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DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN 

        GENÇ TÜRKİYE ZİRVESİ KONUŞMA METNİ 

 

Sayın Bakanım Akif Çağatay Kılıç; 

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Sayın Başkanı, Mehmet Büyükekşi; 

Sayın Rektörüm; Hocalarımız; 

Kıymetli Gençlerimiz; 

Öncelikle sizleri, şahsım ve Dış Ekonomik İlişikler Kurulu – DEİK adına saygıyla 
selamlıyorum.  

Sözlerimin başında, “Güçlü Yarınlar İçin Bilgi Toplumu” teması altında Türkiye’nin aydınlık 
yarınları için toplanan 2016 Genç Türkiye Zirvesi’nin hepimiz için hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyorum.  

Sayın Bakanım; Değerli Katılımcılar; 

Hepimiz şunu iyi biliyoruz değil mi? 

Türkiye; tarihi, gelenekleri, insan potansiyeli, genç nüfusu, gelişim becerisi ve üretim gücüyle 
önemli bir ülke. Ve bununla da gurur duyuyoruz.  

Hatta hepimiz, bu ülkenin vatandaşları olarak, ülkemizin Dünya üzerinde; 

gövdemizle, ruhumuzla ve yüreğimizle uyumlu bir gölgesi olsun, bir algısı olsun istiyoruz.  

İşte bunu sağlamak üzere başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere,  

devletimizle, özel sektörümüzle, üniversitelerimizle, sivil toplumumuzla, sanat dünyamız ile 
var gücümüzle çalışıyoruz.  

Peki, bunları yaparken ülkemiz adına, ileriye dönük olarak ne düşünüyoruz? 

Mesela, günün birinde Türkiye’nin Steve Jobs’ını çıkarabilmek.  

Mesela; aldığı Nobel Ödülü ile bizleri gururlandıran Aziz Sancar gibi, Nobel’e layık bilim 
insanlarını kendi ülkemizdeki üniversitelerde yetiştirebilmek.  

Mesela; Dünya genelinde ezbere bilinen bir Türk markası ve hatta markaları oluşturabilmek. 
Bir BOEING, bir SKORSKY, bir GOOGLE, bir FENDİ, bir LACOSTE, bir UBER, bir 
MERCEDES gibi markalar oluşturabilmek…  

Ve daha birçok konu; 

Güzel dilimiz Türkçeyi, uluslararası – küresel bir dil haline getirebilmek.  

Üniversitelerimizi dünyanın en çok tercih edilen bilim üreten ve ihraç eden üniversiteleri 
yapmak. 

 



 

 

 

 

Özetle; güzel ülkemizi; ekonomisiyle, yatırımlarıyla, sanatıyla, bilim insanlarıyla, diliyle ve 
gelenekleriyle, “küresel bir marka” haline getirebilmek, iyi bir TÜRKİYE imajı oluşturabilmek.  

Sayın Bakanım, Kıymetli Başkanlarım, Sevgili Gençler; 

Ülkemizi küresel bir marka haline getirme noktasında, şu an ülke kalkınmasına katkı 
sağlayan kurumlar ve bunların yöneticileri olarak, bizim her birimizin ciddi mesuliyetimiz var.  

Ancak en az bizim kadar gelecek içinde yer alacak olan genç kardeşlerimizin de büyük 
sorumlulukları var.  

Ama elbette bizlerin ödevi çok daha büyük. 

Çünkü bizler, genç kardeşlerimize ileriye dönük hedeflerimize ulaşabilmek için, elverişli 
ortamı-ortamları oluşturmakla da görevliyiz.  

Ne yazık ki henüz bu noktaya ulaşabilmiş değiliz.  

Yeni bir atılım dönemine girmemiz şart.  

İşte bu atılımı yaparken de, bir mühendis ve işadamı olarak şu basit tespit üzerinden hareket 
etmeyi genç kardeşlerime önermek istiyorum: 

Bugün dünyadaki ülkeleri belki iki kısımda değerlendirebiliriz;  

Bir tarafta; dünyada teknoloji ve yetenek üreten gelişmiş ülkeler; 

Diğer tarafta ise para ödeyerek bu teknoloji ve yeteneği kullanan ve hatta tüketen ülkeler var.  

Ne yazık ki ülkemiz henüz ikinci grupta. 

Az önce bahsettiğim atılım ile Türkiye’yi bilgiyi tüketen ve satın alan ülkeler gurubundan, 
bilgiyi üreten ve satan ülkeler grubuna taşımamız gerekiyor.  

Tabii, bu noktada yapılanlara da haksızlık etmek istemem. Ülkemiz bugün, dünden çok farklı. 
Bakın size birkaç örnek vereyim; 

Bundan yaklaşık 30 yıl öncesine kadar, her birimizin evinde telefon olması çok önemli bir 
özellikti. Çocuklar doğduğunda, babalar çocuklarının adına telefon talebinde bulunurlardı, 
öyle ki, çocuklar büyüyüp evlenecekleri zaman, evlerine telefon bağlanabilsin. Peki, bugün 
nasıl? Belki bu salonda bile, bazı arkadaşlarımızın birden fazla telefonu var. 

Başka bir anekdot daha; bir gün babam Adana’dan Mersin’deki birini aramak üzere santrale 
numara kaydı yapıyor. O zamanlar öyleydi. Direk arayamazdınız. Telefon bağlantısı bir türlü 
gerçekleşmeyince, 4-5 saat sonra santrali arıyor ve operatöre; kızım şimdiye kadar Mersin’e 
gider gelirdim, siz hala telefonumu bağlayamadınız, ne oldu? Dediğinde, kızın cevabı da çok 
rahat; “niye bizi yoruyorsunuz ki, atlayıp da gideydiniz o zaman” diyor…. 

Yine o zamanlar, telefon yok, yollar kısıtlı, fax diye internet, facebook vs. hiçbir konsept yok. 
Ama bugün öyle mi? 

 

 



 

 

 

 

 

İnternetin icadıyla dünyanın şekli şimali değişmedi mi?  

Eski adetlerin hepsi bir anda gündemden kalktı. Çok farklı konuları konuşur olduk. 

Siber güvenliği konuşuyoruz, insansız araçları konuşuyoruz, uydu teknolojilerini, 3D yazıcılar 
ile üretilen organları, ev-araba paylaşımlarını, sanayi 4.0’ı konuşuyoruz. 

Ama artık konuşmak yerine, bunları üretenler sınıfına girerek konuşulmamız lazım geldiğini 
düşünüyorum.    

Bu da, ancak ve ancak odağına GENÇLERİ alan zihniyetle mümkün olabilir.   

Çünkü teknolojinin, yeteneğin, inovasyonun yeşerip büyüyeceği eko sistem, gençlerin olduğu 
ortamlardır. Bunun en önemli parçasını da üniversiteler oluşturuyor.  

Bu çerçevede bu Zirve’ye ev sahipliği yapan Yıldız Teknik Üniversitesi’ne ve Üniversitemizin 
Saygıdeğer Rektörü Sayın Prof. Dr. İsmail Yüksek Hocama ve tüm akademik kadroya 
şükranlarımı sunuyorum.  

Yolcuğumuzun başarıyla sonuçlanacağı inancıyla bu Zirve’nin tüm katılımcılara ve bilhassa 
genç kardeşlerimize hayırlar getirmesini diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

 


