
 

 

                                                                                                                                          11 Mayıs 2017 
                                                                                                                      İstanbul 

 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği İş Konseyi Forumu 

Ömer Cihad Vardan – DEİK Başkanı 

 

Saygıdeğer Bakanlarım; 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği – KEİ İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri; 

Kıymetli Katılımcılar; 

 

Öncelikle, Sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-DEİK adına saygıyla selamlıyorum.  

 

İstanbul’a ve KEİ İş Konseyi Forum’una hepiniz hoş geldiniz; sefalar getirdiniz.  

 

Değerli Katılımcılar; 

 

Çeyrek asır göz açıp kapayıncaya kadar geçti.  

 

Bu süre zarfında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü-KEİ, Karadeniz Bölgesindeki ekonomik 

işbirliğini güçlendirmek adına birçok projeyi hayata geçirdi. 

 

Ve bu yılki birlikteliğin bizler için ayrı bir önemi var; zira bu sene Örgütün 25’nci 

yıldönümünde İş Konseyimiz “KEİ’nin Gelecek 25 Yılı” başlığı ile toplanıyor.   

 

DEİK olarak, İş Konseyi’nin gelecek 25 yılına ait vizyonun çizileceği bu beraberliğin bir 

parçası olmanın gururunu yaşıyoruz.  

 

Değerli Katılımcılar; 

 

Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yönlendirmek üzere 1986 yılında kurulan ve 

Cumhurbaşkanımız tarafından akredite edilmiş olan DEİK, bu önemli misyonu dünyanın dört 

bir köşesinde gerçekleştirmek için çalışan bir kurum.   

 

Faaliyetlerimizi, dünya geneline yayılmış 134 İş Konseyimiz vasıtasıyla yürütüyoruz. 

 

Tabii ki, bunlar arasında, Karadeniz Bölgesi’ndeki ülkelerle kurulmuş ve uzun süredir faaliyet 

gösteren köklü İş Konseylerimiz de mevcut.  

 

Ve bizler, bu İş Konseylerimiz aracılığıyla bölge ülkeleri arasında ticari ve ekonomik 

işbirliğimizi geliştirmek; karşılıklı yatırımları artırmak adına çalışıyoruz.  

 

Bu bağlamda, KEİ İş Konseyini de bizim diğer konseylerimizle birlikte bölgenin kalkınmasına 

yarar sağlayacağını düşündüğümüz bir mekanizma olarak görüyor ve çok daha aktif olarak 

çalışması gerektiğine inanıyoruz. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Aslında bu sene Selçuk Akat Beyin öncülüğünde KEİ Sekretaryası, kısa sürede, büyük ve 

önemli bir işe imza attı.  

 

Ve gelecek 25 yılın vizyonunu oluşturmak amacıyla Konsey Mevzuatında önemli bir 

değişiklik teklif etti.   

 

Değişiklik teklifinin kabul edilmesi halinde, KEİ İş Konseyinin, güncellenen yönetim anlayışı 

ve daha geniş temsil kabiliyetiyle ülkelerimiz arasında her zamankinden daha fazla ihtiyaç 

duyduğumuz işbirliği ve koordinasyonu yerine getirmiş olacağını ümit ediyoruz. 

 

Saygıdeğer Bakanlar; 

Saygıdeğer Katılımcılar;  

 

Sözlerimin sonunda şunu özellikle ifade etmek istiyorum:  

 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği İş Konseyi’ndeki değişimi ve arzulanan hareketliliği ancak biz, 

Üye Ülkelerin ortak özverisi ve çalışmalarıyla hayata geçirebiliriz.  

  

DEİK olarak, İş Konseyi’nin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak amacıyla üstümüze düşen 

görevi yerine getirdiğimizi ve gerekli adımları attığımızı düşünüyoruz. Bunun için de 

mutluyuz. Bundan sonra da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. 

 

Bu duygu ve düşüncelerle Forum’a teşrifleriniz için sizlere tekrar teşekkür ediyor ve Forumun 

ülkelerimiz ve Bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.  

 


