
                           

 
 

1 

 

Tarih:      16 Eylül 2020                           
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T.C. Pekin Büyükelçimiz Sn. Abdulkadir Emin Önen, 

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sn. 

Cheng Weihua, 

CCPIT Hubei Alt Eyaleti Başkanı Sn. Zhang Xiaomei,  

Ticaret Müşavirlerimiz ve Diplomatik Misyon Temsilcilerimiz, 

Türkiye – Çin İş Konseyi Başkanımız ve Moderatörümüz Sn. 

Korhan Kurdoğlu, 

Türkiye ve Çin İş Dünyasının Değerli Temsilcileri, 

Değerli Katılımcılar,  

 

Teşekkür ederim Korhan Bey. Çok kapsamlı ama burada büyük 

yatırımları olan hem Türk iş dünyasını hem de Çin iş dünyasını bilen birisi 

olarak bizlere bir ufuk çizdiniz. Hepimizin faydalandığı muhakkak. 

Ben bu vesileyle de değerli Büyükelçimize, değerli Maslahatgüzara, 

Hubei Eyalet Başkanına ve Türkiye ile Çin iş dünyasının değerli 

temsilcilerine hem şahsım, hem de DEİK adına saygılar sunuyorum. 

Günün anlamı açısından da sağlıklı günler diliyorum. Bu dileğe de 

zannederim her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz.  
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Evet, mesafeleri konuştuğumuz, kavramların değiştiği bir süreç 

içerisindeyiz. Kavramlarla ilgili sizin de değindiğiniz gibi, bu konuya ben de 

izninizle girmek istiyorum.  

Biz globalleşmeyi ve glokalleşmeyi çokça konuştuğumuz bir süreç 

içerisindeyiz. Piyasa tabiriyle Covid-19’un hayatımızdaki etkilerini satın 

aldığımız bir süreçteyiz. Ölçek ekonomisi kavramıyla belirli kaynakları 

çeşitlendirmenin bizlere neler getirdiğinin yeni tanımlarını kavrama 

sürecindeyiz. Lojistik kavramı içerisinde uzaklık ve yakınlığın ön plana 

çıktığı bir süreci hep birlikte biliyorduk ama uzaklık ve yakınlık değil “elde 

edilebilirlik” kavramının önemli olduğunu salgın sürecinde gördük. Tedarik 

zinciri kavramının ne olduğunu hepimiz biliyorduk, öneminin farkındaydık 

ama bana; 146 İş Konseyiniz var, her gün bunlarla katılıyoruz, zaman 

zaman hangi sektörlerin ön plana çıkacağı şeklinde sorular soruyorlar. Bu 

toplantılarda benim görebildiğim, hangi sektörler kısmına girmem doğru 

olmaz ama tedarik zincirini bozmadan ayakta kalabilenler, güven 

duygusunu muhataplarına, hizmet verdiklerine iletebilenler herhalde sürecin 

kazananları olacak. 

Değişim konusunda da siz nakit tahsilattan dijital tahsilata geçişi ifade 

ettiniz. Evet, şu geliyor aklıma, tarihin ilk dönemlerinde mal değiş tokuşu 

şeklinde, bugünkü barter’ın ilkel haliyle başlayan ticaret, daha sonra değerli 

madenlerin para olarak kullanıldığı, zeki birilerinin değerli madenler yerine 

banknotu yani kağıt parayı ortaya sundu. Sonra kağıt paradan plastik 

paraya geçtiğimiz, swot sistemi derken dijital paranın hayatımızda çok daha 

fazla yer aldığı bir süreci de görüyoruz. Değişim gerçekten bu yönüyle de 

görülüyor. Belki Covid-19 süreci bu değişimi bu anlamda da hızlandırdı. Ya 

da başka gerçekler de oldu. Şu anda bu toplantıyı fiziki olarak 

gerçekleştirmek isteseydik bazı zorlukları olacaktı, hepimizin başka 



                           

 
 

3 

 

Tarih:      16 Eylül 2020                           

randevuları olabilecekti. Ama bir iki saatimizi ayırarak hem de günün 

içerisinde bir taraftan Çin’deki dostlarımızla, bir saat sonra da Güney 

Afrika’daki, iki saat sonra Norveç’teki dostlarımızla toplantı yapabilmenin 

hayatımıza girdiği bir başka süreci de görüyoruz. Zannederim değişimi en 

iyi yönetebilen varlık olan insanlar olarak bizler bundan sonraki süreçte 

değişimin bu yönlerini de çok daha fazla ön planda görmeliyiz. Bugünkü 

toplantının bir başka önemli tarafı daha var. Evet hayatımız salgından 

ibaret değil ama bütün dünya Covid-19’u, Hubei ve daha ziyade Vuhan 

olarak bildiği için acaba gündem içerisinde Çinli dostlarımız, Çin’deki 

faaliyeti olan dostlarımız, şu anda orada sistem nasıl ilerliyor konusuna da 

bir miktar değinebilirlerse, çünkü bize çokça sorulan sorulardan bir tanesi 

de acaba orada hayat nasıl devam ediyor, iş hayatı nasıl devam ediyor 

kısmına da girebilirlerse zannederim bugünkü toplantı içerisinde önemli 

olur.  

Bugün bu toplantının ismiyle ilgili de bir iki cümle etmek isterim. Evet, 

bu toplantılarımıza Interconnected Business Series ismini koyduk. Bununla 

neyi kastediyoruz? Biz Mart ayının sonlarına doğru Sayın Büyükelçimiz, 

Kore Büyükelçimiz’in de olduğu webinarlarla bu toplantılarımızı 

başlatmıştık. Sonrasındaki süreçlerde sorunları konuşarak devam ettik. 

Tabii ki konuşacağız ama bugünkü toplantı gibi başka toplantılarda şunu 

gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Mademki fiziki olarak bir araya gelemiyoruz, 

o zaman, bilgi paylaşımı yapalım ama o bilgi paylaşımı bundan sonraki 

süreçlerde de karşılıklı sektörler birbiriyle sanal odalarının içerisinde, 

tekstilci tekstilciyle, uzayla ilgili çalışması varsa o da onunla ilgili 

çalışmasını görüşebilsin. Asıl önemli bir tarafının da bu olduğu 

kanaatindeyim. 
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Ben bu çerçeve içerisinde belki konuşabileceğimiz farklı başlıklar var, 

potansiyeller var ama Korkan Bey’i dinleyince çok güzel ve geniş bir özet 

yaptığını düşünüyorum. İzninizle bu detaylara çok fazla girmeden sözlerimi 

güzel bir Çin atasözüyle toparlayayım.  

 ‘’Geleceğin bütün çiçekleri, bugünün tohumları içindedir.’’ diyor 

değerli Çinli dostlarımız.  

Biz de buna inanıyoruz. Evet, bugünün tohumları geleceğin çiçekleri 

olacak. Bugün daha fazla tohum ekmek için bir aradayız diyor, katılan 

herkese hem teşekkür ediyor hem de saygılar sunuyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 
 


