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Ekonomist & Capital “Yükselen Asya” 

    7 Temmuz 2021, 09.30 

 

Dışişleri Bakan Yardımcımız Sn. Sedat Önal, 

Sn. Genel Müdürüm, İş Konseyi Başkanlarımız, 

Değerli Katılımcılar, 

 

Teşekkür ederim Talip Bey. 

Küresel ticaretteki etkinliğini giderek artıran Asya’yla dış ekonomik 

ilişkilerimizi değerlendirmek üzere  Ekonomist & Capital ve DEİK 

olarak düzenlediğimiz bu etkinlikte herkesi şahsım ve DEİK ailesi adına 

saygıyla selamlıyorum.  

İzninizle önce, iş dünyamızın hayatına giren güncel birkaç kavrama 

değindikten sonra, Asya-Pasifik özelinde birkaç değerlendirme yaparak 

sözlerimi tamamlayacağım. 

Covid-19 salgını; bireyler, kurumlar ve toplum hayatında geniş bir 

şekilde etkisini gösterdi.  

Tüketici tercihleri, üretim modelleri, tedarik, lojistik ve ulaştırma gibi 

alanlar ciddi bir dönüşüm içinde. 

 Öncelikle, salgının dijital ve yapay zeka dönemine geçişi 

düşündüğümüzden daha fazla hızlandırdığını görüyoruz. Bunun 

hayatımıza yansımalarını iyi düşünmeliyiz. 
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 Kaynak çeşitliliğinin önemini daha iyi kavradık. Salgın, 

rekabetçilikte öne çıkan ölçek ekonomisinin beraberinde getirdiği 

sınırlı kaynağa bağlı olmanın risklerini daha net ortaya çıkardı. 

 Lojistikle birlikte düşündüğümüz uzaklık ve yakınlık yerine hayatımıza 

giren “ulaşılabilirlik” kavramı ve bununla bağlantılı olarak önemini 

daha fazla kavradığımız ‘’Tedarik Zinciri’’ de bu dönemin anahtar 

sözcüklerinden. 

 Bunların sonunda, salgına rağmen tedarik zincirini koparmadan 

ayakta kalabilenler ve muhataplarına ‘’güven’’ duygusunu yeterince 

verebilenler, sürecin ve bundan sonrasının kazananları olacak. 

Evet, sonuçlarından ekonomik olarak etkilendiğimiz siyasi 

gelişmelerin yanı sıra, en büyük ticari ortağımız Avrupa bölgesi ve AB; en 

fazla dış ticaret açığı verdiğimiz Asya-Pasifik Bölgesi; önemli bir 

potansiyele sahip ABD ve özel ilgi alanımız Afrika ile ekonomik ilişkilerimiz, 

DEİK’in yol haritasının kilometre taşlarını oluşturuyor. Elbette diğer 

bölgelerimizi de unutmuyoruz.  

Bu çerçevede, Dışişleri Bakanlığımızın ‘’Yeniden Asya’’ stratejisinin, 

özel sektör olarak tamamlayıcı rolünü de, 19 İş Konseyimizin olduğu Asya-

Pasifik İş Konseyimizle üstleniyoruz. Asya Pasifik Bölge Direktörlüğümüzle, 

bu stratejiyi iş dünyamıza tanıtmak ve bölgede etkinliğimizi arttırmak 

amacıyla, coğrafyadaki ülkelerle (Interconnected Business Series) IBS ve 

webinarlar gerçekleştirerek, Türk iş dünyası ile Asya-Pasifik bölgesindeki 

ülkelerin iş platformlarını bir araya getiriyor, geleceğimizi tartışıyor, yön 

vermeye gayret ediyoruz. 
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IMF verilerine göre, 1980 yılında dünya GSYİH’sinden %20,8 

oranında pay alan Asya-Pasifik bölgesi, 2020 yılında bu oranı %37,4’e 

yükseltti ve tahminlere göre, 2026 yılında aldığı payı daha da yükselterek 

%40’a çıkaracak ve küresel ekonominin ağırlık merkezi haline gelecektir. 

Geçtiğimiz yıl, 10 ülkenin1 oluşturduğu ASEAN’a ek olarak, 5 ülkenin2 

daha katılmasıyla dünyanın en büyük serbest ticaret bloğu RCEP karşımıza 

çıktı. DEİK olarak oluşturduğumuz ASEAN Çalışma Grubuyla, ASEAN 

ülkeleri nezdinde sektörel diyalog ortağı değil, doğrudan ortak olma 

algısının oluşturulması, dünyanın en hızlı şehirleşen bölgelerine sahip; Türk 

müteahhitlik, dijitalleşme, enerji sektörlerindeki firmalarımıza fırsatlar 

sunabilecek ASEAN bölgesinde etkinliğimizin arttırılmasını hedefliyoruz.  

2021 yılında RCEP’in ulusal parlamentolardan onay süreçleri 

tamamlanacak. Ayrıca 2021 yılında CPTPP (Kapsamlı Yenilikçi Trans 

Pasifik Ortaklık Anlaşması) tarafından da önemli gelişmeler yaşanması 

bekleniyor. 

Türkiye olarak STA’mızın bulunduğu Birleşik Krallık’ın CPTPP’ye 

katılması da beklenen bir diğer husus. CPTPP, RCEP, ASEAN gibi büyük 

blokların oluşumu ve Kuşak ve Yol Girişimi (BRI) gibi devasa stratejilere ev 

sahipliği gerçekleştiren Asya-Pasifik bölgesinin küresel ekonomideki rolü 

giderek artmaya devam ediyor. Bu sebeple iş dünyası olarak bölgede daha 

aktif olmamız önemli. 

Kuşak ve Yol Girişimi’ne de girersek, DEİK olarak, projenin Türkiye 

açısından fırsat ve risklerini analiz edip ve somut öneriler sunduğumuz 

                                                       
1
 Tayland, Endonezya, Malezya, Vietnam, Singapur, Filipinler, Brunei, Myanmar, Kamboçya, Laos 

2
 Çin, Güney Kore, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda 
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‘’Türkiye’nin Kuşak ve Yol Girişimindeki Konumu’’ çalışmamızı, salgındaki 

gelişmelere göre güncelledik. 

Ayrıca, Asya-Pasifik’te ülkemizin ticaret ve yatırım ilişkilerini 

çeşitlendirmek amacıyla; Endonezya, Malezya ve Pakistan İş Yapma 

Rehberlerini yayımladık. 

Asya’nın zen felsefesine göre, hedef yolun kendisidir. 

DEİK olarak, 146 İş Konseyimizle, ticari diplomasi çalışmalarımızı en 

iyi şekilde gerçekleştirmek için yolculuğumuzu, her zamankinden daha iyiyi 

hedefleyerek sürdürüyor; Sayın Bakan Yardımcımıza ve Dışişleri 

Camiamıza, bu yoldaki destekleri için teşekkür ediyorum. 

Sağlıklı günler diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

 Nail OLPAK 

 DEİK Başkanı 

 


