
 

 

                                                                                                                                                           30 Mart 2016                                                                                                                                       
                                                                                                                      Washington, ABD 
 
 

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN  

DEİK-TAİK-İSPAT İŞBİRLİĞİNDE GALA YEMEĞİ 

AÇIŞ KONUŞMASI 

 

Sayın Cumhurbaşkanım; 

Saygıdeğer Hanımefendi; 

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı Sayın Penny Pritzker;  

Saygıdeğer Bakanlar;  

Türkiye ve Amerikan İş Dünyasının Seçkin Temsilcileri; 

Hanımefendiler, Beyefendiler; 

Öncelikle sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK adına saygıyla selamlıyor; 
bugün bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize şükranlarımı arz ediyorum. 

 

Saygıdeğer Misafirlerimiz; 

Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD resmi ziyareti münasebetiyle, Türk ve Amerikan iş 
dünyasını, bundan tam 67 yıl önce NATO’yu kuran Kuzey Atlantik Antlaşması’nın 
imzalanmasına ev sahipliği yapan bu tarihi mekânda, (Andrew Mellon Hall)’da, bir araya 
getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.   

Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (İSPAT) işbirliği ile düzenlediğimiz Gala Yemeğine hepiniz 
hoş geldiniz; sefalar getirdiniz. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım,  

Saygıdeğer Misafirler; 

DEİK olarak bizler, Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerini yönlendirmek ve geliştirmek 
için 30 yıldır çalışan bir kurumuz. 

DEİK’in gücü; 

Kurucu kuruluşlarımızdan, 

İş Konseylerimizden ve Üyelerimizden gelmekte.  

 

 

 

 



 

 

Kurucularımız; ki, TOBB, TİM ve MÜSİAD olmak üzere bazılarının Saygıdeğer Başkanları da 
bugün aramızda, ülkemizin en büyük iş örgütlerinden oluşuyor.  

Bugün 124’ü ülke bazlı olmak üzere, toplam 131 İş Konseyimiz bulunmakta.  

Bizler, İş Konseylerimiz vasıtasıyla, Türk özel sektörünün  

dinamizmini,  

potansiyelini, 

tecrübesini,  

ve yatırım iştahını temsil ediyoruz.  

 

Saygıdeğer Misafirlerimiz; 

Bu yılın başından itibaren, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok etkinlik 
gerçekleştirdik.  

Sadece son 3 ayda; Sayın Cumhurbaşkanımızla, 

3 Latin Amerika ülkesi, Şili, Peru ve Ekvador’a; 

Ardından Afrika’da Fildişi Sahili, Gana, Nijerya ve Gine’ye gittik.  

Akabinde, dünyanın gözlerini çevirdiği İran’dan, Türkiye gibi yoğun Suriyeli sığınmacı nüfusu 
barındıran Ürdün’e;  

Ve Ortadoğu’nun birçok ülkesine; 

Avrasya’da Kazakistan’dan, Türkmenistan’a, Azerbaycan’a;   

Afrika’da iş yapma tecrübemizden yararlanmak isteyen Macaristan’dan, aynı denize 
baktığımız Yunanistan’a,  

Avrupa’nın Başkenti Brüksel’den Lüksemburg’a kadar, 

Çok farklı coğrafyalarda, 

Muhataplarımıza Türkiye’nin potansiyelini,  

Türk iş dünyasına da bu ülkelerdeki fırsatları anlatmaya çalıştık. 

Ve bu ziyaretle de yılın ilk çeyreğini,  

ABD’nin başkenti Washington D.C.’de, 

Sizlerle birlikte tamamlamış oluyoruz.  

 

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler; 

DEİK bünyesinde faaliyet gösteren 131 İş Konseyimizin hepsi elbette bizler için çok kıymetli.  

Ancak; TAİK, yani Türkiye-Amerikan İş Konseyi, bizler için ayrı bir yere ve öneme sahip. 
Çünkü TAİK,  DEİK’in kuruluşuna vesile olan ilk iş konseyi. 

 

 

 

 



 

 

Tam 30 yıldır, Türkiye'nin güçlü müttefiki, ABD ile ekonomik ilişkilerin üst seviyelere 
taşınmasını görev edinen TAİK, bugün de bu önemli etkinlik ile çalışmalarına devam ediyor.   

 

Sayın Cumhurbaşkanım; 

Saygıdeğer Hazirun;  

Konuşmamın da başında ifade ettiğim üzere bu akşam Türkiye’nin Batı ile olan ilişkileri için, 
çok anlamlı bir mekanda toplanmış bulunuyoruz. 

1949 yılında, bu çatı altında imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile temelleri atılan 
NATO’ya, kuruluşundan sadece 3 yıl sonra üye olan Türkiye, bugün Batı’nın ayrılmaz bir 
parçası haline geldi.  

Bir NATO üyesi olarak Türkiye, bugüne kadar müttefik olmanın tüm gereklerini yerine getirdi.  

Türkiye, ittifakın güvenlik şemsiyesinden yararlanırken, batı dünyasının güvenliğine de 
önemli katkılarda bulundu; bulunmaya da devam ediyor.  

Sadece güvenlik de değil; Türk Amerikan ilişkileri son derece düzeyli bir ekonomik ortaklık 
ilişkisi içinde bulunuyor. Hatta bu ortaklık, Sayın Obama’nın 2009’da Türkiye’ye yaptığı 
ziyaret akabinde model ortaklığa dönüştü.  

Ancak bu güzel birlikteliğin sonucunda, iki ülke ticaret ve yatırım ilişkilerinin hala arzu edilen 
hacme ulaşmadığını görüyoruz. 

Bugün bu salonda çok ciddi bir potansiyeli temsil eden, Türk ve Amerikan firmaları olarak; 
bizler, daha çok yatırım yapmak, ticaret hacmimizi geliştirmek ve hatta üçüncü ülkelerde 
birlikte projeler gerçekleştirmek istiyoruz. 

Bunu yaparken de, TTIP gibi küresel ticaretin kurallarını “sil baştan” değiştirecek bir ortaklığın 
arifesinde, birbirimize destek olmamız gerekiyor. 

Bu çerçevede, Türk-Amerikan ekonomik ortaklığının, Türkiye’nin TTIP sürecine dâhil 
edilerek, revize edilmesi bizlerin stratejik talebidir. 

Aynı arzu ve iradenin Amerikalı muhataplarımızda da olduğunu görmek ve onların da 
desteklerini almak istiyoruz.  

 

Sayın Cumhurbaşkanım; 

Saygıdeğer Misafirler;  

Sözlerime son verirken;  

Başta Sayın Cumhurbaşkanım, Zat-ı Alileriniz olmak üzere,  

 

 

 

 

 



 

 

Bugün bizlerle birlikte olan tüm misafirlerimize bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum.  

Bugünkü programımızın gerçekleşmesine katkı sağlayan, İSPAT’a; TAİK’e; 

Ve tabii ki desteklerinden dolayı: 

Türk Hava Yolları; Sabancı Holding; TURKCELL; EA Havacılık; Ford Otosan ve İş Yatırım’a 
da teşekkürlerimi iletiyorum.  

Toplantımızın Türkiye ve ABD ortaklığına güçlü bir katkı sağlayacağı inancıyla sizleri 
saygıyla selamlıyorum. 


