
 

 

                                                                                                                                           18 Ekim 2016 
                                                                                                                                   İstanbul 

 

İş Konseyleri Genel Kurul Konuşması 

18 Ekim 2016 - Intercontinental Otel, İstanbul 

Ömer Cihad Vardan 

Sayın Bakanım; 

Kurucu Kuruluşlarımızın Kıymetli Başkanları; 

DEİK’in Saygıdeğer Yönetim Kurulu Üyeleri; 

Çok Kıymetli İş Konseyi Başkanlarımız - Yürütme Kurulu Üyelerimiz; 

Değerli DEİK Mensupları – Üyeleri; 

Kıymetli Çalışanlarımız; 

Hanımefendiler – Beyefendiler; 

Öncelikle hepinizi şahsım ve DEİK adına saygıyla selamlıyor; 2016 yılı İş Konseyleri Genel 

Kuruluna teşrifleriniz için şükranlarımı arz ediyorum. 

Kıymetli Hazirun; 

Malumlarınız olduğu üzere 28 Eylül 2014 tarihinde, yani bundan 2 yıl önce, Sayın 

Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci Bey’in 

öncülüğünde, dış ekonomik işler bağlamında, DEİK yapısında önemli bir değişiklik 

gerçekleşmişti.  

99 değerli kuruluşumuzun kurucusu niteliğinde yapılandırılan DEİK, Türk iş dünyasını dış 

ekonomik ilişkilerde çok geniş manada temsil edecek bir hüviyete kavuşturulmuştu. Bugün 

bu sayı artarak, 103’e çıktı. 

Yapısal değişiklikten sonra DEİK’in işleyişinde geçen yıl Ekim ayında yaptığımız Genel 

Kurullarımıza kadar bir geçiş süreci yaşanmıştı. 

Bu süreçte, DEİK bünyesinde, kurulduğu günden bugüne kadar gerçekleştirilmemiş ve 7-8 ay 

süren bir strateji çalışması yaparak, DEİK’in ileriye dönük hedefleriyle birlikte, işleyişiyle ilgili 

yol haritasını, konunun tüm paydaşlarıyla birlikte oluşturmuştuk.  

Burada, başta Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kuruluşlarının 

yetkilileri olmak üzere, özel sektörümüzün ve DEİK’in tüm aktörleri de yeni stratejinin parçası 

olmuşlardı.  



 

 

 

 

Sonuçta ortaya çıkan yol haritasında, ülkemizin 2023 ve sonrası hedeflerine ulaşmak üzere, 

görev tanımı içinde DEİK’in nasıl bir çalışma izlemesi gerektiği, tüm paydaşların ortak kararı 

olarak belirlenmişti.  

Bu şekilde geçen yıl yapılan Genel Kurullara gelinmiş ve süreç kapsamında İş 

Konseylerimizde çok ciddi bir yenilenme gerçekleşmişti. Öyle ki, İş Konseylerimizin 

%63’ünde Başkan ve tamamına yakınında Yürütme Kurulları değişmişti.  

Bilahare Aralık ayında yapılan ve Sayın Bakanımızın Divan Başkanı olarak bizleri 

şereflendirdiği DEİK Genel Kurulunda da, bu işin icrasını gerçekleştirecek DEİK İcra ve 

Yönetim Kurulu, saygıdeğer delegelerimiz tarafından seçilmişti. 

Bugün ise, yönetmelik gereği her yıl yapmamız gereken İş Konseyleri Genel Kurulumuzu 

gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.  

Malum, Genel Kurullar, geçmiş dönemlerin icraatlarının değerlendirildiği ve bir sonraki 

döneme yönelik plan ve programların yapıldığı ortamlardır.  

Bugün de kısmet olursa sizlerle bu çalışmaları yapacağız.  

Sayın Bakanım; 

Geçtiğimiz 1 yıllık dönem, ülkemizde 1 genel seçimin gerçekleştiği; 2 hükümetin kurulduğu; 

bizim açımızdan da 2 Bakanımızın değiştiği ve üstüne üstlük ülkemizin tarihinde daha önce 

hiç yaşamadığı, demokrasi ve ekonomisini hedef alan hain bir darbe girişimine maruz kaldığı 

hareketli bir yıl olarak hafızlarımıza kaydedildi.   

Ülkemiz içinde yaşanan terör eylemleri, yurt dışında yakın coğrafyamızda, ihracat, yatırım ve 

inşaat pazarlarımızda 6 yıla yakın zamandır cereyan eden savaşların son yıl içindeki 

yükselişi de, işin tuzu biberi oldu.  

Bütün bu süreçte, Kurucu Kuruluşlarımız da dâhil olmak üzere, tüm DEİK camiası olarak 

elimizden geldiği kadar, bizlerden beklenen hizmetleri yerine getirmeye çalıştık. Hem 

ülkemizin değişim sürecine ayak uydurmaya, hem DEİK’in normal işleyişini sürdürmeye, hem 

de zorluklarla baş etmeye gayret ettik. 

Ben bu noktada; bu çalışmalarda emeği geçen ve sürece destek veren tüm üyelerimize, 

huzurlarınızda teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Zira, hangi koşul altında olurlarsa olsunlar ne 

bir İcra, ne de bir Yönetim Kurulu toplantımız aksamadı. Alınan kararlar uygulandı; İş 

Konseylerimiz mutat çalışmalarını sürdürdü.  

 



 

 

 

 

Hatta özellikle 15 Temmuz sonrası yaşadığımız olaylar akabinde, tüm DEİK mensuplarının 

gösterdiği performans ayrı bir takdire layıktır. 

Hatırlanacağı üzere, hain darbe girişiminin ardından, 18 Temmuz’da, yani ilk iş gününde tüm 

yurtdışı kontaklarımıza yüzlerce mektup göndererek, “Türkiye’de işlerin normal seyrinde 

sürdüğünü” anlatmaya çalışmıştık.  

Akabinde kıymetli İş Konsey Başkanlarımızın bir araya geldiği İstişare Toplantısında bizim bu 

sürece nasıl bir katkı sağlayabileceğimizi bulmaya gayret etmiştik. Konsolide ettiğimiz 152 

öneriyi sınıflandırmış, önceliklendirmiş ve bunlarla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli programlar 

yapmıştık. Ve ilk etapta konuyla ilgili bir ‘seferberlik’ ilan ederek, irtibatta olduğumuz tüm 

ülkelere ziyaret gerçekleştirmeyi kararlaştırmıştık. 

Bugün itibariyle 10’u Sayın Bakanlarımızla birlikte olmak üzere, toplam 53 ülkeye ziyaret 

gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Tabii ki, daha hedeflediğimiz seviyede değiliz; ama özellikle 

tatil dönemini içeren geçtiğimiz 8-9 haftalık süreçte yapılanları çok iyi bir performans olarak 

görüyoruz. Önümüzdeki günlerde bunun artarak devam edeceğini de biliyoruz. 

Sayın Bakanım; 

Tüm bu süreçte gerçekleştirdiğimiz iş ve yatırım forumları, seminer, ziyaret, rapor çalışmaları 

vb. tüm faaliyetlerde, bizlere verdiğiniz destekler için başta Zat-ı Aliniz olmak üzere, 

Bakanlığınızdaki tüm ekip arkadaşlarınıza hem şahsım; hem de Yönetim Kurulumuz adına 

şükranlarımı arz ederim.  

Şimdi müsaadenizle son bir yıl içinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden bazılarına değinmek 

istiyorum. 

Sayın Bakanım; Değerli Hazirun; 

Uygulamaya başladığımız yeni strateji ve bilahare iş konseylerimizde yaşanan kan değişimi 

ve yenilenme, sisteme ciddi anlamda dinamizm getirdi ve bu da faaliyetlerimize olumlu katkı 

yaptı. 

Öyle ki, strateji çalışmasının ardından ortaya çıkarılan yol haritasında tüm hedefler ve 

performans göstergeleri bulunuyor. İş Konseylerimiz, bu haritaya göre Networking, Bilgi 

Sağlama ve Strateji Geliştirme ekseninde çalışmalarını gerçekleştiriyorlar.  

Bu bağlamda, iş konseylerimizin çalışmaları düzenli olarak raporlanıyor, her 6 ayda bir 

kontrol ediliyor, duruma göre hedefler ve performans göstergeleri revize ediliyor.  

 



 

 

 

 

Hatırlanacağı üzere, 2 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz ilk 

Yönetim Kurulu toplantımızda, bize verdikleri talimat ve istikamet; Türk iş dünyasının küresel 

temsil gücü olarak Türk dış politikasının öncelikleri ile uyumlu çalışmaktı. 

Ortak hedefimiz neydi? “Küresel etki alanımızı arttırmak”.  

Biz de bu hedefin dış ekonomik ilişkiler kısmında yer alıyoruz. Bu bağlamda İş Konseylerimiz 

aracılığıyla Türkiye’nin ekonomik etki alanını genişletmek, ekonomimizin entegrasyon 

kabiliyetini güçlendirmek için hükümetimizle iş birliği içinde ilgili projeleri hayata geçirdik. 

“Business diplomacy” olarak adlandırdığımız faaliyetlerimize hız verdik. 

Bu çerçevede Türkiye’de ve yurtdışında Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Ekonomi 

Bakanımızın, ilgili bakanların ve konuk devlet adamlarının katılımı ile İş ve Yatırım Forumları 

düzenlendik. 

Sadece son 1 yıl içinde, 163’ü yurt dışında, 318’i yurt içinde olmak üzere toplam 481 

etkinliği başarıyla tamamladık; yani tüm bu karışıklıkta, günde ortalama 2 etkinlik 

düzenlemiş olduğumuzu dikkatinize sunmak istiyorum. 

Yurt dışında 66 farklı ülkede etkinlik düzenlerken, yurt içinde faaliyetlerimiz İstanbul ve 

Ankara ile sınırlı kalmadı; 8 farklı şehirde faaliyet düzenledik. 

Bu etkinliklerimize 11.887 Türk şirketi; 7.206 yabancı şirket temsilcisi katıldı. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın 12 farklı ülkeye gerçekleştirdiği ziyaretlerde kendilerine refakat 

ederek, iş forumları tertip etme ve ikili temas oluşturma imkânını bulduk.  

Bu ziyaretlerimizi kısaca hatırlatırsam;  

Ocak ayında, Şili, Peru ve Ekvador’a;  

Şubat ayında Fildişi Sahili, Gana, Nijerya ve Gine’ye; 

Nisan ayında da Hırvatistan’a ziyaretler gerçekleştirdik. 

Mayıs ayında ABD’nin başkenti Washington’da, Başbakanlık Yatırım, Destek ve Tanıtım 

Ajansıyla birlikte, küresel ekonomiye yön veren, Fortune 100 listesindeki 24 çokuluslu şirketin 

Başkan ve CEO’larının katılımıyla düzenlediğimiz Yuvarlak Masa toplantısında, Sayın 

Cumhurbaşkanımızın ülkemizin yatırım iklimini ve fırsatlarını tanıtma imkânını yakaladık.  

 

 



 

 

 

 

1949 yılında, NATO anlaşmasının imzalandığı Andrew Mellon Auditorium’da gerçekleşen bu 

toplantının ardından, yine Sayın Cumhurbaşkanımızın şereflendirdiği 600’ü aşan misafirle 

geniş katılımlı bir akşam yemeği organize ettik.  

Ki bu iki organizasyon, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanlık dönemi de dahil olmak 

üzere, ABD’de gerçekleşen en nitelikli organizasyonlar olarak Zat-ı Alileri tarafından bize 

bildirildi.  

Haziran ayında da Uganda ve Kenya’yı ziyaret ederek Doğu Afrika’daki ekonomik 

etkinliğimizi pekiştirmek için çalışmalar yaptık. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın uçak krizinden sonra Rusya’ya 9 Ağustos tarihinde yaptığı ilk 

resmi ziyarette, kendilerine refakat ettik ve bizlere sağladıkları ortam sayesinde ilk ciddi iş 

teması imkanını elde ettik.  

Daha geçen ay, Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler toplantılarına katılım 

sürecinde New York’da, hem Ekonomi, hem de Enerji Bakanlarımızın katılımlarıyla Türkiye 

Yatırım Konferansının sekizincisini gerçekleştirdik. 

Öte yandan geçtiğimiz 1 yıllık süreçte, dönemin Başbakanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu 

ile Sırbistan, Ürdün, Kazakistan, Finlandiya, İran, Azerbaycan, İngiltere, Katar ve 

Ukrayna’yı da iş adamlarımızdan oluşan heyetlerle ziyaret ettik. 

Yurt dışı ziyaretlerimize ek olarak Bosna-Hersek, Kazakistan, Afganistan, Ukrayna Devlet 

Başkanlarını; Bosna-Hersek, Yunanistan, Japonya ve Belarus Başbakanlarını 

toplantılarımızda ağırladık. 

Ayrıca çeşitli ülkelerden 37 Bakan muhtelif toplantılarımıza iştirak ettiler. 

Sayın Bakanım, Değerli Hazirun; 

“Business Diplomacy” diye adlandırdığımız konseptin bir parçası olarak, yurtdışı pazarlardaki 

kamu otoriteleri ile diyalog kanallarının açık tutulması için Türkiye’deki diplomatik 

temsilciliklerle de mutat görüşmeler yapmaktayız.  

Bu bağlamda hemen her İş Konseyimiz, ilgili ülkelerin Türkiye’deki Büyükelçileri ile bir araya 

geldi. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde, Ankara’da görev yapan diplomatik 

misyon şefleri ile İş Konseyi Başkanlarımızı Külliyede bir iftar yemeğinde bir araya getirdik.  

Malum, işin bir de bizim Büyükelçilerimiz tarafı var.  Hatırlanacağı üzere, 10 Ocak 2015 

tarihinde Ankara’da başlayan Sekizinci Büyükelçiler Konferansı kapsamında, hem  



 

 

 

 

Ekonomi, hem de Dışişleri Bakanlarımızın teşrif ettikleri yemekli toplantıda, Büyükelçilerimizi 

İş Konseyi Başkanlarımızla bir araya getirdik.  

Bu bağlamda, her bir İş Konseyimiz, yurtdışındaki pazarlarda etkinliğimizi arttırmak için Türk 

Büyükelçileri ve Ticaret Müşavirlerimizle düzenli temas ve işbirliği içinde çalışmaktadırlar.  

Ayrıca özellikle yeni atanan Büyükelçilerimiz ve Ticaret Müşavirlerimizle görev yerlerine 

gitmeden öne mutlaka görüşüyor ve İş Konseyleri Yürütme Kurulu üyelerini onlarla 

tanıştırıyoruz. 

Sayın Bakanım, Değerli Hazirun; 

Bu yıl 22 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Dünya İnsani Zirvesi'nin 

‘Hoş Geldiniz Resepsiyonu’na da ev sahipliği yaptık. 

BM Genel Sekreter Yardımcısı Jan Elliasson ve Dışişleri Bakan Yardımcımız Naci 

Koru’nun katılımı ile gerçekleştirilen resepsiyonda, Türk iş dünyasının “insani gündeme” 

duyarlılığını vurgulayan “Humanity is our First Business” yani “İnsanlık bizim birinci 

işimiz” sloganını içeren güzel bir bildiriye de hep beraber imza attık. 

Bunun ardından ise, Antalya’da Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun liderliğinde 

gerçekleştirilen “En Az Gelişmiş Ülkeler Zirvesi”nde iş dünyası olarak konuya nasıl 

baktığımıza dair bir konuşma yapma fırsatını yakaladık.  

Sayın Bakanım; Saygıdeğer Hazirun; 

Malumunuz olduğu üzere, sadece Türkiye’de yerleşik girişimcilerimiz için değil, Dünya’nın 

dört bir köşesine yayılmış girişimcilerimizi de kapsamaya çalışıyoruz. 

Bu amaçla kurulan Dünya Türk İş Konseyi’mizin, Dünya Türk Girişimciler Kurultayı’nı Sayın 

Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın teşrifleriyle, 5 senenin ardından 26-27 Mart 

tarihlerinde “Dünya Türkleri İstanbul’da Buluşuyor” sloganıyla, Ekonomi Bakanlığıyla 

işbirliği içinde düzenledik. Kurultayda 6 kıtadan 2.000’e yakın Türk girişimcisi, profesyonel, 

akademisyen, dernek, vakıf ve benzeri iş dünyası örgütü temsilcisini ağırladık. 

Kurultay kapsamında Türk diaspora temsilcileri, Başbakan Yardımcıları Yalçın Akdoğan ve 

Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, AB Bakanı Volkan Bozkır ve Kültür ve 

Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın katılımları ile gerçekleştirilen Bakanlar Oturumunda, 

Kabine’nin Bakanlarına sorularını yönelttiler. 

 



 

 

 

 

Kurultayda ayrıca yapılan Genel Kurulda, önümüzdeki dönem, DTİK’in faaliyetlerinin dünya 

çapında temsilini gerçekleştirecek bölge temsilcileri seçimi de yapıldı.  

Sayın Bakanım; Saygıdeğer Hazirun; 

Başlangıçta ifade ettiğim gibi, bu dönemde bir başka sıkıntıyla daha karşılaştık.  

15 Temmuz 2016’da ülkemiz tarihinin benzerini daha önce hiç yaşamadığı; demokrasimiz, 

ekonomimiz, insanımız, seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimizi doğrudan hedef alan 

hain bir darbe girişimine şahit olduk. 

Bu müessif olay, hamdolsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın üstün liderliği ve milletimizin canı 

pahasına direnişiyle kısa bir süre içinde püskürtüldü. Ancak ciddi kayıplarımız da oldu. Bu 

olayda şehit düşen tüm vatandaşlarımızın önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor; onların her 

birine Allah’tan rahmet diliyorum. Allah ne ülkemize, ne de başkalarına böyle bir olayı 

yaşatmasın. 

Bu süreçte Sayın Bakanımızın çalışma arkadaşlarıyla birlikte Gazi Meclisimizde 

bombalanma altında yılmadan çalıştığını biliyoruz. Bu vesileyle kendilerine ve tüm çalışma 

arkadaşlarına tekrar şükranlarımızı iletiyoruz.  

Bu olay akabinde yaptıklarımızı teker teker anlatmayacağım. Zaten başta da bir miktar 

değinmiştim. Ancak belki şunu ifade edebilirim; kısa vadede yapılacak çalışmaları 

sıraladığımız 11 maddelik “DEİK Acil Eylem Planı” oluşturduk ve bu plan gereği, ilk olarak 

bir İletişim Komitesi kurduk ve çalışmaya koyulduk.  

Darbe girişimi sonrasında irtibatta bulunduğumuz hemen her kişiye, 134 İş Konseyimizin her 

bir muhatabına gerek mektup, gerekse yüz yüze temaslarla ulaşmaya çalıştık.  Net bir mesaj 

verdik ve veriyoruz: “Türkiye demokrasisi ve ekonomisi sağlam; Türkiye’de işler olması 

gerektiği gibi devam ediyor” ve “bizler de işimizin başındayız”. 

Bu çerçevede tüm İş Konsey Başkanlarımızın, sorumlu oldukları ülkeleri ziyaret etmesini 

istedik. Mesajların doğru verilebilmesi için de onlara Türkçe ve İngilizce olarak bir iletişim kiti 

hazırladık.  

Ayrıca Bakanlarımız, Büyükelçilerimiz ve muhatap kurumlarımızla sürekli ve düzenli bir ilişki 

içindeyiz. Meclis Başkanımız, Başbakan Yardımcılarımız, Ekonomi Bakanımız, Dışişleri 

Bakanımız ve diğer bazı Bakanlarımız ile de görüşerek, fikir teatisinde bulunduk, 

bulunuyoruz.  

 



 

 

 

 

DEİK İletişim Komitesi bu çerçevede 17 Başkonsolos, 26 Büyükelçi ile bir araya geldi.  

26-28 Eylül tarihlerinde AB’nin siyasi kalbi Brüksel’e 3 günlük bir ziyaret gerçekleştirerek AB 

yetkilileri, düşünce kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve Belçikalı yetkililerle 20 ayrı temasta 

bulunduk. 

29 Eylül tarihinde 27 AB üye ülke Büyükelçisi ile Ankara’da öğle yemeğinde bir araya geldik. 

4 Ekim tarihinde ise, AB Konseyi Genişleme Çalışma Grubu - COELA üyeleri bir çalışma 

toplantısı gerçekleştirdik.  

Ve bütün bu faaliyetlerimizi de Kurucu Kuruluşlarımız TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, TMB, 

YASED, TÜMSİAD, İKV, TÜRSAB, TÜRKONFED, UND, İTO, İSO ile birlikte veya onların 

destekleriyle gerçekleştirdik; gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle huzurlarınızda 

Kurum Başkanlarına bu desteklerden ötürü bir kez daha teşekkür ederim.  

Sayın Bakanım; Saygıdeğer Hazirun; 

DEİK devam eden networking ve iş geliştirme faaliyetlerine ilaveten “Politika-strateji 

geliştirme” süreçlerine katkı sağlamak amacıyla da projeler üretmektedir. 

Bu çerçevede ülkemizde başarıyla uyguladığımız kamu-özel sektör ortaklığı modellerinin 

muhatap ülkelerde de uygulanarak şirketlerimizin iş potansiyelinin arttırılması amacıyla PPP 

Komitesi kurduk. 

Komitemiz geçtiğimiz Kasım ayında İstanbul’da bir PPP Haftası düzenledi. Bu sene de bunu 

tekrarlıyoruz. 

Türk şirketlerinin küresel yatırımlarının ve pazar paylarının artarak, Türkiye’nin cari açığını 

azaltacak bir rotada ilerlemesine katkı sağlayabilmek için 2023 Yurtdışı Yatırım Stratejisi 

Belgesi çalışmalarını tamamladık ve çıktıları ilgililerle paylaştık. 

Aynı şekilde şirketlerimizin yurt dışına yatırım yapmasına rehber olması için, onların 

önceliklerini dikkate alan bir Yurtdışı Yatırım Endeksi çalışmasını gerçekleştirdik. Bu da her 

sene gelişmelere göre revize edilecek. 

İran’a uygulanan ambargoların kalkmasının ardından ülkemizin ekonomisine olası etkilerini 

tespit ederek, politika önerileri içeren “Ambargo Sonrası İran Ekonomik ve Ticari Etki 

Analizi”  Raporunu TİM işbirliği ve Ekonomi Bakanlığımızın desteği ile hazırlayıp, ülkemizin 

istifadesine sunduk. 

 



 

 

 

 

Aynı şekilde Çin İş Konseyimiz, “Çin ve Türkiye Ticaretinin Dengeli Hale Getirilmesi” 

başlıklı raporunu tamamladı; bunu önümüzdeki ay kamuoyu ile paylaşacağız. 

Sayın Bakanım; 

İlkini sizinle yapmış olduğumuz tüm iş konsey başkanlarımızla bir araya gelip istişareler 

gerçekleştirdiğimiz, toplantının ikincisini 11 Mart 2016 tarihinde Sayın Elitaş Bakanımızla 

birlikte yaptık. 

Sayın Bakanım; Saygıdeğer Hazirun; 

DEİK’in ulusal ve küresel networkünü yaygınlaştırma adına, daha önce 118 olan İş Konseyi 

sayımız 134’e çıktı. 

Ayrıca kurumsal yapının geliştirilmesi ve sistem verimini artırmak için “DEİK İnsan 

Kaynakları Dönüşüm Stratejisi” de hazırladık. 

Çalışmalarımızın tamamının katılımcı, şeffaf ve raporlanabilir bir anlayış ile yürütüldüğünün 

altını çizmek isterim. Yaptığımız her türlü faaliyeti, detaylı bir şekilde raporluyor; üyelerimiz ile 

paylaşıyoruz. Kurucu Kuruluşlarımızın da bu bilgileri kendi üyeleriyle paylaşmalarını arzu 

ediyoruz.  

Sonuçta sizlerin katkıları, Bakanlığımızın destekleri, Cumhurbaşkanımızın himayesi, özellikle 

de profesyonel kadromuzun özverili çalışmaları ile başarılı bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. 

Belki zaman içinde gezi vb. birkaç mükerrer çalışma olmuş olabilir. Ama bunca yoğun 

çalışılan bir ortamda, 500’e varan etkinlik içinde birkaçının üst üste gelmesinin hoş 

görüleceğini umuyorum.   

Size burada bu kısıtlı zamanda aktarmaya çalıştığım, 1 yıl içinde DEİK bünyesinde yapılan 

çalışmaların sadece bir kısmı.  

Ama daha yapılacak çok iş var.  

Unutmayalım, düşük küresel büyüme ve yavaşlayan dünya ticareti döneminde ülkemizin 

refahının artması için ekonomik etki alanının genişlemeye devam etmesi gerekiyor. 

Dolayısıyla çalışmalarımızı niteliksel olarak güçlendirmek; niceliksel olarak artırmak 

zorundayız.  

Bu noktada DEİK’e, bünyesindeki İş Konseylerine, Kurucu Kuruluşlarına ve tabii ki 

şirketlerimize her zamankinden daha önemli görevler düşüyor.  

 



 

 

 

 

Şüphesiz geldiği nokta itibariyle DEİK, hazırladığımız sistem dâhilinde, herhangi bir kişiye 

bağlı kalmaksızın, önümüzdeki yıllarda da ülkemizin kalkınması yönünde dış ilişkiler 

bağlamında başarılı çalışmalar gerçekleştirecektir. Çünkü artık altyapısı, yol haritası ona 

göre hazırdır ve sistem tam operasyonel haldedir.   

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, Sayın Bakanım; destekleriniz için başta 

Zat-ı Aliniz olmak üzere, Ekonomi Bakanlığımızın kıymetli personeline; bu hizmetleri 

gerçekleştiren tüm arkadaşlarımıza ve bugün bizi yalnız bırakmayan tüm katılımcılara bir kez 

daha teşekkür ediyor; Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz 

ediyorum. 

Saygılarımla;  

 

 


