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16. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı Açılışı 

21 Ocak 2020, İstanbul Fuar Merkezi 

 

Sayın Bakan Yardımcım, Vali Yardımcım, 

İş Dünyamızın Değerli Başkan ve Temsilcileri, 

MOSFED Başkanı Sn. Ahmet Güleç ve Değerli Üyeleri, 

Değerli Basın Mensupları, 

 

Bu yıl 16.’si düzenlenen ve dünyanın en büyük mobilya fuarlarından 

olan İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda sizlerle bir araya 

gelmenin verdiği mutlulukla hepinizi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK 

ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

İstanbul Fuarcılık (ITF), MOSFED - Mobilya Dernekleri Federasyonu, 

KOSGEB ve programın gerçekleşmesinde emeği geçenleri de tebrik 

ediyorum.  

2014-18 dönemini kapsayan 5 yılda, ortalama %4,4 üretim büyümesi 

yakalayan mobilya sektörümüz, her geçen gün biraz daha gelişiyor, kalitesi 

de daha da artıyor. Bu sektörün baş aktörleri olan sizleri tebrik ediyor, 

bugün birçok ülkeden sektör profesyonellerinin bir araya geldiği bu güzel 

organizasyonun, mobilya sektöründe arzulanan iş hacmine ulaşmasına 

katkı sağlayacağına inanıyorum. 
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Değerli Misafirler, 

Sizlere, alanım olmayan mobilya sektörüyle ilgili daha fazla konuşmak 

niyetinde değilim. Ama, bir selamlama konuşmasında, iş dünyamızın 

önemli değerlerimi karşımda bulmuşken, faaliyetlerinize katkı sağlamak 

amacıyla, başkanı olduğum Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nu kısaca 

anlatmak isterim.  

Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, 35 

yıldır, çalışmalarını gönüllü üyelik esasıyla sürdüren, bir iş platformu. 

Ülkeler arası yatırım ve ticareti artırmak için tüm dünyaya yayılmış 146 iş 

konseyimizle, “ticari diplomasi” anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  

Japonya’dan İspanya’ya, Avustralya’dan Portekiz’e, aklınıza her 

neresi geliyorsa, DEİK olarak, bayrak taşıyıcı firmalarımızla oradayız. 

Gücümüzü, Türk Özel Sektörünün önde gelen kurumlarından ve üye 

firmalarımızdan alıyoruz. Bugün de birlikte olduğumuz İTO ve TİM’in değerli 

Başkanları da Yönetim Kurulumuzun Üyeleri.  

DEİK’e daha fazla yeni üye kazandırarak, daha fazla firmamızın yurt 

dışına açılmasına destek olmak ise, ana hedeflerimizden. 

Bu kapsamda, önemli adımlar attık ve yeni üye olacak firmaları teşvik 

etmek için, kapılarımızı daha fazla açtık. 

DEİK aidatımızda, ilk defa üye olacak firmalar için, ilk yılda % 60’lık 

önemli bir indirim yaptık. İş Konseyi aidatlarımızda da, %20 indirim 

gerçekleştirdik. Bir de pozitif ayrımcılık yaparak, DEİK Üyesi firmalara, yurt 
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içi ve yurt dışı tüm etkinliklerimizde, üye olmayanlara göre, %20 indirim 

yapmaya karar verdik.  

Bilgi ve networkun çok önem kazandığı dünyamızda, 146 İş 

Konseyimizin, sizler ve hepimiz için çok önemli bir alt yapı olduğuna 

inanıyor ve sizleri, mobilya sektörü temsilcilerimizi de DEİK’e üye olarak, bu 

güzel altyazımızda faydalanmaya davet ediyorum. İnanıyorum ki, bu cazip 

fırsatlardan faydalanarak ailemizle tanışan bir üye, kolay kolay ayrılmak 

istemeyecektir. 

2 yıl önce kaybettiğimiz, fotoğraf sanatçımız Ara Güler, ‘’Yaşam, size 

verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir şekilde doldurmaya 

çalışın.’’1 diyor. 

Biz de bu filmi, en iyi aktörler olan sizlerle, iş dünyamızla, en iyi 

şekilde tamamlamak için gayret ediyoruz.  

Bu duygularla, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 

fuarın verimli ve bereketli geçmesini diliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 
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