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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu,
Suudi Arabistan Ticaret Ataşesi Fawaz Bin Al Ghamidi,
Malezya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Dato Liew Sew Yee,
Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanımız Fatih Gürsoy ve İş
Konseyimizin Değerli Üyeleri,
Yurt Dışından Gelen Değerli Misafirlerimiz,
İş Dünyasının Değerli Temsilcileri,
Sizleri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına selamlıyorum. Türkiye-Suudi Arabistan
İş Konseyimiz tarafından organize edilen Türkiye-Suudi Arabistan Teknoloji Hızlandırma
Programı'nın final etkinliği, Invest Up ve Startup EXPO’da sizlerle bir araya gelmenin
mutluluğuyla, hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Einstein, ”iyi bir fikre sahip olmanın en iyi yolunun, birçok fikre sahip olmak”,
olduğunu söyler.
Bugün, birçok fikre sahip olmak, yenilikçi fikirlerimizi birlikte değerlendirmek için bir
aradayız.
Birazdan, 20 Startup katılımcımız, ekipleriyle birlikte, yeni fikirlerini ortaya koyarak,
sunumlarını icra edecek, sonrasında ise, 40’a yakın Startup, '’Startup Expo'' alanında B2B
görüşmeler gerçekleştirecekler.
Bu etkinlik, DEİK tarihinde girişimcilik ve Startup temalı ilk kapsamlı program olması
açısından önemli. Suudi Arabistan İş Konseyimiz başta olmak üzere, programda emeği geçen
herkesi tebrik ediyorum.
Değerli Misafirler,
Sizlerin de malumu olduğu üzere, içinde bulunduğumuz çağ; inovasyon çağı…
Günümüzün çığır açıcı inovasyon dünyasında, teknolojinin de her alanda kullanılmasıyla,
birçok ülke artık, sanayi devlerinden ziyade teknoloji Startuplarıyla ön plana çıkıyor.
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Son 50 yılda orta gelir tuzağını aşan ülkelerin serüvenine baktığımızda, iş ortamının
iyileştirilmesi, beşerî ve fiziki sermayeye yatırım yapılması gibi kalkınma reçetelerinin yanı sıra,
yüksek katma değerli ihracatı odak alan çözümlerin önemli olduğunu görüyoruz.
Orta gelir tuzağından kurtulup, yüksek katma değerli ürünler üretebilmemiz için de, farklı
çözümlerin yanı sıra, özgür beyinlere, gençlerimize öncelik tanımamız gerekiyor.
Türkiye’nin de ekonomik olarak kalkınması ve rekabetçiliğinin artması için, gençlere
imkan verip özgür bırakmanın, inisiyatif tanımanın, yaratıcılığın fikri ve ekonomik altyapısını
oluşturmanın önemi de o kadar büyük...
Gençlerimiz artık, yeni fikir geliştirmek konusunda, eskiye kıyasla çok daha cesaretli. Bu
güzel. Diğer yandan, daha yolun başında olduklarını, her açıdan kendilerini geliştirmeleri
gerektiğini de biliyorlar ve buna göre bir çaba içindeler.
Teknolojinin, sanayi ve ticarette daha yaygın kullanıldığı günümüzde, girişimci ve
yenilikçi zihinler tarafından başlatılan teknoloji Startuplarını desteklemek, aynı zamanda
‘’geleceğe yatırım’’ anlamına geliyor.
Çünkü, dünyada, teknolojik gelişmeler temelinde bir dönüşüme tanıklık ediyoruz. Bu
dönüşümü gerçekleştiren ülkeler, gelecekte söz sahibi olacaklar.
Ülkemizin en büyük avantajlarından birisi de: genç nüfusumuz. Teknolojiyle uyumları
muazzam olan bu dinamik nüfusu, geleceğe iyi hazırlamalıyız.
Tabii bunun yanında, tecrübe de kıymetli. Tecrübe ve gençlerimizin dinamizmi
birleştirmek de bir başka hedefimiz…
Bunu başarabildiğimiz zaman, biz de, bir unicorn1 girişim ortaya koyabiliriz…
Bu ve benzeri Startup programları ve destekler sayesinde, onu da gerçekleştireceğimize
inanıyorum.
Değerli misafirler,
İzninizle kısaca DEİK’i anlatmak isterim.
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.
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Bir milyar $ değerlemeye ulaşan girişim
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Başkanlığını Sayın Fatih Gürsoy’un yürüttüğü Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyimiz de,
iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesinin yanı sıra taahhüt, turizm ve karşılıklı yatırım
alanlarında da iş birliğinin ve ortak yatırımların artırılması, 3. ülkelerde Türk-Suudi iş birliği
imkanlarının değerlendirilmesi yönünde, 2003 yılından beri çalışmalarını sürdürüyor.
Ve bugün olduğu gibi, kapsamlı ve özgün marka değeri taşıyan program ve etkinlikler
düzenliyorlar.
“Başarıya ulaşan insanlar, istedikleri şartları yakalayan insanlardır” diyor Bernard
Shaw.
Hiçbir mazeret ve bahane hayallerimizin önüne geçemez. Azmimiz, gayretimiz olduğu
sürece, koşullar ne olursa olsun yeni fikirler üreteceğiz ve başarıyı yakalayacağız.
Bu duygularla, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Programın;
verimli ve bereketli geçmesini diliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Nail OLPAK
DEİK Başkanı
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