Ticaret Bakanlığı 6. İstişare Kurulu Toplantısı
5 Nisan 2019, İstanbul
Ticaret Bakanım Sayın Ruhsar Pekcan,
Bakan Yardımcımız Sayın Sezai Uçarmak,
Değerli Başkanlar,
Değerli Basın Mensupları,
Sizleri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle, demokrasinin vazgeçilmezi, ama, son yıllarda fazlaca gündemimizi meşgul
eden, geride bıraktığımız yerel seçimlerin, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
Seçim sonuçlarıyla ilgili devam eden hukuki süreci bir kenarda tutarak, şimdi, ekonomik
kalkınmaya ve yapısal reformlara, daha fazla odaklanma zamanı…
Önümüzde 4,5 yıllık seçimsiz bir dönem bizi bekliyor. İş dünyası olarak, bu süreyi en
verimli şekilde değerlendirmeyi, daha çok çalışarak, daha çok ve nitelikli üreterek, istihdamı
arttırıcı, dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi, kırılganlıklardan olabildiğince uzak ve dayanıklı bir
ekonomik yapıyı hedefliyoruz.
Bu noktada, orta gelir tuzağını aşabilen ülkelere baktığımızda, iş ortamının iyileştirilmesi,
finansal ve mali makro-istikrarın korunması, beşerî ve fiziki sermayeye yatırım yapılması gibi,
elzem kalkınma reçeteleriyle, yüksek katma değerli üretim ve ihracat politikalarının da, yeniden
düzenlenmesinin gerekliliğini görüyoruz.
Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın ortaya koyacağı yeni yol haritası ışığında, yapısal
reformların, başta ekonomimize ve genelde de hayatımızın her alanına, olumlu bir ivme
katmasını bekliyoruz.
Bu süreçte, hepimizin üzerine düşen görev ve sorumluluklar var ve DEİK olarak da,
üzerimize düşeni, tüm gayretimizle yapmaya devam edeceğiz.
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DEİK olarak hedeflerimizi ana hatlarıyla sıralarsam:
Tüm dünyaya yayılmış en önemli gücümüz olan, 145 iş konseyimizle başlattığımız ticari
diplomasi atağıyla, 1 milyon iş insanına ulaşarak, dış ekonomik ilişkilerimizin daha fazla
gelişmesi için çalışacağız.
DEİK, AB & Brexit Eylem Grubumuzla hazırladığımız rapor ve çalışmalarımızda
önceliğimiz, en büyük ticari partnerimiz AB iş dünyası ve karar alıcılarına, Gümrük Birliğinin
güncellenmesi başta olmak üzere, AB süreciyle ilgili tüm konularda, görüşlerimizi yerinde
anlatmaya devam etmek olacak.
Başta Avrupa iş dünyası ve kendi talepleriyle, öncelikle Fransız ve Macar şirketleri olmak
üzere, 3. ülkelerde ortak projeler geliştirmek üzere çalışmalar başlattık. Benzer çalışmalarımızı,
Asya coğrafyası temsilcileriyle de sürdürmek için çalışmalarımız devam ediyor.
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 Lojistik İş Konseyimiz ve Türk-Çin İş Konseyimizle birlikte hazırladık, yakında
kamuoyuna sunacağız.
Ticaret Bakanlığımızca belirlenen hedef ülkeler; Çin, Rusya, Hindistan ve Meksika'ya
daha odaklı bir şekilde yöneliyoruz. Bu ülkelerle ekonomik ilişkilerimizi artırmak üzere, hem
Pazar Rehberleri hazırlıyor, hem de paydaşlarımızla bir araya gelerek, eylem planımızı kapsamlı
bir biçimde oluşturuyoruz.
ABD ile ülkemiz arasında, bir taraftan F-35 ve S-400 sorunları masadayken, diğer
taraftan, her iki Devlet Başkanının ortaya koyduğu mevcut ticaret hacmimizi 21 Milyar $’dan 75
Milyar $’a çıkarma hedefi, DEİK ve Türk-Amerikan İş Konseyimiz TAİK’in en önemli gündem
maddesi ve yoğun bir mesai bizi bekliyor.
Bu kapsamda, 14-16 Nisa’nda, Washington D.C.’de bu yıl 37.sini gerçekleştireceğimiz
Yıllık Konferansımızda, Türkiye’den başta Berat Albayrak ve Ruhsar Pekcan Bakanlarımız, ABD
tarafından da Ulusal Güvenlik Danışmanı, Ticaret Bakanı, Genelkurmay Başkanı başta olmak
üzere, çok etkili bir grupla birlikte olacağız.
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Ülkemizin, yurt dışındaki yumuşak ama etkili gücü olan, 6 milyon soydaşımızın, Türk
Diasporasının, daha etkili bir şekilde çalışması amacıyla faaliyet gösteren Dünya Türk İş
Konseyimiz, DTİK, bu dönemde en fazla emek vereceğimiz faaliyetlerimizi ortaya koyacak.
Toplantılarımız serisinden DTİK Avrupa toplantımızın birini, 250 kişinin katılımıyla, dün
Amsterdam’da gerçekleştirdik, sabaha karşı İstanbul’a dönüp aranıza katıldım.
Amacımız ortak. Gayemiz, ülkemizin refah ve mutluluğunu daha fazla artırmak. Bu
doğrultuda, bir arada, omuz omuza, tüm enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz. Başka Türkiye
yok.
Bugünkü birlikteliğimiz için Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan‘a teşekkür ediyor,
saygılar sunuyorum.

Nail OLPAK
DEİK Başkanı
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