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Pretorya Büyükelçimiz Sn. Elif Çomoğlu Ülgen,
Ticaret Sanayi ve Rekabet Dairesi (The DTIC) İç Yatırım Çekme
ve Kolaylaştırma Bölümü Başkan Vekili Sn. Yunus Hoosen,
T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği
Genel Müdürü Sn. Hüsnü Dilemre,
Türkiye ve Güney Afrika İş Dünyasının Başkan ve Temsilcileri,
Değerli Katılımcılar,

Thanks a lot Fatih Bey. If you don’t mind, i would like to continue in
Turkish. Because i prepared my notes in Turkish.
Öncelikle salgını hala yaşadığımız bir süreçte sizlere sağlıklı günler
diliyor, sizleri şahsım ve DEİK adına saygıyla selamlıyorum.
Bugün, dünyada ekonomisinde önemli bir yeri olan Güney Afrika’nın
değerli

iş

dünyası

temsilcileriyle

birlikteyiz.

Umarım

bugünkü

birlikteliğimizden karşılıklı ticaretimizi, iş birliklerimizi ve yatırımlarımızı
artırmak üzere yeni tohumlar atacağız.
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Covid-19’un sağlıkla ilgili kısmına değinmek istemiyorum ama birkaç
konuya da vurgu yapmak istiyorum. İnsanoğlunun karşılaştığı zorluk
karşısında çözüm geliştirerek adapte olma yeteneği ile, bizler de sürece
hızla adapte olduğumuz, hayatlarımızı bu çerçevede sürdürdüğümüz bir
süreci hep birlikte tecrübe ediyoruz. Bu tecrübenin neticesinde de
hayatımıza yeni kavramlar girdi. Bu kavramlar sadece maske veya temizlik
gibi kavramlar değil. İş dünyası açısından değerlendirdiğimizde dijital
teknolojilerin ve yapay zekanın hayatımızda, daha fazla yer alacağını
bilemiyorduk. Globalleşme iş dünyasında çok konuştuğumuz bir kavramdı.
Ama

biz

glokalleşmeyi

de

konuşmaya

başladık.

Globalleşme

ve

yerelleşmenin karışımı olan terim Covid’le birlikte daha fazla gündemimize
girdi.
Başka önemli unsur, rekabetçilikte, ölçek ekonomisinin tek kaynağa
bağlı olmanın riskleri de getirdiğini ve kaynak çeşitliğinin önemini daha net
anladık. İş hayatlarımızda önemini kavramamız gereken unsurlardan biri de
bu oldu.
Bir başka konu; lojistikte, uzaklık ve yakınlık kavramlarının yanında
“ulaşılabilirlik” kavramı ortaya çıktı. Hizmet ya da ürünün sizin çok
yakınınızda olması ona ulaşabilir olduğunuz anlamını taşımıyor. Demek ki
hayatımızın dizaynını buna göre yapacağız.
Ve tabii bir diğer konu ise, Tedarik Zinciri. Bu kavram iş dünyasının
vazgeçilmez kavramlarından birisidir. Hayatımızın merkezinde bu kadar
önemli bir şekilde yer aldığını da tecrübe etmiş durumdayız.
Son olarak da “güven” kelimesine vurgu yapmak istiyorum.
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DEİK’te 146 İş Konseyiyle faaliyet gösteren bir kurumun başkanı
olarak, katıldığımız programlar veya sohbetlerde zaman zaman hangi
sektörlerin hangi ülkelerin bu süreçten kazanarak veya kaybederek çıkacak
gibi sorularına cevap vermek kolay olmuyor ama bir gerçek var.
Ülke, firma ya da sektör ayırımı yapmadan, tedarik zincirini
kopartmadan ayakta kalanlar ve muhataplarına güven duygusunu daha iyi
verebilenler, zannederim ki sürecin kazananları oluyor ve olacak. Ve genel
itibariyle baktığımızda da bu dönemi bu ana kavramlar üzerinde, orta ve
uzun vadede değerlendirmenin önemli olacağını düşünüyorum.
Elbette evden çalışma, uzaktan çalışma gibi kavramlar da önemli ama
sadece onların üzerinde durmak iş dünyası açısından yeterli değil.
Her iki ülkenin iş dünyası temsilcileri olarak, bu etkinlikte birçok
parametreyle birlikte bu hususların da göz önüne alınmasını temenni
ederim.
Şahsen geçmişte Güney Afrika ile yoğun ilişkiler yaşamış hatta Cape
Town’da üretim yapmış birisi olarak, Güney Afrika’nın imkanlarını,
yapabilirliklerini, Afrika ve dünyadaki yerini iyi bilenlerden birisiyim. Bu
çerçeve içerisinde rakamlara değinen konuşmacılar iki ülkenin ticaretinin
yeterli olmadığını söyledi. Tabii iş dünyası açısından bu genel bir
değerlendirmedir. Hedefimize ulaşsak da, bir sonrakinde ondan daha
fazlasını elde etmek, gelişmenin de çok önemli bir unsurudur.
Bu noktada, ifade edilen Serbest Ticaret Antlaşması ile ilgili
görüşmelerinin her iki ülkenin de menfaatlerini koruyacak bir çerçeve
içerisinde gerçekleşmesinin önemli olduğuna ben de inanıyorum.
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DEİK olarak Afrika’nın gücüne inanan bir kurumuz. 54 ülkeye sahip
Afrika kıtasında, toplam 146 İş Konseyimizin içinden 45 İş Konseyimizin
olması da, zannederim bu inancımızı net bir şekilde ortaya koyduğumuzu
gösteriyor.
Ve 2020 yılının kapanışı açısından bakıldığında Afrika özelinde,
Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması’nın hem kıtaya hem de
kıtayla iş ve yatırım yapanlara neler getireceğinin de iyi analiz edilmesi
gerektiğini de vurgu yapmak istiyorum.
Bu çerçevede Afrika Birliği ile DEİK olarak “Türkiye-Afrika Yatırım ve
Ticaret Platformu”’nu online olarak kurmak için Ticaret Bakanlığı ile
görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca, karşılıklı temsilcilik konusunu da
istişare ediyoruz.
Ben bu kısa açılış konuşmasında sözlerimi Güney Afrika’nın bir
atasözüyle sonlandırmak isterim. Güney Afrikalı dostlarımız, “Tohum,
ekileceği bahçesini veya toprağını bekler.” 1 diyorlar.
Ben zaten bahçemizde ortak tohumların olduğu bir süreç içerisinde
tohumların sayısını artıracağımız düşüncesiyle katılan herkese teşekkür
ediyor, saygılarımı sunuyorum.
Nail OLPAK
DEİK Başkanı
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The seed waits for its garden or ground where it will be sown.

