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T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD 

Ziyareti Vesilesiyle US Chamber/TAİK Yuvarlak Masa Toplantısı  

12 Kasım 2019, Washington D.C. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım,  

Sayın Bakanlarımız, 

Türk ve Amerikan İş Dünyasının Değerli Temsilcileri, 

 

Yuvarlak Masa Toplantımızda, sizleri, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - 

DEİK adına saygıyla selamlıyorum. 

DEİK olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği görev kapsamında, 

diğer görevlerimiz yanı sıra, Kendilerinin ve Bakanlarımızın yurt dışı 

temaslarının iş dünyası ayağını, gerekli tarafları dâhil ederek 

gerçekleştirmek olan, onurlu bir görevimiz var. Bugün de, ekonomik 

ilişkilere verdikleri önemin bir göstergesi olarak, bu kısa ziyaretinde de iş 

dünyasını dâhil ettikleri için, kendilerine teşekkür ediyorum.  

ABD ile ilişkilerimizde siyasi dalgalanmalar yaşandığı süreçlerde de, 

ekonomik ilişkilerimiz devam ediyor. Bir iş insanı gözüyle, S-400 gibi 

gerilimler yaşadığımız bir dönemde, 20 milyar USD seviyesinde olan ticaret 

hacmimizi önce 75, sonra 100 milyar USD’a çıkarma hedefi, oldukça 

anlamlı. Bilhassa bu dönemde, iki ülkenin her zamankinden daha çok, 

yatırım ve ticaret konuşması gerektiğine inanıyorum. Bu kapsamda, Eylül 

ayında 5 günlük Türkiye ziyareti gerçekleştiren ABD Ticaret Bakanı Sayın 
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Wilbur Ross’un, iş dünyası ile de yaptığı birebir ve detaylı görüşmeler 

önemliydi, kendisi, TAİK Yürütme Kurulumuzla da görüştü. Temennimiz, en 

kısa zamanda, bu çalışmanın sonuçlanması. 

      DEİK olarak bir görevimiz de, ticari diplomasiyi kullanarak, iki ülke karar 

vericilerine, özel sektörün her iki ülkedeki milyarlarca USD’lık yatırımlarını 

ve Türk Amerikan ilişkilerini, kısa dönemli siyasi gelişmeler uğruna feda 

etmemeleri mesajını iletmek. Bu kapsamda, tüm firmalardan, ama özellikle 

buradaki Amerikan şirket temsilcilerinden ricamız, temasta oldukları 

hükümet ve kongre temsilcilerine, yatırımları ve ticareti riske atacak 

adımlardan kaçınmaları yönünde telkinde bulunmaları. Ekonomik 

yaptırımlar çözüm olamaz. Çözüm, daha çok ticaret, daha çok yatırımdır.  

        Biz de DEİK olarak, bu amaçla çalışmaya, sizlere bunun gibi 

platformları sunmaya devam edeceğiz. Türk katılımcılarımıza da, kısa bir 

sürede hazırlıklarını yapıp, toplantıya yetişebildikleri için teşekkür ediyorum. 

Bu, ilişkilere verilen önemin bir kanıtıdır. ABD Ticaret Odası, ATC ve 

Türkiye ABD İş Konseyimiz - TAİK’e ve emeği geçen herkese teşekkür 

ediyor, toplantının hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri saygıyla 

selamlıyorum. 

 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 


