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Ticaret Bakanım Sayın Ruhsar Pekcan,
Değerli İş Konseyi Başkanlarımız,
DEİK Ailesinin Değerli Üyeleri,

Asya-Pasifik bölgesiyle ilgili değerlendirmeler yapacağımız, sorun ya da önerilerimizi ve
hedeflerimizi konuşacağımız bugünkü toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor,
Sayın Bakanımıza, her Bölgenin İş Konseyi Başkanları ve üyelerimizle ayrı ayrı yapmaya karar
verdiğimiz bu ilk toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, sizleri şahsım ve DEİK adına
saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle, görünmez bir kaza sonucu, bir süreliğine, uzun süren toplantılara
katılamıyorum. Ama, sizlerle birlikte kendimi daha iyi hissediyorum. İnşallah daha da iyi
olacağım.
Çinli filozof Lao Tzu, ‘’Eğer düşüncelerini düzene sokarsan, hayatında geri kalan her
şey yerini bulur’’ der.
Biz de bugün burada, düşüncelerimizi dile getirip, düzene sokmak için bir aradayız.
Öncelikle, çalışmalarımızı, devletimizin öncelikleriyle uyumlu şekilde yürütmemize
yardımcı olduğu ve bizlere her türlü desteği sağladığı için Sayın Bakanımıza teşekkür ederim.
Devamla, geçmişten bugüne kadar, gönüllü üyelikle bu İş Platformunda bulunan, maddi
ve manevi gayet sarf ederek, zamanlarını ayırarak, hem yurt içinde hem de yurt dışında ticaret
ve yatırım fırsatları araştırarak, İş İnsanlarımızı teşvik etmek ve önlerini açmak için çalışan İş
Konseyi Başkanlarımıza ve Üyelerimize teşekkür ederim.
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Sayın Bakanım, Değerli Üyelerimiz,
Şimdi izninizle, kısaca Asya Pasifik Bölgesi İş Konseyleri’nden bahsetmek istiyorum.
Koordinatör Başkanlığını Sayın Murat Kolbaşı’nın yürüttüğü Türkiye-Asya Pasifik İş
Konseylerimiz, ilk olarak 1986’da Japonya İş Konseyinin kurulması, son olarak ise 2014’te ise
Sri Lanka İş Konseyi’mizin kurulmasıyla, 17 ülke ve 2 bölgede, toplamda 19 İş Konseyimizle
faaliyet gösteriyor.
Her İş Konseyimiz kapsamında ayrı ayrı değerlendirmeleri alacağız ama, öncelikle,
resme genel olarak bakmanın faydalı olacağını düşünüyorum.
Malumunuz, dünyanın iktisadi merkezi, batıdan doğuya ve özel olarak da, Asya Pasifik
bölgesine doğru kayıyor. Bu bölgedeki ülkeler, güçlü sanayi üretimleri ile, bir yandan küresel
ticaretteki paylarını arttırırlarken, bir yandan da, yaptıkları teknolojik atılımlarla, dünyanın iktisadi
gündemini belirliyorlar. Son yıllarda ise bu bölge ve bölge özelinde ise Çin, soğuk savaş
döneminden çıkardığı derslerle, yumuşak güç olmak için yatırımlarını hızla artıyor.
Küresel trendlere uygun biçimde bugün ele alacağımız 19 ülke ve bölge, Mart 2019
itibariyle, dış ticaret hacmimizin %15’ini ifade ediyor. Bu ülkelerle yaptığımız alışverişten
kaynaklı dış ticaret açığımız ise, 36 milyar USD, yani, neredeyse toplam açığımızın %72’si.
Biz de, bu ülkelerle ekonomik ilişkilerimizi bir yandan artırırken, bir yandan da, dengeyi
kendi lehimize daha olumlu kılma doğrultusunda çalışıyoruz, görünen o ki, bu çalışmalarımızı,
daha efektif ve akılcı bir şekilde sürdürmeliyiz. Ticaret Bakanlığımız tarafından belirlenen hedef
ülkeler arasında olan Çin ve Hindistan, üzerinde çalıştığımız, daha da çok çalışmamız gereken
ülkelerden. Bu ülkelerle ekonomik ilişkilerimizi artırmak üzere, hem Pazar Rehberleri hazırlıyor,
hem de paydaşlarımızla bir araya gelerek, imkanları araştırıyoruz. Elbette, burada sorulması
gereken soru, bunları yapmak yeterli mi, başka neler yapmalıyız, olmalı?
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70 civarında ekonomiyi doğrudan etkileyecek olan Çin’in “Kuşak ve Yol Girişimi’’ ile
ilgili olarak, Türkiye’nin kendisini nasıl konumlandıracağına dair, alternatif senaryoları kapsayan
bir çalışmayı da, Lojistik İş Konseyimiz ve Türk-Çin İş Konseyimizle birlikte hazırladık, yakında
kamuoyuna sunacağız.
Birazdan İş Konseyi Başkanlarımız ve fırsat olduğu ölçüde Üyelerimiz, hedeflerini, sorun
ve çözüm önerilerini aktaracaklar.
Katkıları için şimdiden teşekkür ederim. Analiz, değerlendirme ve hedeflerinizin; başta
DEİK olmak üzere, ülkemiz ve dünya genelinde faydalı yansımaları olacağına inanıyorum.
Ancak İş Konseyi Başkanlarımızdan başlayarak söz vereceğimiz konuşmacılarımızdan
ricam, 3-4 dakikayı geçmeyecek şekilde konuyu özetlerseniz, zamanı iyi kullanmak ve
Başkanlarımız dışındaki üyelerimize de söz verebilmek açısından faydalı olacaktır.
Bir iki duyuru ile sözlerime son vereceğim.
Malum,

başarı

ölçülebilir

olmalıdır.

Çalışmalarımızın

başarısını

ölçmek

için

hazırladığımız, İş Konseyleri Performans Değerlendirmesinin Ara Sonuçlarını, Haziran sonu
itibarıyla yayınlayacağız. Yılsonunda da, İş Konseylerimizin Genel Kurulunda, malumunuz bu yıl
Seçimli Genel Kurulumuz olacak, hem yıllık sonuçları açıklayacak, hem de başarılı İş
Konseylerimizi, “Ticari Diplomasi Ödüllerimiz” ile ödüllendireceğiz.
Hem performans kriterleri arasında hatırı sayılır bir yeri olan, hem de hem de genel
anlamda, DEİK’in öncelikleri arasında olan, yeni üye kazanımın, önemli sayıda İş Konseyimizin
de birinci derecede öncelikleri arasında olduğunu, her fırsatta olduğu gibi, bugün de hatırlatmak
isterim.
Teşkilatçılığı bilen birisi olarak, 146 İş Konseyimizi, yaklaşık 1.200 üyemiz ile efektif
olarak çalıştıramayacağımızı en iyi bilenlerdenim. Bunu sağlamak adına her ne gerekiyorsa
cesurca yapmak da, en önemli önceliklerimizden olmaya hep devam edecek.
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Bizler de, yönetim olarak, DEİK’e üye olmanın cazibesini daha da arttıracak, belirli ek
imkanlara sahip olmak dahil, bir kaç çalışmamızı önümüzdeki günlerde tamamlayıp, duyurusunu
yapacağız.
Biraz sonraki konuşmalarda ilk olarak, Bölge ile ilgili genel bilgileri vermek üzere,
Koordinatör Başkanımız Murat Kolbaşı’dan başlayarak söz vereceğim. Sonra, genel akışa göre
ilerleyeceğiz.
Bu duygularla, programımızı teşrif eden Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan başta olmak
üzere, sizlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyor ve sözü Sayın
Bakanımıza bırakıyorum.
Nail OLPAK
DEİK Başkanı
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