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DEİK/Asya-Pasifik İş Konseyleri Yuvarlak Masa Toplantısı 
Ömer Cihad Vardan- DEİK Başkanı 

 
Sayın Büyükelçiler; 

DEİK Asya-Pasifik Bölge İş Konseyi Üyeleri;  

Değerli Katılımcılar; 

Öncelikle sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu- DEİK adına saygıyla selamlıyorum. 

DEİK Asya-Pasifik Bölgesi tarafından düzenlenen akşam yemeğine hepiniz hoş geldiniz.  

Bu vesileyle sözlerimin hemen başında Bölge Koordinatör Başkanımız Sayın Murat 

Kolbaşı’na özel teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kendisi genç ve başarılı bir arkadaşımız ve 

DEİK’in Asya-Pasifik İş Konseylerinin Koordinatör Başkanlığı görevini büyük bir özveriyle 

sürdürüyor. 

 
Kıymetli Katılımcılar; 

DEİK Asya-Pasifik İş Konseylerinin Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bugün sizleri bir 

araya getirmiş bulunuyoruz.  Kendileriyle bu sayede yakın ilişkiler geliştiriyorsunuz ve hepiniz 

DEİK’i tanıyorsunuz. Ancak aranızda bilmeyenler ve Türkiye’ye yeni gelenler için, DEİK’in ne 

olduğunu ve ne yaptığını kısaca özetlemek istiyorum. 

DEİK, ülkemizin dış ekonomik ilişkilerini yönlendirmek amacıyla 1986 yılında kurulmuş bir iş 

dünyası örgütü. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından akredite edilmiş olan kuruluşumuz, ilgili 

devlet organlarının dış ekonomik ilişkilere yönelik çalışmalarında koordinasyon görevi 

görmekte. 

  

İşte DEİK, 134 İş Konseyimiz ile - ki bunlardan 127’si ülke bazlı - Türkiye’nin ticaret ve 

yatırım ilişkilerini stratejik bir şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. 

 

Kıymetli Katılımcılar; 

Asya-Pasifik Bölgesindeki 19 İş Konseyi ile DEİK, Bölge ülkeleriyle ekonomik ilişkileri 

geliştirmeye ve güçlendirmeye çalışıyor.  Bu çerçevede Bölgeye ticari, ekonomik ve stratejik 

yatırımlar olmak üzere çok yönlü bir yaklaşım sergiliyoruz.  

Çünkü bu Bölgenin küresel ekonomik gelişmede üstlendiği lokomotif rolü çok iyi biliyoruz.  

İzninizle sizlerle birkaç rakam paylaşmak istiyorum: 

Nüfus olarak, Asya-Pasifik Bölgesi dünya nüfusunun yarısını barındırıyor.  

Çin ve Hindistan, toplamda 2.7 milyar nüfus ile dünyanın en fazla nüfusa sahip olan iki ülkesi. 

 



 

 

 

 

Ancak biliyoruz ki, Bölge’de yüksek sayıda tüketici ve yatırımcının olduğu başka ülkeler de 

var. Örneğin Endonezya (263 milyonun üstünde nüfus ile-2017) veya Filipinler ve Vietnam, 

iki ülkenin nüfusu (103 milyon ve 95 milyon) birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla.  

ASEAN (Güneydoğu Asya Milletleri Birliği) toplamda 600 milyondan fazla nüfusu temsil 

ediyor (608 milyon- 2017). 

Dünyadaki en büyük şehirler de Asya-Pasifik bölgesinde yer alıyor. Dünyanın en büyük 20 

metropolünden 14’ü bu Bölgede yer alıyor. Ayrıca, bu metropoller son yıllarda köklü 

ekonomik dönüşümler ile devasa ekonomik güce ulaşmış durumdalar. 

Ekonomik açıdan sayıları değerlendirdiğimizde ise durum çok daha etkileyici.  
 
Dünya Bankası rakamlarına göre, Asya-Pasifik Bölgesi Dünya GSYİH’sının satın alma 
paritesine göre yüzde 31’ine tekabül ediyor.  
 
Bununla beraber Böle, dünyanın en dinamik ekonomilerini içeriyor. Bütün olarak gelişmekte 
olan Doğu Asya ve Pasifik ekonomilerinin 2017’de yüzde 6.2; 2018’de yüzde 6.1 büyümesi 
öngörülüyor. 
 
Değerli Katılımcılar; 

Asya-Pasifik Bölgesinde kendini görece “yeni” konumlandırmış bir ülke olarak Türkiye’nin 
Bölge’yi ihmal etme gibi bir lüksü yok. 
 
Asya-Pasifik Bölgesi ticaret ve yatırım fırsatları ile Türkiye’nin ekonomik geleceği ve 
belirlediği hedefler için zaruri özelliğe sahip bir bölge. 
 
Bugün, Türkiye Çin, Japon, Güney Kore, Endonezya, Malezya ve Singapur ile stratejik 
ortaklıklarını sürdürmekte.  
 
Güney Kore, Malezya ve Singapur ile Serbest Ticaret Anlaşmalarımız başarıyla 
sonuçlandırılmış durumda. Japonya ile müzakereler devam etmekle beraber, Hindistan, 
Endonezya, Vietnam ve Tayland ile STA sürecimiz başlatılmak üzere. 
 
Bölgede yeni Büyükelçiliklerimiz açılıyor ve daha açılacak olanlar var. 
 
Ekonomik açıdan baktığımızda, Asya-Pasifik Bölgesi ile olan ticaretimizde son on yılda ciddi 
bir artış kaydedildi. 2004 yılında 15 milyar ABD Doları olan ticaret 2014 yılında 50 milyar 
ABD Dolarına ulaştı. Bu da bize Bölgenin potansiyelini gösteriyor.  
 
Çin Türkiye’nin Bölgedeki en büyük ticaret ortağı; ayrıca ülkemizin küresel olarak en büyük 
ikinci ticaret ortağı. 
  
Türkiye, Asya-Pasifik ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini geliştirmek ve karşılıklı ticaretini 
büyütmekle beraber diplomasi, arabuluculuk ve insani yardım alanlarında hızla ilerliyor. 
 
 

 



 

 

 

 

Sayın Büyükelçiler;  

Değerli Katılımcılar; 

Ülkemizin hızla şekillenen ve ‘Turn East’ olarak adlandırılan politikası, Bölgede güçlü ticari, 

kurumsal ve savunma ilişkilerini inşa etmek üzere ilerliyor. 

Ve bu politikanın meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladık: 

Türkiye’nin ASEAN’a Diyalog Ortağı olma isteği ve ısrarı, ASEAN üyesi bazı ülkeler 
tarafından sıcak karşılandı.   
Çin ve Avrupa’yı, Avrasya kıtası üzerinden geçen İpek Yolu Ekonomik Kuşağı Türkiye’nin 
Bölgede artan ilgisi ve alakasının ikinci somut çıktısı.  
 
Türkiye, coğrafi konumu gereği bu Proje’de önemli bir pozisyona sahip ve ülkemiz bu 
görev için hizmet vermeye hazır. Ülkemiz, bu proje kapsamında birçok altyapı projesine 
yatırım yapıyor: örneğin yüksek hızlı tren ve dünyanın en büyük havalimanlarından biri 
olması öngörülen 3. Havalimanı. 
  
Güçlü ulaşım altyapısının, Türkiye pazarını Orta Asya, Pakistan, Afganistan ve Çin 
pazarlarına bağlayacağına inanıyoruz. Bu da karşılıklı olarak tüm taraflar için büyük bir 
kazanç anlamına geliyor.  
 
Çin Devlet Başkanı’nın daveti ile Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki günlerde Çin’in 
başkenti Pekin’de gerçekleştirilecek İpek Yolu Ekonomik Kuşağı Zirvesine davet edilmesi de, 
ülkemizin bu önemli projede ve Bölgede sahip olduğu ve ileride olacağı rolü bizlere 
gösteriyor.  
 
Değerli Katılımcılar; 
 

Sözlerime son verirken, bu akşamki yemeğimize teşrifleriniz için hepinize teşekkürlerimi 

sunuyorum.  

 

Bugüne kadar başarılı şekilde sürdürdüğümüz işbirliğinin, ülkelerimizin gelecek planları için 

bir yol haritası oluşturmasını ve ülkemizin Asya-Pasifik Bölgesindeki ilişkilerini daha da 

güçlendirmesini ve anlamlı kılmasını temenni ediyorum.  

 

 

 

 


