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“COVID-19 Sonrası Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri Çalışmasının 

İlk Kısmı” Basın Lansmanı 

29 Temmuz 2020, 11.00 

 

Değerli Basın Mensupları, 

Bugün Türkiye-ABD İş Konseyimiz’in (TAİK), Boston Consulting 

Group (BCG)  iş birliği ile hazırladığı “COVID-19 Sonrası Türkiye-ABD 

Ekonomik İlişkileri” raporumuzun ilk kısmının lansmanı için bir aradayız. 

Katılımınız için öncelikle teşekkür eder, sağlıklı günler ve şimdiden iyi 

bayramlar dilerim. 

COVID-19 salgını ve sonrasında, günlük yaşantımızdan iş hayatımıza 

kadar birçok unsurun eskisi gibi olmayacağı; yeni normalde, ekonomik, 

ticari ve siyasi ilişkilerde de birçok başlığın yeniden tesis edileceği 

görülüyor. 

Öyle ki, artık globalleşmeyi değil, çok daha fazla glokalleşmeyi 

konuşuyoruz. 

Ekonomik rekabette öne çıkan ölçek ekonomisi kavramından, tek 

kaynağa bağlı kalmanın risklerini tartışıyoruz. 

Lojistiğin hayatımızdaki yerinin tekrar sorguluyor, yakınlık veya 

uzaklık kavramlarının yerine “ulaşılabilirlik” kavramını daha çok ön planda 

hissediyoruz. 

Merkez Bankalarının alışageldiğimiz rollerinin dışına çıkarak Yatırım 

Kredilerine destek vermeye başladığı bir dönemi yaşıyoruz. 
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DEİK olarak, birçok kurum için belki çok özel ve zor çalışmalar olan 

ama bizim için artık her gün yaptığımız adeta normalleşen faaliyetlerimizin 

dışında, Türk iş dünyasına yeni ufuklar açacak, yol ve istikamet çizecek 

stratejik çalışmalarımızı, yaşadığımız bu sürece de uygun olarak 

şekillendirmek, çok önemli önceliğimiz… 

Geçtiğimiz sene, Brexit’in Birleşik Krallık, AB ve Türkiye için siyasi ve 

ekonomik etkilerini detaylıca ele aldığımız “Brexit Sürecinde Türkiye: 

Riskler ve Fırsatlar”; Çin’in “Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’’ ile ilgili 

olarak, Türkiye’nin kendisini nasıl konumlandıracağına dair, alternatif 

senaryoları kapsayan çalışmamız; 4. Yurt Dışı Yatırım Endeksimiz gibi iş 

dünyamıza ufuk açacak çalışmalara imza atmıştık. 

Şu anda içinde bulunduğumuz süreçte de, 3 stratejik bölge olan 

Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik’te 3 ayrı çalışma yürütüyoruz. Amacımız 

bu önemli bölgelerdeki ticaretimize yön vermek… 

Avrupa Birliği, yanı başımızdaki dev pazar diyebileceğimiz, 

Türkiye’nin en önemli ortaklarından… Türkiye-Avrupa İş Konseylerimizle 

birlikte bu bölgeyi çalışıyoruz, stratejimizin önemli bir parçası da bu. 

Diğer yandan, dış ticaretimizde en çok cari açık verdiğimiz pazar, 

Asya Pasifik Bölgesi… Bu açığı önce dengelemek, daha sonra aşama 

aşama kapatabilmek için izlenecek yolları ele aldığımız çalışmamız da 

başladı 

Bugün ilk aşamasını sunduğumuz çalışmamız da, TAİK ve BCG iş 

birliğinde 100 milyar $ ticaret hedefine ilişkin hazırlamış olduğumuz 

raporumuzun güncellenmiş yeni versiyonu… Henüz Covid-19 salgınıyla 

tanışmamışken başladığımız kapsamlı raporumuzu, bu bağlamda yeniden 
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şekillendiriyoruz. İkinci aşamasını da Eylül ayında tamamlayarak, 

raporumuza nihai halini vereceğiz. 

 

Değerli Basın Mensupları, 

Türkiye-ABD ikili ticaret 2000’li yıllarda genel itibariyle artış gösterdi 

ve 2001 yılında 6,4 milyar $ olarak gerçekleşen toplam ikili dış ticaretimiz, 

2019 yılında 20,8 milyar $ olarak gerçekleşti. Bu rakamları üst seviyelere 

taşımak bizim elimizde… 

Bu bağlamda, iş dünyası olarak, iki ülke arasında bir STA’nın 

imzalanmasının ABD’li siyasiler tarafından da konuşulmaya başlanmasını 

çok önemli buluyoruz. Bu anlaşma sağlanabilirse, başta gümrük vergilerinin 

sıfırlanması, tarife dışı engellerin kaldırılması ve mevzuatlarda uyumun 

sağlanmasıyla piyasalara erişimin kolaylaştırılması gibi birçok kolaylığın 

yaşanacağını ümit ediyoruz. 

Türkiye genç ve niceliksel olarak büyük iş gücüyle, kaliteli üretim ve 

artan sanayi ve teknoloji kapasitesiyle ön plana çıkan ülkeler arasında yer 

alıyor. İki ülke arasında imzalanacak STA, Amerikan firmalarına yeni 

tedarik kaynakları kazandırırken, Türkiye’nin ihracatının büyümesine, 

ABD’nin Türkiye’nin toplam ihracatında payını artırabilmesi ve ABD 

yatırımlarının Türkiye’ye çekilebilmesi konusunda büyük önem ifade ediyor. 

Biliyorsunuz DEİK olarak, Covid-19 salgını ile yaşadığımız süreçte de 

“İşlerimizi Askıya Almıyoruz”, “İşletmelerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını 

ve istihdamını koruyoruz” sloganlarımız ile çalışmalarımıza ve üyelerimizin 

sesi olmaya devam ediyoruz. 
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Her gün, Büyükelçilerimiz ve Ticaret Müşavirlerimizin de video 

konferans yöntemiyle katıldığı 5-10 adet İş Konseyi Yürütme Kurulu 

Toplantısı, karşı kanat görüşmeleri, webinarlarımız, Interconnected 

Business Series toplantılarımız ile, hem işlerimizi yürütüyor, hem de 

buralardan aldığımız sorun, öneri ve her türlü bilgiyi, Devletimizin ilgili 

birimlerine ileterek, çözüme katkı sunmaya devam ediyoruz. 

Bugünkü çalışmamızda, ABD ile yeniden şekillenen ekonomik 

ilişkilerimizle ilgili ufuk açan bilgiler ve ilginç detaylar bulunuyor. Ben 

inceledim ama tekrar sizlerle dinlemekten mutluluk duyuyorum. 

Raporumuzun son hali için Eylül ayında tekrar bir araya gelmek dileğiyle, 

şimdi sunumunu yapmak üzere sözü TAİK Başkanımız Mehmet Ali Bey’e 

veriyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 

 

 

 


