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Türkiye - İran İş Forumu
18 Eylül 2019, Ankara

Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez,
İran Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Sn. Mahmud Vaizi,
İran-Türkiye Ortak Ticaret Odası Başkanı Sn. Mehrdad Saadat
Dehghan,
Türkiye-İran İş Konseyi Başkanımız Sn. Ümit Kiler,
Türkiye ve İran İş Dünyasının Değerli Başkan ve Temsilcileri,
Değerli Basın Mensupları,

Güçlü

ve

gelişen

ekonomisi

kadar,

dünyanın

en

eski

medeniyetlerinden ve muazzam kültür zenginliğine sahip İran’dan,
başkentimiz Ankara’ya gelen değerli misafirlerimizi 27. KEK toplantısı
vesilesiyle ağırlamanın mutluluğuyla, sizleri, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu –
DEİK ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum.
İranlı filozof Sühreveri, ‘’Demir mıknatısa âşıktır, hep ona doğru
koşar, zafer de sabra âşıktır ve devamlı ona koşar.’’ der.
Bugün Türk ve İranlı iş insanlarımızla bir araya gelme sebebimiz de;
hedeflerimizi yüksek tutarak, yeni zaferlere birlikte koşmak.

1

Tarih:

18 Eylül 2019

İran ve Türkiye; bin yıllık dostluk ilişkilerini, karşılıklı saygı ve iyi
komşuluk ilkeleri zemininde geliştiren iki kardeş ülke. Bu, tabii olarak
ekonomik ilişkilerimize de yansıyor.
2018

yılında

9,5

Milyar

$

seviyesine

yaklaşan

ve

Devlet

Başkanlarımızca 30 Milyar $ hedef koyulan karşılıklı ticaretimiz devam
ediyor ama, iki konuyu da dile getirmem gerekiyor. Öncelikle rakamlar
makul, ama yeterli değil, ayrıca Türkiye açısında da dengeli değil. Eğer bu
rakamlarda bir gerileme görüyorsak, öncelikle iş dünyası temsilcileri olarak
bizler sorumluyuz. Burada görev öncelikle bize düşüyor, daha çok
çalışacağız. Ancak, daha fazla yatırım ve ticaret için önümüze çıkan
engellerin, sadece İş dünyamızın niyet ve gayreti ile aşılamayacağını da,
samimiyetle ifade etmek isterim.
Yine bu noktada, tarafgir olmak adına konuşmayacağım ama, hem
devletimiz, hem de iş dünyası olarak, en zor zamanlarında hep İranlı
dostlarımızın yanında olmuş bir ülke ve iş dünyası değerlendirmesiyle,
daha fazla adım atıp, önümüzü daha fazla açması gereken tarafın, hem
İran devlet yetkilileri, hem de İran iş dünyası olduğunu da, açıklıkla ifade
etmek isterim.
Türkiye’nin dünyada ticaret yapmadığı hiçbir ülke yok ama, DEİK ve
Türk iş dünyası olarak, bu yeterli değil diyor, karşılıklı olarak daha fazla
yatırım ve ikili ticaretin peşinde, her gün daha fazla koşuyoruz.
Daha fazla iş ve yatırım yapmak için ise, iş dünyası olarak, her
zamankinden daha cesur olmalıyız, hükümetlerimizden de önümüzü daha
fazla açmalarını istemeliyiz. Çünkü, acı sonuçlarıyla birlikte sıcak ve soğuk
savaşların yaşandığı, sonrasında vekalet savaşları kavramıyla tanıştığımız
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dünyamızda, savaşların bugün tekrar şekil değiştirerek ticaret alanına
kaydığı günümüz şartlarında, bu gerekli.
Şimdi izninizle, birlikte daha fazla iş yapabilmemiz için, İran tarafından
beklediğimiz bir kaç hususu dile getirmek istiyorum:
 2018 itibariyle İran’ın 1660 ürüne ithalat yasağı getirmesi ve bu
ürünlerden 68’inin ‘’Tercihli Ticaret Anlaşmamız’’ kapsamında
olması, bizleri hem üzdü, hem de ticaret hedefimizi olumsuz
etkiledi.
 İran’da yatırımı olan firmalarımız, oradaki fabrikalarında üretim
için ithal ettikleri hammaddeleri bile, İran Merkez Bankası’nın
döviz tahsisi yapamaması nedeniyle gümrüklerden çekemiyor
ve üretim gerçekleştirmekte zorlanıyorlar. Bu durumdan dolayı
yatırımlarını da büyütemiyorlar. Bu noktada, İranlı makamlardan
gerekli desteğin ve kolaylığın sağlanmasını rica ediyoruz.
 Diğer yandan, İran makamlarının, Türkiye’den İran’a ilaç ve
kozmetik

ihracatında,

uzatmayacağını

ve

ithal
yeni

tescil
ürünlere

belgelerinin
ithal

tescil

sürelerini
belgesi

vermeyeceğini açıklaması da bizi üzen bir yaklaşım oldu. İlaç ve
kozmetik sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımız, dünyanın
dört bir yanına ihracat yapıyor. İran makamlarının bu kararı
gözden geçirerek, değiştirmelerini bekliyoruz.
 Ayrıca, İran gümrüklerinde ve genel anlamda bürokrasisinde
yaşanan sorunların çözümü ihracatçı firmalarımız açısından
büyük önem taşıyor. İşlemlerin hızlandırılması, tıkanıklıkların
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sizlerden

acil

olarak

18 Eylül 2019

destek

bekliyoruz.

Sayın Bakanlarım, Değerli Misafirler,
Sözlerimi bitirmeden, sizlere, kısaca DEİK’i de anlatmak isterim.
Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, 34
yıldır, çalışmalarını gönüllülük esasıyla sürdüren, bir iş platformu. Ülkeler
arası yatırım ve ticareti artırmak için “ticari diplomasi” anlayışıyla
çalışmalarımızı

sürdürüyoruz.

Faaliyetlerimize,

Cumhurbaşkanımızın

liderliğinde, Ticaret Bakanımızın destek ve koordinasyonuyla devam
ediyoruz.
Tüm dünyaya yayılmış, 146 iş konseyimiz bulunuyor. Bugün, bilgi ve
networkun çok daha fazla önem kazandığı dünyamızda, tüm dünyaya
yayılmış olan bu iş konseyi ağımızın, çok önemli bir güç olduğuna inanıyor
ve Türk, İranlı, Japon, Fransız ayırımı yapmadan, tüm iş insanlarımızı bu
önemli networkumuzdan faydalanmaya çağırıyorum.
2001 yılında Ali Osman Ulusoy’un Başkanlığında kurulan Türkiyeİran İş Konseyimiz de, bugün Ümit Kiler’in Başkanlığında olarak
faaliyetlerine, karşı kanadı İran Ticaret Sanayiler, Madenler ve Ziraat
Odaları (ICCIMA) ile, iki ülke arasında ticaret ve yatırımları artırmak
amacıyla devam ediyor.
Bu vesileyle 5 yıl önce vefat eden Ali Osman Ulusoy’a rahmet diliyor,
İş Konseyimizin Yürütme Kurulu Üyemiz olarak bugün de aramızda
bulunan Kızı Hülya Ulusoy’a da teşekkürlerimizi iletiyorum.
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Yaşadığı dönemin önemli isimlerinden Türk şairi Tevfik Fikret;
“Uğraş. Didin. Düşün. Ara. Bul. Koş. Atıl. Bağır. Durmak zamanı geçti,
çalışmak zamanıdır.” der.
Artık daha da çok çalışma zamanı… Ülkelerimize ve dünyaya daha
da önemli eserler bırakabilmek için…
Atılgan ve girişimci iş insanları olarak, fikirlerimiz ve kurduğumuz iş
birliklerimiz ile, azim ve sabırla başarıyı yakalayacağımıza inanıyor ve bu
duygularla, başta Sayın Bakanlarımız olmak üzere, programımıza katılan
ve hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sizleri saygıyla
selamlıyorum.
Nail OLPAK
DEİK Başkanı
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