri, yabancı ülke ticaret müşavirleri, DEİK Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, DEİK Kurucu 

Kurum Başkanları, İş Konsey Başkanları ile  DEİK/DTİK Bölge Komite Başkanları ve DEİK üye 

firmalarının temsilcileri ‘Paylaşmak Önemsemektir’ teması ile gerçekleştirilen DEİK’in iftar 

yemeğinde bir araya geldi.  

İftar davetinde konuşan T.C Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,  Rahmetli Özal tarafından 

kurdurulan DEİK’in ‘hafıza’ ve ‘akıl’ özelliklerine vurgu yaptı; organizasyonel yapısı ile 31 yıldan 

bugüne, Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde hizmet eden çok değerli 

kuruluşlardan biri olduğunu söyledi. DEİK mensubu iş insanlarının, Türkiye’nin kıtalara yayılan 

ekonomik gücü ve güveninin taşıyıcı platformu olduğunu vurgulayan Bakan Zeybekci, DEİK 

çerçevesinde yapılan çalışmalardan ötürü teşekkür  etti.  

Soğuk Savaşın sona ermesinin ardından ezberlerin değiştiğini, coğrafi sınırların ekonomik sınırlara 

dönüştüğünü ifade eden Bakan Zeybekci, Türkiye’nin de benzer sorunları yaşadığını söyledi. Ancak 

enerji ve ham madde kaynaklarını garanti altına alan, bilgi ve know-how üreten bir ekonomi ile 

Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 Hedeflerine ulaşabileceğini vurgulayan Bakan Zeybekci,  bu 

hedeflere ulaşılmasında, özel sektör ve iş dünyası temsilcilerinin desteğine büyük ihtiyaç 

duyulduğunu söyledi. Halihazırda Türkiye’nin 23 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması bulunduğuna; 

Gürcistan, Bosna-Hersek, Ukrayna, Pakistan gibi ülkeler ile de STA görüşmelerinin sürdüğüne 

dikkat çeken Ekonomi Bakanı, AB ile Gümrük Birliğinin güncellenmesi konusunda yapılan 

görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiğini söyledi. Bakan Zeybekci,  2017 yılı içerisinde Gümrük 

Birliğinin güncellenmesi ile ilgili resmi sürecin tamamlanmasını öngördüklerini belirtti.  

2017 yılının birinci çeyreğine ilişkin yüzde 5 ekonomik büyüme verisini de değerlendiren Bakan 

Zeybekci, büyümenin 2,2 puanlık kısmının ihracattan kaynaklandığını, bu durumun memnuniyet 

verici olduğunu ve bu tablonun Türkiye’nin büyümesinde zaten arzu ettikleri bir gelişme olduğunu 

belirtti. Bakan Zeybekci, büyümenin 2017 yılında artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.  

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise, Türkiye’nin ‘2023 Vizyonu’ rehberliğinde, DEİK 

çalışmalarının çeşitlendirildiğini, İş Konseylerinin güçlendirildiğini söyledi. Son 1,5 yılda 577’si 

yurtdışında olmak üzere DEİK bünyesinde 2.359 faaliyetin gerçekleştirildiğini ifade eden DEİK 

Başkanı Vardan, “DEİK olarak sürekli değişen bir dünyada Ekonomi Bakanlığımızla koordinasyon 

halinde, Kurucu Kuruluşlarımızın desteği; üyelerimizin ve çalışanlarımızın katkılarıyla da günden 

güne büyüyoruz” dedi. Geçtiğimiz hafta açıklanan 2017 yılı birinci çeyrek büyüme rakamlarını ‘güçlü 

ve dengeli’ bir büyümeyi işaret ettiğine dikkat çeken Başkan Vardan, “Ülkemizin tam ortasında 

bulunduğu ateş çemberi, bir türlü daralmıyor; hatta ne yazık ki giderek büyüyor ve daha yakıcı bir 

hale geliyor. İşte bu çemberin en ortasında Türkiye, içeride ve dışarıda bütün bu sorunlarla 

mücadelesini sürdürürken, gözünü de 2023 Vizyonundan asla ayırmıyor” dedi.  



 

 

  

 

Küresel ekonominin siyasetten ayrı düşünülemeyeceğini ifade eden DEİK Başkanı Vardan, “artan 

korumacılık eğilimleri, hala uluslararası ticaretin önündeki tehditlerin başında geliyor ve bizleri 

endişelendiriyor” dedi. Korumacılık duvarlarını alçaltmak ve yok etmek için gayret göstermesi 

gerektiğine dikkat çeken DEİK Başkanı Vardan, temelleri 2004 yılında atılan ve Şubat 2017’de 

neticelendirilen Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın, küresel ticareti destekleyici uygulamalara 

imza atmasını ümit ettiklerini söyledi.  

15 Temmuz darbe girişiminin ardından DEİK tarafından yapılan çalışmalara dikkat çeken DEİK 

Başkanı, “Bu menfur olayın sonrasında aradan geçen 1 yıllık dönemde DEİK olarak tek yürek, tek 

vücut olduk. Darbe girişiminden hemen sonra İş Konseylerimizle birlikte bir ekonomik seferberlik 

başlatma kararı aldık. Seferberlik ilanımızın üzerinden daha bir yıl bile geçmemişken, İş 

Konseylerimiz tam 99 ülkeye ziyaret gerçekleştirdiler” dedi. 

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan son olarak, Ramazan ayının bereket, hoşgörü, paylaşma ve 

toplumun farklı kesimlerinin birbirini anlama ve kucaklama ayı olduğunu belirterek, paylaşmanın da 

aslında önemsemek olduğunun altını çizdi. 

 


