
                           

 
 

1 

 

Tarih:       23 Temmuz 2020                          

Türkiye-İspanya Online İş Forumu Kapanış Oturumu 

23 Temmuz 2020, 12.00 

 

Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan, 

 

İspanya Ticaret ve Turizm Bakanı Sn. María Reyes Maroto Illera, 

 

Büyükelçilerimiz, Ticaret Müşavirlerimiz, 

 

Türkiye ve İspanya İş Dünyasının Değerli Temsilcileri, 

Değerli Katılımcılar,  

 

Türkiye – İspanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) 

Toplantısı kapanış oturumunda, sizleri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK 

adına saygıyla selamlıyor, sağlıklı günler diliyorum. 

Öncelikle, Pazartesi günü AB Liderlerinin uzlaştığı Fon Paketinin, 

diğer AB ülkeleri yanı sıra İspanya'ya da rahat nefes aldıracağı, ikili ticaret 

ve yatırımlarımızı olumlu etkileyeceğini umuyorum. 

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. 

 Globalleşmeden glokalleşmeye dönüşümü konuştuğumuz, 
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 Ekonomik rekabette öne çıkan ölçek ekonomisi kavramından, tek 

kaynağa bağlı kalmanın risklerini tartıştığımız, 

 Lojistiğin hayatımızdaki yerinin tekrar sorgulandığı, yakınlık veya 

uzaklık kavramlarının yerine “ulaşılabilirlik” kavramının öne çıktığı, 

 Merkez Bankalarının alışageldiğimiz rollerinin dışına çıkarak 

Yatırım Kredilerine destek vermeye başladığı bir dönemi 

yaşıyoruz. 

Görünen o ki, bu dönemin kazananı, ‘’tedarik zincirini’’ bozmadan 

sürdürebilenler olacak ve dönemin anahtar kelimesi de ‘’güven’’ olacak. 

 

Sayın Bakanlarım, 

Geçen yıl 12,6 milyar $ seviyesinde gerçekleşen ikili ticaretimizi 

arttırabilmemiz için birkaç hususu dikkatinize sunmak istiyorum: 

 Müteahhitlik ve PPP alanlarında TMB Başkanımızın kısaca değindiği 

gibi, Türkiye olarak bugüne kadar 127 ülkede gerçekleştirilen 405 

Milyar $’lık başarımız ve İspanyol dostlarımızla iş birliklerimiz ortada. 

Bu iş birliğimizi üçüncü ülkelere de taşımanın gerekli ve zamanında 

olduğuna inanıyorum. 

 Salgın sonrasında, özellikle Çin’den açılacak alanlarda, eğitimli iş 

gücümüzden daha çok yararlanarak, sadece tekstil gibi alanlarda 

değil, sağlık vb. alanlarda da yeni iş birliklerimiz mümkün. 

 Gıda ve turizm sektörleri de diğer iş birliği yapabileceğimiz alanlar… 
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Ek olarak, AB-Türkiye Gümrük Birliği Anlaşması’nın modernize 

edilmesi ve kapsamının genişlemesinin daha da önem kazandığına 

inanıyorum. İspanyol dostlarımızdan daha fazla destek bekliyoruz. 

Ayrıca, Covid-19 ile mücadelede örnek bir başarı gösteren ülkemizle 

Avrupa Birliği arasında sınırların açılması, sadece turizmin değil, ekonomik 

ilişkilerimizin de ivme kazanmasını sağlayacaktır. Bu konuda da 

İspanya’nın desteğini bekliyoruz.  

Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, 

Türkiye-İspanya iş Konseyi gibi Ülke Bazlı 146 İş Konseyiyle, “ticari 

diplomasi” anlayışıyla çalışan bir iş platformu. Bilgi ve etkileşimin öneminin 

arttığı günümüzde, İspanyol dostlarımızı da networkümüzden daha fazla 

faydalanmaya davet ediyorum. 

Bir İspanyol atasözü “La unión hace la fuerza.” (La union hafe la 

fuerta) der. Bizdeki karşılığı ise, “Birlikten kuvvet doğar” şeklinde. 

İspanyol dostlarımızla birlik içinde ekonomik ilişkilerimizi ileriye 

taşıyacağımıza inanıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 


