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DEİK İş Konseyleri Genel Kurulları, Kapanış 

Lütfi Kırdar, İstanbul  

 

Sayın Bakanım, 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Kurum Başkanlarımız, 

İK Başkanlarımız, Yürütme Kurulu ve Konsey Üyelerimiz, 

Değerli Basın Mensupları, 

 

Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerinde bir platform görevi üstlenen, 136 ülke ve 
bölgede ve Sektörel Amaçlı 7 Konseyde olmak üzere, toplam 143 İş Konseyinde 
çalışmalarını yürüten DEİK’in, İş Konseyleri Olağan Genel Kurulu kapanışında, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum.  

Bugün, bir kaç ilki gerçekleştirerek, seçim sürecimizi yoğun katılım ve başarı ile 
tamamladık.  

İlk defa, hem tüm İş Konseylerimizin Genel Kurullarını aynı günde tamamladık, hem 
de Bölgesel Yapılanmadan Ülke Bazlı yapılanmaya geçerek, 142 İş Konseyimizin Başkan ve 
Yürütme Kurulu üyelerini, ayrı ayrı seçerek belirledik. 

Bu vesileyle, kuruluşumuzdan bugüne kadar, gönüllülük esasıyla çalışan bu güzel 
platformda, her ne sıfatla olursa olsun, görev yapan, destek veren herkese teşekkür ediyor, 
vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. 

 

Sayın Bakanım, Değerli Üyelerimiz, 

DEİK, 32 yıl önce, Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini organize etmek, 
yurtiçi ve yurtdışı yatırım fırsatlarını analiz etmek, ülkeler arası karşılıklı ticareti artırmak için, 
merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın öncülüğünde kuruldu. 4 yıl önce ise, 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Ekonomi Bakanımız Sayın 
Nihat Zeybekçinin belirlediği hedefler doğrultusunda, yeniden yapılandırıldı. 

Gücümüzü sizlerden alıyor, Faaliyetlerimizi, Yönetim Kurulumuz, İcra Kurulumuz ve 
TOBB, TİM, MÜSiAD ve TMB'nin Başkanlarından oluşan Başkanlık Divanımız ile koordine 
ediyoruz. 

Bugüne kadar yapılan çalışmalarımızı bir adım öteye taşıyabilmek ve günümüz 
ihtiyaçlarına uyarlayabilmek için, yeni bir yol haritası oluşturduk. 

Bu yol haritasının can alıcı noktası, bölge bazlı üyelikten, ülke bazlı üyelik 
yapılanmasına geçiştir. 

Amacımız, İş Konseyleri Yürütme Kurullarının, o konseyle rasyonel iş ilişkisi olan 
kişilerden oluşmasıdır. Bunun için, tercihini tamamen sizlere bırakarak, ülke bazlı 
yapılanmayı başlattık. 

Tamamen ihtiyaçlarımızdan kaynaklanan bu çalışmalarda, makul gerekçelere sahip 
tüm taleplerimizi, en hızlı şekilde kabul ederek önümüzü açıp bizi rahatlatan, Ekonomi 
Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi’ye, şahsım, Yönetimim ve sizler adına teşekkür ediyorum. 

 



 

 

 

 

Yeni Sistemimizi ana hatlarıyla hatırlarsak: 

 Her üyemiz, dilediği kadar İK’e üye olabilir, birden fazla temsilciyle, 3’ten fazla 
İK’nin YK’da da yer alabilir. 

 İhtiyaç halinde, ülke İK’ne bağlı Alt İK’leri oluşturulabilir. 

 Her İK, aidatlarını ve bütçesini kendisi belirleyecek ve kendi İK Aidatlarını ve 
bütçelerini, kendi amaçları doğrultusunda kullanacaktır. 

 Yeterli üyeye sahip olamayan İK’leri, ortak gruplara alınacak. 

 Amacımız, hiç Gruplanmış İK kalmamasıdır. 

 

Şimdi de, bazı hedeflerimizi ortaya koymak istiyorum: 

 DEİK, gruplaşmaların yaşanacağı ve grupların mücadele edeceği bir platform 
değildir. 

 İK Başkan ve YK Üyelerinden beklediğimiz aslında çok basittir: 

o Bu Ülkeyle kavgası olmayacak, 

o Görev aldığı Ülkeyle veya Sektörle, rasyonel bir iş bağı olacak 

o İşlerimizi ve ilişkilerimizi geliştirmek, ana amacı olacak. 

 İK’lerimizin Ölçülebilir Performansları değerlendirilecek ve ihtiyaç varsa, gerekli 
tedbirler alınacaktır. 

 Bir İK’nin etkinliği, elbette bir çok parametreye bağlıdır, ama bunlardan birisi de, 
Üye sayısıdır. 

 Bunun anlamı, DEİK üye sayısının, öncelikle 3.000 ve sonrasında 5.000 üyeye 
çıkarılması demektir. 

 Bu, çok iddialı bir hedeftir. Ama, 143 İş Konseyinde faaliyet yapılacaksa, asgari 
karşılığı budur. Gerek şarttır, ama Yeter şart değildir. 

 

Diğer taraftan; 

DEİK Yönetimi olarak, İK’lerimizin çalışmalarına destek vermek için, içerideki 
yapılanmamızda da değişiklikler yapacağız. 

Özellikle İş Forumları ve seyahatlerdeki taleplerimizin ve alınan kararların hayata 
geçirilme süreçlerini, her bölgedeki koordinatör arkadaşlarımızın takip ve sorumluluğuna 
vereceğiz. Onlardan alacağımız raporları sonuçlandırmak da, DEİK YK’nun sorumluluğunda 
olacak. 

Yurt dışı organizasyonların Heyet Başkanlıklarını, Başkanlık Divanı içinde ortak bir 
çalışmayla yürütmeye başladığımız da hatırlatmak isterim. 

İktisat, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Ticaret vb alanlarında, 
farklı disiplinlerden oluşan, yeni bir  birim oluşturacağız. 

Benzer şekilde, bir Danışma Kurulu oluşturacağız. 

Hem, YK Üyelerimizin birikimlerinden daha fazla yararlanmak, hem de YK’muz ile, 
başta Ekonomi bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi olmak üzere, Bakanlarımız, Başbakanımız 
ve Sayın Cumhurbaşkanımızı belirli dönemlerde bir araya getirip, öneri ve hedeflerimizi daha 
somut şekilde ortaya koyabilmek için de çalışmamız var. 

İnanıyorum ki, bu adımlar, faaliyetlerimize çok olumlu katkı yapacaktır. 



 

 

 

 

Bu noktada, İş Konseylerine, Kurucu Kuruluşlarına ve tabii ki bu yapıyı oluşturan tüm 
üyelerimize, her zamankinden daha önemli görevler düşüyor. 

 

Sayın Bakanım, Değerli Katılımcılar, 

Ülkemiz, pek çok G-20 ülkesini geride bırakan bir büyüme trendine sahip. Yargı, 
eğitim, işgücü piyasası, AR-GE, Vergi ve KDV, Yatırım Teşvikleri gibi alanlarda planlanan 
reformlarla, her gün bir adım daha ileriye gideceğiz. Büyümemiz, geçen yılın 3. çeyreğinde % 
11,1 ile rekor tazeledi. İhracatımızdaki rekor artış bir başka gurur kaynağımız oldu. Bu 
performansımızın arkasında, şüphesiz devletimizin zor bir zamandan geçerken ekonomimize 
elini uzatmış olması önemli bir rol oynadı. Yatırım harcamalarının 2017 yılında artış 
eğiliminde olması, daha geniş kapsamlı reformların 2018 yılının ilk çeyreğinde hayata 
geçirilecek olması, iş dünyasında yatırım hedefleyen her firmamızın 2018 yılına güvenle 
adım atmasını sağlayacak, doğrudan yabancı yatırımların artmasını sağlayacaktır.  

Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde, 60’ıncı sırada yer alan ülkemizin, 
Çin, İtalya, Japonya, Rusya, Belçika gibi yüksek yatırım potansiyeli olan ülkeler seviyesine 
gelerek, 30’uncu sıraya yerleşme hedefi, tüm iş çevrelerini heyecanlandırmaktadır. 

2017 yılında, küresel ve jeopolitik gelişmelerin de vermiş olduğu belirsizliğin 
katkısıyla, piyasalarda dalgalanmaların yaşandığına da şahit olduk. 2018 yılında, daha sakin 
bir dönem geçireceğimizi umuyor ve öngörülebilirliğin daha da arttığı bir ortamda ekonomik 
performansın gücünü sürdürmesini bekliyoruz. 

DEİK olarak, dış dünya ile olan ilişkilerimizin, ekonomik gelişim serüvenimize daha 
güçlü bağlarla katkı vermesi gerektiğine inanıyor ve bu yöndeki, ticaret ve yatırımı 
destekleyici çabalarımızı sürdürüyoruz. 

En büyük ticari ortağımız AB ile ekonomik ilişkilerimize, Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesi doğrultusunda taze bir çaba ve nefes gelmesini umuyor, bölgemiz başta 
olmak üzere, ikili ilişkilerde aklı selimin galip gelmesini bekliyoruz.  

Dünyaya yön veren Ekonomileriyle gündemi belirleyen ülkelerin, insanlığın ortak 
değerlerine daha fazla ve gerçekçi yaklaşımlarla sahip çıkmalarını arzuluyor, dünyanın dört 
bir yanındaki fırsatları değerlendirerek, yeni kazan-kazan hikayeleri yazılmasına öncülük 
etmeyi hedefliyoruz.  

Bu duygularla, bugüne kadar olduğu gibi, bu önemli günümüzde de yanımızda olan, 
başta Sayın Bakanımız olmak üzere, siz değerli Başkanlarımıza ve üyelerimize, bütün 
organizasyonumuzu yapan çalışma arkadaşlarımıza, bugüne kadar görev yapan İK 
Başkanları ve YK Üyelerimize teşekkür ediyor, yeni görev alacak İK Başkanları ve YK 
üyelerini şimdiden tebrik ediyor ve birlikte başarılar diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

 

Nail Olpak 

DEİK Başkanı 

  


