
 

 

                                                                                                                                    21 Ağustos 2017 
                                                                                                                            Singapur  

 

Türkiye-Singapur İş Forumu 

Ömer Cihad Vardan – DEİK Başkanı 

 

Sayın Başbakanlarım; Sayın Bakanlar; 

Singapur ve Türk İş Dünyalarının Saygın Temsilcileri; 

Değerli Katılımcılar; 

Öncelikle sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına saygıyla 

selamlıyorum.  

Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın Singapur’a resmi ziyaretleri kapsamında 

düzenlediğimiz Türkiye-Singapur İş Forumu’nda bir araya gelmiş bulunuyoruz.  

Bu vesileyle sözlerimin başında, toplantımıza teşrifleriniz için hepinize şükranlarımızı arz 

ediyorum.  

 

Singapur’un Saygıdeğer Başbakanı Loong; 

Değerli Singapurlu Katılımcılar;  

Müsaadenizle sözlerimin başında birkaç cümle ile DEİK’i tanıtmak istiyorum. DEİK, Türk özel 

sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yönlendirmek amacıyla, 1986 yılında kurulmuş ve bugün 

Cumhurbaşkanımız tarafından akredite edilmiş bir kurum. 

Faaliyetlerimizi kurulduğumuz günden bu yana, iskeletimizi oluşturan İş Konseylerimiz 

vasıtasıyla yürütüyoruz. 

Bugün 142 İş Konseyimiz var ve bunun 135’i de ülke bazlı. Bir başka deyişle 135 ülke ile 

doğrudan işbirliği içindeyiz.  

2004 yılında kurulan, Türkiye-Singapur İş Konseyimiz de bunlardan sadece bir tanesi. 

İş Konseyi Başkanımız, Süha Güçsav Bey -ki kendisi de bugün aramızda- karşı kanat 

kuruluşumuz Singapur İş Federasyonu ve Konseyin Yürütme Kurulu ile beraber, ülkelerimiz 

arasında ticari ve ekonomik işbirliğimizin artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.  

 



 

 

 

 

Ve bugün Sayın Başbakanımıza bu gezide, güçlü heyetle eşlik ediyoruz. Aramızda farklı 

sektörlerden, kendileri de bizatihi işadamı olan, Kurucu Kuruluşlarımızın Kıymetli Başkanları 

ve Türk iş dünyamızın başarılı temsilcilerinden kıymetli bir grup bulunuyor. 

Umarım bu Forum’un açılışının ardından, B2B görüşmelerinde bir araya gelecek olan Türk 

ve Singapurlu iş insanlarımız birbirlerini tanımaktan memnun kalacaklar ve aralarında verimli 

görüşmeler gerçekleştirecekler. 

Saygıdeğer Hazirun; 

Aslında bu forum, Türkiye ve Singapur arasındaki ekonomik ilişkilerde çok önemli bir 

zaman dilimine rastladı.   

Biliyorsunuz, ülkelerimiz arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı. Ve biz, iş dünyası 

olarak, onay süreci tamamlanan bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesini heyecanla 

bekliyoruz.  

Öyle ki, şimdiye kadar doğru bir şekilde kullanamadığımız Singapur ile ülkemiz arasındaki 

ekonomik ve ticari alandaki potansiyeli, bu anlaşmayla beraber çok daha etkin ve çok daha 

verimli bir şekilde kullanabileceğimize inanıyoruz.  

Ve bu Forumun da bunu tetikleyeceğini biliyoruz. 

Tabi bu noktada ülkemizin hızla şekillenen ve ‘Turn East’ olarak adlandırabileceğimiz 

bölgesel politikası, biz iş insanları için de büyük bir öneme sahip. Ülkemiz Asya-Pasifik 

Bölgesinde güçlü siyasi, diplomatik ve güvenlik bağları inşa etmek üzere ilerliyor. Bu 

çerçevede bu bölgede güçlü ekonomik ve ticari bağların kurulması da bizlerin en temel 

görevidir diye düşünüyoruz.   

İşte bu anlayışla bizler DEİK olarak, sadece Singapur ile değil, aynı zamanda, Asya-Pasifik 

Bölgesindeki 19 İş Konseyimiz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.  

Bu noktada, ülkemizin Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği’nin (ASEAN) Sektörel Diyalog Ortağı 

olmasını da çok önemsediğimizi ayrıca ilave edeyim. Bildiğiniz gibi, ASEAN sadece siyasi bir 

örgüt değil; aynı zamanda ekonomik de bir örgüt. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde 

aralarında Singapur’un da kuruculardan biri olduğu, ASEAN ülkeleri ile ticaret hacmimizin de 

hızla artacağına inanıyorum.  



 

 

 

 

Sayın Başbakanlarım; 

Sayın Bakanlarım, 

Kıymetli Katılımcılar; 

Sözlerimin sonunda, Forumumuza teşrifleriniz için sizlere tekrar teşekkür ediyor;  

toplantımızın her iki ülkeye de yarar getirmesi temennisiyle, saygılar sunuyorum.  

 


