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Dokuzuncu Büyükelçiler Konferansı  Konuşması  
“2023’e Doğru Mill i  Değerler ve  Küresel Hedefler”  

14 Ocak 2017, Ankara 
Ömer Cihad Vardan –  DEİK Başkanı  

 
Sayın Bakanlarım;   
Sayın Büyükelçilerim;  
Kıymetli Başkanlar ;   
DEİK’in Kıymetli  İş Konseyi Başkanları ;  
Hanımefendiler -Beyefendiler;  
 
Öncelik le sizler i şahsım ve Dış Ekonomik İ l işki ler Kurulu -DEİK adına saygıyla 
selamlıyorum. 
 
“2023’e Doğru Mill i  Değerler –  Küresel Hedefler ” başlığı alt ında toplanan 
Dokuzuncu Büyükelçi ler Konferansı’nın,  her sene olduğu gibi bu yıl da bir 
parçası olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu zu ifade ederek 
sözlerime başlamak ist iyorum.  
 
Aynı zamanda, bu imkânı bize sağladık lar ı iç in Dışişleri Bakanımız Sayın 
Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci’ye de 
teşekkür ler imi sunuyorum. 
 
Saygıdeğer Büyükelçiler;  
 
Bil indiği üzere, son 2 yıldır,  s iz k ıymet li Büyükelçi ler imizle DEİK’in İş Konseyi 
Başkanlarını bu konferans bünyesinde bir araya getirerek, birbir i ler inizi  
tanımanızı arzuladık ve bu vesileyle görev yapmakta olduğunuz ülkelerde var 
olan veya yeni oluşturulan İş Konseylerinin daha aktif  ve etkin çalışabi lmesini 
hedef ledik. Sanır ım yapılan bu etkinlik lerle, şu an art ık herkes birbir ini  tanır  
hale geldi.   
 
Ve bu yıl ,  hamdolsun bu yemekte tekrar beraber iz.  
 
Bu sene program ımızı TİM i le bir l ikte icra ediyoruz.  DEİK İş konsey 
başkanlarımızın yanı sıra, bazı İhracatçı B ir l ik ler imizin Başkanları da bugün 
bizimle beraber ler. Bi ldiğiniz üzere, TOBB, TİM, MÜSİAD ve TMB başta 
olmak üzere, bazı Odalar ve İhracatçı  Bir l ik leri  i le b ir  takım  s ivi l  toplum 
kuruluşlar ı,  DEİK’in kurucuları statüsünde. İşte onlar la beraber bugün sizler i 
ağır lamaya çalışacağız.  
 
Programda benim bu açış konuşmamın ardından, DEİK Başkan 
Yardımcılar ımız ve aynı zamanda kendi kurumlarının başka n veya vekil ler i de 
söz alacaklar.   
 
Bu vesi leyle, daim destekleri iç in tüm Kurucu Kuruluşlar ımıza huzur lar ınızda 
teşekkürlerimi arz ediyorum.   
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Saygıdeğer Büyükelçiler;  
 
Hatır lanacağı üzere,  geçen sene size, yine bu otelde yaptığımız toplant ıda,  
DEİK’ in  altyapı çalışmalarından bahsetmişt ik.  
 
Bu bağlamda,  tam 3 hafta önce, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşr if ler iyle  
gerçekleşt irdiğimiz  DEİK’in 30. Olağan Genel Kurulu’nda DEİK’i  yarınlara 
taşıyacak yeni kurumsal k imliğimizi ve şu an görmekte olduğunuz yeni 
logomuzu kamuoyu i le paylaşarak altyapı çalışmalarını ş imdil ik tamamlamış 
bulunuyoruz.  
 
Ve bugün geldiğimiz nokta it ibariyle ,   

-  s tratej is ini belir lemiş,  

-  yapılanmasını tamamlamış,  

-  kurumsal k imliğini yeni lemiş bir DEİK olarak sizler in huzurlar ındayız ve 
sizler le hep bir l ikte ,  kıymet li  tecrübeler inizle  ‘dış ekonomik il işkilerde 
geleceği şekillendirmeye hazırız ’ .  

 
DEİK olarak önümüzdeki yıl lara yönel ik hedef imiz; ülke vizyonumuz 
doğrultusunda, dış ekonomik il işkilerde  

-  bilgi üreten,  

-  politika belirleyen  ve 

-  aksiyon alan bir kurum olmak.   

-  Network’ü  sağlam ve   

-  daima danışılan bir merkez  hal ine  gelebi lmek.  

-  Ana iskelet imizi oluşturan ‘ İş Konseyleri’  konseptini,  küresel t icaret  
sisteminin bi lgi dağarcığına eklemek ve dünya genel inde bi l inir  hale 
getirmek. 

 
Bu bağlamda, dünyanın neresinde, hangi ülkesinde Büyükelçil iğ imiz varsa,  
sizler varsanız, orada İş Konseyimizin de olmasını  ist iyor ve bu yönde 
çalışıyoruz. Bu şekilde dünyanın hemen her ülkesiyle t icaret ve yat ır ım 
il işk i ler ini tesis etmeye gayret ediyoruz. Şu an iş konseyi sayımız 134, bunun 
da 127’si ülke bazında.  
 
Saygıdeğer Büyükelçiler;  
 
Geçtiğimiz bir yıl l ık süreçte, ülkemizde ve yakın coğrafyamızda yaşanan tüm 
olumsuzluklara rağmen ,  DEİK olarak ç ıtayı çok daha yukarıya taşımaya 
çalışt ık.   
 
Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanlarımız ,  Ekonomi Bakanlarımız, Dışişleri  
Bakanımız, AB Bakanımız la onlarca gezi ve etkinlik düzenledik . B in lerce iş 
insanının kat ıldığı yüzlerce iş forumu, seminer, B2B vb. etkinlik ler organize 
ett ik, ik i yüze yakın  yabancı misyon  üst düzey temsilciyi ülkemizde ağır ladık.  
 
Bir leşmiş Mil let ler İnsani Zirvesinde; “Humanity is Our First Business” 
başlığıyla BM ve Dışiş lerimizle ortak bir deklarasyon yayınladık.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Antalya’da gerçekleşen En Az Gelişmiş Ülkeler Z irvesinde, sadece 
ekonomiye, t icarete ve yat ır ımlara dair değil;  aynı zamanda insani yardıma, 
sürdürülebi l ir  kalk ınmaya ve küresel büyüme gündemine i l işkin görüşler imizi  
ortaya koyduk.   
 
Mart ayında ‘Dünya Türk Gir iş imci ler Kurultayı’nı düzenledik; sizlerin de 
görev yaptığı birçok  ülkeden, 2.500’ün üzer indeki Türk gir işimcisini  
İstanbul’da ağır ladık.  

 
Kasım ayında ise Ekonomi Bakanlığımızın öncülüğünde, ‘Türkiye -Afr ika 
Ekonomi ve İş Forumu’nu düzenleyerek; 3.500’ün üzer inde Türk ve Afr ikalı iş 
insanı arasında yeni bağlar kurduk.  
 
Ve bütün bunları,  Sayın Büyükelçiler imiz, ülkemizin iç ve dış saldır ılara 
maruz kaldığı bir or tamda ,  son bir yılda  yaptık. Kısacası size geçen yılki 
konferansta anlatmaya çalışt ığımız daha dinamik ,  daha çevik  ve daha hızlı  
DEİK ,  her ne koşulda olursa olsun ,  durmadan çalışmaya devam e t t i ,  ediyor.  
 
Bi lhassa 15 Temmuz hain darbe gir iş imi sonrasında i lan ett iğ imiz seferberl ik 
kapsamında ,  sizler in birçoğunuzun da yakından takip ett iğiniz üzere, iş 
konseyler imizin bulunduğu ülkeler in tamamına gitme p rojemiz kapsamında 
yaklaşık 150 günde toplam 75 ülkeye ziyaret gerçekleşt irdik.  
 
Oradaki muhataplarımıza, medyaya, siyaset dünyasına, düşünce 
kuruluşlar ına Türkiye’yi,  iş dünyasını,  işler in nasıl  git t iğ ini  ve en önemlis i  
Türkiye’nin maruz kaldığı hain darbe gir işimi  i le müsebbiplerini anlatmaya 
çalışt ık ve bu çalışma devam ediyor.  

 
Bundan sonra da temennimiz; daha iyi ve etkil i  h izmet üretmek ve iş  
planlarımızı icra edebi lmek için kurumsal ekosistemimizin en değerl i  yapıtaşı  
olan siz yurtdışı temsilcilerimizle işbirliğimizi güçlendirmek, 
derinleştirmek ve sağlamlaştırmak .   
 
İşte bu buluşmalar, siz değer li Büyükelçi ler imizi,  İş Konseyi Başkanlarımızla 
bir araya getirmek ve ortak gündemleri  masaya yat ır ıp,  derinlemesine ele 
almak iç in bizlere bulunmaz bir f ırsat sunmakta.  
 
Ümit ediyoruz ki,  yıl ın hemen başında yakaladığımız bu f ırsat ı,  s istemli  ve 
devamlı bir şeki lde yıl boyunca devam ett irebi l ir iz.  
 
Saygıdeğer Büyükelçiler;  
 

-  Bölgemizde yaşanan  ve gün geçtikçe daha yakıcı bir hal alan ateş 
çemberi;   

-  Avrupa Bir l iğ i ’n in ekonomik ve siyasi kr izler i;  
-  ABD’de seçimler sonrası oluşan f lu tablo;  
-  Suriye’de yaşanan iç savaş ve bu savaş tan kaynaklanan mülteci 

sorunu;  
-  Irak ’ ta yaşanan siyasi bel irsizl ik ler;  

 
 



 

 

 
 
 
 

-  Dünyanın genel inde artan küresel terör tehdidi  dünya siyasi ik l imi 
açısından çok önemli ve krit ik zamanlardan geçt iğimizi bizlere 
gösteriyor.  

 
Ekonomik açıdan bakıldığında ise:  
 

-  Emtia f iyat lar ındaki hareketl i l ik ;  
-  Küresel t icaretteki dengesizl ik ler;  
-  TTIP sürecindeki olası aksama, diğer yandan da Bir l ik ler in ve ülkeler in 

STA ’ lar aracıl ığ ıyla küresel ekonomik düzenin kurallar ını ters -yüz etme 
gir işimler i ;  

-  Düşük büyüme oranları ve hızla düşen verimli l ik,  önümüzdeki günlerde 
baş etmemiz gereken r iskler olarak önümüzde duruyor.  

 
İşte bu dolambaçlı  ve engebel i süreçte,  bizler de DEİK ai lesi olarak , 
ülkemizin dış ekonomik i l işki ler ini şekil lendirmeye, ‘ İş Diplomasisi’nin 
gereği,  bilgi odaklı etkil i  çalışmalarımızla devam ediyoruz.  
 
Bu vesi leyle, sözler imin sonunda,  çalışma yemeğimize katıl ımınızdan dolayı;  
Saygıdeğer Bakanlarım, başta sizler olmak üzere, Kıymetl i Büyükelçiler imize,  
Bürokrat lar ımıza, İş Konseyi Başkanlarımıza tekrar teşekkür ediyor ,  
toplant ımızın  hayır l ı olmasını di l iyorum. 
 
Saygılar ımla,  
 
 


