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Sayın Cumhurbaşkanım; 

Sayın Başbakan Yardımcılarım; Bakanlarım; 

Saygıdeğer Protokol; 

Çok Değerli Başkanlar; 

Dünyanın dört bir köşesinden Anavatanlarına gelmiş Türk Diasporasının Değerli 
Temsilcileri;  

Hanımefendiler ve Beyefendiler;  

Öncelikle hepinizi şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK adına, saygıyla 
selamlıyorum. 

 

Bugün;  

Türkiye’nin sınırlarını hayallerimizin ötesine taşıyan; 

Mücadelenin, inancın, azmin, cesaretin ve iradenin timsali 

Türk müteşebbisleriyle beraber, 

Dünya Türk İş Konseyi - DTİK çatısı altında bir araya gelmiş bulunuyoruz.  

 

Hepiniz; 

Dünya Türk Girişimciler Kurultayı’mıza; 

Medeniyetlerin kesiştiği,  

Fatih’in bize hediye ettiği güzel İstanbul’a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, Kıymetli Hazirun; 

Güzel ülkemizin üzerinde hesapların yapıldığı bugünlerde; 

Bir olmanın, iri olmanın, diri olmanın canlı sembolü, DTİK çatısı altında sizinle bir 
arada bulunmanın gururunu yaşıyor ve bu hesapların içinde olanlara belki en güzel 
mesajı hep birlikte veriyoruz.   

 

 



 

 

 

 

Bu vesileyle, sözlerimin başında, tüm DEİK camiası olarak, son günlerde yaşanan 
terör olaylarını, şiddetle kınadığımızı bir kez daha ifade ediyor;   

Bu eylemlere girişenleri de en şiddetli şekilde lanetliyoruz.  

Ve Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, bu olaylarda yaralanan vatandaşlarımıza da 
Allah’tan acil şifalar diliyoruz.  

 

Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin devamlı ifade buyurduğunuz üzere, biz, hep birlikte, 
aynı hedefe yürüdükçe, daha güçlü, daha kuvvetli olacağımızı;  

Ve hedeflerimize daha hızlı ulaşacağımızı artık çok iyi biliyoruz. 

Hiç kimse, hiç bir güç bizi bu yoldan alıkoyamayacak.  

Bütün bu olaylar, ancak ve ancak, bizleri birbirimize ve hedeflerimize daha fazla 
kenetleyecek. 

Bugün artık Türk müteşebbisleri, dünyanın her tarafına başı dik, alnı açık, kendine 
güvenerek gidebiliyorlarsa, Türklüğümüzle gurur duyarak, bayrağımızı 
dalgalandırıyorlarsa, bunda sizin emeğiniz ve katkınız çok büyük. 

Sizlere müteşekkiriz. 

Ve bugün, ülkemizin karşılaştığı bütün zorlukların hallinde, Türk İş camiası olarak, 
“Dünya Türkleri” olarak daima sizinle beraberiz.  

 

Sayın Cumhurbaşkanım; 

Daha önceki Kurultayı’mızda “Türkiye’nin misyon şefleri” olarak adlandırdığınız, 
küresel girişimcilerimizle bugün yine birlikteyiz.  

Bu vesileyle, Kurultayımızı şereflendirdiğiniz için sizlere, tüm mensuplarımız adına 
şükranlarımızı sunuyorum. 

Ayrıca bugün, bizleri yalnız bırakmayan; 

Başbakan Yardımcılarımız ve Kabinemizin Saygıdeğer Bakanlarına da,  

şükranlarımızı arz ediyorum. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım;  

Kıymetli Hazirun; 

Biraz önce Sayın Olpak’ın da ifade ettiği gibi, Türk Diasporasını temsil eden DTİK, 
Seneye kuruluşunun 10. yılını geride bırakacak. 

Bugün geldiği konum itibariyle DTİK;  

Vancouver’dan Pekin’e;  

Helsinki’den Cape Town’a kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyor.  

Ülkemiz sınırları dışında yaşayan vatandaşlarımızı; 

Başarılı ve girişimci ruha sahip işadamlarımızı;   

Daha etkin bir şekilde temsil etmek için gayret sarf ediyor. 

 



 

 

 

 

Bu çerçevede; 

DEİK bünyesinde faaliyet gösteren 130 İş Konseyi’nden biri olan DTİK, hiç şüphesiz 
bizler için çok özel ve çok kıymetli.  

Bizler de DTİK gibi büyük bir gücü bünyemizde bulundurmaktan şeref duyuyoruz.  

Bu vesileyle DTİK felsefesini ortaya koyan, Türk Diasporasını fikirden gerçeğe 
dönüştüren ve bugünlere getiren büyüklerimize ve kardeşlerimize şükranlarımı arz 
ediyorum.  

Ve bugün artık aramızda olmayanlara da Allah’tan rahmet diliyorum.  

 

Sayın Cumhurbaşkanım; 

Saygıdeğer Konuklar;  

Bu yıl, “Dünya Türkleri İstanbul’da Buluşuyor” sloganı ile gerçekleştirdiğimiz Dünya 
Türk Girişimciler Kurultayı’mız, DTİK tarihinin en geniş katılımlı Kurultayı oldu.  

5 ayrı kıtadan,  

Dünyanın 75 ülkesinden,  

2.000’in üzerinde katılımcıyı ağırlıyoruz.  

Katılımcılarımızın dörtte biri, 35 yaş altı genç ve dinamik girişimcilerimizden oluşuyor.  

Bu da genç kardeşlerimizin azmini, ufkunu ve gücünü bize gösteriyor. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım; 

Saygıdeğer Konuklar;  

“Diaspora” kelimesi, uzun yıllar bizim için korkutucu bir kelime oldu. 

Ancak artık korkmamıza gerek yok. 

Çünkü bu salonda birlikte olduğumuz kardeşlerimiz,  

Aslında ülkemizin birikimi, 

kudreti,  

enerjisi,  

ve en büyük sermayesi. Yani diasporası…. 

 

Bizler, diğer diasporalar gibi siyasi sebeplerle değil; 

İş için, aş için yollara düştük.  

Eskiden sadece Avrupa’da vardık;  

Bugün Amerika’da, Asya’da, Afrika’da, Pasifik ülkelerinde; 

Her yerde varız.  

 

 

 



 

 

 

 

Eskiden sadece işçiydik; 

Bugün hayatın her yerinde varız.  

 

Ama daha yapacak bi’ dünya işimiz; 

Keşfedecek yeni coğrafyalar var. 

 

Hedefimiz; 

Dünyanın en etkin, en güçlü 3 diasporasından biri olmak.  

Belki en kalabalık olmayacağız ama;  

en etkililerinden biri olmak istiyoruz.  

Diliyle,  

Kültürüyle,  

Geleneğiyle, 

İnancıyla, 

Ticaret ve yatırımlarıyla, 

Anavatan’da olduğu gibi, yurtdışında da ülkemizin ismini gururla yükselteceğiz.  

Ve bu iddiamızı, Sayın Cumhurbaşkanım!  

Sizlerden aldığımız güç ile ortaya koyuyoruz ve herkesi, bu hedefe, bu iradeye davet 
ediyoruz.  

 

Kıymetli DTİK Mensupları; 

DTİK’i büyüten ve yaşatan siz kıymetli Türk girişimciler; 

Sizler; 

Gurbet öykülerinden küresel başarı öyküleri yazan örnek kişilersiniz. 

Kurultayı’mızda sembol olarak kullandığımız bu çiçek gibi, köklerinizden, uzak 
coğrafyalara dağıldınız.  

Gittiğiniz ülkelerde, ürettiniz, büyüdünüz; yeşerdiniz ve yeşerttiniz.  

Belki eğitim görmeye gittiniz, belki de çalışmaya. Fakat gittiğiniz ülkelerde, yıllarınızı 
geçirdiniz.  

Emekle, kahırla, sabırla ve en önemlisi hasretle çalıştınız, didindiniz.  

Bugün ise burada; ana toprağınızda bizlerle birliktesiniz.  

Bizim için de Sizlerle birlikte olmak, büyük bir şeref ve mutluluk.  

Evinize tekrar hoş geldiniz diyorum. 

 

 

 



 

 

 

 

Sayın Cumhurbaşkanım; 

Saygıdeğer Katılımcılar; 

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, 

Bu Kurultayın gerçekleşmesinde emeklerini esirgemeyen, maddi ve manevi 
destekleriyle bizlere katkıda bulunan herkese ama herkese teşekkürü borç biliyor, 

Dünya Türk Girişimciler Kurultayı’mızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.   

Ve Zat-ı Alilerinizin desteği, teşviki ve katkıları ile hedeflerimize koşmaya ve…  

Daha geçen hafta Çanakkale zaferimizin 101. Yılı kutlamalarında buyurduğunuz, “yeni 
seferberlik” içinde yer almaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.  

Yolumuz açık olsun! 

Bu yolda Allah, hepimizin yar ve yardımcısı olsun. 

 

 

 

 

 

 


