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TÜRKİYE-ENDONEZYA: YUVARLAK MASA TOPLANTISI
Ömer Cihad Vardan – DEİK Başkanı

Sayın Cumhurbaşkanım; Başbakanım;
Saygıdeğer Bakanlar;
Sayın Büyükelçi;
İş Dünyamızın Kıymetli Temsilcileri;
Hanımefendiler-Beyefendiler;
Öncelikle sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına saygıyla selamlıyor;
Türkiye’ye ‘Hoş Geldiniz’ diyorum.
Ve özellikle bugün bu toplantıda bizleri şereflendiren Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın Joko
Widodo ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendi’ye şükranlarımızı sunuyorum.

Sayın Cumhurbaşkanım;
Bizler DEİK olarak, ülkemizin dış ekonomik ilişkilerini geliştirmek ve derinleştirmek amacıyla
1986 yılında kurulmuş ve Cumhurbaşkanımız tarafından akredite edilmiş bir kurumuz.
Faaliyetlerimizi, İş Konseylerimiz vasıtasıyla yürütüyoruz. Bugün 135’i ülke bazlı olmak üzere
toplam 142 İş Konseyimiz var. Başka bir deyişle tam 135 ülkede faaliyet gösteriyoruz. 1995
yılında kurulmuş olan Türkiye-Endonezya İş Konseyimiz de bu Konseylerimizden biri ve
ülkelerimiz arasında yatırımların, müteahhitlik hizmetlerinin ve ikili ticaretin artırılması
gayesiyle çalışıyor.
Konseylerimizin her bir ülkede bir karşı kanat kuruluşu oluyor. Biz onlarla birlikte ülkeler arası
faaliyetlerimizi yürütmeye gayret ediyoruz. Endonezya’daki karşı kanadımız KADİN.
Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın 2015 yılında Endonezya’ya yaptığı resmi ziyarette
kendileriyle DEİK’in yeni yönetimi olarak işbirliği anlaşması imzalamış ve başarılı bir İş
Forumu gerçekleştirmiştik.

Kıymetli Hazirun;
Asya-Pasifik Bölgesinin küresel ekonomik gelişmede üstlendiği lokomotif rolün öneminin
farkında olarak, bölgedeki ticari, ekonomik ve stratejik yatırımlarımızı güçlendirmek, ticaret
hacmimizi artırmak adına çok yönlü bir yaklaşım sergiliyoruz.
Bu bağlamda Endonezya’nın bu coğrafyada oynadığı önemli rolün de farkındayız. Pazar
büyüklüğü, gelişmiş, çeşitlenmiş ve derinleşmiş ekonomik sektörleri, enerji alanındaki
muazzam potansiyeliyle Endonezya, biz Türk iş dünyası için daima ilgi odağı olmuştur.

Belki de en önemlisi, aramızdaki uzun mesafeye rağmen, Endonezya’nın nüfus yapısı, bu
nüfusu teşkil eden ılımlı, sevecen ve kardeş insanları, bizlerin Endonezya’ya bakışının her
zaman olumlu olmasını sağlamıştır.
Ancak bunca güzelliğe rağmen, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin yeteri seviyede
olmadığını düşünüyoruz (2016 yılı itibarı ile 1.6 milyar ABD Doları toplam ticaret: 1.4 milyar
ABD Doları ithalat - 254 milyon ABD Dolar ihracat). Hâlbuki böyle olumlu bir ortamda, G20
masasını paylaştığımız Endonezya ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerimizi tüm dünyada bir
‘marka’ haline getirmemiz gerekiyor.
İşte bu noktada, Sayın Cumhurbaşkanı Wokoko, Türkiye’ye yapmakta olduğunuz bu
ziyaretin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda bu toplantının da tarihi bir değer
sahip olduğuna inanıyoruz.
Ayrıca bize bu masa etrafında sizinle iş konularını konuşma fırsatını verdiğiniz Türk iş
dünyası temsilcileri olarak ileriye dönük daha hızlı yürüyebilmek adına, siz Devlet
Yöneticilerimizden şu hususlarda yardımlarınızı istirham ediyoruz:


Ülkelerimiz arasında start verilen STA sürecinin hızlı bir şekilde başlatılıp, bitirilmesini,



Ülkelerimiz arasında mevcut olan stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesini talep
ediyoruz.

Ayrıca, özellikle spesifik iş talepleri bağlamında lütfen bizleri arayınız. Biz, sizlere tüm kurucu
kuruluşlarımız bünyesinde, istenen her bir sektörde güvenilir, iş yapabilir, tecrübeli firmaları
buluruz.
Ve sadece Türkiye ile Endonezya’da değil, birlikte iş yapma potansiyelimizin bulunduğu
herhangi bir ülkede de birlikte iş yapmaya hazırız.
Mesajımız açık: Lütfen bizim network’ümüzü kullanınız.

Sayın Cumhurbaşkanım; Başbakanım;
Değerli Katılımcılar;
Sözlerime son verirken, bugünkü yuvarlak masa toplantımıza teşrifleriniz için hepinize tekrar
teşekkürlerimizi sunuyorum.
Bugüne kadar başarılı şekilde sürdürdüğümüz işbirliğinin, ülkelerimizin gelecek planları için
bir yol haritası oluşturmasını ve ülkemizin Endonezya ile olan ilişkilerini daha da
güçlendirmesini ve anlamlı kılmasını temenni ediyorum.

