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DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni 

11 Ocak 2020, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, İstanbul 

 

Sayın Bakanım, Bakan Yardımcılarım, 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Kurum Başkanlarımız, 

İş Konseyi Başkanlarımız,  

Yürütme Kurulu ve Konsey Üyelerimiz, 

Değerli Misafirler ve Basın Mensupları, 

 

İki yılda bir gerçekleştirdiğimiz ve az önce tamamladığımız İş 

Konseyleri Genel Kurulumuzun ardından, bu yıl ilkini düzenlediğimiz ve 

geleneksel hale gelmesini hedeflediğimiz Ticari Diplomasi Ödülleri için bir 

aradayız. Ben de sizler gibi, hem mutlu, hem de heyecanlıyım. Bu güzel 

duygularla, hepinizi, şahsım ve DEİK adına saygıyla selamlıyorum.  

Öncelikle, Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. 2 

yıllık çalışma döneminden sonra, görevlerini devreden İş Konseyi 

Başkanlarımıza ve Yürütme Kurullarımıza teşekkür ediyor, yeni dönemde 

bayrağı devralan ve taşımaya devam edecek olan Başkanlarımız ve 

Yürütme Kurullarına başarılar diliyorum.  

Vefamızın unutulmaz bir ifadesi olarak da, kurulduğu günden bugüne 

kadar, bu güzel aileye emek ve destek veren herkese teşekkür ediyor, vefat 

edenlere Allah’tan rahmet diliyorum.  
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İnsanlık, tarihten günümüze, pek çok varlığa ya da kavrama, inanç 

anlamında olmayan bir kutsallık, ya da ayrıcalık yüklemiş, bunlar aracılığı 

ile de, içinde yaşadığı dünyanın olgularını, açıklamaya çalışmıştır. Bunların 

içinde sıklıkla rastladıklarımızdan birisi de, ‘’ağaç’’ kavramıdır.  

Ağaç, tarihten günümüze kadar, insanın dünyayı algılama yolculuğu 

boyunca; yaşam, bereket ve verimliliği temsil etmiştir. 

Kocaman bir ağaç. Kökü sağlam… Gövdesi geniş… Dalları etrafa 

yayılmış ve bereketli meyveler veren… 

İşte ben, DEİK’i böyle büyük bir ağaca benzetiyorum… Gövdemiz, 

tarihi sağlam temellere dayanan nadide bir yapı… Dallarımız ise, tüm 

dünyaya uzanmış olan iş Konseylerimiz… Yani, sizler… Meyveleri de, 

ülkemizin ekonomik gelişimine sağladığımız katkılar... 

35 yıldır, iş insanlarımızın dış dünyaya iş platformu olarak, ülkemizin 

ticari diplomasisini yürütme görevini, birlikte başarıyoruz. DEİK ağacımızın 

dalları olan İş Konseylerimizin azmine ve ufkuna güveniyor ve gurur 

duyuyoruz. 

Bugün, tüm dünyaya yayılmış, 146 İş Konseyimizle, Türkiye’nin ticari 

diplomasisini yürüten, öncü bir kurumuz. 

Kore’den İspanya’ya, Avustralya’dan Yeşil Burun Adalarına, 

Zambiya’dan Ukrayna’ya, Endonezya’dan Hollanda’ya, Arjantin’den 

Moğolistan’a, Senegal’den Moldova’ya, aklınıza neresi geliyorsa, DEİK 

olarak bayrak taşıyıcı gönüllülerimizle, yani sizlerle, oradayız. Gücümüzü, 

Türk Özel Sektörünün önde gelen kurumlarından ve siz gönüllü 

üyelerimizden, Yönetim Kurulumuz ve İş Konseylerimizden, yani bizatihi 

sizlerden alıyoruz.  
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Sabahki Genel Kurul konuşmamda da ifade ettim; İş Konseylerimiz 

bizim omurgamız. Ve bir omurganın var oluş gayesi; maksimum derecede 

sağlam, olabildiğince esnek, vücudumuzun ihtiyaçlarına olabildiğince 

verimli destek sağlamaktır. 

Daha önce, 5 yıl YK Üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak görev 

yaptığım bu güzel ailede, Ömer Cihad Başkanımızdan sonra Başkan olarak 

göreve başladığımda, bugüne kadar yapılanlara teşekkür ederek ve onların 

bize sağladıklarını koruyarak, “DEİK için daha da iyisini nasıl yapabiliriz, 

yapısal anlamda yeni bir dinamizmi nasıl katabiliriz ve en önemlisi de, daha 

proaktif bir çalışma sistematiği kurabilmek için, hangi değişikliklere 

ihtiyacımızı var?” sorularına, Yönetim Kurulu Üyelerimizin hepsini, şahsen 

iş yerlerinde teker teker ziyaret edip, uzun değerlendirmeler ve çalışma 

arkadaşlarımızla günlerce süren analizler yaparak, sizlerle ve kurucu 

kuruluşlarımızla ayrı çalıştaylar düzenleyerek, hep birlikte cevap aradık.  

Ortak akılla hareket ettik ve bir bütün olarak, ufuk açıcı bir sinerji 

yakaladık. İş Konseylerimizi, Bölge Bazlı bir torba yapıdan, Ülke Bazlı 

odaklanmış bir yapıya kavuşturduk. İş Konseylerimizin, tamamen kendi 

ülkelerine yoğunlaştığı bu yeni modelde, Başkan ve Yürütme Kurulları için, 

önceden ilan edilmiş kurallar çerçevesinde yürütülen, şeffaflığı da içinde 

barındıran bir seçim sistemini de devreye aldık. 

Bugünkü seçimlerde, demokrasinin güzel bir cilvesi olarak, 145 İş 

konseyimizin 121’inde mutabakat ile tek liste ile seçime girerken, 24 İş 

konseyimizde de seçim yarışı yaşadık. Yani konseylerimizin %16’sında 

yarış olmuş. Üyelerimizin %80’i (2.700) aidat vb. yükümlülüklerini yerine 

getirerek seçme ve seçilme hakkı kazanırken, bunlardan %94’ü de (2.530) 



                           

 
 

4 

 

Tarih:         11 Ocak 2020                        

bugünkü seçimlerimizde oy kullanmış. Güzel bir katılım oranı, hepimize 

teşekkür ederim. 

Bir önemli detay daha. Geçen dönem 15 Kadın İş Konseyi 

Başkanımız vardı. Bu dönem 19 Kadın İş Konseyi Başkanımız oldu. DEİK, 

bu konuda da öncü görüyorsunuz.  

Diğer yandan, konseylerimizin %16’sında yarış yaşanması da makul 

bir oran, daha yüksek oranlarda da yarış olabilirdi, değerlerimiz 

çerçevesinde hareket etmek kaydıyla, yarış bizim için sorun değil elbette. 

Yarış, o ülkede veya o ülkeyle iş yapanlar arasında geçtiği sürece, güzel bir 

şey, çünkü, rekabet kaliteyi de beraberinde getirir. Ölçümüz net. Bu güzel 

ülkeyi seven insanlardan kurulu bu ailede, ülkeler arası iş birliğini kimler 

daha iyi geliştirebiliyorsa, onlar, bizim öncelikli tercihlerimizdir. Bunun 

dışında, ne başka bir ölçü, ne başka bir kimlik, ne de başka bir gruplaşma, 

hedefimiz değildir, olmamalıdır ve olamaz da.  

Hepimizin bildiği bir gerçek var. Ölçülemeyen bir başarıdan, ya da 

başarısızlıktan bahsedemeyiz. Başarısızlığı, hem eleştirmek, hem de analiz 

ederek düzeltmeyi amaçlarken, başarıyı da ödüllendirmenin gereğine 

inanırız. Bu ödül, bazen bir tebessüm, bazen bir teşekkür, bazen de 

küçücük bir hediyedir, ama önemlidir. Önemlidir, çünkü, aslolan, değer 

bilmek, kadir kıymet bilmektir. Ödülün asıl amacı da budur. Yaptığınız işi 

değerli buluyoruz ve size teşekkür ediyoruz demektir. 

Bu yaklaşımdan hareketle, İş Konseylerimizin çalışmalarını 

ölçebilmek için bir kriter olan, Konseylerimizle birlikte hazırladığımız, onların 

kendilerine koyduğu hedeflerden oluşan, Performans Değerlendirme 

Sistemimizi de, 2019’un başı itibarıyla hayata geçirdik. 
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Az sonra, bu değerlendirme sisteminin sonuçları çerçevesinde, Ticari 

Diplomasi Ödül törenimizi gerçekleştireceğiz. DEİK tarihinde bir ilk olacak. 

Bu nedenle, son derece mutlu ve heyecanlı olduğumu, bir kez daha 

belirtmek isterim.  

 

Sayın Bakanlarım, Değerli Katılımcılar 

Köklü ağacımızın dalları olan ve maksimum verimliliği amaç edinen İş 

Konseylerimiz, ne mutlu ki, gece gündüz demeden, birer arı gibi çalışıyor 

ve gücümüzü dünyaya taşımak için kanat çırpıyorlar.  

Bugün, çok fazla detaya girmeyeceğim ama, son dönemde DEİK 

olarak heybemize neler katmadık ki… 

Cumhurbaşkanımız ile yurt dışında 20, Ticaret Bakanımızla ise 

yerelde ve yurt dışında 42 etkinlik yaparken, toplamda, 3500’e yakın etkinlik 

gerçekleştirdik. Organizasyonlarımızda, yurt dışından 12 Devlet Başkanı, 5 

Başbakan ve 100’e yakın Bakan ağırladık.  

Biliyorsunuz, son olarak Güney Sudan’ın da eklenmesiyle, İş 

Konseyleri sayımızı 146’ya; Kurucu kuruluşlarımıza ilave olarak, firma 

bazında üye sayımızı ise, 1.300’e çıkarttık. Konseylerimizdeki üye sayımız 

ise 3.370 oldu. 

Her fırsatta, bıkmadan tekrarlıyorum ve tekrarlamaya da devam 

edeceğim. Hedefimiz, önce 3.000, sonra da 5.000 firma bazlı üyelik. 

Bunların konsey bazında üyeliğe katlanarak sağlayacağı etkiyle, çok daha 

etkin ve dinamik bir ailemiz olacak.  
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Hedeflerimizi birlikte belirlememiz için, öncelikle, Algı Çalışmamızı 

yaptık, sonra da onun sonuçlarını değerlendirdiğimiz, Strateji 

Çalıştaylarımızı gerçekleştirdik. Hem de, İş Konseylerimizle ayrı, Kurumsal 

Üyelerimizle ayrı olarak. Değerlerimizi, beraber belirliyoruz.  

 3. ülkelerde ortak projeler geliştirmek, en önemli hedeflerimizden 

birisi. 4 ülkeyle, ayrı ayrı görüşüyoruz, artık proje bazına geçme aşamasına 

geliyoruz. 

Türk diasporasının; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı 

sağlamak için, DTİK - Dünya Türk İş Konseyi olarak, dünya genelindeki 6 

bölgemizde, tüm hızımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Çok değerli bir çalışma olan, 4. İstanbul PPP Haftamızı, ’’PPP Modeli 

ile Altyapı Yatırımlarının Geliştirilmesi’’ temasıyla gerçekleştirdik. Emek 

veren herkese teşekkür ederim.  

Her İş Konseyi Başkanımızın, ilgili ülkedeki Büyükelçilerimizle bir 

araya geldiği karşılıklı ve bölgesel toplantılardan sonra, geleneksel olarak, 

Dışişleri ve Ticaret Bakanlarımızın ev sahipliğinde, TİM ile birlikte, 

Büyükelçiler Çalışma Yemeğimizi, İş Konseyi Başkanları ve Ticaret 

Müşavirleri Buluşmalarımızı gerçekleştirdik. 

Fırsat bulabildiğimiz ölçüde, Sayın Ticaret Bakanımızla ayrıca bir 

araya geliyoruz. Kendisiyle, Asya Pasifik ve Afrika İş Konseyleri Başkanları 

Çalışma Toplantılarımızı düzenledik, diğer bölgelerle önümüzdeki süreçte 

devam edeceğiz. 

Pratik kadar teorinin de önemine inanarak, “4. Yurtdışı Yatırım 

Endeksi Raporumuzu”, “AB-Brexit Raporumuzu” ve “Çin’in Kuşak ve Yol 

Girişimi’’ raporlarımızı hazırladık. 
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DEİK ve İstanbul Anadolu Yakası OSB üyeleri arasında bir köprü 

kurmak için, bir irtibat ofisi açtık. 

KOSGEB ve Maarif Vakfı ile iş birliklerimizi geliştirmek için, protokoller 

imzaladık. YTB ve TİKA ile olan iş birliği anlaşmalarımız ise hazır, kısa 

sürede imzalayacağız inşallah.  

Ticari diplomasinin önemine vurgu yaparak, ülkemizi ve firmalarımızı 

dünyaya daha fazla tanıtmak amacıyla, Business Diplomacy dergimizi 

hayata geçirdik. 2 ayda bir yayınlanan dergimizin 6.’sı, yakın zamanda 

sizlerle buluşacak. 

2019 yılındaki önceliklerimiz arasında, DEİK’e daha fazla yeni üyenin 

katılması ve daha fazla firmamızın yurt dışına açılmasına destek olmak 

vardı.  

Bu kapsamda da, önemli adımlar attık. 

Yeni üye olacak firmalar için kapılarımızı ardına kadar açtık ve Ticaret 

Bakanlığımızın İhracat Ana Planına Destek olacağına da inandığımız bir 

paketi, hayata geçirdik. 

DEİK aidatımızda, ilk defa üye olacak firmalar için, ilk yılda % 60’lık 

çok önemli bir indirim yaptık. İş Konseyi aidatlarımızda da, %20 indirim 

gerçekleştirdik. Bir de pozitif ayrımcılık yaparak, tüm DEİK Üyesi firmalara, 

yurt içi ve yurt dışı tüm etkinliklerimizde, üye olmayanlara göre, %20 indirim 

yapmaya karar verdik. İnanıyoruz ki, bu cazip yaklaşımlardan faydalanarak 

bu kapıdan içeri giren bir üye, kolay kolay bu aileden ayrılmak 

istemeyecektir.  
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Bu pakete destek veren bir başka uygulamayı da, siz değerli 

üyelerimiz yaptınız. O sebeple, izninizle, burada özel bir teşekkürüm 

olacak. 

2020 yılı için İş Konseyi aidatlarımız, Genel Kurulumuzda belli oldu. 

Bir kaç tane İş Konseyimiz hariç, İş Konseylerimiz yeni yıl aidatlarında hiç 

bir artış gerçekleştirmedi. Artış yapan bir kaç konseyimiz de, bunu çok 

küçük oranlarda yaptılar. Hatta bir İş Konseyimiz, aidatında % 40 oranında 

indirim yaptı. Bu güzel ve düşünceli yaklaşımları için, tüm İş Konseylerimize 

teşekkür ediyorum. 

Elbette zaman yetersizliğinden dolayı sayamadığım daha çok 

çalışmamız var. Dünyanın dört bir yanına yayılmış iş konseylerimizle, gece-

gündüz, saat farkı gözetmeksizin çalışan bir kurumuz. Dolayısıyla, 

faaliyetlerimizi dakikaların içine sığdırmak elbette zor.  

Yaptıklarıyla gurur duyan, ama yetinen bir kurum olmadığımızı, en iyi 

sizler biliyorsunuz. Daima nitelik ve nicelik açısından daha iyisini yapmak 

için çabalıyoruz. Bugünle başlayan yeni dönemde, İş Konseyi 

Başkanlarımızın ve Yürütme Kurullarının gayretlerini daha da artıracağına 

ve her zaman, bir öncekinden daha verimli ve üretken olacaklarına 

yürekten inanıyorum. 

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, önümüzde, uzun, yeni ve heyecanlı 

bir süreç var. Nasıl, her bahar ağaçlar kendilerini yeniler ve sonunda çiçek 

açar… Bizim için de öyle… 

Şimdi, geldiğimiz bu noktada, hak edene, hakkını teslim etmenin, 

meyve veren dallara şükran sunmanın zamanının geldiğini düşünüyorum. 
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Dünya edebiyat tarihinin sevilen isimlerinden Moliere’in dediği gibi, 

“Yaptığımız şeyler için verilebilecek en tatlı ödül, bunlara verilen 

kıymeti görmek, sizi onurlandıran alkışları duymaktır.”. 

Birazdan takdim edilecek Ticari Diplomasi Ödülleri’ni, Konseyleri 

adına almaya hak kazanan İş Konseyleri Başkanlarımızın başarılarını hep 

beraber kutlayacağız, onları, azimli çalışmalarıyla hak ettikleri bu ödüller, 

için birlikte alkışlayacağız. 

İyi yapılmış işleri takdir etmeye, alkışlamaya, motivasyonumuzu 

yükseltmeye ihtiyacımız var. Nasıl, kötü bir durum karşısında eleştiriyorsak, 

iyiyi de fark edip, alkışlamalıyız. 

 Aklınızda; ‘’Başkanım, bu ödülleri neye göre veriyorsunuz, 

kategorileriniz nedir, nasıl bir yol izlediniz?’’ gibi sorular olabilir. O sebeple, 

izninizle, ödüllerimizle ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. 

Performans Değerlendirme Sistemimiz çerçevesinde, 7 kategorimiz 

var;  

 Sponsorluk ve Bütçe Yönetimi, 

 Üye İlişkileri ve Kazanımı, 

 Medya Görünürlüğü, 

 Paydaşlarla İlişkiler, 

 Yürütme Kurulu Süreç Yönetimi, 

 Hedef Gerçekleştirme, 

 Üstün Performans 

  ve sonuncusu da özel olan 
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 Ticari Diplomasi Onur Ödülü 

ile birlikte, 8 kategoride ödül vereceğiz. 

Ödüllerimizin adil değerlendirilmesinin yanı sıra, adil klasmanda 

olabilmesi için de, ayrı bir yöntem izledik. 

Her ödül kategorisinde, Konseylerimizi A grubu ve B-C grubu olarak 

gruplandık, dolayısıyla, her kategoride, ikişer birincimiz ödül sahibi olacak. 

Bunların dışında, bir de, Ticari Diplomasi Onur Ödülü’müz olacak. Bu 

yıl ilkini düzenlediğimiz ödül törenimiz, bundan sonraki yıllarda da 

geleneksel hale gelecek ve iş konseylerimiz için, bir motivasyon kaynağı 

olacak. Şimdiden performanslarını taçlandıracağımız tüm arkadaşlarımı, 

huzurlarınızda tebrik ediyorum. 

 

 

 Sayın Bakanlarım, Katılımcılar, 

Antropologlar, ağaç sembolünün, insanlık tarafından bu kadar sıklıkla 

kullanılmasının, onun görünüşünden kaynaklandığını söyler. Ağaç, yaşayan 

her insan gibi, hep yukarı, göğe doğru çıkarak boy atmaya çalışır, 

meyvelerini vereceği bir başa ulaşma amacı güder.  

Biz de DEİK olarak, ülkemizin ticari diplomasisini daha etkin bir 

şekilde yürüterek, yeni hedeflere doğru, kendinden emin ve güçlü adımlarla 

yürümeye, ülkemiz ve iş dünyamız için var gücümüzle çalışmaya ve yeni 

başarılara birlikte imza atmaya, devam edeceğiz. 
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Bu süreçte, ilk günden beri, her fırsatta ailemizin bir ferdi olduğunun 

altını çizerek desteklerini esirgemeyen, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar 

Pekcan’a tekrar teşekkür ediyorum. 

Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm üyelerimize 

ve her zaman olduğu gibi, gecesini gündüzüne katarak büyük bir özveriyle 

sizler için emek harcayan DEİK’teki mesai arkadaşlarıma da teşekkür 

ediyorum. 

Ülkesine ve milletine daha fazla meyve vermek için; geçmişten aldığı 

ilhamla, geleceğe umutla bakan, işine saygı duyarak azimle çalışan DEİK 

ailesi adına katılımınız için teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla 

selamlıyorum.  

 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 


