
 

 

DEİK 35. Mali Genel Kurulu, 2. Ustalara Saygı Ödül Töreni ve 

Yeni Merkez Açılışı 

27 Mayıs 2022, DEİK 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, 

İş ve Siyaset Dünyamızın Değerli temsilcileri, 

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimiz, 

İş Konseyi Başkanlarımız, Değerli Basın Mensupları, 

  

’’35. Mali Genel Kurulumuz’’, “Ustalara Saygı Ödüllerimiz” ve 

‘’Yeni Merkezimizin Açılışı’’ için birlikte olduğumuz DEİK Ailemizin bu 

özel gününde; hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz, şeref 

verdiniz... 

Bugün, 27 Mayıs Darbesi’nin 62. yıldönümü. Bu vesileyle, tüm 

demokrasi şehitlerimizi, merhum Başbakan Adnan Menderes ve 

arkadaşlarını rahmetle anıyorum. 

Devamla, Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını diliyor, 

delegelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. 

Vefamızın vazgeçilmez bir ifadesi olarak, DEİK ailemize kurulduğu 

günden bugüne kadar, emek ve destek veren herkese teşekkür ediyor, 

vefat edenlere, Allah’tan rahmet diliyorum. 



 

 

Bugün, sizleri “burada”, kendi evimizde ağırlamanın mutluluğunu 

yaşıyoruz.  

Kendimize ait bir yer satın almak 3 yıl önce gündemimizdeydi. Maddi 

kaynağımız da vardı, ama o zaman kısmet olmadı. Nihayet Eylül ayında, 

üyelerimizin aidat ve desteklerinden oluşan kendi bütçemizle, 

kuruluşundan 37 yıl sonra, kendimize ait merkezimizi satın alarak geçen 

ay taşındık ve içinde bulunduğumuz binaya yerleştik. 

Şöyle bir hatırlayalım. 

DEİK yolculuğumuz, 37 yıl önce, bir ofisin küçük bir odasında 

başladı. Sonrasında, Odakule TOBB ofisinde çalışmalarımızı sürdürdük. 

En son, Levent’te bir plazada, kiralık güzel bir mekandaydık. 

Ülkemizin dış ekonomik ilişkilerine oradan destek verdik. Binlerce iş 

forumu ve toplantıyı organize ederek, onbinlerce iş insanını dünyaya 

taşıdık. Akademik çalışmalarımızdan, network çalışmalarımıza kadar tüm 

etkinliklerimizi, Levent’ten şekillendirdik. 

Ve şimdi, binlerce anıyı biriktirdiğimiz o mekana veda ederek, kendi 

mülkümüz olan yeni mekanımızda yolumuza devam ediyoruz. 

İzninizle, mekanımızın özelliklerine de çok kısa değineyim. 

Yeni merkezimiz, İstanbul’un prestijli mekanları arasında olan bu 

binanın 21 ve 22. katlarını içine alıyor.  

Levent’teki 2.200 m2’lik kiralık yerdeki merkezimizi, hem kendi 

mülküne sahip olmak anlamında, hem de fiziki anlamda %60 büyüttük. 

3520 m2’lik yeni merkezimizde, 27 çalışma bölümü ve 9 toplantı odası var. 



 

 

Bu salona bitişik Fuayesiyle, modüler sistemli 4 toplantı odasının 

birleştirilerek, bugünkü gibi büyük etkinliklere ev sahipliği yapacak büyük 

toplantı odası haline gelmesiyle, önemli bir imkana sahip olduk. 

Ciddi bir kiradan ve genel giderden de kurtulduğumuz ve 100 araçlık 

otopark hakkı da elde ettiğimiz yeni merkezimizde, faaliyetlerimizin 

%80’ini gerçekleştirebilecek olmamız, hem lojistik avantajı, hem de 

maliyetini üyelerimizden aldığımız faaliyetlerin giderlerinin azaltılacak 

olmasıyla, çok önemli bir kazanım oldu. 

Biraz etimolojiyle, kelimelerin kökenleriyle yaklaşımda bulunursam: 

“Mekan’’, “kevn” yani “olmak” kökünden türeyen bir kelimedir. Her 

ne kadar “oturulan yer”, anlamına gelse de “bulunulan çevre, dünya ve 

kainat” anlamlarını içerdiği için, mekana “var olmak” da denebilir. Mekanı 

tanırsak insanı da tanımış oluruz, insana bakarak yaşadığı mekanı tahmin 

edebiliriz. 

Mekan, yalnızca insanların hayatlarını düzenleyen fonksiyonel bir 

yapı yığını değil, içinde yaşadıkça ruhu olan bir yapıdır. Mekanın insana 

tesir ettiği gibi, insanın da mekana tesir ettiği söylenir. 

Buradaki atmosferle, pozitif ve azimli DEİK ailemizin enerjisi daha 

fazla birleşecek, Türkiye’nin küresel ufku olarak, daha aktif bir şekilde 

‘’burada’’ yolumuza devam edeceğiz. 

Onun için, İş Konseylerimizle yenilenmek, yeni bir ruh ile daha 

verimli olabilmek ve işlerimizi, temsiliyeti daha yüksek bir ortamda 

gerçekleştirebilmek adına, ‘’buradayız’’ diyoruz.  



 

 

Daha kullanışlı alanlarıyla İş Konseylerimizin kendilerini evlerinde 

gibi hissedecekleri yeni merkezimizde, ticari diplomasi faaliyetlerimizi 

daha güçlü bir şekilde gerçekleştirmek için ‘’buradayız’’ diyor ve onur 

duyuyoruz. 

Yollar bazen engebelidir, bazen de taş koyarlar yolunuza. Ancak 

inanırsanız, hepsini aşarsınız. DEİK olarak, ticari diplomasinin merkezi 

olan yeni yuvamıza kavuştuk hamdolsun. Ülkemizin dış ekonomik 

ilişkilerine daha güçlü bir değer katmak ve daha global bir merkez olmak 

için ‘’buradayız’’ diyoruz.  

Gururla “buradayız” dememize vesile olanlara ve bu mekanın satın 

alma sürecinde destek verenlere, gönülden teşekkür ediyorum. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Katılımcılar, 

Salgının etkilerini atlatmayı beklediğimiz 2022 yılında; Rusya-

Ukrayna savaşı, Çin’in sıfır Covid-19 politikası kapsamında aldığı 

önlemler, tedarik zincirlerinde devam eden aksaklıklar, başta enerji ve 

gıdada olmak üzere tüm ülkelerde tarihi yüksek seviyelerdeki enflasyon, 

küresel ekonomide etkili olacak gelişmeler olarak ön plana çıkıyor. 

Küresel ekonominin dalgalanması, gıda ve enerji güvenliğiyle lojistik 

alanlarında zorlukları, ama aynı zamanda fırsatları da beraberinde 

getiriyor.  

Yılın başında % 5 olacağı açıklanan küresel büyümenin, jeopolitik 

gelişmelere bağlı olarak, aşağı doğru revize edildiğini görüyoruz. En büyük 

ticari ortağımız olan Avrupa Birliği’nde, yılbaşında % 4 olan büyüme 



 

 

tahmini, geçen hafta 2,7 olarak güncellendi. IMF, geçen ay güncellediği 

tahminlerinde, küresel büyüme beklentisini % 4,3’ten 3,6’ya, Avro 

bölgesinin büyüme beklentisini de %3,9’dan 2,8’e indirdi. 

Bir yandan dünya genelinde büyüme tahminleri aşağı revize 

edilirken, bir yandan da enflasyonun artması, küresel bir stagflasyon 

tehdidini de beraberinde getiriyor. 

Ülkemizin ise, 2022’nin ilk çeyreğinde % 7 bandında büyüme 

göstermesini bekliyoruz. İhracatımız, 2021 yılını % 33 artışla kapattıktan 

sonra, olumsuz jeopolitik gelişmelere rağmen, yılık ilk çeyreğinde de % 

20,6 artış gösterdi. Bu da, yıllık ihracat hedefimiz 250 milyar $’ı 

yakalayacağımızın ve hedefin de üzerine çıkacağımızın bir göstergesi. 

Küresel sorunlardan bizim de etkilenmememiz söz konusu olamaz. 

Büyüme ve ihracattaki olumlu performansımızı, hep birlikte enflasyonu 

düşürme konusunda da sergilemeli ve en kısa sürede makul seviyelere 

indirmeliyiz. 

 

Sn. Cumhurbaşkanım,  

Gece, gözünüzü gökyüzünde kuzeye çevirdiğinizde, parlak bir yıldız 

görürsünüz. Bu yıldıza, Kutup veya Kuzey Yıldızı, kimilerince de Polaris 

adı verilir ve binlerce yıldır gökyüzündedir. 

İlk özelliği “güven kaynağı olması”dır. Her zaman sabit açıda 

duran bu ışıltılı yıldızı görebileceğini bilmek, başta denizciler, seyyahlar ve 

yolunu bulmak isteyenler için, hep bir güven duygusu oluşturmuştur. 



 

 

Kuzey Yıldızı’nın, en önemli özelliği, “yön göstermesidir’’ ve aynı 

zamanda en parlak yıldızlar arasındadır. Yaklaşık 2.500 Güneş 

parlaklığına eşdeğer olduğu söylenir, kolayca seçilir ve öncülük eder. 

Ve yalnız başına bir yıldız değil, aksine bir takım yıldızıdır. 3 farklı 

yıldızdan oluşur ve bu yıldızlarla uyum içinde hareket eder. 

Ben DEİK’i, iş dünyamızın Kuzey Yıldızı olarak tasavvur ediyorum. 

“İşimiz, gücümüzü dünyaya taşımak” parolasıyla, dünyanın dört 

bir yanında Kuzey Yıldızı gibi yol gösteren, ama kendi takımı içinde de 

ahenkle hareket eden bir kurum olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Görev tanımı, “Türk özel sektörünün tüm dış ekonomik 

ilişkilerini yürütme, iş dünyamızın ihracatını artırma ve ticaretini 

geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak olan bir İş Platformu” olarak, 

iş dünyamıza güven veriyoruz. 

Tüm dünyaya yayılmış 148 İş Konseyimiz, Karşı Kanat 

Kuruluşlarımız, Kurucu Kuruluşlarımız ve profesyonel kadromuzla, bir 

takım bilinciyle hareket ediyoruz. 

Elinizi dünya haritasından rastgele bir noktaya koyup bakarsanız; 

Moritanya’dan Japonya’ya, İtalya’dan Arjantin’e, Kazakistan’dan 

Avustralya’ya,  Azerbaycan’dan Meksika’ya kadar, ülkemizin dış ekonomik 

ilişkilerini yürütmek için, “buradayız” dediğimizi hissedeceksiniz. 

İş dünyası için Kuzey Yıldızı olmak göreviyle yürüdüğümüz Ticari 

Diplomasi yolculuğunda, Sayın Cumhurbaşkanımıza liderliği; Ticaret 

Bakanımıza destek ve koordinasyonu için teşekkür ediyorum. 

 



 

 

Sayın Cumhurbaşkanım,  

İzninizle, iş dünyamızın Kuzey Yıldızı olan DEİK ailemizin 

faaliyetlerinden de kısaca bahsetmek isterim. 

Elbette, Yönetim Kurulumuz ve İş Konseylerimizle hep yaptığımız ve 

yeni dönemde de yapacağımız başarılı seyahatlerimizi, İş Forumlarımızı 

veya toplantılarımızı saymayacağım. Bunları, daha da iyi şekilde yapmaya 

devam edeceğiz, emeği geçen herkese teşekkür ederim. 

DEİK olarak, teknoloji ve dijitalleşmenin önemimin farkındaydık ve 

bu alanda bir platform olmamasının da eksikliğini hissediyorduk. Hem 

üyelerimizden, hem de sektör oyuncularından gelen yoğun talep üzerine, 

dijital ekonomi ve dijitalleşmeye hem hızlı uyum sağlamak, hem de ön 

açmak için, Dijital Teknolojiler İş Konseyimizi kurduk. 

Türkiye’nin bir dijital teknolojiler merkezi haline gelmesi, yeni İş 

Konseyimizin en önemli önceliği. 

Hızla değişen ve geniş bir faaliyet alanı olan Dijital Teknolojilerdeki 

birikimiyle, kuruluş aşamasında bize destek olan Cumhurbaşkanlığı Dijital 

Dönüşüm Ofisi’ne teşekkür ediyorum. 

Diğer taraftan, biliyorsunuz Uruguay İş Konseyimizin kuruluş 

kararını ilan etmiştik. Önümüzde, Paraguay, Liberya ve Botsvana İş 

Konseylerinin kuruluşları var. Böylece, İş Konseyi sayımız 151’e 

ulaşacak. 

Bir diğer başlık ise, çalışma gruplarımız. Üyelerimizin karşılaştığı; 

teknik, mevzuatsal, operasyonel veya benzeri sorunları gidermek ve 

politika yapım sürecine katkıda bulunmak için; mevcut çalışma 



 

 

gruplarımıza ilave olarak, “Yeşil Dönüşüm”, “Gümrük ve Dış Ticaret”, 

“Hukuk ve Mevzuat”, “Vergi” ve “Uluslararası Yaptırımlar” olmak 

üzere 5 yeni çalışma grubu kurduk. Bankacılık ve Finans çalışma 

grubumuzun kapsamını da genişlettik. Buralarda; YK üyelerimiz, İş 

Konseyi Başkan ve üyelerimiz görev yapacak. 

Öte yandan; 

Amerika ile olan ticaret hacmimizi arttırma çalışmalarımız aralıksız 

sürüyor. Washington’a bir DEİK temsilcisi atama ve ek lobi çalışmalarımız 

da devam ediyor. 

Amerikan-Türk Konferansımızın 39.’sunu, 21-22 Haziran tarihleri 

arasında Washington D.C.'de, Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ve 

Bakanlarımız, Türk ve Amerikan özel sektör ve devlet temsilcilerinin 

katılımıyla düzenleyeceğiz. 

AB çalışmalarımız kapsamında, Gümrük Birliği’nin 

Güncellenmesinin yanı sıra, gündemdeki Yeşil Mutabakat ve 2053 

yılında Sıfır Karbon, önemli başlıklarımız. 

Almanya İş Konseyimiz, yeni bir grup ile stratejik iletişim ve lobi 

faaliyetlerini etkili bir şekilde sürdürüyor.  

Sırada, Birleşik Krallık ve Fransa İş Konseylerimizin Stratejik 

İletişim çalışmalarını başlatmaları var. 

Avrasya bölgesinde gündem sıcak. Rusya ve Ukrayna arasında 

başlayan askeri operasyonun başından beri, DEİK olarak biz de, bir kriz 

masası gibi çalışıyoruz. Süreci, ülkemiz açısından bir taraftan en az 

kayıpla atlatırken, diğer taraftan ek kazanımlarla çıkarmak önceliğimiz. 



 

 

En çok dış ticaret açığı verdiğimiz Asya-Pasifik Bölgesindeki 

ASEAN Çalışma Grubumuzu, yeni oluşan RCEP gündemi ile birleştirdik. 

Kuşak ve Yol girişiminin ülkemiz açısından riskleri ve kazanımları 

çalışmamız da devam ediyor. 

Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması’nın Türk 

firmaları üzerindeki olası etkileri, ülkelere ait öngörüler ve yeni stratejiler 

çalışmamız ise, bir başka başlığımız. 

Adeta bir veri merkezi gibi, stratejik çalışmalara da imza atıyoruz. 

Her yıl yayınladığımız Yurt Dışı Yatırım Endeksi Raporumuz, Sanayide 

Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projemiz ve ülkeler için İş Yapma 

Rehberlerimiz bunlardan bazıları. 

Ve bir başka önemli başlık, Diaspora Çalışmalarımız. 

Küresel siyasette yaşanan gelişmeler, uluslararası arenada güçlü bir 

diasporaya sahip olmanın önemini, bir kez daha gösterdi. Dünya Türk İş 

Konseyimiz gibi sivil inisiyatifle yürütülen diaspora çalışmalarının, çok 

önemli olduğuna inanıyoruz. 

Dünya Türk İş Konseyi olarak, Ticari diplomasi faaliyetlerimizi 

gerçekleştirirken, ülkelerin kılcal damarlarına daha fazla nüfuz edebilmek 

için, ülke ve şehir temsilciliklerimizin sayısını arttırıyor ve daha emin bir 

şekilde “buradayız” diyoruz. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım,  

Hepimizin, yönümüzü belirleyecek Kuzey Yıldız’larına ihtiyacı var. 



 

 

Bugün, Yeni Merkezimizin Açılışını yaparken, DEİK’in küresel 

yolculuğunda ilk imzaları atan, DEİK’in alt yapısını oluşturup geliştiren, 

çalışmalarıyla kurumumuza değer katan ustalarımızı, Kuzey 

Yıldızlarımızı da ödüllendireceğiz. 

Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz Ustalara Saygı Ödül 

Törenimizle, DEİK’in bu zamanlara gelmesi için kılavuzluk eden, 

zorlukları etkili ve doğru bir şekilde yöneten DEİK’in ustalarını 

ödüllendirmek için de “buradayız”. 

Az sonra, 5 ödül takdimimiz olacak. Güven ve tecrübeleriyle etrafına 

ışık saçarak yol gösteren Kuzey Yıldızlarımız, DEİK’in ustaları var ve 

yanımızda olduğu sürece, dünyanın dört bir yanında gururla “buradayız” 

demeye devam edeceğiz. 

İş dünyamızın Kuzey Yıldızı olan DEİK ailemizin neferleri olarak, 

ustalarımızdan aldığımız ilhamla “buradayız” diyor, ülkemizin ticari 

diplomasisini daha etkin bir şekilde yürütmek için, üyelerimiz ve 

profesyonel ekibimizle, sağlam adımlarla ilerliyoruz. 

Ve sizlerin desteğiyle, tüm gücümüzle çalışmaya ve yeni başarılara 

“buradan” birlikte imza atmaya devam edeceğiz. 

Kuzey Yıldızı gibi, bize daima yol gösteren ustalarımıza teşekkür 

ediyor, bize hayal kurduran dünün ustalarına, hayallerimize kavuşturan 

bugünkü ustalarımıza ve tüm yol arkadaşlarıma; saygı, minnet ve 

şükranlarımı sunuyorum. 

Bu duygularla, programımızı teşrif eden başta Sayın 

Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımız olmak üzere, ustalarımıza, 

üyelerimize, tüm katılımcılara, basın mensuplarına ve programda emeği 



 

 

geçen herkese teşekkür ediyor, nice programlarda birlikte olmak dileğiyle 

sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 


