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 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez, 

Sayın Başkonsoloslar, Diplomatik Misyon Temsilcileri, 

İş Konseyi Başkanlarımız, 

Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Sn. Bülent Şen,  

Değerli Katılımıcılar, 

 

Sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına 

selamlıyor; Avrasya bölgesinin Arge inovasyon, teknoloji ve girişimcilik 

etkinliği EURITECH’te, tekrar sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyor 

ve DEİK’ten, Diplomasiden ve Ticari Diplomasi’den bahsetmek istiyorum. 

Diplomasi kavramı çok eski zamanlara kadar gerilese de, 

günümüzdeki kullanımı 19. yüzyılda, sanayi devrimi ile küresel ticari ve 

yatırım ilişkilerinin genişlemesiyle birlikte yaygınlaşmaya başladı.  

İlk kullandığı zamanlar diplomasi kavramı daha ziyade siyasi 

diplomasi olarak algılanırken, zamanla ticari diplomasi kavramı da buna 

eşlik etmeye başladı. Türkiye özelinde konuşmak gerekirse; 1980’li 

yıllardan sonra ihracata dayalı büyüme stratejisine bağlı olarak, daha 



 

 

önceleri sadece devlet eliyle yürütülen ticari diplomasi kavramı da 

dönüşüm geçirdi. 1985 yılında rahmetli Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut 

Özal’ın vizyonu ile DEİK’in kurulmasıyla birlikte, ticari diplomasi faaliyetleri 

özel sektörü de kapsayacak şekilde genişledi. Bu gelişmeyi, ticari 

diplomaside kamu özel iş birliği modeli olarak da değerlendirebiliriz. 

Burada temel amaç, ticari diplomasi misyonunu iş dünyası bakış açısıyla 

desteklemek ve daha hızlı ve etkin çözümler üretebilmekti. 

Bu anlayışla iş dünyamızın Kuzey Yıldızı DEİK olarak, 

faaliyetlerimizi 37 yıldır, 148 İş Konseyimizle birlikte ticari diplomasinin 

vazgeçilmez bir unsuru olarak sürdürüyoruz. 

Şunu ifade etmem gerekir ki, iş dünyasını değişime ve dönüşüme 

yönlendiren her unsur, aynı zamanda diplomasi faaliyetlerini de değişime 

ve dönüşüme yönlendirecektir. Nasıl ki, bugün iş dünyasının gündeminde 

dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm gibi kavramlar varsa, aynı kavramlar ticari 

diplomasiye de yön verecektir. Ancak, ticari diplomasi bir adım önde olmalı 

ve iş dünyasının gündeminde olmayan, ancak olması beklenen konuları 

da gündemine almalı. Bir diğer ifade ile, iş dünyası diplomasisi daha 

proaktif bir yapı sergilemeli. 

İşte bu yüzden biz de DEİK olarak, yeni değişimde de yer almak, 

dijital ekonomi ve dijitalleşmeyle hızlı uyum sağlamak ve ön açıcı olmak 

için hem üyelerimizden, hem de sektör oyuncularından gelen yoğun talep 

üzerine Dijital Teknolojiler İş Konseyimizi kurduk. Umarım ülkemiz 

adına faydalı işlere vesile oluruz. 

Bu duygularla sözlerime son verirken, Mimar ve Mühendisler Grubu 

Genel Başkanı Sn. Bülent Şen ile programın hazırlanmasında emeği 



 

 

geçen herkese ve katılımcılara teşekkür ediyor, sizleri tekrar saygıyla 

selamlıyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


