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DEİK-KOSGEB Protokol İmza Töreni  

6 Aralık 2019, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara 

 

Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, 

Türk İş Dünyasının Değerli Temsilcileri ve Başkanları, 

 

Sizleri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına saygıyla 

selamlıyorum. 

Bugün Ankara’da gündemimiz yoğun. Cumhurbaşkanı Yardımcımız 

Sn. Fuat Oktay’la gerçekleştirdiğimiz Yatırım Ortamını İyileştirme 

Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantımızın ardından burada güzel bir iş 

birliği amacıyla sizlerle buluşmaktan mutluluk duyuyorum. 

Denizli’de doğan Yunan filozof Epiktetos; ‘’İnsanın doğası, iyi şeyler 

yapmak, iş birliği yapmak ve başkalarından iyiliğini istemektir.’’1 der. 

DEİK olarak iş birliğinin öneminin farkındayız ve daima ülkemizin refah ve 

mutluluğu artırmak için çalışıyoruz. 

Bugün burada, KOBİ’lerin dışa açılımına daha fazla destek sağlamak 

ve ülkenin ekonomik kalkınmasına daha fazla katkı sunmak amacıyla 

KOSGEB’le iş birliği yapmak için bir aradayız.  
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Malumunuz, ülkelerarası yatırım ve ticareti artırmak için tüm dünyaya 

yayılmış 146 iş konseyimizle “ticari diplomasi” anlayışıyla çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz. Üye tabanımızın %20’sini ise KOBİ'ler oluşturuyor. 

Ekonomimizin bel kemiği, KOBİ'lerimiz. KOBİ’ler; değişen piyasa 

koşullarına hızlı uyum yetenekleri, esnek üretim yapıları, bölgeler arasında 

dengeli büyüme, işsizliğin azaltılması ve yeni iş alanları açılmasındaki 

katkıları gibi birçok olumlu özellikleriyle, ülkelerin ekonomik ve sosyal 

kalkınmasının temel taşlarını oluşturuyor. 

Bu noktada, DEİK’in KOBİ’lerle daha yakın iletişim içinde olması ve 

KOBİ’lerimizi DEİK’teki engin birikim ve iş ağına dahil etmek, son dönemde 

hedeflerimiz arasındaydı.  

Bugün imzalanan protokol anlaşmasıyla; DEİK’in İş Konseyleri ve dış 

pazarlardaki deneyimi ile KOSGEB’in KOBİ’ler alanındaki deneyimlerinin 

birleştirilerek, KOBİ’lerin dış pazarlardaki etkinliklerinin arttırılmasını 

hedefliyoruz.  

KOSGEB’in Yurt Dışı İş Gezisi destek programına, DEİK tarafından 

yurt dışına düzenlenen ve KOBİ katılımlarına açık olan iş heyeti 

programlarının dâhil edilmesi, proje bazında da Yurt Dışı Pazar Destek 

Programından KOBİ’lerin yararlandırılması yönünde daima karşılıklı iş 

birliği halinde olacağız. 

Sanayi Bakanlığımıza ve KOSGEB’e bu noktada bize, üyelerimize 

verdikleri destekleri için çok teşekkür ediyorum. 

Ayrıca, DEİK ve İş Konseyi üyelik aidatında KOSGEB veri tabanında 

yer alan işletmeler için bölgesel dağılıma göre %20, %35 ve %50 olmak 

üzere üç farklı indirim oranı uyguluyoruz ve daha fazla KOBİ’mizin yurt 
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dışına açılımına katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Amacımız, daha fazla 

firmamızı, daha fazla KOBİ’mizi aramızda görmek. 

Bu vesileyle KOSGEB’le iş birliği içinde olmaktan büyük memnuniyet 

duyuyorum. İş dünyamızla birebir ilgilenen siz Bakanlarımızın da 

rehberliğinde ülkemizin kalkınması için daha çok gayret göstereceğiz. 

Bugünkü birlikteliğimiz için Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan‘a 

ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a teşekkür ediyor, 

saygılar sunuyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 

 

 

 


