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Dışişleri Bakanımız Sn. Mevlüt Çavuşoğlu’nun Katılımıyla TAİK 

Yürütme Kurulu Toplantısı 

4 Haziran 2021, 10.00 

 

 
Dışişleri Bakanımız Sn. Mevlüt Çavuşoğlu, 
 
Washington Büyükelçimiz Sn. Murat Mercan, 
 
TAİK Yürütme Kurulu Üyeleri, 
 
TAİK Eyalet Komite Başkanları, 

 
Değerli Katılımcılar, 

 

Teşekkür ederim Mehmet Ali Bey. 

Öncelikle sağlıklı günler diliyor, sizleri şahsım ve DEİK ailesi adına 

saygıyla selamlıyorum. 

 DEİK ailemizin ilk konseyi Türkiye-ABD İş Konseyimiz TAİK’in 

Yürütme Kurulu Toplantısı’na teşrifleri için, Dışişleri Bakanımız Sn. Mevlüt 

Çavuşoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünkü birlikteliğiniz bizler için 

çok anlamlı. 

 İzninizle kısaca DEİK ve TAİK çalışmalarımızdan bahsedeceğim. 

Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, 36 

yıldır, tüm dünyaya yayılmış 146 İş Konseyiyle, çalışmalarını gönüllülük 
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esasıyla sürdüren, bir iş platformu. Faaliyetlerimizi ülkeler arası yatırım ve 

ticareti artırmak için “ticari diplomasi” anlayışıyla sürdürüyoruz.  

1985 yılında kurulan Türkiye-ABD İş Konseyimiz (TAİK) de, bugün 

Mehmet Ali Yalçındağ’ın başkanlığında faaliyetlerine, karşı kanadı U.S.-

Turkey Business Council ile, iki ülke arasında ticaret ve yatırımları artırmak 

amacıyla devam ediyor. 

Geçtiğimiz Çarşamba günü TAİK ve AmCham (Amerikan Şirketler 

Derneği), 14 Haziran’da Brüksel’de yapılacak olan NATO toplantısı 

öncesinde Türkiye Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve ABD 

Başkanı Joe Biden’a bir mektup ilettiler ve iki ülke arasındaki ekonomik ve 

ticari ilişkilerin ileriye taşınması çağrısını yinelediler. Bunun son dönemde 

ABD ile olan ekonomik ilişkilerimizde atılan en önemli bir adımlardan biri 

olduğunu düşünüyorum. 

Devamla, TAİK ile bu yıl içerisinde, ABD Eyalet Tabanlı İletişim ve 

T100 Projesi’ni gerçekleştirmeyi planlıyoruz.  

Amerika’da eyalet tabanlı iletişim için, ABD'deki Türk şirketleri ve 

Türkiye'ye yatırım yapan ABD şirketlerinin listelerini oluşturarak, Kongre 

üyelerinin eyalet ve seçim bölgeleri ile eşleştirdik.  

TAİK Türkiye algısını geliştirmek için, ABD’de 100 kanaat önderi ve 

karar verici kişiyi de Türkiye dostu yapmayı hedefliyor ki, bunu çok önemli 

görüyoruz. 

Bir diğer önemli çalışmamız ise, TAİK ve BCG iş birliğinde 100 milyar 

$ ticaret hedefine ilişkin hazırlamış olduğumuz raporumuz. Henüz Covid-19 

salgınıyla tanışmamışken başladığımız kapsamlı raporumuzu, bu bağlamda 

yeniden şekillendirdik. 
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DEİK ailemizin önemli bir parçası da, Özel Amaçlı İş Konseylerimiz 

arasında yer alan, onun da başkanlığını yürüttüğüm Dünya-Türk İş 

Konseyimiz DTİK… DTİK olarak; Afrika ve Ortadoğu-Körfez, Amerika, 

Avrupa, Avrasya, Asya-Pasifik ve Balkanlar olmak üzere 6 Bölge 

Komitemizle faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 

Bu yıl itibariyle, kılcal damarlara daha iyi nüfuz edebilmek adına, 

diasporamızın yaşadığı her şehirdeki iş insanlarımız ve Türk 

derneklerinden oluşan DTİK Ülke Temsilciler Kurulu sistemimizi 

oluşturuyoruz. Bu sistem vasıtasıyla, tüm dünyayı kapsayan bir ağ 

oluşturmayı hedefliyoruz. Tabii en aktif olmamız gerektiğine inandığımız yer 

ABD. Bir gün her eyalette ve her seçim bölgesinde organize olabilecek bir 

yapı inşa ediyoruz. 

Konseyimiz, kurulduğu günden bu yana, diasporamız vasıtasıyla, yurt 

dışında ülkemiz adına lobi faaliyetleri yürüterek, hem kendilerinin, hem de 

ülkemizin güçlü imajına katkı sağlamayı ve Türk diasporasının ekonomik 

varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. 

Biliyorsunuz, Amerika’da lobi faaliyetlerinin yasal olarak düzenlendiği 

ve sistemin bunlar üzerinden işlediği bir yapı var. Bu sebeple Amerika 

özelinde, üyeleri ABD vatandaşı olan DTİK üyeleri aracılığıyla lobicilik 

faaliyetleri yapmaya gayret ediyoruz. 

Ayrıca ülkedeki dost diasporalarla da angajman faaliyetleri 

düzenliyoruz. Birkaç örnek vereyim. Bu yıl United States Institute of Peace-

USİP’in iftar yemeğine sponsor olarak, yemekteki her kesimden kişiye; hem 

diasporamızın hem de DEİK’in sesini duyurma fırsatı bulduk. ABD’deki 

Pakistanlı ve Libyalı doktorlarla Tıbbi Bakım ve Ekipmanlarla ilgili bir 
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Webinar düzenledik. Ayrıca, ABD’deki Azerbaycan Türkü iş insanlarıyla da 

ortak ticaret ekinlikleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 

Sayın Bakanım, 

Sözlerime son vermeden Covid-19’le ilgili bazı değerlendirmelere 

değinmek istiyorum. Sağlık boyutundan söz etmeyeceğim ama hayatımıza 

getirdiği yenilikler ya da riskler konusu, bence her toplantıda dile getirilmesi 

gereken kavramlardan.  

Öncelikle, bu salgının fiziki hareketliliği kısıtlamasının, dijital ve yapay 

zeka dönemine geçişi hızlandırdığını görüyoruz. Bu geçiş sürecinde gerekli 

adımları zamanında atamazsak, bunu başarabilen ülkelerle aradaki açığın 

artması gibi bir riskle karşı karşıyayız. 

İkinci bir konu globalleşme mi, yerelleşme mi konusu. Galiba Covid-

19 süreci bize glokalleşmeyi, yani globalleşme ve yerelleşmenin bir 

karışımının olacağı bir dünya sunuyor.  

Bunların yanı sıra, tedarik zinciri, kaynak çeşitliliği, kullanıcıya yakın 

olma ve ulaşılabilirlik kavramlarının önem kazandığını görüyoruz. 

Zannederim bunlar yeni dönemde hepimizin üzerinde 

parametreleriyle birlikte çalışmamız gereken alanlardır. 

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un da ifade ettiği gibi, bu dünyada iz 

bırakanlar, ömür boyu gayret edenler… Daima gayret içinde olup, büyük 

izler bırakabilmek dileğiyle, başta Dışişleri Bakanımız Sn. Mevlüt 

Çavuşoğlu olmak üzere TAİK Yönetim Kurulu Üyelerine, Eyalet 

Başkanlarına ve katılan herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.  

Nail OLPAK 
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DEİK Başkanı 

 


