
 

 

                                                                                                                                             13 Eylül 2017 
                                                                                                                Frankurt, Almanya 

DTİK FRANKFURT TOPLANTISI 

Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı 

 

Sayın Başkonsolosum;  

Sayın Başkan; 

DTİK Avrupa Bölgesinin Kıymetli Temsilcileri; 

Sevgili Kardeşlerim; 

Öncelikle sizleri şahsım, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına, saygıyla 

selamlıyorum. 

Malumlarınız olduğu üzere, DEİK olarak dünyanın hemen her köşesine ulaşmaya-

dokunmaya çalışıyoruz.  

Müsaadenizle sözlerime bu güzel toplantıya ki adını DTİK Frankfurt Buluşması dedik; bize 

ev sahipliği yaptıkları için Sayın Başkonsolosumuza ve bu buluşmanın gerçekleşmesindeki 

çabaları için MÜSİAD Hessen’e teşekkür ederek başlamak istiyorum.  

Kıymetli dostlarım;  

Birçoğunuz uzun yıllardır bu topraklardasınız.  

Hatta muhtemelen aranızda bu ülkede doğanlarınız da var. Esasen sizler, sadece Alman 

toplumu ile uyum içerisinde yaşamak bir yana, bunun ötesine geçerek bu ülkenin sosyal, 

siyasal ve bizler için en önemlisi ekonomik hayatına aktif olarak katkı sağlayan iş 

insanlarısınız.   

Almanya topraklarında üretiyor, istihdam sağlıyor ve bu ülkenin refahına katkı 

veriyorsunuz.  

Aynen Anavatan’dan yüzlerce hatta binlerce kilometre uzakta, bulundukları ülkelerin 

ekonomik ve ticari sistemine katkı yapan milyonlarca Türk kökenli kardeşleriniz gibi.  

Biz gittiğimiz hemen her yerde bu şerefli duruşu görüyor ve bundan mutlu oluyoruz, ülkemiz 

adına gurur duyuyoruz. 

Artık Afrika’ya, Asya-Pasifik’in uzak coğrafyalarına gittiğimizde karşımıza çıkan bir Türk 

müteşebbise şaşırmıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bizler dünyanın her bir noktasında varız.  

Bakınız bugün Türk diasporası, nüfusu 6 milyonu aşan dev bir aile.  



 

 

 

 

Ülkemiz, yurtdışında vatandaşı en fazla yaşayan 10’uncu ülke konumunda.  

İşadamlarımız hem Türkiye, hem de bulundukları ülkeler üzerinden gerçekten çok büyük bir 

güç; çok büyük bir potansiyel olarak dünyaya yayılıyorlar.  

Türkiye’yi, Türk iş insanının gücünü, azmini, potansiyelini ve kabiliyetlerini tüm Dünyaya 

gösteriyorlar.  

Ve biz de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu bünyesinde, 2007 yılında kurulan Dünya Türk İş 

Konseyi - DTİK çatısı altında, ki bu fikrin tohumlarını 2007 yılından da önce rahmetli Sakıp 

Sabancı atmıştı, siz kıymetli iş insanlarımızı bir araya getiriyor; sizlerin gücüne, güç katmaya 

çalışıyoruz.  

 

Sevgili Kardeşlerim; 

Bu sene, DTİK’imizin resmi olarak kuruluşunun 10’uncu yıl dönümü. 

Geçen 10 yıllık süreçte; 

2009 ve 2011 yıllarında İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya Türk Girişimciler Kurultayları ile 

Konseyimizin teşkilatlanmasını tamamladık. 

26-27 Mart 2016 tarihinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrifleriyle 6 

Kıta’dan 2000’in üzerinde Türk girişimcisi,  profesyonel, akademisyen ve iş dünyası örgütü 

temsilcileri, kıtaların buluştuğu İstanbul’da bir araya getirdik.  

Bu büyük Kurultayımızda “Türkiye’nin Misyon Şefleri” olarak adlandırdığımız, küresel 

girişimcilerimizle buluştuk; onları Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla, Başbakan 

Yardımcılarımız, Dışişleri ve Ekonomi Bakanlarımızla ve Kabinemizin diğer Bakanlarıyla bir araya 

getirdik.  

Bu Kurultayda ayrıca, Bölge Komite seçimlerimizi yenilendik.  

ve artık, her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi ‘icraat dönemindeyiz’. 

Kuruluşunun 10’uncu yıl dönümünde, gelecek 10 yılları hep birlikte inşa etme zamanımız 

geldi.  

Bizler DTİK olarak yepyeni bir dönemin arefesindeyiz.  

DTİK olarak bundan bir yıl kadar önce, bir strateji çalışması başlattık ve şu anda tamamlamak 

üzere.  



 

 

 

 

Berlin’de, Washington’da, Singapur’da ve en son İstanbul’da yapılan 4 fikir geliştirme toplantısı ile 

DTİK’in olması gereken yapısını, profesyonel ve akademik bir kadro ile belirledik.  

Çok yakın zamanda bunun sonuçlarını tüm kamuoyumuz ile de paylaşacağız.  

Ve artık DTİK, 2.500’den fazla üyesi ile çok daha stratejik, çok daha bilimsel, çok daha akılcı 

ve çok daha etkin bir şekilde yoluna devam edecek.  

Ve inanıyoruz ki, sizlerin değerli katkılarıyla dünyadaki Türk iş diasporası büyük aşamalar kat 

edecek. 

 

Değerli Kardeşlerim; 

Türkiye’de olan bitenleri sizlerin de buradan çok yakından takip ettiğinizi biliyorum.  

Çünkü bu sizin en doğal hakkınız.  

Maalesef Avrupa’nın kalbinde, hatta bir ‘barış projesi’ olarak ortaya çıkan Avrupa Birliği’nin 

Kurucu Ülkelerinden, hatta ‘Avrupa Birliği’nin Motor Ülkesi denilen Almanya ile ilişkilerimiz 

endişe verecek boyuta geldi.  

Önce vatandaşlarımızın Anavatanlarındaki siyasete katılım hakları engellendi; gasp edildi. 

Sonrasında hain terör örgütü FETÖ’nün Almanya’ya kaçan artıkları üzerinden siyaset 

tırmandırıldı. 

Ve bugün üzülerek görüyoruz ki, 50 yılı aşkın bir süredir ilişkide olduğumuz; 2005 yılından 

bugüne kadar da üyeliği zorladığımız Avrupa Birliği ile olan münasebetlerimizi Almanya 

sonlandırmak istiyor.  

Bizi, AB fonlarını kesmekle, mülteci anlaşmasını sona erdirmekle, Türkiye-AB Gümrük 

Birliğinin revizyonunu engellemekle tehdit ediyor.     

Türkiye’ye sürekli ifade özgürlüğü, siyaset özgürlüğü, dolaşım özgürlüğü, ekonomik 

özgürlük gibi konularda ders vermeye çalışan Almanya’nın bu tavrı, acaba kişisel 

özgürlükler ile ne kadar bağdaşıyor? 

Bakınız; AB’nin kurumsal reformunda en son ve en önemli adımı olan Lizbon Antlaşması’nın 

10’uncu Maddesi ne diyor? 

“Her AB vatandaşı, Birliğin demokratik yaşamına katılma hakkına sahiptir”. 

 



 

 

 

 

Bu çerçevede Avrupa’da yaşayan Türk kökenli vatandaşlarımızın, Türkiye’deki demokratik hayata 

katılımının engellenmesi, öncelikle demokrasiyle ve demokratik ilkelerle çelişiyor.  

Son zamanlarda bunu birçok Avrupa ülkesinde yaşadık; burada Almanya’da ise en canlı şekilde 

gördük; görmeye de devam ediyoruz.  

Dolayısıyla Kıymetli Kardeşlerim; 

Bizlerin yapması gereken, bulunduğumuz ülkelerde sadece ekonomik ve ticari hayat ile 

sınırlı kalmamak; siyasete de katılım sağlamak.  

Diasporamızın gücünü siyaset arenasında da göstermek! 

Sizler mademki, burada yaşıyor, üretiyor, kazanıyor, vergi veriyorsanız, o halde Alman 

siyasetinde yer almanız ve sesinizi güçlü bir şekilde çıkarmanız da en doğal hakkınız.  

Dolayısıyla sadece yerel yönetimlerde değil, aynı zamanda ulusal parlamentolarda, sivil 

toplum kuruluşlarında da etkin olmak gerekiyor. 

 

Değerli Katılımcılar; 

Elbette Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler bizim bir numaralı 

önceliğimiz. 

Bu noktada Almanya’da mukim siz iş insanlarımıza önemli roller ve sorumluluklar düşmekte: 

nedir bu? Türkiye’nin bir numaralı ticaret ortağı Almanya ile olan ekonomik ilişkileri 

geliştirmek ve çeşitlendirmek.  

Bu kapsamda Türk iş dünyası olarak hepimizin, Almanya’nın ekonomik gelişmişliğinden 

yararlanması gerekmekte ve bu noktada siz Almanya’da yaşayan Türk iş dünyası 

temsilcilerimizin büyük rolü var, sorumluluğu var.  

Öncelikle, Türkiye’nin ve Türk iş dünyasının potansiyelini, avantajlarını ve kabiliyetini, Almanya’da 

doğru tanıtmak durumundayız.  

Ayrıca bu çerçevede özellikle üçüncü ülkelerde iş yapma potansiyelimizin çok fazla olduğunu da 

muhataplarımıza aktarmamız gerekiyor.  

Sonra da sizden istirhamım, ileri teknoloji üretilen alanlarda yer edinmeye çalışmanız ve zaman 

içinde edineceğiniz tecrübeleri de paylaşmanız.  

 



 

 

 

 

Bu şekilde her iki tarafı belirli düzlemlerde kesiştirme imkanına sahip olabilir, ülkelerimiz adına 

yararlı projelere imza atabiliriz. 

 

Kıymetli Katılımcılar;  

Sözlerime son vermeden, bir hususa daha değinmek istiyorum.  

Biliyorsunuz, Coğrafyamız bir ateş çemberi.  

Bu ateş çemberinin hemen yanı başında, maalesef ki geçtiğimiz yıl yaşanan terör saldırılarında, 

yüzlerce askerimizi, polisimizi, vatandaşımızı, hatta sadece ülkemizi ziyaret etmek için gelen 

kardeşlerimizi kaybettik.  

Bunlar yetmiyormuş gibi bir de, 15 Temmuz 2016 gecesi, hain ve alçak bir darbe girişimine 

maruz kaldık. 

Hamdolsun, bu süreç artık geçti.  

Ekonomimiz bir kez daha ne kadar sağlam temeller üzerine kurulduğunu kanıtladı.  

Temennimiz bir daha asla bu tür girişimler ile karşılaşmamak.  

Ve milletçe darbe girişiminde bulunan teröristlerle mücadele ederken, bizler de ülkemizde DEİK 

olarak bir Seferberlik başlattık.  

Bu Seferberlik devam ediyor.  

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, mevcut 142 İş Konseyimizin Başkanları ve Üyeleri, 100 

ülkeyi ziyaret etti; darbe girişimi, hain terör örgütünü ve ülkemiz ekonomisinin sağlam duruşunu 

muhataplarına aktardı.  

‘Business as usual’ yani ‘İşler olduğu gibi devam ediyor’ mesajını en yüksek perdeden 

seslendirdi. Hakikaten de işler olduğu gibi devam ediyor ve edecek. Hatta bugün, dünden çok 

daha iyi durumdayız.  

Bakınız daha Pazartesi günü 2017 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Ülkemiz, geçen 

çeyrekteki yüzde 5,2’lik büyüme ivmesini, yüzde 5,1 ile devam ettirdi.  

Bu ne demek? 

Ülke ekonomimiz istikrar ile büyümeye devam ediyor demek.  

Şimdi sırada bu büyümeyi üçüncü ve dördüncü çeyrekte, en nihayetinde de yıl bazında 

perçinlemek var.  



 

 

 

 

Ki yabancı finans kuruluşları bunu teyid ediyor. Bazı uluslararası finans kuruluşları Türkiye’nin 

2017 yılı büyüme tahminlerini bugünden yüzde 7’ye revize etti bile.  

Ben inanıyorum ki, bizler bu yolda devam edersek, çalışırsak, üretirsek bu rakamları 

gerçekleştirmek ve hatta aşmak çok kolay olacak.  

Sizlerden de ricamız, bu gerçekliği Alman ve diğer Avrupalı dostlarınızla paylaşmanız.  

Ne kadar geniş bir kitleye ulaşabilir, doğruları aktarabilirsek, ülkemizin imajına o denli olumlu 

katkı yapabiliriz. 

 

Sayın Başkonsolosum; Sayın Başkan; Değerli Katılımcılar;  

Konuşmamın sonunda toplantımıza katılımlarınız için hepiniz ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyor, 

toplantımızın hayırlara vesile olması dileğiyle hepinize saygılarımı sunuyorum.  

 

 


