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Sayın Başbakanım; 

Sayın Başbakan Yardımcılarım; Bakanlarım; 

Saygıdeğer Protokol; 

Çok Değerli Başkanlar; 

Türk Diasporasının çok kıymetli temsilcileri;  

Kurultayımıza sponsor olan şirketlerin çok değerli yöneticileri;  

Hanımefendiler ve Beyefendiler;  

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

selamlıyorum. 

 

Sayın Başbakanım; 

Bugün DTİK çatısı altında,  

yurtdışındaki gücümüzü ve sermayemizi,  

yani girişimcilerimizi İstanbul’da bir araya getiren  

Dünya Türk Girişimciler Kurultayı’nın açılış törenini, 

Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla gerçekleştirdik.  

Kendilerinin desteği, bizlere güç ve motivasyon verdi.  

Zat-ı Alileri, konuşmasında da, bizleri “çağdaş alperenler” olarak nitelendirdi. 



 

 

 

 

Aynı gücü, desteği ve motivasyonu, aynı gün içerisinde, şimdi de sizlerden 

almak bizler için en büyük mutluluk.  

Bu nedenle sözlerimin başında bu akşam bizleri yalnız bırakmadığınız için Zat-ı 

Alinize, şahsım ve tüm camiamız adına şükranlarımızı arz ediyorum. 

Sayın Başbakanım; 

Çok kısaca, yoğun ve verimli geçen Kurultayı’mızın birinci gününü sizlere 

özetlemek isterim.  

Cumhurbaşkanlarımızın katılımlarıyla şereflendirdikleri Kurultayımız;  

Öğleden sonra gerçekleştirdiğimiz ve artık gelenekselleşen Bakanlar Oturumu 

ile sürdü.  Dünya’nın dört bir köşesinden İstanbul’a gelen Türk girişimcilerimiz, 

Kabinemizin Saygıdeğer Başbakan Yardımcıları ve Bakanlarına, doğrudan soru 

sorma fırsatını yakaladılar.  

 

Kurultayımızın bir sonraki bölümünde ise katılımcılarımız, 

Dışişleri  Bakanlığı’mızın “Memleketim Platformu”nu; 

Sizlerin himayelerinde faaliyet gösteren Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları 

Başkanlığı’nı; 

Ülkemizin yeni markası “Türkiye Gücünü ve Potansiyelini Keşfet”i, 

En yetkili ve ehil ağızlardan dinleme ve tanıma fırsatını yakaladılar.  

Kurultaylarımızın yine gelenekselleşen bir diğer oturumu olan “Profesyoneller 

Oturumu’nda ise,  

DTİK Başkanımızın moderatörlüğünde,  

Başarılarıyla göğsümüzü yurtdışında kabartan, 

Alanlarında öncü,vizyoner ve başarılı Türk profesyonellerini dinleme şansını 

yakaladık.  

 



 

 

 

 

Ve ülkemizin tek,  bölgemizin en güçlü Borsalarından biri olan Borsa 

İstanbul’un katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz bu akşam yemeğinde; sizlerle 

beraberiz.  

Zat-ı Alilerinizin, çizeceği vizyonla ve göstereceği yolla, bugün bir araya gelen 

Türk diasporası tekrar şahlanacak ve ülkemin dünya genelindeki ali hedeflerine 

katkı sağlamaya devam edecek. 

 

Sayın Başbakanım;  

Önümüzdeki yıl, kuruluşunun 10’uncu yılını geride bırakmaya hazırlandığımız 

DTİK; 

Yeni Türkiye vizyonu çerçevesinde tekrar yapılanan DEİK’in en kıymetli ve en 

özel İş Konseylerinden bir tanesi.  

Sizler bizi, DEİK mensuplarını, her zaman “Türkiye’nin uç beyleri” olarak 

nitelendiriyorsunuz.  

Bu akşam ise burada, 

En cesur, 

En gözü pek, 

En yiğit uç beyleri ile birlikte, aynı sofrayı paylaşıyoruz.  

Mozambik’ten Kanada’ya;  

Senegal’den Avustralya’ya; 

Japonya’dan Hollanda’ya; 

İsveç’ten Venezuella’ya  

Dünyanın 75 farklı ülkesinden İstanbul’a gelen, DTİK çatısı altında toplanan 

yüzlerce Türk girişimcisi ile birlikteyiz.  

Ne mutlu ki bu yıl, bu büyüklükte bir Kurultay ile deyim yerindeyse dev bir 

şölen yaşıyoruz.   



 

 

 

 

Yurtdışında yaşayan binlerce girişimcimize, bizlere bu büyük şöleni yaşattıkları 

için, kendilerine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 

İyi ki varsınız; bizler ile birliktesiniz.  

Gurbet öykülerinden küresel başarı hikayeleri yazan sizler,  

Ülkemizin gücüne güç katarken, 

bizlere de büyük bir çalışma şevki veriyorsunuz.  

Bizler de bu güç ile,  

Sayın Cumhurbaşkanımız liderliği ve  

Sayın Başbakanımızın rehberliğinde yolumuza devam ediyoruz; devam 

edeceğiz.  

Asla yorulmayacağız, asla yılmayacağız.  

Kurultayı’mızın sembolü olarak belirlediğimiz bu çiçek gibi,  

Köklerimizden, toprağımızdan çok uzaklara dağılıp,  

üreteceğiz, büyüteceğiz, yeşereceğiz, yeşerteceğimiz.  

 

Sayın Başbakanım; 

Sözlerime son verirken;  

Değerli vakitlerinizi ayırıp toplantımıza katılarak, bizlere vermiş olduğu destek 

ve hiçbir zaman esirgemediğiniz rehberlik için, Zat-ı Alilerinize şükranlarımızı 

arz ediyorum.  

Aynı zamanda bu akşam bizleri yalnız bırakmayan kıymetli Başbakan 

yardımcılarımız ve bakanlarımıza ve bilhassa birlikte çalışmaktan son derece 

mutluluk duyduğumuz Ekonomi Bakanımız ve kıymetli ekibine teşekkürlerimi 

sunuyorum.  

Büyük bir vizyonun eseri olan Kurultayımızın gerçekleşmesinde sonsuz katkısı 

ve emeğini bizlerden esirgemeyen,  



 

 

 

 

Başta DTİK Başkanımız Sayın Nail Olpak Beyefendi olmak üzere,  

DTİK Yürütme Kurulu Üyelerimize, kurucu kuruluşlarımızın başkan ve 

yönetimlerine huzurlarınızda teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 

Her etkinliğimizde olduğu gibi, bu Kurultayımızda da bizleri yalnız bırakmayan, 

DEİK’te birlikte mesai harcadığımız Yönetim Kurulu Üyeleri, İş Konseyi 

Başkanları ve İş Konseyi üyelerimize;  

Ve elbette katkıları ve destekleriyle gücümüze güç katan, 

Markaları ve yarattıkları değer ile hem yurtiçinde hem de yurtdışında göğsümüz 

kabarmasına vesile olan; 

Ülkemizin iftihar vesilesi, Türk Hava Yollarına;  

Platin Sponsorlarımız; 

Turkcell, Pegasus; ve Vakıfbank’a;   

Destek Veren Kurumlarımız; 

Borsa İstanbul ile Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 

Başkanlığı’na; 

Medya İletişim Sponsorumuz; 

TRT’ye; 

Programa katkı Veren tüm kurumlarımıza en içten teşekkürlerimi sunmak 

istiyorum.  

Tabii ki bütün bu çalışmaların eksiksiz tamamlanması için çalışan ve her türlü 

zorluğa göğüs geren kahramanlara, DEİK’in cefakâr personeline ayrı ayrı 

teşekkür ediyorum.  

Ve sözlerimin sonunda bugün muhteşem bir şekilde gerçekleştirdiğimiz Dünya 

Türk Girişimciler Kurultayının ülkemize ve tüm katılımcı kardeşlerimize hayırlar 

getirmesini niyaz ediyorum. 

 



 

 

 

 

Ayrıca yarın yapılacak DTİK genel kurulumuzun da hayırlı olmasını diliyorum. 

DTİK bünyesinde bugüne kadar görev yapan kardeşlerimize emeklerinden 

dolayı teşekkür ediyor, yeni seçilecek olanlara da şimdiden başarılar 

dileklerimle, hepinize saygılarımı sunuyorum.  

 

 


