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DEİK 33. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödülleri 

25 Ocak 2020, İstanbul  

 

Sn. Bakanlarımız, Büyükelçilerimiz, 

 

Diplomatik Misyon Temsilcileri, 

 

İş, Siyaset ve Akademi Dünyamızın Temsilcileri, 
 

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimiz,  

 

İş Konseylerimizin Başkan ve Üyeleri, 

 

Değerli Misafirler ve Basın Mensupları, 

 

DEİK Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimizin seçimini de 

gerçekleştirdiğimiz 33. Olağan Genel Kurulumuzun ardından, bu yıl ilkini 

düzenlediğimiz ve geleneksel hale gelmesini hedeflediğimiz “Ustalara 

Saygı Ödüllerimiz” için bir aradayız. Ailemiz için büyük önem taşıyan bu 

özel günde; hepinizi, şahsım ve DEİK adına saygıyla selamlıyorum, hoş 

geldiniz, şeref verdiniz... 

İlk olarak, dün akşam Elazığ merkezli meydana gelen ve birçok 

ilimizde hissedilen depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil 

şifalar diliyor, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, deprem bölgesine hareket edeceği için 

programımıza katılamıyorlar, sizlere selamlarını iletmemi istediler, 

kendisine de zorlu görevinde muvaffakiyet dileklerimizi iletiyorum.  
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Devamla, yeni dönemde birlikte görev yapacağımız Yönetim ve 

Denetim Kurulu Üyelerimize, verecekleri katkıları için teşekkür ediyor, 

birlikte, başarılı bir çalışma dönemi diliyorum.  

DEİK olarak, Cumhurbaşkanımızın bize verdiği görev kapsamında, 

ülkemizin “ticari diplomasisini” yürütmekten onur duyuyoruz. 

Yarın da, rotamızı Afrika’ya çeviriyor ve Cumhurbaşkanımızla birlikte, 

Cezayir, Gambiya ve Senegal’e gidiyoruz.  

2 hafta önce gerçekleştirdiğimiz İş Konseyleri Genel Kurulumuzun 

tekrar hayırlı olmasını diliyor, seçilen tüm İş Konseyi Başkanlarımıza ve 

Yürütme Kurullarına, Ticari Diplomasi çalışmalarında başarılar diliyorum. 

Aynı gün, DEİK tarihinde ilk kez gerçekleştirdiğimiz, katma değer 

sağlayana verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak, “Ticari Diplomasi 

Ödüllerimize” hak kazanan İş Konseylerimizi, bir kez daha tebrik ediyorum.  

Vefamızın bir ifadesi olarak, kurulduğu günden bugüne kadar, bu 

güzel aileye emek ve destek veren herkese teşekkür ediyor, vefat edenlere 

Allah’tan rahmet diliyorum.  

Genel Kurulumuzun ardından, DEİK’in kurulduğu ilk günden bu yana, 

yaptıkları ufuk açıcı çalışmalarla kurumumuza değer katan, küresel 

yolculuğumuza yön veren, ticari diplomasimizin ustalarını onurlandırmak 

için bir aradayız. Sonraki yıllarda, başka ustalarımızı da onurlandırmaya 

devam edeceğiz.  

Yönetmeliğimizde tanımlandığı gibi, DEİK, “Türk özel sektörünün tüm 

dış ekonomik ilişkilerini yürütme, iş dünyamızın ihracatını artırma ve 

ticaretini geliştirme çalışmalarına yardımcı olma görevini üstlenen, bir iş 
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platformu”. Dünya üzerinde bir eşi daha olmayan, şahsına münhasır, 

nadide bir kurum. 

35 yıldır, gücümüzü, Türk özel sektörünün önde gelen kurumlarından 

ve gönüllülük esasıyla üyemiz olan firmalarımızdan alıyoruz. 

“İşimiz, gücümüzü dünyaya taşımak” parolasıyla hareket ediyor,  

ülkemizin ticari diplomasisini yürütme misyonunu, tüm dünyaya yayılmış 

146 İş Konseyimizle gerçekleştiriyoruz. 

Hani, elinize bir dünya küresi alır da, döndürüp rastgele bir yerde 

durdurur ve parmağınızla bir ülke seçerseniz, Japonya, Polonya, Cezayir, 

Avustralya... Nereye rast gelirseniz, DEİK olarak, bayrak taşıyıcı 

firmalarımızla, sizin için oradayız. 

Dünyanın dört bir yanına yayılmış olan faaliyetlerimize, Sayın 

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Ticaret Bakanımızın destek ve 

koordinasyonuyla devam ediyoruz. Kendilerine teşekkür ederim.  

 

Sayın Bakanlarım, Değerli Katılımcılar, 

Başarı diyoruz. Hepimizin hayatında önemli bir kavram başarı. 

İş dünyasında çoğunlukla ifade edildiği gibi, başarı, sadece sayılardan 

mı ibarettir? Sadece, büyük rakamlar mıdır acaba başarı?  

Başarı, kelime anlamıyla, “üstesinden gelmek” demektir. Üstesinden 

gelinip gelinmediğini anlamanın tek yolu ise, rakamlar değildir. Rakamlar; 

artar, eksilir… Merakla bekleriz, ekonomide kritik bir rakam açıklanacağı 
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zaman. Tepkilerimiz de değişir; bazen “az” buluruz, bazen ‘’beklendiği gibi’’ 

deriz, bazen ‘’sevindirici’’ deriz. 

Bir işe değer biçmek için, sadece rakamlara değil, o işin zorlu koşullar 

altında bile olsa, hakkıyla başarılıp başarılamadığına, yani üstesinden 

gelinip gelinemediğine bakmak gerekir. 

Tarihimizde, nelerin üstesinden geldiğimizle ilgili, saatlerce örnek 

verebilirim. Ama, çok uzağa da gitmeye gerek yok ki.  

15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimindeki duruşumuz, nelerin 

üstesinden geldiğimizin yakın zamandaki en büyük kanıtı. Bu vesileyle, 

şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifalar diliyorum.  

2018 Ağustos’unda yaşadığımız kur saldırısının ardından, aldığımız 

yaraları, ekonomi yönetimimizin kararlı duruşu, hızlı önlemleri ve güçlü 

adımları sayesinde, sarmayı başardık, yani, üstesinden geldik. 

Geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan ve Türkiye’nin 60 yıllık rüyası olan yerli 

otomobilimiz, daha nelerin üstesinden gelebileceğimizin bir göstergesi. 

 

Sayın Bakanlarım, Değerli Katılımcılar,  

‘’Karşılaşılan zorluklar ne kadar büyükse, bunların üstesinden 

gelmek de o kadar gurur vericidir.’’ 1 

Üstesinden gele gele gördük ki, 100 milyar $’lık ikili ticaret hedeflerine 

ulaşmanın önemli bir ayağı da, “Ticari diplomasi”. Madem, dünyayı yönettiği 

iddia edilen ekonomik ve siyasal aktörler, üzerlerine düşeni yapmıyor, 

                                                      
1-Epiktetos (Yunan filozof) 
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öyleyse biz DEİK ailesi olarak, adil ve eşit bir dünya için yeni bir oyun 

kurma yolunda, üzerimize düşeni yapmaya da, üstesinden gelmeye de 

hazırız.   

Üstesinden geldiğimiz işlerle gurur duyuyoruz. Ama bununla birlikte, 

nitelik ve niceliği aynı potada buluşturarak, yeni ve daha büyük başarılara 

imza atmak için, daha çok gayret etmemiz gerektiğinin de farkındayız.  

Sizlere, Yönetim Kurulumuz ve İş Konseylerimizle, yeni dönemimizde 

yapacağımız faaliyetlerimizi, İş Forumlarımızı veya raporlarımızı 

saymayacağım. Bunları, daha da iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz, 

emeği geçen herkese teşekkür ederim. 

Önümüzde, uzun ve yeni bir süreç var. 

İzninizle, DEİK’in yeni çalışma döneminde hedefleri nelerdir, 4 ana 

başlıkta anlatmak isterim. 

Öncelikle, ülkemizin menfaatleri doğrultusunda, “etkin lobicilik” 

faaliyetleri yürüteceğiz. Bu noktada önceliğimiz, ABD ve AB ülkeleri olacak. 

“Ticari Diplomasi” hedeflerimize ulaşmak için, maddi ve manevi bütün 

enstrümanlarımızı, tüm gücümüzü, sonuna kadar kullanacağız. Klasik 

yöntemlerin ötesine geçeceğiz ve ticari diplomasinin etkisini daha da 

hissettireceğiz. Hazırlıklarımızı yaptık, ilk adımlarımızı attık, devamı 

gelecek ve olumlu sonuçlarını hep birlikte göreceğiz.  

Yeni dönemde, ana eksenimiz bu olacak. Bu ekseni, tüm İş 

Konseylerimize de yaymak, hedefimiz. İş Konseylerimizden beklentimiz, 

ABD ve AB özelinde uygulamaya başladığımız çalışma modellerini, kendi İş 

Konseylerine uyarlamaları. Bunların hedef ve kriterlerini koyup, dönem 

sonunda da, sonuçlarını değerlendireceğiz.  
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Devamla, liderlerimizin belirlediği ticaret hedeflerimizi yakalamak, 

ikinci önceliğimiz olacak. Nasıl, ABD ile 100 Milyar $, %50-50 dengeli ikili 

ticaret hedefimiz var ve bunun iş dünyası adına gereğini yapmak bize 

düşüyorsa, benzer şekilde, 100 Milyar $ hedefimiz Rusya ile de var. ABD 

ile hedefimiz için, sektörler bazında çalışarak, hazırlıklarımızı yaptık. 

Liderlerimizin atacakları adımları bekliyoruz. 

Özellikle bu iki hedefimizi gerçekleştirebilmek içinse, üye tabanımızı 

genişletmeye ihtiyacımız var. Biliyorsunuz, DEİK, 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 oluşuyor. Bu yapımızı koruyarak, 

daha fazla üye kazanmak için, yeni üyeliği teşvik kararları aldık. Yeni 

üyelerimizin, ilk yılki aidatlarında %60 ve İş Konseyi Aidatlarında %20 

indirim yaptık. Faaliyetlerimizde de, üyelerimize, üye olmayanlara göre %20 

avantaj sağladık. Oluşturduğumuz bu cazip şartlarla, yarından tezi yok, 

Ticari Diplomasiyi anlatmak için, Anadolu’yu karış karış dolaşacağız. 

Kurucu Kuruluşlarımızın da desteğini alarak, hedefimiz, daha fazla 

firmamızı yurt dışına açmak ve Ticari Diplomasi çalışmalarımızın içine 

katmak. Bu da, üçüncü hedefimiz.  

Bunların yanı sıra, diasporamız da, bizim için önemli bir kazanım. 

Ülkemiz, diasporasına sahip çıkan nadir ülkelerden biri. Diaspora, eğer iyi 

değerlendirilebilirse, bir ‘'beyin göçü'' değil, aksine, bir ‘'beyin kazanımı'' 

olabilir. İşte bu noktadaki hedefimiz de, Dünya Türk İş Konseyimizin son 

dönemde arttırdığımız faaliyetleriyle, diasporamızı güçlendirmek ve daha 

koordineli hale getirmek. Diasporamızın geleceği ve ülkemizin menfaatleri 

için, çalışmalarımıza hız vereceğiz. Bu da, yeni dönemdeki dördüncü 

hedefimiz olacak.  



                           

 
 

7 

 

Tarih:            25 Ocak 2020                     

Diaspora faaliyetlerimizde, çalışmalarımızı birlikte yürüttüğümüz, 

Büyükelçilerimiz, Başkonsoloslarımız, Müşavirlerimiz, Yurt Dışı Türkler ve 

Akraba Topluluklar Başkanlığımız, Maarif Vakfımız, Yunus Emre 

Enstitümüz, TİKA’mız, Kızılay’ımız ve AFAD’ımız, bizim değerli 

ortaklarımız. Kendilerine teşekkür ediyorum. 

Bu noktada bir de duyurum olacak. Mart ayında, Sayın 

Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle, Dünya Türk İş Konseyimizin 10. Kurultayı 

var. Dünyanın dört bir yanından gelecek soydaşlarımızın buluşacağı 

Kurultayımıza, şimdiden hepinizi davet ediyorum. 

 

Sayın Bakanlarım, Değerli Katılımcılar, 

Ustalığa giden yol, zaman zaman çekilen acılardan, defalarca düşüp 

kalkmaktan, acı-tatlı tecrübelerden geçer.  

Bir usta, tecrübesiyle etrafına güç verirken, beslediği umutla, güven 

verir. 

Konuşmasıyla, zihin kapılarımızda ufuklar açılır. 

Düştüğümüzde, elimizden tutar ve kaldırır. 

Süreci, en etkili ve doğru şekilde yönetir, zorluklara rağmen, yaptığı 

işin üstesinden gelir. 

Zaten, üstesinden gelebildiği için, ustadır. 

Bugün, Genel Kurulumuz ve ustalarımızın ortaya koyduğu eser olan 

DEİK’imizin, küresel yolculuğunda ilk imzaları atanları, DEİK’in alt yapısını 
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oluşturan, çalışmalarıyla kurumumuza değer katan ustalarımızı 

onurlandırmak için bir aradayız.  

Az sonra, 4 ödül takdimimiz olacak. Bugün, DEİK tarihinde bir ilk 

olduğu için, tatlı bir heyecanımız var.  

Ustalarımız bizim elimizden tuttuğu, bizlere ustalığı öğrettiği sürece, 

üstesinden gelmeye devam edeceğiz. Bizden desteğini esirgemeyen 

ustalarımıza teşekkür ediyorum. 

 

Sayın Bakanlarım, Değerli Katılımcılar, 

Türk mitolojisinde, Kuzey yıldızı, parlaklığın sembolüydü. Ateş gibi 

parlayan bir şey, ateşe benzeterek değil de; "Kuzey yıldızı gibi" diye tarif 

edilirdi. Güneş, ışık ve sıcaklık saçarken, Kuzey Yıldızının özelliğiyse, 

parlak olmasıydı. 

DEİK olarak, ustalarımızdan aldığımız ışıkla, parlamaya devam 

edeceğiz. Ülkemizin ticari diplomasisini etkin bir şekilde yürütmeye, 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. 

Tıpkı Kuzey Yıldızı gibi, bize yol gösteren ustalarımıza teşekkür 

ediyor, bize hayal kurduran dünün ustalarına ve bu hayallerimize 

kavuşturan bugünkü ustalarımıza saygı, minnet ve şükranlarımızı sunuyor, 

tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 
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Bu duygularla, programımızı teşrif eden başta Sayın Bakanlarımız 

olmak üzere, ustalarımıza, üyelerimize, tüm katılımcılara ve programda 

emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 


