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Tarih:   17 Kasım 2019                              

İran EXPORTEX Zirvesi 

17 Kasım 2019, International Conference Center, Tahran 

 

İş Dünyasının ve Kurumların Değerli Temsilcileri, 

Değerli Katılımcılar, 

Değerli Basın Mensupları, 

 

İran’ın köklü bir tarihe sahip başkenti Tahran’da, 16. İran Exportex 

Zirvesi dolayısıyla davetiniz için teşekkür ediyor, sizleri, Türkiye’nin Dış 

Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Dünyanın farklı yerlerinden gelen iş insanları, ticari ilişkilerini 

geliştirmek için burada, programda emeği geçen herkese teşekkür ederim. 

Dünya değişiyor. Bir dönem globalleşme kavramının öne çıktığı 

dünyada, günümüzde, yerelleşme rüzgârları hızla esmeye başlarken, 

bunun bir adım ötesinde, savaşlar da şekil değiştirerek, ticaret savaşı 

kavramıyla hayatımıza girmeye başladı.  

O zaman, günü ve geleceği daha iyi analiz etmeye hepimizin daha 

fazla ihtiyacı var.  

Günümüzün önemli değerlerinden birisi, doğru bilgiye kolay 

ulaşabilmek, diğeri de yeterince geniş ve etkin bir networke sahip 

olabilmek.  
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İzninizle, bu noktada, Başkanı olduğum Türkiye’nin Dış Ekonomik 

İlişkiler Kurulu DEİK’ten ve onun burada bulunan iş dünyasına verebileceği 

kazanımlardan kısaca bahsetmek isterim.  

34 yıldır, ülkeler arası iş konseyleriyle faaliyet gösteren DEİK, bir iş 

Platformu ve Türk İş Dünyasının yurt dışına açılan penceresi.  

Bugün, tüm dünyaya yayılmış 146 adet ülke iş konseyimiz var ve 

bunlarla, ülkeler arası yatırım ve Ticareti arttırıcı çalışmalar yapıyoruz. 

İran’dan Japonya’ya, Almanya’dan Katar’a, Hindistan’dan Cezayir’e, 

Kanada’dan Fransa’ya, Ukrayna’dan Endonezya’ya, Rusya’dan Arjantin’e 

kadar dünyanın her ülkesinde aktifiz.  

Başkanlığını değerli kardeşim Ümit Kiler’in yaptığı Türkiye-İran İş 

Konseyimiz de, Başkanlığını değerli Dostum Mehrdad Saadat Dengham’ın 

yaptığı İran’daki muhatabı İran Türkiye Ticaret Odası ile birlikte çalışıyor.  

Teklifim şu; 

Türkiye olarak, tüm dünyada aktif bu kadar güçlü bir organizasyona 

sahibiz ve bu organizasyon tek taraflı değil, her ülkede bir muhatap 

organizasyonla birlikte çalışıyor. Bu organizasyonumuzun, bu 

networkumuzun, bu değerli hazinemizin kapısı tüm dostlarımıza açık. Gelin, 

birlikte bundan faydalanalım ve işlerimizi, yatırımlarımızı, ticaretimizi, 

ihracatlarımızı karşılıklı olarak arttıralım. 

İran ve Türkiye’nin dostluk ve ekonomik ilişkilerine gelirsek, 

İran ve Türkiye; bin yıllık dostluk ilişkilerini, karşılıklı saygı ve iyi 

komşuluk ilkeleri zemininde geliştiren iki kardeş ülke. 
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İkili ticaretimiz, 2018 yılında 9,5 Milyar $ seviyesine yaklaştı ama, 

Devlet Başkanlarımızca koyulan 30 Milyar $ hedefinden çok uzakta. Bunu 

kim gerçekleştirecek, elbette, bizler, iş dünyası. Önümüzü de, 

devletlerimizin karar alıcıları açacak.  

Eylül ayında, Ankara’da Ticaret Bakanımız ve Enerji Bakanımız ile, 

İran Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Sn. Mahmud Vaizi’nin de 

katılımlarıyla Türkiye - İran İş Forumumuzu gerçekleştirdik. Daha fazla 

yatırım ve ticaret yapabilmemiz için devlet yetkililerimizden bazı taleplerimiz 

oldu.  

Biliyorsunuz, İran ile Türkiye arasında bir Tercihli Ticaret Anlaşmamız 

var. Ancak, 2018 yılında İran 1660 ürüne ithalat yasağı getirdi ve maalesef 

bu ürünlerden 68’inin “Tercihli Ticaret Anlaşmamız” kapsamına alınması 

hem bizi üzdü, hem de ticaretimizi olumsuz etkiledi. Temennimiz en kısa 

zamanda Anlaşma kapsamındaki ürünlere ithalat yasağının kalkmasıdır.  

Bir İran atasözü, ‘’Dünyanın bütün karanlıkları bir araya gelse bir 

mumun ışığını söndüremez.’’ der.  

İran ile olan dostluğumuz sayesinde her türlü zorluğun üstesinden 

geleceğimize inanıyorum. 

Bu duygularla, bu programın hazırlanmasında emeği geçen herkese 

ve özellikle Sayın Masoud Moazami ve ekibine teşekkür ediyor, sizleri 

saygıyla selamlıyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 


