Tarih:

18 Ocak 2021

YENİDEN ASYA: Türkiye’nin Asya Ülkeleri ile Ticaretinin
Geliştirilmesinde Yeni Perspektifler
18 Ocak 2021, 11.30

Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan,
Dışişleri Bakanımız Sn. Mevlüt Çavuşoğlu,
Avrasya

ve

Asya

Pasifik

İş

Konseylerimizin

Başkan

ve

Temsilcileri,

Küresel ticaretteki etkinliğini sürekli artıran Asya’yı salgın koşullarını
da göz önüne alarak değerlendirmek için bizlerle birlikte olan Bakanlarımıza
teşekkür ediyor, sizleri şahsım ve DEİK adına saygıyla selamlıyorum.
Toplantımız 3 bölümden oluşuyor. Önce, Bakanlarımızı dinleyeceğiz.
Sonra,

Koordinatör

Başkanlarımızı

ve

devamında

İş

Konseyi

Başkanlarımızı dinleyeceğiz. Bakanlarımızın sonuç değerlendirmeleriyle
toplantımız bitecek ve toplam süremiz 1 saat. İzninizle önce ben
başlıyorum.
Sonuçlarından ekonomik olarak etkilendiğimiz siyasi gelişmeler yanı
sıra, en büyük Ticari Ortağımız Avrupa bölgesi ve AB, en fazla dış ticaret
açığı verdiğimiz Asya-Pasifik Bölgesi, önemli bir potansiyele sahip ABD,
özel ilgi alanımız Afrika ile ekonomik ilişkilerimiz, DEİK’in yol haritasının
kilometre taşlarını oluşturuyor. Elbette diğer bölgelerimizi unutmuyoruz.
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Bu çerçeve, Dışişleri Bakanlığımızın ‘’Yeniden Asya’’ stratejisini, 19 İş
Konseyimizin olduğu Asya-Pasifik ve 13 İş Konseyimizin olduğu Avrasya İş
Konseylerimizle birlikte değerlendireceğiz.
Asya

Bölgesi’nin

en

büyük

ekonomisi

Çin,

ithalatımızda

1.

ihracatımızda 15. sırada yer alıyor ve toplam dış ticaret açığımızın %40’ını
oluşturuyor. Asya’nın kalanı ise toplam dış ticaret açığımızın %88’ine
ulaşıyor. Asya ile yaptığımız ticarette dengeyi yakalayabilirsek, açığımız
neredeyse ortadan kalkacak. Zor ama bir o kadar da önemli bir hedef.
Asya

Pasifik

bölgesinin

dış

ticaret

üstünlüğünü

2

eksende

değerlendirebiliriz. Asya’nın tedarik zincirinde teknoloji ve AR-GE alt
yapısına dayanan politikaları ve bölgesel ekonomik entegrasyona dönük
mega proje girişimleridir. Yani, bir yandan daha değerli olanı üretme, bir
yandan da bunun için pazar oluşturma çabaları.
Ve geçen yıl, 10 ülkenin1 oluşturduğu ASEAN’a ek olarak, 5 ülkenin2
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.
“Yeniden Asya” programında takip edilen diğer konu da, Kuşak ve Yol
Projesi (BRI). Projenin Türkiye açısından fırsat ve risklerini analiz edip ve
somut öneriler sunduğumuz ‘’Türkiye’nin Kuşak ve Yol Girişimindeki
Konumu’’ Rapor’umuzu salgındaki gelişmelere göre güncelliyoruz.
1

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

2

Çin, Güney Kore, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda
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Avrasya’da ise, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarının imarı için
hayata geçirilecek projelerde Türk firmalarının yer alması çok önemli.
Rusya’nın öncülük ettiği Avrasya Ekonomik Birliği3 de, üye ülkelerle
ticaretimizi önemli ölçüde etkileyen bir faktöre dönüştü. Ancak, Birliğe üye
ülkeler üçüncü ülkelerle iki taraflı STA yapamıyorlar. Bu kapsamda,
karşılıklı ticaretimizi kolaylaştıracak anlaşmalar üzerinde çalışmamız önem
taşıyor.
Son olarak, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi)
çerçevesinde iş birliği mekanizmalarının daha etkin kullanılması gerekli.
Bu çerçevede, Ticaret ve Dışişleri Bakanlıklarımızla oluşturacağımız
yeni stratejilerin çok değerli olduğunu ifade etmek istiyorum.
Sayın Bakanlarım,
Fotoğraf sanatının duayenlerinden Ara Güler, “Al İşte İstanbul” adlı
kitabında “Yaşam size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel
bir şekilde doldurmaya çalışın.” diyor.
DEİK olarak 146 İş Konseyimizle, ticari diplomasi çalışmalarımızı en
iyi şekilde tamamlamak, film karelerimizi mükemmel bir şekilde doldurmak
için gayret ediyoruz. Bu yoldaki destekleriniz için tekrar teşekkür ediyorum.
Şimdi sözü Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan’a bırakıyorum.
Nail OLPAK
DEİK Başkanı

3

Üye Ülkeler: Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Belarus ve Ermenistan

