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Sayın Müsteşarım;
Saygıdeğer Konuklar;
Sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-DEİK adına saygıyla selamlıyorum.
Türkiye’nin yurtdışındaki ‘misyon şeflerini’ bir araya getiren çatı, DTİK’in Strateji Çalışması
kapsamında İstanbul’da gerçekleştirilen Arama Konferansı’na hepiniz tekrar hoş geldiniz,
sefalar getirdiniz.
Biliyorsunuz bizler, 2014 yılında göreve geldiğimiz günden bugüne, hem DEİK’i, hem de
DEİK çatısı altında kurulmuş olan İş Konseylerimizi büyütmeye ve güçlendirmeye; böylelikle
ülkemizin dış ekonomik ilişkilerinde vizyon çizen ve öncelik belirleyen bir kurum haline
gelmesi için uğraş verdik, veriyoruz.
Hamd olsun, gayretlerimiz boşa çıkmadı.
Bugün DEİK, elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın rehberliğinde, Ekonomi Bakanlığımızın
koordinasyonunda, Kurucu Kuruluşlarının desteği ve İş Konseylerinin çalışmalarıyla çok
daha güçlü, hızlı ve donanımlı.
Bakınız, Ocak 2016 itibariyle DEİK olarak yurt dışında tam 577 etkinlik gerçekleştirmişiz.
Neredeyse her güne bir etkinlik. Hem de yurt dışında
İş Konseyi sayımızı, 135’i ikili olmak üzere tam 142’ye çıkartmışız.
Yine Ocak 2016 itibariyle 38 ülkede Sayın Cumhurbaşkanımıza eşlik etmiş; 100’ün üzerinde
ülkenin üst düzey devlet yetkilisini ülkemizde ağırlamışız.
İşte DEİK bünyesinde bu çalışmalara imza atarken, bir yandan da her zaman ‘göz
bebeğimiz’ olarak gördüğümüz DTİK’i, büyütmeye, geliştirmeye ve güçlendirmeye
çalışıyoruz.
İşte bu çerçevede başlattığımız Strateji Çalışması kapsamında, Oğuz Babüroğlu Hocamızın
da akademik desteği ile bugüne kadar 5 Bölgede, toplam 100’e yakın katılımcının iştiraki ile
Arama Konferansı gerçekleştirdik (Almanya-ABD-Hong Kong ve Türkiye). Bu Konferanslarda
başta DTİK üyelerimiz, Yönetim Kurulumuz ve işin profesyonelleri ile bir araya geldik ve
sınırların ortadan kalktığı, ülkelerin nüfusları ile olduğu kadar diasporaları ile de yarıştığı
21’inci yüzyıl dünyasında, ülkemizin diasporasına yakışır bir starteji oluşturmaya çalıştık.

Bu noktada, Arama Konferanslarımızın son durağını İstanbul’da, ana vatanda, siz değerli
katılımcılar ile gerçekleştiriyoruz.
Bu adım sonrasında Oğuz Hocamızın liderliğinde, DTİK Yönetim Kurulumuz ve profesyonel
kadromuz titiz bir çalışma daha gerçekleştirecekler ve DTİK’imizin yeni yol haritasını
çıkartacaklar.
Şimdiden emekleri için kendilerine teşekkür ediyorum.
Bu vesile ile de, son 2 yılda DTİK’in Başkanlık görevini büyük bir başarı ve özveri ile yürüten
eski Başkanımız Sayın Nail Oplak’ı da anmak istiyorum. Kendisinin Başkanlık döneminde
başlattığımız bu çalışmada, hiç şüphesiz büyük emeği ve katkısı olmuştur.
Sayın Bakan Yardımcım;
Kıymetli Katılımcılar;
Sözlerimi çok uzatmak istemiyorum.
Ancak bir noktayı vurgulamadan geçemeyeceğim:
Malumlarınız... bir hafta sonra 15 Temmuz hain darbe girişimin birinci yılını doldurmuş
olacağız.
Geçen sene ülkemiz, bir geceliğine de olsa kötü bir kabusu yaşadı.
Çok şükür bugün, vatandaşlarımızın demokrasi aşkı ve Cumhurbaşkanımızın,
Hükümetimizin, kurumlarımızın dik duruşu ile 15 Temmuz’dan çok daha iyi bir durumdayız.
Elbette bu bizler için de mücadelesi zor bir dönem oldu.
Ancak DEİK olarak, tüm İş Konseylerimiz, Kurucu Kuruluşlarımız ve Üyelerimiz ile ‘tek bir
yürek’ olduk ve bu hain, bu menfur girişime karşı durduk.
Bakınız tam bir yılda İş Konseylerimiz 99, evet tam 99 ülkeyi ziyaret ettiler ve bu hain
girişimin perde arkasını bire bir muhataplarına aktardılar.
Bunu yaparken elbette biz en çok yurtdışındaki vatandaşlarımızdan, daisporamızdan destek
aldık.
Bizler DEİK olarak çalışmalarımızı yürütürken, DTİK üyelerimiz de bizlere her dem destek
oldular. Buradan kendilerine, sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum.
İşte bizler de,
ülkemiz sınırları dışında yaşayan vatandaşlarımızı;
başarılı ve girişimci ruha sahip işadamlarımızı;
daha etkin bir şekilde temsil etmek için DTİK bünyesinde bu strateji çalışmasına giriştik.

İnanıyorum ki, çalışmamız sonunda DTİK’imiz de, aynı DEİK gibi çok daha sağlam, çok daha
sürdürülebilir ve çok daha anlamlı bir yapıya kavuşacaktır.
Geçen sene ‘Dünya Türkleri İstanbul’da Buluşuyor’ başlığı altında, 5 ayrı kıtadan, dünyanın
75 ülkesinden, 2.000’in üzerinde Türk iş insanını İstanbul’da bir araya getirmiştik.
Ve Kurultayda bir şey söylemiştik; katılanlar hatırlayacaktır...
Bizler, ‘dünyanın en etkin, en güçlü 3 diasporasından biri olmak istiyoruz’. Belki en
kalabalık değil; ama en etkililerinden biri olma hedefini taşıyoruz.
İşte bu Strateji Çalışması bu hedefe ulaşmak için sadece bir araç. Asıl gücümüz Türkiye
dışında yaşayan, üreten ve istihdam eden iş insanlarımızın azmi, heyecanı ve özverisi.
Ben özverileriniz, azminiz ve katılımınız için sizlere tekrar teşekkür ediyor; bu heyecanlı
yolculuğu bizlerle paylaştığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum.
Saygılarımla;

