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DEİK 2018 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURULU  

23 Aralık 2018, İstanbul 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Sayın Bakanlarım,  Sayın Valim, 

Sayın Büyükelçiler ve Diplomatik Misyon Temsilcileri, 

MV’lerim, Belediye Başkanlarım, 

İş, Siyaset ve Akademi Dünyamızın Başkan ve Temsilcileri, 

DEİK Ailemizin Değerli Üyeleri,  

Değerli Basın Mensupları, 

Uzun ve yoğun bir yılı bitirirken, Türkiyemizin adeta bir fotoğrafı gibi görünen bu 
salonda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulumuzun Olağan Mali Genel Kurulu’nda 1 yıl sonra 
tekrar bir araya gelmekten duyduğum mutlulukla, sizleri saygıyla selamlıyorum, hoş 
geldiniz, şeref verdiniz! 

“Hayat bu, bir bakarsın, her şey bir anda son bulur. 

Hayat bu, son dediğin an, her şey yeniden can bulur” 

diyor, Şems-i Tebrizi. 

Dün, Sarıkamış Harekatı’nı 104. kez andık. Soğuktan şehadete uğurladığımız 
binlerce askerimizi ve onların nezdinde tüm şehitlerimizi, bu vesileyle  bir kez daha 
rahmetle anıyorum.  

Önemli kilometre taşlarını geride bıraktığımız bir yıl oldu 2018.  

Zorlu süreçler yaşadık, ama daha önce defalarca yaptığımız gibi,  üstesinden 
gelerek, tekrar can bulduk. 

Çünkü, birlikte olmayı bildik, çünkü biliyoruz ki, birlik olmadan dirlik olmaz. 

Birliğimizi kuvvetlendirmek için, Cumhuriyetin 95. yılında, çok önemli bir yapısal 
dönüşüme imza attık ve yönetim sistemimizde daha etkin, daha hızlı kararlar almak ve 
uygulayabilmek amacıyla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtik.  
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Taşların yerine oturma süreçlerinin devam ettiği yeni sistemin ve ondan 
beklediğimiz olumlu ve hızlı sonuçların ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, bu vesileyle, 
yeni sistemin mimarı ve ilk Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan ve Bakanlarımızı, hem tekrar tebrik ediyor, hem de başarılarının devamlı 
olmasını diliyorum. 

Bu değişimden kısa bir süre sonra, maalesef, ekonomik anlamda hiç de mutlu 
olmadığımız bir süreçle karşı karşıya kaldık. 10 Ağustos’ta başlayıp, devam eden 
günlerde iyice ateşlenen, manipülatif bir döviz hareketliliği yaşadık.  

Dürüstçe ifade edeyim, hasar da aldık. Yaralandık, ama hayattayız, ayaktayız. 
Sahip olduğumuz ümit ve azimle, düştüğümüz yerden kalkmasını da, ilerlemeye devam 
etmesini de, her zaman bildik ve yine yolumuza devam ediyoruz.  

Bugün geldiğimiz noktada, ekonomi yönetimimizin açıkladığı Yeni Ekonomi 
Programındaki hedefleri, yıl sonu itibarıyla yakalayacağımızı görebiliyoruz. Hedeflerde 
bir dengelenme olması, bazı hedeflerin bizi hoşnut edip etmemesi ayrı konu, 
yakalanması ise apayrı bir konu. Bu, çok önemli bir nokta. Zira iş dünyası olarak, bizim 
belimizi asıl büken, döviz kurunun ya da büyümenin seviyesi değil, belirsizliğidir. İş 
dünyası, önünü görmek ister. İş dünyası, huzur, güven ve pozitif istikrar ortamı ister ve 
belirsizlikten hoşlanmaz. Bu nedenle, 2018 yılının 2. yarısında belirlenen hedeflerin 
yakalanmasının verdiği güvenle, 2019 yılına giriyoruz. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Konuklar, 

Büyük bir değişimin ortasındayız ve değişimin hızı da giderek artıyor. 
Günümüzün dünyasında, savaşlar da şekil değiştiriyor.  

Sıcak savaş, soğuk savaş, vekalet savaşları derken, bugün tüm dünyanın 
gündeminde “ticaret savaşları” var.  

Oysa, ticaret bir tehdit unsuru değildir, bir silah, hiç değildir. 

Gladstone’un dediği gibi “Ticaret, ulusların zenginliğini eşitleyen bir güçtür.” 
Bu gücü kullanırken, etik kuralları hiçe sayarak, ticarette kazan kazan ilkesi yerine, 
dengeleri tek yönlü olarak bozmak, tamiri mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. 

ABD Başkanı Regan, “globalleşme” kavramını ilk ortaya attığında  üniversite 
öğrencisiydim. O yıllarda ne demek istediğini tam olarak da anlayamamıştım. Bırakın 
interneti, evimizde telefonun bile olmadığı yıllardı.  
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Bugün geldiğimiz noktada, dünyanın 2 numaralı ekonomisi, ki süratle ilk sıraya 
ilerliyor, Çin Halk Cumhuriyeti’nin siyaset kurumu Çin Komünist Partisinin Lideri, serbest 
piyasa ekonomisinin en büyük savunucusu ve halen dünyanın en büyük ekonomisinin 
sahibi ABD Başkanını “korumacılıkla” suçluyor.  

Dünya Ticaret Örgütü, ABD ve Çin’in gümrük tarifelerini karşılıklı olarak arttırması 
sebebiyle, önümüzdeki yıl küresel ticaretteki büyüme beklentisinin, %4,4 yerine %3,9 
olacağını öngörüyor. Bu da, tüm dünyanın “birlik”, “beraberlik” ve “ortak akla” ne kadar 
ihtiyacı olduğunu ortaya koyan bir başka gösterge.  

Umut ediyorum ki bu gidişat, geçmişin acı tecrübelerini tekrarlama gafletine 
düşürmeden, tıkanma ve belirsizlik dönemlerinden sonra yaşanan sıcak savaşlara yol 
açmadan, kısa sürede son bulur.  

Diğer taraftan, Dünyanın fabrikası Çin’in, geliri ve alım gücü yüksek olan Batı 
pazarına daha hızlı ulaşmak için yaptığı hamleleri, dikkatle izliyoruz. Bunların en büyüğü 
ve İngilizce’deki ifadesiyle “game changer – oyun değiştiren” hamlesi ise “Bir Kuşak, Bir 
Yol Projesi” olarak öne çıkıyor. Tabii ki, coğrafi olarak bu hat üzerinde olan ülkeler için, 
belli oranda fırsatlar da barındırıyor. 

Ülkemizin ise, Çin ve diğer Uzakdoğu ülkelerine karşı, Batı pazarındaki en büyük 
avantajı; lojistik üstünlüğü. Uzakdoğu’dan ürün teslim süresi en az 1 ay iken,  biz, 1 
haftadan kısa sürede ürünlerimizi ulaştırabiliyoruz.  

400 milyar $ dış ticaret fazlası veren Çin’in, devasa bir bütçe ayırabildiği bu 
projeyle hedefi; üretimini 1 haftada batı pazarına arz etmek.  

Bunun, Türk iş dünyası için oluşturacağı sonuçlar, bugüne kadar şikayet 
edegeldiğimiz, Çin’den yapılan ithalatımızın cari açığımıza negatif etkisinden daha 
büyük olabilir. 

Bu konu, önceliklerimiz arasında olmalı.  

Devamla, AB ile ilişkilerimiz ekseninde öne çıkan, Gümrük Birliği’nin 
modernizasyonu ve Vize Serbestisi konuları da, önemli gündem maddelerimizi 
oluşturuyor.  

Bunların, AB tarafından sürüncemede bırakılmasını, adı konmamış bir ticaret 
savaşı olarak ifade edersem, Avrupalı dostlarımız alınmasın lütfen. Bariyer, sadece yeni 
duvarlar örmekle konmuyor, duvarları kaldırmamak da, net bir bariyer koyma tavrı.  

55 yıllık AB üyelik maceramızda, bir zamanlar sokakta simit satan kardeşimize 
bile ezberletilen Maastricht Kriterleri’nin sağlanması, bugün AB üyesi 28 ülkeden kaçının 
gündeminde Türkiye’nin olduğu kadar yer tutuyor bilmiyorum. Maastricht Kriterleri’ni, 
uzun yıllar büyük oranda sağlayan bir kaç ülkeden birisi de biz olduk, ama bu kimileri 
için pek de bir anlam ifade etmiyor galiba.  
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AB’ye tam üyelik, devam eden bir süreç olarak önümüzde dururken, adımıza 
alınan kararlarda söz sahibi olamadığımız ve serbest dolaşım hakkımızın engellendiği 
duvarların bir an önce kaldırılmasını, böyle bir dönemde, hem hukuki, hem insani, hem 
de ekonomik bir acil ihtiyaç olarak görüyoruz. 

Zaten, kriterleri sağlamak da tek başına üyelik için yeterli değil. Öyle olsaydı, 
bugün Brexit’i konuşuyor olmazdık.  

Brexit, bizim için de bir diğer önemli konu. Türk İş dünyası olarak, İngiltere ile 
ticari ilişkilerimizin, arzu edilmeyen bir Brexit senaryosuna kurban gitmemesi gerektiğine 
inanıyoruz. 

Tüm bunlara baktığımızda; Ticaret Savaşları, Çin’in hamleleri, Gümrük Birliği ve 
Vize Serbestisi ile, Brexit süreçleriyle ortaya çıkacak yeni sistemde, artık oyun kurucular 
arasında olan yerimizi, daha fazla sağlamlaştırmalıyız. Bunun için, “Birlik” olma 
marifetimizle, kamu, özel sektör ve tüm paydaşlarla üzerimize düşeni yapmalıyız. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli konuklar; 

Yunus Emre’nin sözleriyle... 

“Bölüşürsek tok oluruz,  

Bölünürsek yok oluruz.”  

Birlikte ve uyum içinde “tek bir ağaç gibi hür, bir orman gibi kardeşçe” 
çalışmaya devam ediyoruz.  

Yürüdüğün yolda, önüne hiçbir engel çıkmıyorsa, zirveye asla ulaşamazsın.  

Önümüze çıkan engelleri bertaraf edip, güvenle ve kararlılıkla geleceğe 
yürüyoruz, adım adım zirveye ilerliyoruz! 

Çünkü, gelecek bizim! 

Gelecek, Türkiye’nin! 

DEİK de, tüm yönleriyle bir kültürü, alicenap Anadolu medeniyetini, Türkiye’yi 
temsil ediyor. Dünyayı, sahip olduğumuz bu incelikli kültür ve kadim medeniyetin 
güzelliklerinden mahrum edemeyiz. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Boşnak, Gürcü, Rum, 
Ermeni, Arap... Coğrafyamızın bütün çocuklarını kucaklayan şefkat dolu anamız, 
Anadolumuz gibi, biz de, dünyanın tüm renklerini, tüm kültürlerini kucaklamak, onlarla 
buluşmak, onları birbiriyle buluşturmak, ekonomik gücümüzü ve derinliğimizi artırırken, 
dünya barışına da hizmet etmek için çalışıyoruz.  
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DEİK olarak, Türkiye İş dünyasının dış dünyaya açılan penceresi ve Platformu 
olarak, bu topraklarda daha derinlere kök salarken, dallarımızla ve yapraklarımızla tüm 
dünyayı kucaklıyor, hem gücümüzü, hem de sahip olduğumuz bu kadim mirası, dünyaya 
taşıyoruz. 

DEİK, tüm dünyayla aynı dili konuşan önemli bir “küresel vatandaş” olduğu 
kadar, Türkiye’nin dünyada temsilinde daha çok sorumluluk almaya gönüllü bir “marka-
kurum” olma gayesini de sürdürüyor.  

İşte bu noktada, çalışmalarımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. 

Yılın başında, bölge bazlı üyelikten, ülke bazlı üyeliğe geçtik ve buna bağlı olarak, 
seçim sistemimizi değiştirdik.  

Faaliyetlerimize, kendisinden her türlü desteği aldığımız, ailemizden birisi olan ve 
kendi ifadesiyle “DEİK’i ikinci evi” olarak nitelendiren, Ticaret Bakanımızın belirlediği 
öncelikli Ülkelerde daha fazla yoğunlaşarak ve alanımızı biraz daha genişleterek devam 
ettik ve Burkina Faso ve Sierra Leoneyi de aramıza katarak, İş Konseyi sayımızı 
Afrika’da 44’e, Dünya Genelinde ise 145’e çıkardık.  

Söz verdiğimiz, “Ekonomik Araştırmalar Birimimizi” ve “Danışma 
Kurulumuzu” kurduk. Güncel gelişmeler ışığında ve bölge bazlı değerlendirmeler 
hazırlıyorlar.  

Kamuoyundaki algımızı tespit etmek için bir “Algı Araştırması” yaptırdık, 
sonuçlarını yorumlayarak, daha odaklı bir strateji benimsiyoruz. 

Yönetim Kurulumuzun çalışma şeklini değiştirdik. Yönetim Kurulu üyelerimiz, AB-
Brexit’ten, Bankacılık ve Finans’a kadar, farklı Çalışma Grupları altında sorumluluklar 
aldılar. 

Çalışmalarımızın etkinliğini artırmak için, üye sayımızı da artırıyoruz. İlk etapta 
hedefimiz 3.000, sonrasında da 5.000 üye.  

Bu noktada, DEİK’in ve ülkemizin ihtiyacına cevap vermek için, her ay bir ilimizde 
“DEİK ile Ticari Diplomasi Yolculuğu” adıyla toplantılar düzenleyeceğiz. Kurucu 
Kuruluşlarımızın desteği ve Ekonomi Basınından güçlü bir ekiple yapacağımız 
toplantılarımıza, İş insanlarımızı davet ediyoruz. 

2019, DEİK için daha da hareketli bir yıl olacak. Harekette bereket vardır…. Daha 
proaktif bir anlayışla, 145 iş konseyimizle, 1 yılda 1 milyon iş insanına ulaşacak yeni 
bir ticari diplomasi atağı başlattık. Hedef ülke ve bölgelerde yapacağımız faaliyetlerle, 
ülkemizin dış ticaretinin en üst seviyeye yükselmesi için çalışacağız. 

Bunların yanı sıra, 
32 yıllık geçmişimizin ustalarına vefamızı göstermek için, her yıl devam edecek 

bir “Ustalara Saygı Gecesi” programı başlatıyoruz, 



                          

 
 

 

 

6 

İş konseylerimizin başarılarını taçlandıracağımız “Ticari Diplomasi Ödülleri” 
programı başlatıyoruz,  

Ekonomimizin başarılarını ödüllendireceğimiz “DEİK Ödülleri” programımızı 
başlatıyoruz. 

Tüm bunlarla birlikte, hazırlık çalışmalarına başladığımız, Özgün, Uluslararası 
bir organizasyonu da, tamamladığımızda sizlere duyurmayı ve tüm çalışmalarımızla 
farkındalığımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Katılımcılar, 

Konuşmamın başında ifade ettiğim gibi, DEİK, Türk İş Dünyasının tüm renklerini 
içinde barındıran bir “İş Platformu.” Bu vesileyle, kurucularımızdan başlayarak, en yeni 
üyemize kadar, bu güzel aileye emek veren, destek veren herkese ve çalışma 
arkadaşlarıma teşekkür ediyor, vefat edenlere, Allah’tan (CC) rahmet diliyorum.  

Charlie Chaplin diyor ki: 

“Zaman, en iyi yazardır. Her zaman, mükemmel sonu yazar.” 

Biz de diyoruz ki; 

Gelecek bizim!  

Gelecek Türkiye’nin! 

“Birlikte, Türkiye’nin güzel geleceğine” diyerek, 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, faaliyetlerimizi maddi ve manevi 
olarak destekleyen dostlarımıza, çalışma arkadaşlarıma, tüm katılımcılara ve basın 
mensuplarına teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 

 

 

 

 


