
 

 

35. DEİK Olağan Mali Genel Kurulu 

27 Mayıs 2022, DEİK 

 

Divan Kurulunun Başkan ve Üyeleri, 

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimiz, 

İş Konseyi Başkanlarımız, 

Kurucu Kuruluş Başkan ve Temsilcilerimiz, Sayın 

Delegelerimiz, 

  

Olağan Mali Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını diliyor, Divan 

Heyetimize ve tüm delegelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. 

DEİK Genel Kurulumuzu, ilk defa kendi mülkümüz olan yeni merkezimizde 

gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyor; hepinizi, şahsım ve DEİK 

ailemiz adına saygıyla selamlıyorum. 

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

demokrasi şehitlerimizi, merhum Başbakan Adnan Menderes ve 

arkadaşlarını rahmetle anıyorum. 

Vefamızın vazgeçilmez bir ifadesi olarak, 37 yıldır faaliyette olan 

DEİK ailemize, kurulduğu günden bugüne kadar emek ve destek veren 

herkese teşekkür ediyor, vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. 

Ocak ayında DEİK İş Konseyleri 2021 Yılı Seçimli Olağan Genel 

Kurullarımızı ve 3. Ticari Diplomasi Ödülleri Törenimizi gerçekleştirmiştik. 



 

 

Faaliyetlerimiz aralıksız ve artan bir hızla devam ediyor. O zamandan bu 

yana Cumhurbaşkanları, Bakanlar, Büyükelçiler ve Diplomatik Misyon 

Temsilcilerinin katılımıyla 650 etkinlik gerçekleştirdik. 

Yönetim Kurulumuz ve İş Konseylerimizle yaptığımız faaliyetlerimizi, 

İş Forumlarımızı veya raporlarımızı uzun uzun saymayacağım. Ama her 

zamanki gibi, önümüzde yoğun bir gündemin beklediğini, hatta salgın 

sebebiyle önce duran, sonrasında düşük tempoda devam eden fiziki 

faaliyetlerimizin, adeta aradaki açığı kapatırcasına artmakta olduğunu 

söyleyebilirim. 

DEİK olarak kendimize ait bir yer satın almak 3 yıl önce 

gündemimizdeydi. Maddi kaynağımız da vardı, ama farklı gerekçelerle o 

zaman kısmet olmadı. Nihayet, desteklerinizle, 37 yıl sonra, kendimize ait 

merkezimizi satın alarak 1 ay önce taşındık içinde bulunduğumuz mekana 

yerleştik. 

Yeni merkezimiz, İstanbul’un prestijli mekanları arasında yer alan bu 

binanın 21 ve 22. katlarında yer alıyor.  

İçinde bulunduğumuz alana bitişik Fuayesi ve Basın Toplantısı 

mekanıyla, ihtiyaca göre birbirine açılarak büyüyebilen modüler sistemli 4 

toplantı odasının, bugün kullandığımız gibi çok amaçlı büyük etkinliklere 

ev sahipliği yapıp 250 kişiyi ağırlayabileceğimiz büyük toplantı odası 

haline gelmesiyle, önemli bir imkana sahip olduk. Bu alanda, 

faaliyetlerimizin %80’ini gerçekleştirebilecek olmamız ve hem lojistik 

anlamda sağladığı avantajı, hem de maliyetini üyelerimizden aldığımız 

faaliyetlerin giderlerinin ciddi şekilde azaltılacak olmasıyla çok önemli bir 

kazanım oldu. 



 

 

2021 yılı Mali Genel Kurulunu gerçekleştiriyoruz, izninizle Yeni 

Merkezimiz hakkında biraz daha rakamlarla bilgi sunmak isterim; 

Eski kiralık yerimizde, kontrat süremizin dolması ve bir önceki yıl 

adeta yapmadığımız artışın da yansımasıyla, yıllık 10 MTL’yi aşacak bir 

kira maliyeti vardı karşımıza. Bu maliyet artık olmayacak. 

Orada 27-TL/m2 genel gider ödüyorduk, şimdiki merkezimizde ise 

7-TL/m2 ödüyoruz. 

Orada otopark hakkımız yoktu, burada 100 araçlık otoparkımız var. 

Eski ofisimizde 2.200 m2 ile başladık, yeni yerimiz ise 3.520 m2. 

Geçen yıl Eylül ayında mekanımızı 75-MTL+KDV bedelle satın aldık. 

İç Dekorasyonu için de yaklaşık 18-MTL+KDV harcadık. 

Bilginiz için, üst katımız boş. Bugün üst katı da almak ve içini dekore 

etmek istesek, o gün 2 katın toplamı için yaptığımız ödeme, bugün sadece 

1 katı almamız için bile yeterli olamayabilir. 

Satın alımın fizibilitesini takdirinize sunuyorum. 

Biliyorum ki, buradaki atmosfer ile pozitif ve azimli DEİK ailemizin 

enerjisi daha fazla birleşecek, Türkiye’nin küresel ufku olarak, daha aktif 

bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. 

Bu yolda ve özellikle bu mekanın satın alma sürecinde destek veren 

herkese gönülden teşekkür ediyorum. 

Dile getirmeyi önemli bulduğum bir diğer gelişme ise, yeni 

kurduğumuz “Dijital Teknolojiler” İş Konseyimiz… 



 

 

DEİK olarak, teknoloji ve dijitalleşmenin önemimin farkındaydık 

ancak bu alanda bir platform olmamasının da eksikliğini hissediyorduk. 

Hem üyelerimizden, hem desektör oyuncularınd an gelen yoğu talep 

üzerine, dijital ekonomi ve dijitalleşmeyle hem hızlı uyum sağlamak, hem 

de ön açmak için bu konseyimizi kurduk. Dijital Teknolojiler İş 

Konseyimizle, dijital teknolojiler eko-sistemini büyütecek ulusal ve 

uluslararası faaliyetler ve çalışmalar yürütmeyi amaçlıyoruz. Türkiye’nin 

bir dijital teknolojiler merkezi haline gelmesi, diğer ülkelerle dijital koridorlar 

oluşturulması; şirketlerin dijital dönüşümünün teşvik edilmesi; girişim 

sermayesi alanındaki çalışmaların uluslararası pazarlara ve finansmana 

erişiminin sağlanması, önceliklerimiz arasında.  

Hızla değişen ve faaliyet alanı çok geniş bir yelpazeyi içine alan 

Dijital Teknolojiler alanındaki ciddi birikimiyle kuruluş aşamasında bize 

destek olan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’ne teşekkür 

ediyorum. 

Biliyorsunuz, Uruguay İş Konseyimizin kuruluş kararını ilan 

etmiştik. Önümüzde, Paraguay, Liberya ve Botsvana İş Konseylerinin 

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

Sizlere aktarmak istediğim diğer bir önemli gelişme ise çalışma 

gruplarımız… Üyelerimizin karşılaştığı teknik, mevzuatsal, operasyonel ve 

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. Bu 



 

 

gruplarda, YK üyelerimiz yanı sıra, İş Konseyi Başkan ve üyelerimiz de yer 

alacak. 

Her fırsatta dile getirdiğim bir diğer husus da, üye tabanımızı 

genişletmeye olan ihtiyacımız. DEİK olarak, siyasi görüş, sosyal yaşam, 

inanç ya da etnik kimlik, küçük ya da büyük firma ayırımı yapmaksızın, bu 

güzel ülkenin geleceği için, dünyanın dört bir yanında gönüllü olarak 

çalışan iş insanlarından oluşan yapımız, en önemli varlığımız. Bu yapımızı 

koruyarak, daha fazla üyemizle berber olabilmek için sizlerden daha çok 

destek bekliyoruz. 

 

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, diğer yandan; 

başta enerji ve gıdada olmak üzere tüm ülkelerde gözlemlenen tarihi 

yüksek seviyelerdeki enflasyon, küresel ekonomide etkili olacak 

gelişmeler olarak ön plana çıkıyor. 

Küresel ekonominin salgın ve savaş gibi sebeplerle dalgalanması, 

gıda ve enerji güvenliği ile lojistik alanlarda zorlukları ama aynı zamanda 

fırsatları da beraberinde getiriyor. İş Konseylerimize bu zorlukları aşmada 

ve fırsatlar için strateji oluşturulmasındaki katkıları için teşekkür ediyor, 

daha fazla kilit rol oynamalarını arzu ediyorum. 

Yılın başında % 5 olması beklenen küresel büyümenin jeopolitik 

gelişmelere bağlı olarak aşağı doğru revize edildiğini gözlemliyoruz. En 

büyük ticari ortağımız olan Avrupa Birliği’nde yılın başında % 4 olan 



 

 

büyüme tahmini geçen hafta % 2,7 olarak güncellendi. IMF, Nisan ayında 

güncellediği tahminlerinde küresel büyüme beklentisini % 4,3’ten % 

3,6’ya, Avro bölgesinin büyüme beklentisi 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 çeyreğinin öncü göstergelerine göre % 7 

bandında büyüme göstereceğini bekliyoruz. İhracatımız 2021 yılını % 33 

oranında artışla kapattıktan sonra olumsuz jeopolitik gelişmelere rağmen 

yılık ilk çeyreğinde % 20,6 artış gösterdi. Bu da yıllık ihracat hedefimiz 250 

milyar $’ı yakalayacağımızın ve bu hedefin de üzerine çıkacağımızın bir 

göstergesi olarak yorumlanabilir. 

Küresel sorunlardan izim de etkilenmememiz söz konusu olamaz. 

Büyüme ve ihracattaki olumlu performansımızı, enflasyonu düşürme 

konusunda da sergilemeli ve en kısa sürede makul seviyelere indirmeliyiz. 

 

Değerli Katılımcılar, 

‘’Simyacı’’ adlı eseriyle tanıdığımız roman ve söz yazarı Paulo 

Coelho, ‘’Cesur ol. Risk al. Hiçbir şey, deneyimin yerini tutamaz.’’ 

diyor. 

Ticari diplomasi faaliyetlerimizi daha etkili bir şekilde 

gerçekleştirmek için sizlerle, hedeflerimize ve yeni başarılara cesurca 

adım atmaya devam edeceğimize inanıyorum. 



 

 

Bu duygularla, Olağan Mali Genel Kurulumuzun hayırlara vesile 

olmasını diliyor; Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimize, tüm katılımcılara 

ve programda emeği geçen herkese ve her zaman olduğu gibi, gecesini 

gündüzüne katarak büyük bir özveriyle bizler için emek harcayan mesai 

arkadaşlarıma teşekkür ediyor; sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 


