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4 Nisan 2019, Amsterdam
T.C. Lahey Büyükelçimiz Sayın Şaban Dişli, Ticaret Müşavirimiz,
Sayın Milletvekilim Mustafa Yeneroğlu,
DTİK Yürütme Kurulu Üyeleri, Başkanları, Değerli Üyeleri,
İş Dünyamızın, STK’larımızın Başkan ve Temsilcileri,
İki Değerli Büyüğüm, Rona Yırcalı ve Halim Mete Ağabeylerim,
Değerli Basın Mensupları,
Zengin tarihi ve çok yönlülüğünün yanı sıra; ticaretin, sanatın ve kültürün şehri,
Amsterdam’da sizlerle buluşmanın verdiği mutlulukla, sizleri, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu –
DEİK ve Dünya Türk İş Konseyi – DTİK adına saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz, şeref
verdiniz.
Öncelikle, geçen hafta sonu Türkiye’de bir yerel seçim yaşadık. Bazı şehirlerde hala
devam eden bir süreç olmakla birlikte, seçimlerin sonuçlarının ülkemiz için hayırlara vesile
olmasını diliyorum. Sonunda, hukuk ve akl-ı selim’in galip geleceğine ve seçim atmosferini
geride bırakarak, hep birlikte, huzur içinde geleceğe bakacağımıza inanıyorum. Bu önemli,
çünkü hepimiz biliyoruz ki, evet, serbest seçimler demokrasinin vazgeçilmezi ama, Türkiye
olarak son dönemde çok fazla seçim yapmanın yorgunluğunu da yaşıyoruz ve yasal zeminde bir
ara vermenin hepimize iyi geleceğine inanıyoruz. Önümüzde 4,5 yıllık seçimsiz bir dönem var ve
hepimiz, özellikle de biz iş dünyası temsilcileri, daha fazla işimize odaklanmayı, daha fazla
ekonomiye odaklanmayı, daha fazla yapısal reformlara odaklanmayı ve 5 yılın sonunda bunun
milletimize getireceği ek kazanımların mutlu sonuçlarını hep birlikte daha fazla yaşamayı
istiyoruz.
Bu noktada, biraz da ekonomik değerlendirmede bulunmak istiyorum.
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Geçen yıl Ağustos ayında, maalesef son yıllarda fazlaca karşılaştığımız ve “tesadüfün bu
kadarına tesadüf edilmemiştir” denecek kadar yoğunlukta, ekonomik bir şok dalgası daha
yaşadık.
Elbette, ülke olarak, işadamları olarak hatalarımız olabilir ama bir Pazar gece yarısı, hiç
de hak etmediğimiz boyutta bir şok yaşadık. O şok sebebiyle, hasar aldık. Hala da yarlarımızı
sarmakta çalışıyoruz, ama ayaktayız.
O şokun ekonomimize etkileri geçen yılın son çeyreğinde ve bu yılın ilk çeyreğinde
yansıdı. Atılan adımlarla şokun daha büyük etki bırakması önlendi, tam olarak hiç etkisinin
kalmadığını söylemek de doğru değil ama, bundan sonraki süreçte etkisi daha da azalacak.
Bunu hem ümit ediyor ve hem de rakamlardan da takip ediyoruz. Ekonomimiz, yılın ikinci
yarısından itibaren, pozitif bir çizgide devam edecektir.
Hollandalı Yazar Harry Mulisch, ‘’Siegfried’’ (Zifrid) adlı kitabında ”yeteneğin herkeste
bulunduğunu, asıl önemli olanın, ortaya bir şeyler çıkarmak” olduğunu söyler.
Biz de iş insanları olarak, evet yetenekliyiz ve bunun farkındayız fakat dostluğumuz ve
sıcak ilişkilerimizin desteğiyle, birlikte, istişare ederek, kurduğumuz kuvvetli iş birliklerimizi ortaya
koyduğumuz zaman, yeteneklerimiz biraz daha anlam kazanıyor.
Özellikle de zor zamanlarda ortaya koyduğumuz birliktelik ve dayanışma, gerçekten
takdire şayan.
Bugün Hollanda’dayız ve Türkiye ile Hollanda, 400 yıl öncesine dayanan ilişkilerini,
ticaret ve karşılıklı yatırım alanlarında sürdüren iki ülke.
Aramızdaki

ticaret

hacminin,

bir

artış

trendinde

olması

da,

bunun

önemli

göstergelerinden.
Önümüzdeki dönemde, Hollanda ve Türkiye iş dünyası olarak daha fazla iş birliği
yapacağımıza inanıyorum.
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Bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, burada da, siz değerli soydaşlarımızın sayısı
oldukça fazla. Gün geçtikçe, ‘’gurbetçi’’ statüsünden daha fazla sıyrılıp, daha önemli yerlerde
olmanız, işlerinizde daha fazla profesyonellik kazanmanız, hepimizin ortak gururu.
Hepimiz biliyoruz ki, sizlerin Avrupa’daki ve tüm dünyadaki güçlü varlığı, hem bizzat
sizler için, hem de, Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirme ve
güçlendirme açısından çok önemli bir fırsat. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim, Birlikte
gerçekleştireceğimiz iyi niyetli ve sonuç odaklı çalışmalarımızın, zaman zaman bazı ülkelerle
aramızda anlaşmazlığa neden olan tüm olumsuzlukları bertaraf edeceğine inanıyorum.
Sayın Büyükelçim, Değerli Misafirler,
Bugün aramızda DEİK’i ve DTİK’i hiç tanımayan zannederim yoktur, ama yine de kısaca
üzerinden geçmekte fayda görüyorum.
Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, 34 yıldır, çalışmalarını
gönüllülük esasıyla sürdüren bir iş platformu. Ülkeler arası yatırım ve ticareti artırmak için “ticari
diplomasi” anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Faaliyetlerimiz, Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın destek ve koordinasyonuyla devam
ediyor. Tüm dünyaya yayılmış, 145 iş konseyimiz bulunuyor. 2007 yılında kurduğumuz Dünya
Türk İş Konseyi-DTİK de, Özel Amaçlı İş Konseylerimiz arasında yer alıyor.
DTİK, Başkanlığını benim yaptığım ve sizlerin talepleri doğrultusunda yeni dönemde
başlattığımız önemli bir uygulamayla, DTİK Bölge Başkanlarının da içinde olduğu bir Yürütme
Kurulu altında faaliyet gösteriyor ve biliyorsunuz, 6 Bölge Komitemiz var. Dışişleri
Bakanlığımızın ve Ticaret Bakanlığımızın Dünya yapılanmasından esinlenerek, ki bizim
yapımıza da uygun olduğunu gördüğümüz için, DTİK’in ana omurgasını oluşturan Bölge
Komitelerimiz, 6 tane.
Bunların içinde en fazla üyeye sahip olan DTİK Avrupa Bölge Komitemiz, Avrupa’da
yaşayan siz değerli soydaşlarımıza, bulunduğunuz ülkelerdeki gelişimleriniz, sorunlarınız
çözümleri, daha iyi standartlar sağlamanız ve bunlarla birlikte, ülkemizin geleceğine de daha
fazla katkı yapabilmeniz için çalışmalar yapıyor.
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Konseyimiz, kurulduğu günden bu yana, sizler vasıtasıyla, yurt dışında ülkemiz adına
lobi faaliyetleri yürüterek, hem sizlerin, hem de ülkemizin güçlü imajını daha da ileriye taşıyor,
Türk diasporasının ekonomik varlığını güçlendiriyor.
DTİK’in bir diğer ve en önemli özelliği de, her açıdan birleştirici bir gücü olması.
Sizlerle birlikte oluşturduğunuz DTİK Strateji çalışmasının sonuçlarını uygulamaya
başladığımız ve bunun güzel sonuçlarını almaya başladığımız son günlerdeki destek ve
çalışmalar için, özellikle teşekkür ederim.
Öncelikle, DEİK İş Konseyi Çalışmaları ile DTİK Bölge Komitelerinin çalışmalarını
koordineli hale getirmeyi hedefledik. Aldığımız karar neticesinde, İş konseylerinin tüm Yönetim
Kurulu toplantılarına, DTİK’ten sorumlu bir arkadaşımız da katılıyor ve mutlaka kısa da olsa her
toplantıda DTİK gündemi yer alıyor. Bu, işin girişi ama farkındalık oluşturmak için önemli bir
adımıydı, yapıyoruz.
Devamla, iş konseylerimizin o ülkeyle ilgili yapacağı tüm toplantılara, o ülkedeki DTİK
üyelerini de davet şartı getirdik. Sistem çalışıyor. Aksayan bir şey olursa, haber verin, anında
müdahale ederiz.
Tabi, sizlerden de, aynısını kendi faaliyetlerinizde yapmanızı istiyoruz.
Bunların uygulamalarından da, mutlu sonuçlar aldık.
Şöyle bir hatırlayalım:
İstanbul’da her ay yaptığımız DTİK Yürütme Kurulu toplantıları ve belli takvim
çerçevesinde yaptığımız Bölge Yürütme Kurulu toplantılarının haricinde,
6 Eylül’de, Romanya’da, 200 kişilik katılımla Balkanlar Bölge toplantımızı ve İş
Forumunu,
3 Ekim’de Tiflis’te 300 kişilik katılımla Avrasya Bölge toplantımızı,
29 Ocak’ta Tokyo’da 70 kişilik katılımla Asya Pasifik toplantımızı gerçekleştirdik.
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Hamdolsun bugün burada da 300 kişiyle Avrupa Bölge toplantımızı gerçekleştireceğiz.
Sırada, 16 Nisa’nda Washington DC’de gerçekleştireceğimiz Amerika Bölge toplantısı ve
sonrasında da Ortadoğu-Afrika Bölge toplantımız var.
Washington DC toplantımız, çok önemli bir toplantımızla, DEİK-TAİK 37. Yıllık
konferansımızla eş zamanlı yapılacak.
Ve, bir taraftan F-35 ve S-400 sorunları masadayken, diğer taraftan her iki Devlet
Başkanının ortaya koyduğu mevcut ticaret hacmimizi 21 Milyar $’dan 75 Milyar $’a çıkarma dâhil
bir çok konuyu konuşacağımız bu yılki konferansımızda önemli konuşmacıları ağırlayacağız.
Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak,
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton,
Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan,
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross,
ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford,
Enerji Bakan Yardımcımız Alparslan Bayraktar,
ABD Enerji Bakan Yardımcısı Dan Brouilette,
ABD Ticaret Odası Başkanı Tom Donohue, bunların başlıcaları.
Yeri gelmişken, DTİK bir sonraki Bölge toplantının ev sahiplerinin, önceki toplantılara
gözlemci olarak katılmalarının faydasını çok gördüğümüzü ifade ediyor, bugün bu amaçla
aramızda olan Amerika Bölgemizden Mustafa Tuncer’e de teşekkür ediyorum.
İnanın, yeni bir dinamik dalga esmeye başladı, aman yelkenlerimizi bu rüzgârda doğru
kullanalım.
Tiflis’te 300, Tokyo’da 70 kişiyle DTİK toplantısı, tarihinde olmamış bir görüntü.
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Elbette, bu noktada, siz değerli üyelerimize teşekkür ederken, bu süreçte rüzgârı daha
çok arkamıza lamımızda bize destek olan, ailemizin iki önemli ev sahibine de özellikle teşekkür
etmek istiyorum.
Büyükelçilerimiz ve Ticaret Müşavirlerimiz. Onların bu konuyu sahiplenmeleri, bu
başarıda çok önemli bir yere sahip ve ben bu cümleleri, nezaketen söylemiyorum. Bilerek,
yaşayarak, inanarak söylüyorum.
Aslında

bu

birliktelik,

sizlerin

çokça

şikâyet

ettiğiniz,

“Büyükelçilerimiz,

Başkonsoloslarımız, Müşavirlerimiz DTİK’i tanımıyor veya dikkate almıyor” şikâyetinizin de, ortak
gayretimizle hızla yok olduğunun çok somut bir göstergesi. Hem sizlere, hem de kendilerine
teşekkür ediyorum.
Gelelim bir başka konuya:
Biliyorsunuz, DTİK üyeleri, girişimciler, akademisyenler, sanatçılar, sporcular, STK’lardan
oluşuyor.
Bu noktada, bir özeleştiri yapmak ve ilk defa bu toplantıda ilan ederek, misyonumuz
doğrultusunda üye yapımızla ilgili olumlu bazı adımları açıklamak istiyorum.
Üyelerimiz aynı zamanda STK’lar diyoruz ama, bazı STK’larımızın bazı üyeleri bireysel
olarak DTİK üyesi ama, STK üyemiz yok.
Niçin?
Demek ki eksik bir noktamız var.
Bölgelerde bulunan STK’ları DTİK sayesinde tek bir platformda buluşturup, diasporamızı
güçlendirmek ortak amacımız değil mi, evet, ortak amacımız.
O zaman, aynen DEİK üyeliğinde olduğu gibi, bundan sonra, DTİK için de, STK’larımız
için kurumsal üyelik tanımı yapıyor ve onları kurumsal üye statüsüyle üyeliğimize davet
ediyoruz.
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Elbette, bu, kuru kuruya bir üyelik noktasında olmayıp, DEİK modelinde olduğu gibi, hem
onlarla daha fazla kurumsal iş birliği, hem de belli noktalarda onlara daha fazla söz hakkı
vermek şeklinde devam edecek.
Ben bunu çok önemli görüyor, bundan sonraki süreçte, bununla ilgili katkılarınızı,
fikirlerinizi, desteklerinizi, tek kelimeyle “birlikteliğimizi” bekliyorum.
Yine “üyelerimiz aynı zamanda akademisyenler, sanatçı ve sporcular”

diyoruz ama,

dürüst olalım, sadece bu kimliğe sahip, yani, hem iş insanı hem akademisyen, hem iş insanı
hem sporcu değil de, sadece akademisyen, sadece sporcu üyemiz, bildiğim kadarıyla yok.
O zaman, bizim bu tıkanıklığı da aşmamız gerekiyor.
Yürütme kurulumuzda belirleyeceğimiz bir sistem çerçevesinde, akademisyen, sporcu ve
sanatçılar için, belki bir kontenjan dâhilinde, bedelsiz üyelik tarzı bir uygulama başlatıp ve onları
da mutlaka bu güzel ailenin çalışmalarına dâhil etmeliyiz ve edeceğiz.
DTİK, küresel aktör olma yolunda ilerleyen ülkemiz için çalışma ve faaliyetlerine son
dönemde başka alanlarda da hız kazandırdı.
Üyelik sistemimizi yeniledik. Başta üye veri tabanı olmak üzere, tüm bilgileri güncelledik.
Devreye aldığımız DTİK İletişim platformu uygulamamız ise Türk Diasporası arasındaki
kıtalararası iletişimi sağlıyor, iş insanları bilgi paylaşımında bulunuyorlar. Lütfen kullanın.
Belki tereddüt yaşayanlarımız olmuştur. Çünkü, DTİK Strateji çalışması mutfak
çalışmamız biraz uzun sürdü ama, görüyorsunuz, temelimizi daha da sağlamlaştırdık ve güzel
sonuçlarınızla almaya başladık.
Sanat tarihinin tanınmış ve etkili şahsiyetlerinden, Hollandalı ressam Vincent Van Gogh
‘’Önemli şeyler bir anda yapılamaz; ufak şeylerin bir araya getirilmesiyle oluşur’’ ifadelerini
kullanır.
İnanıyorum ki, sizlerle bu dönme de yaptığımız bu çalışmalar neticesinde, diasporamızı
ve DTİK’i tüm dünyaya duyurarak, daha önemli başarılara birlikte imza atarak, adım adım
ilerleyeceğiz.
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Bu vesileyle, hem DEİK, hem de DTİK’in kuruluşundan bugüne kadar, bu güzel aileye
destek olan, gönül veren, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, vefat edenlere, Allah’tan (CC)
rahmet diliyorum.
Bu mutlu duygularla, başta Lahey Büyükelçimiz Sn. Şaban Dişli olmak üzere, Avrupa’nın
farklı noktalarından bu toplantı için gelen siz değerli DTİK Üyelerimize, Türkiye - Hollanda iş
dünyasının kıymetli temsilcilerine, Genel Sekretaryamıza ve programda emeği geçen herkese
teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Nail OLPAK
DEİK & DTİK Başkanı
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