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İstanbul
DEİK GENEL KURULU

Sayın Cumhurbaşkanım,
Sayın Bakanlarım, Sayın Valim,
Sayın Büyükelçiler ve Diplomatik Misyon Temsilcileri,
MV’llerim, Belediye Başkanlarım,
İş, Siyaset ve Akademi Dünyamızın Başkan ve Temsilcileri,
DEİK Ailesinin Değerli Üyeleri, Değerli Basın Mensupları,
Bir araya gelmek, başlangıçtır; bir arada durabilmek, ilerlemedir; birlikte çalışmak ise,
başarıdır.
Bugün, bu salon, DEİK’in başarısının adeta bir göstergesi. Sizleri, şahsım ve bu
başarının mimarı, Türk Özel Sektörünün dış dünyaya açılan Platformu DEİK adına, saygıyla
selamlıyorum, hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Kurulduğumuz 1986 yılından bugüne, DEİK adına görev yapan, kurucu irademizden
en yeni üyemize kadar, DEİK Ailesinin her ferdine teşekkür ediyor, vefat edenlere, Allah’tan
rahmet diliyorum.
Bu vesileyle, Yönetim Kurulu Üyemiz, İstanbul Ticaret Odasının merhum Başkanı,
değerli dostum İbrahim Çağlar’ı da, rahmetle anıyorum.
DEİK, Amerikan yardımlarının hala gündemde olduğu 1986 yılında, “Ben, daha fazla
yardım değil, daha fazla ticaret istiyorum” diyen, merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın
öncülüğünde, Ali Coşkun Bakanımızın attığı ilk imzalarla kuruldu. 17 Nisan Salı günü,
kendisinin 25. ölüm yıldönümüydü. Bu vesileyle, 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı da,
rahmetle anıyorum.
Benden önce görev yapan; Ali Coşkun, Yalım Erez, Rona Yırcalı, Fuat Miras, Rifat
Hisarcıklıoğlu ve Ömer Cihad Vardan Başkanılarıma teşekkür ediyorum.
Bir özel teşekkürüm de, bugün de aramızda olan, Onur Üyemiz, Ali Nihat Gökyiğit’e.
Ve elbette, 4 yıl önce, DEİK’in yeniden yapılandırılması talimatını veren Sayın
Cumhurbaşkanımıza, vizyonu ve katkıları için; Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci’ye,
elini taşın altına koyup, bu sorumluluğu üstlendiği ve tüm süreçlerde, bize verdiği destek için,
teşekkür ediyorum.
Sayın Cumhurbaşkanım,
Geçen yıl aramızdan ayrılan, kurucularımızdan merhum Feyyaz Berker, DEİK’in
kuruluş yıllarını, şöyle anlatıyor: “DEİK, Türkiye'ye özgü bir model. Uygulamaya çalışan
birçok ülke, başaramadı. DEİK kurulduğunda, Sovyetler Birliği dağılıyordu. Karşımızda özel
sektör yoktu. Devlet vardı. Bırakın mobil telefonu, faks bile yoktu. Biz, 9 konsey ile başladık."
Bugün, DEİK, 32 yaşında, Genç bir Çınar !

Biraz önce, tanıtım filmimizde, Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi, 137 ülke ve
bölgede, 144 İş Konseyimizle, Türkiye için çalışıyoruz.
90’lı yıllarda Amerikan-Türk İş Konseyi Başkanı olan Lincoln McCurdy Türk iş
insanlarını şöyle anlatıyor: “DEİK’le çalışmayı ilginç kılan şey, Türk firmalarının; bir yandan
karlarını artırmaya, bir yandan da ülkelerine fayda sağlamaya çalışmalarıdır. Pek çok iş
insanı, doğrudan kendi firmasına getirisi olmasa da, Türkiye için getirisi olan işler yaptı.
Başka, kaç ülkede böyle bir şey görebilirsiniz?”
DEİK, Türk iş dünyasının tüm renklerini içinde barındıran, bir “İş Platformu.” Güzel bir
birikime, köklü bir geçmişe sahibiz. Elde ettiklerimizi koruyarak, ama, daha iyisini
hedefleyerek, azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.
Çünkü;
“İşimiz, Gücümüzü Dünyaya Taşımak !”
“İşimiz, Enerji ve Birikimimizi Dünyaya Taşımak !”
“İşimiz, Tecrübe ve Yeteneğimizi Dünyaya Taşımak !”

Biz, bu ülkenin Evlatları ve Ana-Babalarıyız. Bir evlat gibi, rüştümüzü ve
yeteneklerimizi gösterirken, aynı zamanda, anne-baba gibi, titiz davranıyoruz. Attığımız her
adımın bilincinde, verdiğimiz her sözün arkasındayız.

Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Konuklar,

Son 5 yılında, YK Üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığım DEİK’te, Başkan
olarak göreve başladıktan sonra, en sık karşılaştığım soru, “DEİK ne iş yapar” oldu. Ben de,
ilk günden beri hep aynı kısa cevabı verdim: “İşimiz, Ticari diplomasi”
“Diplomasi, bir temsiliyet sanatıdır.”
Biz, milletimizin refahı için çalışan “sanatkarlarız” ve sanatımızı, ülkemizi en güzel
şekilde temsil etmek adına icra ediyoruz.
“Güzel sanat, kişinin; elinin, aklının ve kalbinin, birlikte hareket ettiği şeydir”.
Aklımız ve kalbimiz bu topraklarda, ellerimizle sımsıkı kavradığımız diplomasiyle
yapacağımız şey, “yurtseverlik sanatıdır.”
Biz bunu; diplomasi yoluyla, ticari zekamızla ve ülke sevdamızla, icra ediyoruz.
Kendi içimizde, birbirimizden ne kadar farklı olsak da, uyum içinde, Türkiye’nin ve
dünyanın dört bir yanında; çalışan, üreten, bu güzel ülkenin şirketlerinin sorumluluğunu
üstleniyoruz.
Sınır tanımadan ilerliyor, Türkiye’yi hayallerine ulaştırmak için çalışıyoruz.

Gönüllü birer elçi olarak, ticari, sosyal ve kültürel köprüler kuruyoruz.
İstanbul’u Kore’ye, Ankara’yı Moğolistan’a, Bursa’yı Kanada’ya, Konya’yı Norveç’e,
Trabzon’u Katar’a, İzmir’i Kolombiya’ya, Gaziantep’i Almanya’ya, Antalya’yı Rusya’ya, Van’ı
İran’a bağlayan köprüler.
Dünyayı
götürüyoruz!

Türkiye’ye

taşıyor,

Türkiye’yi

dünyaya

açıyor,

“yuvamıza”

ekmek

Bizim yuvamız, “ülkemiz !”
Biz, bu ülkenin Evlatları ve Ana-Babalarıyız!

Sayın Cumhurbaşkanım,

Güzel bir söz var: “Değişim, ancak içeriden açılabilen bir kapıdır.”
Değişimi yönlendirmek, 90’lı yıllardan beri dillere pelesenk olmuş bir konu. Ancak, son
birkaç yılda olduğu kadar, hiçkimse, değişimin hızı ve kapsamı hakkında bu kadar net bir fikir
sahibi değildi. Günümüz dünyası, ülkelere de, şirketlere de, 2 seçenek sunuyor. Ya,
değişimin liderlerinden ol, ya da, tarihin tozlu sayfalarına karış !
Elbette, değişim, eskinin inkarı değil.
Gelenekle, geleceğin birleşimi.
Her kurumda, zaman içinde ihtiyaç duyulan Değişim, DEİK için de geçerliydi.
Biz de, Yönetimimizle, “değişimi içerden yöneterek,” kurumumuzu; daha verimli, daha
odaklı, daha fonksiyonel hale getirmek için çalışıyoruz.
DEİK, İş Konseyleri üzerinde yükselen bir yapı ve biz, bu yapımızı çok önemsiyoruz.
Son 6 ay içerisinde yaptığımız önemli düzenlemelerden birisi de, bölge bazlı
üyelikten, ülke bazlı üyeliğe geçiş ve buna bağlı olarak, seçim sistemimizi değiştirmek oldu.
Tarihimizde ilk defa, 142 İş Konseyimizin tümünün seçimlerini, aynı günde, aynı mekanda,
demokratik bir şekilde gerçekleştirdik. Kimin, hangi İş Konseyine üye olacağının tercihini ise,
tamamen üyelerimize bıraktık.
Ali Saydam’ın, sevdiğim ifadesiyle, “İnsan Kıymetleri” departmanımızı kurarak,
profesyonel yapımızı, daha da güçlendirdik. Faaliyet ve hedeflerimizi daha iyi anlatabilmek
için, İletişim altyapımızı geliştirdik. Kurumsal İletişim kanalımızı da oluşturduk. Kamuoyu
algımızı tespit edip, daha doğru stratejiler uygulayabilmek için, Algı Araştırmamızı başlattık.
DEİK bünyesinde, “Ekonomik Araştırmalar Birimi” ve “Danışma Kurulu” kurma
çalışmamız sürüyor.

DEİK’in, çok değerli başka bir hazinesi daha var. Bu hazine, göz kamaştıran Yönetim
Kurulumuz. Gücünü farklılıklarından alan Yönetim Kurulumuzun çıktıları, çalışmaları, öneri ve
çözümleri de, en az kendisi kadar iddialı olmalı! İşte bu amaçla, Yönetim Kurulumuzun
çalışma şeklini değiştirdik. Yönetim Kurulu Üyelerimize, 15 Çalışma Grubu altında,
sorumluluklar verdik. Gruplarımız, birer stratejist gibi çalışacak, değişimin izini süren ve
yönlendiren kurumlardan birisi olacağız !
Daha da etkin, daha da iddialı, daha da geniş bir alanda çalışabilmek için, bu
yaklaşımla, Kurumsal üyelerimiz hariç 1.100 olan üye sayımızı, ilk İş Konseyleri Genel
Kurulu’muza kadar 3.000’e çıkarmayı, takip eden süreçte de, 5.000’e çıkarmayı hedefliyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanım,
Geçtiğimiz hafta, Dünya Yaratıcılık ve İnovasyon Haftasıydı, bugün son günü.
Geleceğe, Yapay Zeka ve Endüstri 4.0 gibi yeniliklerin hakim olacağına, kimsenin şüphesi
yok.
“Ne, en güçlü olan hayatta kalır, ne de, en zeki olan. Hayatta kalan, değişime en çok
adapte olabilendir.”
DEİK’i, son derece başarılı olduğu, İş Forumları ve Toplantı Organizasyonlarının yanı
sıra; Stratejist, Danışman ve Öncül Bir Marka Kurum haline getirmek için, yapılanmamızı
geliştiriyoruz.
Ve ben, bunu yapma gücüne ve esnekliğine sahip olduğumuza inanıyorum.
Diğer taraftan, 2017 yılında, G-20 ülkeleri arasında %7,4 ile en hızlı büyüyen ekonomi
olmanın haklı gururunu yaşarken, bu gururla yetinmeyip, daha gidecek çok yolumuz
olduğunu bilerek hareket edeceğiz. Ama, uyum içinde ve kararlılıkla çalışmaya devam
ettiğimizde, önümüzde kimsenin duramayacağının da, farkındayız!
Son çeyrek büyümesinin %7,3 olarak gerçekleşmesi, 2018 yılında, güçlü bir rüzgarı
arkamıza aldığımızı işaret ediyor. Bu tabloyla, 2018 yılı büyümesinin de, %5,5 olan Orta
Vadeli Planın üstüne çıkacağına, inanıyorum.
Şimdi, izninizle, AB Raporu ve Erken Seçim kararıyla ilgili görüşlerimi paylaşarak,
konuşmamı bitireceğim.
Türk iş dünyası olarak, AB ile karşılıklı diyaloğun güçlenerek artmasını istiyor ve
AB’den, sadece eleştiri yerine, Somut bir Üyelik Perspektifi bekliyoruz.
Bugün, Batı Balkanlar için üyelik tarihini 2025 olarak telaffuz eden AB’nin, neredeyse
benimle yaşıt AB serüvenimizde, Türkiye için herhangi bir tam üyelik tarihini gündeme
getirmemesi, bir Motivasyon ve Güven Sorunu oluşturuyor.
AB, Türkiye için ivedilikle Üyelik Tarihi Vermeli, Vize Serbestisi, Gümrük Birliği’nin
Güncellenmesi ve Yeni Fasılların açılıp, Katılım Müzakerelerinin Canlandırılması gibi, somut
ve karşılıklı güveni yeniden tesis edecek adımlar atmalıdır. Bu, Türkiye ve AB ilişkilerinin
normalleşmesinin yanında, tüm dünyada barış ve güven atmosferini de tazeleyecek, büyük
oranda Türkiye’nin temsil ettiği doğu ve İslam coğrafyalarına, ihtiyaç duydukları umudu
aşılayacaktır.

Seçim gündemine gelirsek; Biz iş dünyası olarak, sermayenin belirsizliklerden
hazzetmediğini, güven ve pozitif istikrar ortamı aradığını, sıklıkla dile getiririz. Bu anlamda,
Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinin 24 Haziran’da yapılması, seçim ve buna bağlı
belirsizlik ortamını çok kısa sürede sonuçlandıracağı için, piyasalarda hemen bir rahatlama
etkisi oluşturdu. Ülke gündeminden seçimlerin çıkmasının, karar mekanizmalarının daha hızlı
çalışmasına ve yatırımcıya arzu ettiği istikrar ve güven ortamını, daha hızlı sağlayacağına
inanıyorum.
Son olarak; “Ülkesini savunan, her şeyini savunur, kendisini de savunur ve
savunduğu her şey onu korur. Ülkesinin ölmesine göz yuman, her şeyin ölmesine göz yumar.
O insan da, alçakça ölür ve ölen her şey, ona lanet eder” diyor, ünlü bir siyasetçi.
Bizim gibi, ülkesini seven iş insanları için de, bölgenin sağduyusu haline gelen
ülkemizin güvenliği söz konusu olunca, akan sular durur.
Sınırlarımızın ve ülkemizin güvenliği için, terör unsurlarıyla mücadelemiz meşrudur,
bu bizim milli meselemizdir ve hep de öyle kalacaktır. Bölge barışı konusunda özellikle
duyarlı olan Türkiye, daha iyi bir dünya için büyük öneme sahiptir. Bu önemi dünyaya
anlatmak da, hepimizin görevidir.
Sayın Cumhurbaşkanım,
Tırtıl, “yolun sonu” dediğinde, Allah, “kelebek” dermiş!
Türkiye’nin önünde; parlak, güçlü, güzel bir gelecek var. “Kelebek, bir defa kanatlandı
mı, bir daha asla tırtıl haline geri dönmezmiş.”
Bu duygularla, bugüne kadar olduğu gibi, bu önemli günümüzde de yanımızda olan,
başta, Sayın Cumhurbaşkanım Zat-i Aliniz olmak üzere, değerli Bakanlarımıza, YK’muza,
Kurucu Kuruluşlarımıza, İş Konseylerimizin Başkan ve üyelerine, DEİK Ailesinin tüm
fertlerine, çalışma arkadaşlarıma ve tüm katılımcılara teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Nail Olpak
DEİK Başkanı

