
 

 

                                                                                                                                       20 Haziran 2017 
                                                                                                                                     İstanbul 

 

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU İFTAR DAVETİ 

‘Paylaşmak Önemsemektir’ 

Ömer Cihad Vardan – DEİK Başkanı 

 

Sayın Bakanım; Sayın Vekillerim; 

Saygıdeğer Büyükelçiler - Başkonsoloslar; 

Kurumlarımızın Değerli Başkanları; 

Çok kıymetli DEİK Ailesi;  

Basınımızın Değerli Temsilcileri; 

Saygıdeğer Misafirlerimiz; 

Hanımefendiler - Beyefendiler;  

 

Öncelikle sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK adına saygıyla selamlıyorum.  

 

Bugün, hep birlikte yıllardır omuz omuza çalıştığımız ve eko sistemimizi oluşturan tüm 

paydaşlarımız ile bu güzel, mübarek gecede bir araya gelmeyi ve soframızı paylaşmayı arzu 

ettik.  

 

Çünkü bize göre ‘paylaşmak, önemsemektir’.  

 

Ülkemizin dış ekonomik ilişkilerini tesis ederken, devamlı dile getirmeye çalıştığımız, “kazan-

kazan-kazan” prensibinin temelinde olduğu gibi, hepimiz için en ulvi yolun “paylaşmak” 

olduğunu düşünüyoruz.  

 

Amacımız; bu güzel prensibi, bu mübarek gecede bir kez daha hatırlara getirmek, 

perçinlemek. 

 

Kıymetli Bakanımız da aynı düşüncelerle, bu akşamki programımızda bizleri yalnız 

bırakmadılar. Hem kendilerine, hem de siz değerli dostlarımıza, davetimize icabet ederek, 

soframızı bizlerle paylaşma nezaketinde bulunduğunuz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum.  

 

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz...  

 

 



 

 

 

 

Sayın Bakanım; Kıymetli Hazirun; 

 

Artık hepinizin malumu...  

 

1986 yılında kurulmuş olan DEİK, tam 31 yıldır ülkemizin dış ekonomik ilişkilerinde vizyon 

çizen, ufuk açan ve bu alanda faaliyetleri ve oluşum şekliyle yegane gönüllü iş dünyası 

teşkilatı.  

 

Biz hepimiz, tüm DEİK mensupları olarak, yönetimimiz, iş konseylerimiz ve kıymetli 

çalışanlarımızla birlikte, bilhassa 2014 yılında yapılan değişiklik sonrası, yorulmak bilmeden 

misyonumuzun bize yüklediği sorumlulukla ülkemize değer katmaya çalışıyoruz.  

 

Hamdolsun, bu kapsamda, sadece son 1,5 yılda, bugün itibariyle, dile kolay 2.359 adet 

etkinlik düzenledik. Tam 2.359 etkinlik ve bunun 577’si yurt dışında gerçekleşti. Bir başka 

deyişle, yer küreyi adım adım gezdik; gezmeye de devam ediyoruz. 

 

Bu şekilde, ülkemizin 2023 Vizyonu rehberliğinde, DEİK çalışmalarını çeşitlendiriyor, İş 

Konseylerini de güçlendiriyoruz.  

 

Ekonomi Bakanlığımızla koordinasyon halinde, Kurucu Kuruluşlarımızın desteği; üyelerimizin 

ve çalışanlarımızın katkılarıyla da günden güne büyüyoruz. 

 

Peki ama; bütün bunları nasıl bir dünyada yapıyoruz? 

 

Elbette ki, sürekli değişen bir dünyada…. 

 

Evet, dünya değişiyor… Hem de büyük bir hızla değişiyor... 

 

Hatta küresel ekonominin ve ticaretin kuralları da adeta her gün yeniden yazılıyor. 

 

İşte böylesi bir ortamda, ülkemiz gibi bizler de, sürekli vizyonunu tazeleyen bir kurum 

olmak durumundayız. 

 

Sadece aksiyon alan değil; aynı zamanda politika ve öncelik belirleyen, bilgi üreten bir 

kimlik kazanmalıyız.  



 

 

 

 

Sayın Bakanım;  

Saygıdeğer Misafirler; 

 

Son yıllarda inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen; 2008 sonrasında yaralarını sarmakta zorlanan 

dünya ekonomisi, nihayet yıllar sonra belirgin bir toparlanmanın evresinde.  

 

Piyasalarda da olumlu hava, gün geçtikçe kendisini hissettiriyor.  

 

İlgili kurumlar küresel büyümenin devam edeceğini ve dünya ticaretinde itidalli bir 

toparlanmanın gerçekleşeceğini işaret ediyor. 

 

Diğer tarafta ise, artan korumacılık eğilimleri, hala uluslararası ticaretin önündeki tehditlerin 

başında geliyor ve bizleri endişelendiriyor. 

 

Bakınız; Avrupa Komisyonu’nun Haziran 2016 tarihli raporuna göre, Haziran 2014 - Aralık 

2015 tarihleri arasında uluslararası ticarete yönelik 200’ün üzerinde korumacı yeni 

tedbir alınmış.  

 

Dünya Ticaret Örgütü tarafından açıklanan güncel bir diğer rapora göre ise 2015 ve 2016 

Ekim ayları arasında her ay ortalama 15 yeni korumacı tedbir, küresel piyasalarda geçerli 

hale gelmiş. 

 

Dolayısıyla sayısı 2.200’ü aşkın önlem, bugün halen dağ gibi önümüzde duruyor.  

 

İşte bu bağlamda, 2016 yılı sonunda Çin’de yapılan G20 Zirvesi’nde de mutabık kalındığı 

üzere, korumacılık duvarlarını alçaltmak ve hatta yok etmek için hepimizin gayret göstermesi 

şart.  

 

Nitekim küresel ticaret en zor günlerini geride bırakmaya çabalarken, onu bir de korumacı 

söylemlerle ve icraatlerle hırpalamamak gerekiyor.  

 

Unutmayalım ki; karmaşık üretim zincirleriyle entegre olmuş dünya ekonomisine dayatılacak 

bir korumacılık furyası, çarpan etkileriyle şüphesiz olumsuz sonuçlar doğuracaktır.  

 

 



 

 

 

 

Buna mukabil, tohumları 2004 yılında atılan ve Şubat 2017’de neticelendirilen Ticaretin 

Kolaylaştırılması Anlaşması’nın ise, küresel ticareti destekleyici uygulamalara imza atmasını 

ümit ediyoruz. 

 

Kıymetli Misafirler; 

 

Elbette küresel ekonomiyi, siyasetten ayrı düşünmemize imkan yok.  

 

Ekonomik veriler küresel çapta bir toparlanmaya işaret ederken, yaşanan siyasi gelişmeler 

ise kaygıları giderek artırıyor.  

 

Bu doğrultuda hemen yanı başımıza bakacak olursak; ülkemizin tam ortasında bulunduğu 

ateş çemberi, bir türlü daralmıyor, hatta ne yazık ki giderek büyüyor ve daha yakıcı bir hale 

geliyor.  

 

Bakınız, Suriye’deki kıyım, 6 yılı aşkın bir zamandır devam ediyor.  

 

Irak.. başka bir kanayan yara...  

 

Avrupa… şiddeti ve yoğunluğu giderek artan bir terör sarmalı içerisinde.  

 

Öte yandan mülteci krizine de bir türlü kalıcı çözüm bulunamazken, Birleşik Krallığın AB’den 

ayrılma kararı, aşırı sağın hızla güç kazanması ve artan İslam karşıtlığı AB’nin geleceğine 

yönelik soru işaretlerini de artırıyor.  

 

Libya... Afganistan... Ukrayna... Mısır... hala çalkantılara maruz kalırken, bunlar yetmezmiş 

gibi bir de Körfez’de yaşanan kriz, Ortadoğu’daki belirsizliğin ve istikrarsızlığın artmasına 

sebep oluyor. 

 

Ne üzücü ki, sanatla, ilimle, felsefeyle, barış ve kardeşlikle ve hatta bu gece olduğu gibi 

“paylaşmayla” çağlara ismini yazdıran Müslüman dünyası, bugün kaosla, savaşlarla 

ve tartışmalarla anılıyor.  

 

İşte bu çemberin en ortasında Türkiye, içeride ve dışarıda bütün bu sorunlarla mücadelesini 

sürdürürken, gözünü de 2023 Vizyonu’ndan asla ayırmıyor.  



 

 

 

 

Malumunuz, geçen hafta Türkiye ekonomisinin 2017 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları 

açıklandı.  

 

Hamdolsun; yaşanan tüm bu menfi gelişmelere rağmen, açıklanan rakamlar, ekonomimiz 

adına umut dolu bir tabloyu müjdeliyor.  

 

Zira memnuniyetle gördük ki; ekonomimiz, bu yılın ilk çeyreğinde hem güçlenmiş, hem 

de iç ve dış talep anlamında dengelenmiş bir büyüme performansı sergilemeyi başardı. 

 

Bu dönemde beklentileri de aşan %5’lik güçlü büyümeyle Türkiye ekonomisi, hem 

geride bıraktığı yavaş tempoya, hem de dünya çapındaki genel gidişata meydan 

okuyan bir gelişime imza attı.  

 

Ancak, bu bizim için elbette yeterli değil!  

 

Zira hedefimizdeki yüksek gelirli ülke statüsüne hızla varabilmek için, önümüzdeki dönemde 

değil beş, yedinci viteste; hem de “istikrarlı” bir seyirle ilerlemekten başka çaremiz 

yok.  

 

Ve bizler de bu yoldaki kritik rolümüzün bilincindeyiz. 

 

Bu bağlamda, Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği 2023 Vizyonu’na daha da yaklaşmak 

için çalışmaya, koşmaya ve dış ekonomik ilişkilerimizi derinleştirmeye devam edeceğiz.  

 

Bu yolda, siz kıymetli dostlarımızla el ele, omuz omuza paylaşarak ilerlemeyi ve 

‘yükselmeyi’ arzu ediyoruz.  

 

Ve tam bu noktada, Türkiye’nin stratejik konumunu bir kez daha vurgulamakta yarar 

görüyorum.  

 

Zira malumunuz, dünya ekonomisinin ağırlık merkezi, özellikle milenyumun girişiyle birlikte 

hızla ve yeniden doğuya kaymaya başladı.  

 

İşte şimdi bu yönelim kapsamında, içinde Türkiye’nin de yer aldığı, Tek Yol-Tek Kuşak 

projesini konuşuyoruz.  



 

 

 

 

Ayrıca ülkemizin enerjide bir köprü olması potansiyelini tartışıyoruz. 

 

Türkiye, gerek Doğu-Batı arasındaki merkezi konumu, gerekse güçlü altyapısı ve çeşitlenmiş 

ekonomisiyle bu denklemde, kritik bir ekonomik aktör ve üs olarak yer alıyor.  

 

Dileğimiz, sahip olduğumuz bu avantajlardan, siz dostlarımızla ve paydaşlarımızla birlikte 

faydalanarak yeni kazan-kazan-kazan hikayeleri yazabilmek. 

 

Saygıdeğer Konuklar;  

 

Biz hepimiz, dünya konjonktüründeki bu gelişmelere odaklanmışken, maalesef birileri, 

bundan 1 yıl kadar önce 15 Temmuz 2016’da ülkemizde bir hain darbe girişimi gerçekleştirdi.  

 

Bu menfur olayın sene-i devresinde, geleceğimizi mahvetmeye yönelik yapılan bu girişimi bir 

kez daha şiddetle kınıyor; yaşamını yitiren tüm şehitlerimizi bu mübarek ayda şükranla ve 

rahmetle anıyorum.  

 

Öte yandan DEİK olarak bizlerin de, geçen bir yıllık dönemde tek yürek, tek vücut 

olduğumuzu ve önemli bir çalışmaya imza attığımızı, bu noktada belirtmek isterim.  

 

Öyle ki, darbe girişiminden hemen sonra İş Konseylerimizle birlikte bir ekonomik 

seferberlik başlatma kararı aldık.  

 

Tüm İş Konseylerimizden sorumlu oldukları ülkelere bizatihi gitmelerini, 15 Temmuz’da 

yaşananları muhataplarına anlatmalarını istedik.  

 

Onlardan, Türkiye gerçeğini yansıtan ‘Business as usual’, ‘İşler olması gerektiği gibi 

devam ediyor’ mesajını, dünyanın dört bir yanında yaymalarını talep ettik.  

 

Ve şimdi şunu söylemekten büyük bir gurur ve memnuniyet duyuyorum ki; bu seferberlik 

ilanımızın üzerinden daha bir yıl bile geçmemişken,  

 

İş Konseylerimiz tam 99 ülkeye ziyaret gerçekleştirdiler.  

 

 



 

 

 

 

Bununla beraber  bu çalışmamız henüz bitmedi, devam ediyor. Ve kısmet olursa, Sayın 

Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleşecek bir etkinlikle, bu çalışmamızı ve 

meyvelerini sizlerle ve kamuoyuyla çok yakında paylaşacağız.  

 

Sonrasında da, kalan ülkeleri de ziyaret edecek ve Seferberliğimizi inşallah tamamlayacağız.  

 

Bugün aramızda bulunan siz yabancı dostlarımızdan istirhamımız ise, Türkiye’nin çarpıtılmış 

haberlerle kaybolan gerçek hikâyesini, ülkelerinize ve dostlarınıza taşımanız. 

 

Zira sizler, bizlerin içinden geçtiği zor dönemi ve buna rağmen sergilediğimiz dayanıklılığı 

bizzat müşahede ve tecrübe ettiniz, hatta hala etmektesiniz.  

 

Dolayısıyla bu yöndeki destekleriniz için hepinize şimdiden teşekkürlerimizi arz ediyorum. 

 

Sayın Bakanım, 

Saygıdeğer Konuklar;  

 

Sözlerime son verirken, bugün burada bir araya geldiğimiz iftar sofrasının, Müslümanların 

‘paylaşmanın önemini’ hatırladıkları çok anlamlı bir gelenek olduğunu vurgulamak 

istiyorum.  

 

Biz biliyoruz ki; 

 

Ramazan ayı, bereket ayıdır... 

 

Ramazan ayı, hoşgörü ayıdır... 

 

Ramazan ayı, toplumun farklı kesimlerinin birbirini anlama, kucaklama ayıdır... 

 

Ve Ramazan ayı, paylaşma ayıdır. 

 

Çünkü ‘paylaşmak önemsemektir’. 

 

Ve nasıl burada, Türkiye’nin gücüne inanan siz kıymetli dostlarımızla soframızı 

paylaşıyorsak, aynı şekilde, ortak bir geleceği paylaşma ve nice iftar sofralarında bir  



 

 

 

 

araya gelme temennimizi bir kez daha ifade ediyor; daha nice Ramazanlara ve bayramlara 

sağlıkla ve huzurla ulaşabilmeyi Allah’tan niyaz ediyorum.  

 

Kıymetli dostlarımız; masalarınızda bulunan, sizler için hazırladığımız diş kiralarınızı lütfen 

almayı unutmayınız.  

 

Bilmeyenler için ifade edeyim; geçmişten bizlere yadigâr güzel bir gelenek olan diş kirası, 

Osmanlı döneminde verilen davetlerde, misafirlerin o gece zahmet edip gelerek, hane 

sahibinin sevap kazanmasına vesile olduğu için, ev sahibi tarafından kendilerine takdim 

edilen ufak hediye anlamına gelir.  

 

Afiyet olsun…  

 


