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Ticaret Bakanım Sayın Ruhsar Pekcan,
Sayın Valim, Milletvekilim,
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Davut Çetin ve Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır,
İş Dünyasının Değerli Temsilcileri,
Değerli Basın Mensupları,
Tarih boyunca önemli kervan yollarına ev sahipliği yapmış, turizmin kalbi Antalya’da,
Burdurlu bir hemşeriniz olarak bir araya gelmenin mutluluğuyla, sizleri Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu – DEİK adına saygıyla selamlıyorum.
Dün kutladığımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, başta Ticaret Bakanımız
Sayın Ruhsar Pekcan olmak üzere, aramızda bulunan ve bulunmayan tüm kadınların bu özel
gününü tekrar kutluyor, DEİK’in yönetim seviyesinde kadın temsilinin en yüksek olduğu
kurumlardan birisi olmasıyla da gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum.
Antalya doğumlu ’’bilge mimar’’ Turgut Cansever, “Kubbeyi yere koymamak” adlı
eserinde ‘’İnsanın dünyadaki esas vazifesi, dünyayı güzelleştirmektir’’ ifadesini kullanır.
Cansever, uzmanlık alanı gereği; büyük meydanlar, binalar tasarlayarak, dünyayı
mimariyle, sanat ve estetikle güzelleştiriyordu.
Biz iş insanlarının, dünyayı güzelleştirme yolunda kullandığımız enstrüman ise, ekonomi
ve ticari diplomasi.
Bugün, Antalyalı iş insanlarımızla bu hedeflerimiz doğrultusunda dünyayı güzelleştirmek
için bir aradayız.
Biliyorum ki, Antalyalı iş insanlarımız Antalya’yı ve ülkemizi kalkındırmak için büyük emek
veriyorlar.
Antalya bugünlerde, ülkemizin dış ticaretinde daha da artmasını istediğimiz bir payı
elinde bulunduruyor. Geçtiğimiz yılda ihracatını %9.6 artırarak, Türkiye artış ortalamasının
üstüne çıkıp, 1,4 milyar $’a ulaşması sevindirici bir gelişme. İnanıyorum ki, bu rakamlar daha
yukarılara çıkacak. Antalya’dan dış ticarette daha iyi performanslar bekliyoruz.
Antalya dediğimizde tabii, turizm sektöründeki başarılarından da bahsetmeden olmaz.
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Ölü sezon diye nitelendirebileceğimiz Ocak ayında bile bu alanda rekorlar kırdığını
görüyoruz. Turist sayısında son yılların en yüksek rakamlarına ulaşan Antalya’da, Ocak
2019’da geçen yılın aynı ayına göre %67 artışın yaşanması, ekonomimize can suyu
oluyor.
Dünyayı güzelleştirme motivasyonumuzla beslenen iş dünyası olarak, çalışıp üretiyor,
birlikte başarıyoruz.
Biliyoruz ki, dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye ekonomisi de, zorlu
dönemeçlerden geçse de, güçlü duruşunu sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl, manipülatif bir döviz
hareketliliği yaşadık. Bir rüzgâr etkisi oldu ve sallandık, hala da zorluklarımız var; fakat, ayakta
kalmayı da başardık. İşlerini gönülleriyle yapan iş insanları olarak, ülkemiz için, tüm gayretimizle,
rüzgârın geliş yönü ve şiddetine göre çözümler ürettik, üretmeye de devam edeceğiz.
Ülkemiz, ekonomide ve büyümede, ‘’dengelenme süreci’’ olarak adlandırdığımız bu
dönemde de, ivmesi az da olsa, büyümeye devam ediyor. Türk İş Dünyası ve DEİK olarak
görevimiz de, ülkemizin; dış ekonomik ilişkilerini canlandırmak, küresel pazarda varlığının
güçlenmesi için olabildiğince daha fazla üretmek.
Değerli Misafirler,
Sayın Bakanımızın teşrifi ve İş Dünyası Başkanlarımızla başlattığımız Anadolu turunun
Antalya ayağında, birçok konu hakkında değerlendirmeler yapacağız. Ben de, böyle değerli bir
hazirunu karşımda bulmuşken, bunu bir fırsat bilip, izninizle sizlere kısaca DEİK’i anlatmak
isterim.
Elbette bunu yaparken amacım, ülkemizin dış dünyaya daha fazla açılma gayretine hep
birlikte destek olduğumuz bu süreçte, DEİK olarak, siz değerli iş dünyası temsilcilerimize nasıl
daha fazla faydalı olabilirizi anlatmak ve sizlerden alacağımız enerjiyi ülkemiz adına nasıl en
verimli şekilde kullanabiliriz, bunu elde etmek.
Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, 34 yıldır, çalışmalarını
gönüllülük esasıyla sürdüren, bir iş platformu. Ülkeler arası yatırım ve ticareti artırmak için
“ticari diplomasi” anlayışıyla, faaliyetlerimizi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Ticaret
Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın destek ve koordinasyonuyla sürdürüyoruz.
Gücümüzü, öncelikle 95 Kurucu Kuruluşumuzdan alıyoruz. Bu kuruluşlardan TOBB, TİM,
MÜSİAD ve TMB’nin Saygıdeğer Başkanları, Yönetim Kurulumuzda ve Başkanlık Divanımızda
görevlerini sürdürerek, DEİK'in en büyük destekçileri. Her alanda sıkı bir iş birliği içinde
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birliktelikleri ve destekleri için kendilerine teşekkür ederim.
Elbette, gücümüzün diğer en önemli kaynağı ise, gönüllü üyelik esasına göre aramıza
katılan ve yaptığımız çalışmalardan kendisi, firması ve ülkemiz için faydalı sonuçlar doğacağına
inanarak, bu faydayı elde ederek veya elde edenlerin peşinden gelerek, DEİK’e üye olanlar,
Üyelerimiz, yani sizler.
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Bu noktada, Antalyalı DEİK üye sayımızın arzu ettiğimiz seviyede olmadığını
söyleyebilirim1 ve tabi ki bunu artırmamız gerekiyor.
Sizleri, daha fazla Antalyalı Ticaret ve Sanayi erbabını aramızda görmek isteriz. Bu
konuda ek bilgiye ihtiyacınız varsa, sorularınız varsa, sizinle birlikte nasıl daha güçlü olabilirizi
daha geniş olarak anlatmamızı istiyorsanız, söyleyin yeter. Gelelim. Anlatalım. Tekrar gelelim.
Tekrar anlatalım. Sizleri programlarımıza davet edelim. Birlikte, daha büyük olalım.
DEİK olarak, ülke bazlı İş Konseyleri ile çalışan bir sistematiğimiz var. Ülke İş Konseyleri
altında faaliyet gösteriyoruz.
Türkiye-Almanya İş Konseyi, Türkiye-Japonya İş Konseyi, Türkiye- ABD İş Konseyi vb
gibi.
Türkiye-Japonya İş Konseyi dediğimiz zaman, Türkiye’de faal, Japonya ile İş ilişkisi olan
veya İş ilişkisi kurmak isteyen firmaların üye olduğu Konseyi kastediyoruz. Yönetimi ve
Başkanları, 2 yılda bir seçimle göreve geliyor. Bu yıl sonunda da seçimlerimiz var inşallah.
Bu Konseylerimizin bir de o ülkedeki karşı kanat kuruşları var. Birlikte çalışıyoruz. Örnek
olarak, Japonya’daki karşı kanat kuruluşumuz, Keidanren.
Bu kapsamda, tüm dünyaya yayılmış, 145 iş konseyimiz var ve bu konseylerimize üye
yaklaşık 4.000 kişilik bir gönüllü üye ordusuyla birlikte çalışıyoruz.
İş Konseylerimizin birisi de, dünya üzerindeki tüm Türk Diasporasını içine alan, DTİK,
Dünya Türk İş Konseyi.
Her bir İş konseyimiz, tabiri caizse arı gibi çalışıyor. Hem yurt içinde, hem de yurt dışında
ticaret ve yatırım fırsatları araştırıyor, üyelerimizi bu bağlamda teşvik ediyor. Her çiçeğin kendine
has renkleri, şekilleri olduğu gibi, ülkelerin de farklı farklı özellikleri bulunuyor. İş Konseylerimizin
görevi de, bunları keşfederek, ülkemizdeki iş insanlarını bilgilendirmek, iş birliği sağlamak ve
şirketlerimizin birer küresel oyuncu olma hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütmek.
Yakın tarihli çalışmalarımıza örnek vermek gerekirse, artık çok olağan olan ve her gün
farklı ülkelerden gelen heyetlerle toplantılar, Büyükelçiler, Başkonsoloslar ve Ticaret Müşavirleri
ile görüşmelerin yanı sıra, faaliyetlerimizde kendisinden destek aldığımız Sayın Ticaret
Bakanımızla birlikte, 2 gün önce Türkiye Polonya İş Konseyimizin Polonya’da düzenlediği İş
Forumumuzu söyleyebilirim.
"Etkinlik" kadar, "yetkinlik" odaklı çalışmalara da imza atıyoruz. Dış ekonomik ilişkiler
kapsamında yer alan konularda, strateji geliştirme çalışmaları yürütüyoruz; hazırladığımız
raporlar, yayın ve bültenlerle, Türk iş dünyasına rehber oluyoruz.
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Antalya’da 15 üyemiz var.
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Hem çalışmalarımızı daha etkin hale getirmek için, hem de daha fazla iş insanına ulaşıp
onlara daha fazla imkân sunmak için, üye sayımızı daha da artırmak istiyoruz. Birlikte ne kadar
güçlü olursak, ülkemiz dış ekonomik ilişkileri için daha çok fayda üretebiliriz.
Bu sebeple, nitelikli üye sayımızı artırmak için, siz değerli iş insanlarımızı da, DEİK’i daha
fazla tanımaya ve yurt dışında ülkemizi birlikte daha fazla temsil etmeye tekrar davet ediyorum.
Amacımız ortak. Gayemiz, ülkemizin refah ve mutluluğu arttırmak.
Bu noktada, birlikte olduğumuz kurucu kuruluşlarımızın vereceği desteği de çok
önemsiyor, teşekkür ediyorum.
Amacımız, özellikle Anadolu’dan daha fazla firmamızı, daha fazla KOBİ’mizi aramızda
görmek.
İş Konseylerimizin çalışmaları sadece iki ülke arasında da sınırlı değil, 3. ülkelerde iş
birliği çalışmalarımız da var. Bu noktada, Türk özel sektörümüzün, Afrika başta olmak üzere,
Orta Doğu, Körfez ve Avrasya coğrafyasındaki saha deneyimini, Avrupa ve Uzakdoğulu
ortaklıklarla güçlendirerek çalışmalar yapıyoruz. İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz TürkiyeMacaristan II. Afrika Forumu ve Paris’te gerçekleştirdiğimiz ‘’Afrika'da Türkiye-Fransa
İşbirliği’’ programlarımız, bunların başlıcaları.
Dünyayı güzelleştirmek için yolumuz belli…
Geçmişin mirasını değişimle harmanlayarak, daha çok çalışmak…
Ülkemiz için... Milletimiz için… Geleceğimiz için…
Bir vücudun, fonksiyonları farklı uzuvları olarak, ülkemizi birlikte kalkındıracağız.
Son söz, iş dünyası huzur, güven ve istikrar ister.
Yaklaşan yerel seçimlerin de, bu hedef ve sorumluluk içinde geçmesini diliyor, bizleri bu
günde Antalya’da buluşturdukları için, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan başta olmak
üzere herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
Nail OLPAK
DEİK Başkanı

4

