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“Türkiye ve Güney Kore: Kan kardeşliğini daha güçlü bir ekonomik ortaklığa 

dönüştürmek için öneriler” Rapor Lansmanı 

 

 Sayın Bakanım, 

 Sayın Büyükelçi, 

 Kıymetli Basın Mensupları, 

 Değerli Misafirler, 

 

“Türkiye ve Güney Kore: Kan kardeşliğini daha güçlü bir ekonomik ortaklığa 

dönüştürmek için öneriler” başlıklı araştırma raporumuzun tanıtımında, sizleri, şahsım ve 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına saygıyla selamlıyorum.  

Savaşlar, ölüm ve yıkımların yaşandığı, ardında acı dolu öyküler bırakan, insanlığın 

en büyük dramlarıdır.  

Bu dramların arasında yeşeren sevgi öyküleri ise, belki de savaşların en duygusal 

ganimetleri olarak zamanın ötesine geçer.  

Kore Savaşı sırasında filizlenen ve 67 yıl sonra bugün vizyondaki ‘Ayla’ filmine konu 

olan Koreli küçük Ayla ile ona babalık eden Süleyman Astsubayın duygu yüklü hikayesini, 

Ailem ve dostlarımla, heyacanla izledim.  

Sizler de biliyorsunuz;  

Türkiye, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sonrasında, uzun yıllar savaştan 

uzak kalmayı başardı. Ancak kendimizi, Asya’nın diğer ucunda, Kore’de, hiç beklemediğimiz 

bir zamanda, hiç beklemediğiz bir savaşın içinde bulduk, ama güzel olanı, Kore’ye yardım 

ederken oradaydık. Türk askeri, Kore’de 721 evladını şehit verdi. 

Savaş sırasında Türk birliğinin bulunduğu yerlerden biri olan Suwon’da, Türk 

askerlerinin, yetim kalan Koreli çocuklar için açtığı okul, 1970’li yıllara kadar açık kalmış ve 

çok sayıda mezun vermiştir.  

 Saygıdeğer Konuklar, 

Bugün, Türkiye ile Güney Kore arasındaki coğrafi mesafeyi ortadan kaldıran güçlü 

bağ, cephede sırt sırta vermiş iki millet olmamızdan gelmekte. Ülkelerimiz arasında “kan 

kardeşliği” olarak adlandırılan bu ilişki, 2012 yılı itibariyle “stratejik ortaklık” düzeyine  

 



 

 

 

 

taşındı ve ikili ilişkilerimize yepyeni bir vizyon kazandırdı. Şimdi ise, ülkelerimiz arasındaki 

kardeşliği ve ortaklığı daha ileri düzeyde bir ekonomik ortaklığa dönüştürmenin vakti geldi.  

DEİK olarak, kurulduğumuz 1986 yılından bugüne, dış ekonomik ilişkiler alanında, 

ülkemizin ‘küresel ufku’ olma misyonunu yerine getiren bir kurumuz. 

Bu çerçevede, sadece organizasyonlarımız ile değil, ürettiğimiz bilgiyle de, ülkemiz 

vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyoruz. 

Asya Pasifik Bölgesi özelindeki çalışmalarımız kapsamında, 1989 yılında kurulan 

DEİK/Türkiye-Güney Kore İş Konseyimiz, son 1 yılda, 18’den fazla etkinlik gerçekleştirmiş 

olup,  aktif şekilde çalışmaktadır. 2017 yılı bitmeden de, Sayın Başbakanımızın katılımı ile, 

Güney Kore’de bir iş forumu planlanıyor. Bu noktada, İş Konseyi’mizin girişimiyle 

hazırladığımız ve bugün sizlerle paylaştığımız raporumuz, iş insanlarımıza, Türkiye ile Güney 

Kore arasındaki ekonomik işbirliğinin, yatırım ve karşılıklı mal ticaretinin ötesinde, çok 

boyutlu şekilde geliştirilmesine yönelik bir yol haritası içermekte. Bu önemli, çünkü, 

dostluğumuz değerli, ancak, karşılıklı ticaret hacmimiz, olması gereken seviyede değil.  

Güney Kore’nin, önümüzdeki 10 yılda ortalama %2,5 büyümeye devam etmesi 

bekleniyor. Türkiye ise, ekonomik büyüme tahminleri, yukarı yönde olarak, neredeyse her 

gün revize edilen, bölgesindeki tek ülke.  O halde, neden birlikte daha fazla büyümeyelim?  

Ülkelerimiz arasında 2013 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması’nın, 

daha işlevsel ve aktif hale getirilmesi gerekmekte. İkili ticaretimizin, ülkemiz lehine 

dengelenmesi için, gıda, inşaat, tekstil, hazır giyim ve yenilenebilir enerji gibi, rekabetin 

yüksek olduğu sektörlerde daha yoğun çalışmalı ve ürün bazında çeşitliliğin artması için 

gayret sarfetmeliyiz.   

2000’lerin başından bu yana Çin, Güney Kore’nin en önemli dış ticaret pazarı 

konumuna gelmiş olup, 2014 yılında, Güney Kore’nin dış ticaretinde ilk sırada yer almıştır. 

Ayrıca ASEAN (Association of South-East Asian Nations) üyesi ülkelerdeki pazarlar da 

giderek büyümekte ve gün geçtikçe daha yüksek önem kazanmaktadır. Güney Kore ile 

yürütülecek her ortaklık, Türk girişimcisi için Asya’nın kapılarını açacaktır. 

Ayrıca bugün, Güney Kore, sermaye yoğun ve yüksek mühendislik ve teknoloji 

gerektiren ürünlerin fabrikası haline gelmiştir. En büyük elektronik firmaları, kendilerine 

yüksek teknoloji üssü olarak Güney Kore’yi seçmektedir. Biz Türkler için de, sanayideki 

dönüşüm ve katma değerli üretimin artırılması hedeflerimiz doğrultusunda, Güney Kore’nin 

çıktığı yolda birlikte katedeceğimiz çok şey olduğunu düşünmekteyim.  



 

 

 

 

 Saygıdeğer Konuklar;  

Başta, Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi’ye, çalışmalarımıza verdikleri 

desteklerinden ve bugünkü programımıza katılımdan dolayı teşekkür ediyorum. 

DEİK/ Tükiye-Kore İş Konseyi Başkanı Sayın Tamer Saka ve Yürütme Kurulu 

üyelerine, Raporu hazırlayan hocamız Sayın Dr. Altay Atlı’ya, hazırlanmasında ve hayata 

geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.  

Raporumuzun, bir boşluğu doldurarak, ülkelerimiz arasındaki ikili ticaret hacminin 

artmasına katkıda bulunmasını diliyor; sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Nail Olpak 

DEİK Başkanı 

                             

  


