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DTİK Fas Toplantısı 

11 Ekim 2019 

Kazablanka 

  
 
 
Rabat Büyükelçimiz Sn. Ahmet Aydın Doğan, 
 
Türkiye-Fas İş Konseyi Başkanımız Osman Kocaman, 
 
DTİK Asya Pasifik Bölge Komitesi Başkanı Sn. Abubekir Salim, 

 
DTİK Ortadoğu-Körfez Bölge Başkanımız ve Bölge 

Başkanlarımız, 
 
DTİK Bölge Komitemizin ve STK’larımızın Değerli Temsilcileri, 

 
Değerli Basın Mensupları, 
 
 
 

Mağrib’in en büyük kenti ve kıtadaki en büyük finansal merkezlerden 

olmanın yanı sıra filmlere konu olan ve Casa Bianca, yani ‘’beyaz ev’’ 

anlamına gelen Kazablanka’da buluşmanın verdiği mutlulukla, sizleri Dış 

Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK ve Dünya Türk İş Konseyi – DTİK adına 

saygıyla selamlıyorum, tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. 

Sözlerimin başında, iki gün önce başlayan Barış Pınarı Harekatıyla, 

terör unsurlarına karşı, barışın, güvenliğimizin ve sınırlarımızın korunması 

için mücadele eden kahraman Mehmetçiklerimize dualarımızın ve tam 

desteğimizin onlarla olduğunu ifade etmek istiyorum. 
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Çatlak sesler ve bu harekât sebebiyle kimilerince bize karşı hasmane 

tutumlar olacak ve belki de maalesef bazı olumsuz tablolar da 

yaşayabileceğiz.  

Ama, gün, bu küçük hesapların yapılacağı gün değildir. Gün, birlik, 

beraberlik ve tam dayanışma günüdür. Biraz sabırla güzel gelişmelerin 

olacağını hep birlikte göreceğiz inşallah.  

Dayanışma derken, Türk Devletinin ve askerinin daha önce Fırat 

Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında olduğu gibi orada hangi amaçla 

bulunduğunu, amacın masum Kürt, Arap ya da diğer sivil unsurlara zarar 

vermek değil, tam tersine, hem onların hem de sınırlarımızın güvenliğini 

sağlamak olduğunu bıkmadan ve usanmadan, her ortamda anlatmalıyız. 

Şu anda, kasıtlı bir kara propaganda yürütülüyor ve İş Dünyası olarak, 

dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan diasporamızın temsilcileri sizler 

olarak, tüm gücümüzle buna odaklanmalıyız.  

Bunu da sadece devletimizin ve devlet yetkililerimizin yapmasını 

istemeyelim lütfen. Bizler, her birimiz, sosyal medyada, basında, radyoda, 

televizyonda, işyerlerimizde, farklı çevrelerle sohbet ortamlarımızda, bu 

konunun yılmaz savunucuları olmaya devam edelim. Bunu çok 

önemsiyorum.  

Devamla, yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı şimdiden 

kutluyor, bu vesileyle İstiklal kahramanlarımız başta olmak üzere, vatanı 

için mücadele etmiş tüm şehit ve gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum. 

Tarihimizin önemli devlet adamlarından Oğuz Kağan’ın, bir sözü 

vardır: ‘’Birlik olursanız, hiçbir kuvvet sizi kıramaz.’’. İnanıyorum ki, 

dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan siz dostlarımızla, coğrafi olarak 
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birbirimizden uzakta yaşasak da, birlikte hareket etmenin ve bir arada 

olmanın yollarını arayan güzel bir birlikteliğimiz var.  

Bugünkü buluşma nedenimiz de, Ortadoğu ve Afrika’da yaşayıp, 

buraya gelme imkanı bulan diasporamızla, hasret gidermek, dertleşmek, 

ama asıl olarak, örgütlü diaspora çalışmalarımızı sizlerin desteği ile hep bir 

adım daha ileriye taşıyabilmek. 

Diasporaya devam edeceğim ama izninizle, öncelikle, ülkemizle ilgili 

kısa bir değerlendirmeyle devam edeyim… 

2018 yılı Ağustos ayında, bir döviz atağı yaşadık, biliyorsunuz. US 

Dolar kurunun 7,30 TL seviyesini test ettiği o süreçte, çok daha kötü felaket 

senaryoları üretildi. Battığımızdan bahsedenler oldu. 10 hatta 15 TL’lik US 

Dolar kurlarından bahsedenler oldu. Atmak serbest nasıl olsa... 

Bugüne baktığımızda ise, enflasyon rakamlarında önemli bir gerileme, 

faiz oranlarında da, Merkez Bankası tarafında daha hızlı, piyasada ise aynı 

hızda olmasa da önemli bir gerileme var ve bu gerilemenin, daha da olumlu 

anlamda süreceğini görüyoruz. İç talepteki daralmanın etkisi de olsa, cari 

fazla verir noktaya ulaştık. Makul büyümelere razı olacağımız bu süreçte, 

daha fazla odaklanacağımız bir konu da işsizlik olacak.  

Bakın, ülkemiz bugün üçüncü gününe geldiğimiz sınır ötesi bir 

harekât düzenliyor. Herkesin gözü bir taraftan da ekonomide. Bir taraftan 

da döviz kurlarında. Bir gariplik görüyor musunuz? 

Bakmayın her gün TV ekranlarında dövizdeki ufacık oynamalara. 

Geçen yıl aynı gün 1 USD=6-TL idi, bugün 1 USD=5,84-TL. Bu mu, 

dövizdeki hareketlilik? Bizler, İş insanlarıyız. Paradan para kazananlar için, 
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ufak oynamalar başka anlam taşıyabilir ama bizim için, 5,65’lik USD kuru ile 

5,85’lik USD kuru, gün içi makul dalgalanma sayılır. Telaşa hiç gerek yok. 

Evet, her şey güllük gülistanlık değil ama, karalar bağlamak da gerek 

yok. Dünyanın neresinde güncel ekonomi şaha kalkmış da, biz de dike 

çakılıyor? 

Yok öyle bir şey.  

Elbette, odaklanmamız gereken diğer başlıklar da tabii ki, yatırımlar, 

ihracat, yani bizim ifademizle, Dış Ekonomik İlişkilerin Tümü, Ticari 

Diplomasi. 

Bu amaçla yaptığımız DTİK ve DEİK çalışmalarımızda programımız 

yoğun. Sadece fikir vermesi için, bazılarından kısaca bahsedeyim.  

Eylül sonunda, ABD ile olan ikili ticaretimizi, 20 Milyar $’dan 100 

Milyar $’a çıkarma, ve bunu %50-50 paylaşımla yapma hedefimiz 

doğrultusunda 10. Türkiye Yatırım Konferansımızı; Sayın 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlarımız, Türk ve 

Amerikalı iş insanlarının katılımlarıyla New York’ta gerçekleştirdik. 

Aynı gün, New York DTİK Toplantımızda; Hazine ve Maliye 

Bakanımız Berat Albayrak, Ticaret Bakan Yardımcımız Tuna Turagay, 

DTİK üyelerimiz ve Amerika’da bulunan Türk girişimcilerimiz ile bir araya 

geldik.  

Ekim ayının ilk etkinliğinde, Sırbistan’da, Cumhurbaşkanımız, 

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bakanlarımız ve İş 

Dünyamızın katılımıyla, ile Sırbistan-Türkiye İş Forumu’muzda, 5 Milyar $ 

ticaret hacmi hedefimize ulaşmanın yollarını konuştuk. 
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Önümüzde Azerbaycan var. 14-15 Ekim’de Bakü’de gerçekleştirilecek 

Devlet Başkanları Zirvesi vesilesiyle, Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın 

katılımlarıyla DTİK Bakü Buluşma’mızı gerçekleştireceğiz. 

Bu toplantı, DTİK çalışmalarımız açısından çok ama çok önemli. DTİK 

tarihinde ilk defa, yurt dışında, Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle bir DTİK 

Diaspora toplantısı gerçekleştiriyoruz. Geldiğimiz yeri gösteren çok önemli 

bir gösterge. Destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. 

Ardından 16 Ekim’de Ankara’da Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat 

Oktay ile 27. KEK toplantımızı ve Türkiye-Romanya İş Forumu’muzu 

düzenleyeceğiz.  

23 Ekim’de ise, Cumhurbaşkanımız ve Pakistan Başbakanı İmran 

Han’ın da katılımlarıyla ekonomik iş birliğimizi daha üst seviyelere 

çıkartmak için Pakistan-Türkiye İş Forumu’muzu gerçekleştireceğiz. 

Elbette yalnızca bunlardan ibaret değil tüm çalışmalarımız. Dikkat 

ederseniz, 146 İş Konseyimizin her gün gerçekleştirdiği etkinlikleri, 

raporları, toplantıları saymadım bile. Cumhurbaşkanımızın genel 

kurulumuzda belirttiği gibi; DEİK olarak, Türk iş dünyasına yeni ufuklar 

açacak, yol ve istikamet çizecek stratejik çalışmalara da imza atıyoruz. Bu 

bizim en önemli özelliklerimizden biri aynı zamanda. 

Geçtiğimiz ay “Brexit Sürecinde Türkiye: Riskler ve Fırsatlar” 

raporumuzu açıkladık. 

Sonraki hafta,  Yurt Dışı Yatırım Endeksimizin bu yıl dördüncüsünü 

yayımladık. Bu yılki endeksimize göre Birleşik Krallık, Brexit sürecine 

rağmen Türk yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi olarak konumunu 

koruyor. 
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Haftaya, Çin’in “Kuşak ve Yol İnisiyatifi’’ ile ilgili olarak, Türkiye’nin 

kendisini nasıl konumlandıracağına dair senaryoları kapsayan çalışmamızı 

Lojistik İş Konseyimiz ve Türk-Çin İş Konseyimizle kamuoyuna sunacağız. 

Daha çok çalışacağız, daha çok firmamızı yurt dışı pazarlarla 

buluşturacağız, daha fazla yatırım peşinde koşacağız.  

Diğer, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan İhracat Ana Planını açıkladı. 

Her kurumun yapması gereken ev ödevleri ve firmalarımız için de güzel 

fırsatlar barındıran bir plan.  

Biz de DEİK olarak, yurt dışına açılmak isteyen firmalara daha fazla 

destek vermek istedik ve DEİK aidatımızda, ilk yıl için % 60’lık indirim 

yaptık. Bir de pozitif ayrımcılık yaparak, bundan sonra etkinliklerimize 

katılacak DEİK Üyesi firmalara, %20 indirim yapmaya karar verdik. 

Amacımız, daha fazla firmamızı DEİK ailesiyle tanıştıracak, daha fazla yurt 

dışı pazarlara açabilmek.  

 

Sayın Büyükelçim, Değerli Misafirler, 

Bir Arap atasözü, ‘’Bir şey yapmak isteyen yolunu, bir şey yapmak 

istemeyen nedenini bulur.’’ der.  

Fas’ta ve bu bölgede yaşayan iş insanları olan sizlerin bilgi ve 

birikiminizle, dostluğunuz ve sıcak ilişkilerinizin desteğiyle kuracağımız iş 

birliklerimizle, geleceğe birlikte yürüyecek ve bunun için yeni yollar 

oluşturacağız. 

Türkiye ile Fas arasındaki ticaret hacmi son beş yılda %53 artarak 2,7 

milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamlar neden daha üst seviyelere 
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çıkmasın? Bunu sağlayacak mekanizmanın önemli bir ayağı da, Fas’ta 

yaşayan 2 bin1 Türkiye kökenli girişimcimiz, sizlersiniz.  

Bu noktada, size bir başka güzel bir haber vereyim. Yurt dışında 

yaşayan soydaşlarımızın tek sorunu, özlem, dil veya kültürel kaynaşma 

değil. İş güvencesi, yurt dışı emeklilik, ikamet hakkı, mesleki eğitim sistemi, 

göç rejimi ve daha pek çok konudaki yasal uygulamalarla ilgili sorularınız 

var. 

TRT’deki bir canlı yayınım sonrası, programın sunucusu Elif Saygılıer 

ile konuşurken, bu tür soruların cevaplarını, doğru kişilerin rehberliğinde 

ekranlara getirecek olan bir programın haberini aldım. Önümüzdeki Pazar 

günü saat 3’te TRT Türk’te başlıyor. İsmi ise ‘’Ne Yapmalı’’… 

Biz de DTİK olarak, bu programın içinde yer almak ve sizlere aracılık 

yapmak istiyoruz. 

Şimdiden, her türlü sorunuzu neyapmali@trt.net.tr adresine 

iletebilirsiniz. 

 

Sayın Büyükelçim, Değerli Misafirler, 

Bugün aramızda DEİK’i ve DTİK’i hiç tanımayan da olabilir 

düşüncesiyle, kısaca anlatmak isterim. 

Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, 34 

yıldır, çalışmalarını gönüllülük esasıyla sürdüren, bir iş platformu. Ülkeler 

arası yatırım ve ticareti artırmak için “ticari diplomasi” anlayışıyla 

                                                      
1

 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-47134873 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-47134873
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çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Faaliyetlerimize, Cumhurbaşkanımızın 

liderliğinde, Ticaret Bakanımızın destek ve koordinasyonuyla devam 

ediyoruz. 

Tüm dünyaya yayılmış, 146 iş konseyimiz bulunuyor. 2007 yılında 

kurduğumuz Dünya Türk İş Konseyi-DTİK de, Özel Amaçlı İş Konseylerimiz 

arasında yer alıyor. 

DTİK, tüm dünyada 6 Bölgeden oluşan, Bölge Başkanlarının da içinde 

olduğu bir Yürütme Kurulu altında faaliyet gösteriyor. 

Bölge Komitelerimiz, o bölgede yaşayan vatandaşlarımıza, 

bulundukları ülkelerdeki gelişimleri, sorunlarının çözümleri, daha iyi 

standartlar sağlaması ve bunlarla birlikte, ülkemizin geleceğine de daha 

fazla katkı yapabilmek için çalışmalar yapıyor. 

Bu noktada, aklınıza ‘’benim fonksiyonum nedir?’’ sorusu gelebilir.  

Kısaca cevap vermeye çalışayım.  

DTİK’te öncelikle, iki amacımız var… 

İlki, diaspora kültürü. Diaspora, gurbetçi kavramından ziyade, içinde 

yaşadığı toplumla birlikte olurken, aynı zamanda anavatanına da katkı 

sağlayanlar için asıl anlamını taşıyor. Ülkemizin dışında yaşayan, çok güzel 

işlere imza atan sizlerin başarılarını yakından izliyor ve gurur duyuyoruz.  

Hedefimiz, siyasi görüşü ve sosyal yaşantısına bakmaksızın, güzel 

ülkemizi seven ve gelişmesi için çalışan herkesi, bu platformda 

buluşturmak. 
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İkincisi ise, Türk diasporasının, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak 

kalkınmasına katkı sağlamak… Yani, burada yaşayan bir Türk’le, 

Hollanda’da yaşayan bir Türk nasıl iş yapar? Fransa’daki bir Türk’le, 

Rusya’daki bir Türk, sosyal, kültürel, sportif veya akademik olarak, hangi 

konularda iş birliği yapabilir? Bunun altyapısını, platformunu hazırlamak ve 

sizlere olabildiğince destek vermek. Böylece, hem Türkiye’de yaşayanlar 

için, hem de, Afrika’dan Avrupa’ya, Asya Pasifik’ten, Avrasya’ya kadar 

dünyanın her yerinde yaşayan sizler için de fırsatlar olduğuna inanıyorum. 

Gelin, hep beraber DTİK’te daha güçlü olalım. 

Bu süreçte bize destek olan, ailemizin iki önemli ev sahibine de 

teşekkür etmek istiyorum. 

Büyükelçilerimiz ve Ticaret Müşavirlerimiz. Onların bu konuyu 

sahiplenmeleri, çalışmalarımızda çok önemli bir yere sahip. 

Gelelim bir başka konuya: 

DTİK üyeleri, girişimciler, profesyoneller, akademisyenler, sanatçılar, 

sporcular, STK’lardan oluşuyor. 

Bu noktada, bölgelerdeki STK’larını da, DTİK platformunda 

buluşturup, diasporamızı güçlendirmek ortak amacımız. 

Aynen DEİK üyeliğinde olduğu gibi, bundan sonra, DTİK için de, 

STK’larımızı kurumsal üye statüsüyle üyeliğimize davet ediyoruz. 

Elbette, bu, kuru kuruya bir üyelik olmayıp, DEİK modelinde olduğu 

gibi, onlarla daha fazla kurumsal iş birliği şeklinde devam edecek. 

Üyelerimiz, aynı zamanda akademisyenler, sanatçı ve sporculardan 

da oluşuyor.  
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Yürütme kurulumuzda, akademisyen, sporcu ve sanatçılar için, bir 

kontenjan dâhilinde, bedelsiz üyelik uygulaması başlattık. Onları da 

mutlaka bu güzel ailenin çalışmalarına dahil edeceğiz. 

Bu süreçte, katkılarınızı, fikirlerinizi, desteklerinizi, tek kelimeyle 

“birlikteliğimizi” bekliyorum. 

DTİK, küresel aktör olma yolunda ilerleyen ülkemiz için, çalışma ve 

faaliyetlerine her alanda hız kazandırdı. 

Üyelik sistemimizi yeniledik. Başta, üye veri tabanı olmak üzere, tüm 

bilgileri güncelledik. 

Birlikteliğimizi sağlamanın araçlarından birisi olarak devreye aldığımız 

DTİK İletişim Platformu uygulamamız ise, Türk Diasporası arasındaki 

kıtalararası iletişimi sağlayan güzel bir altyapı, lütfen platformumuzu 

kullanın. 

Faslı filozof Muhammed Abid el-Cabiri, ''İlimler ancak medenî bir 

toplumda düzgün ve programlı olarak gelişir.'' diyor. 

İnanıyorum ki, işini bilen, planlı ve azimli iş insanlarımız, sizlerle 

birlikte, diasporamızı ve DTİK’i tüm dünyada daha da aktif hale getireceğiz. 

Hatırlatmadan geçmeyeyim, Mart 2020’de, İstanbul’da, 4 yılda bir 

gerçekleştirdiğimiz, seçimli DTİK Kurultayımız olacak, ajandanıza şimdiden 

not alın lütfen.  

Bu vesileyle, hem DEİK, hem de DTİK’in kuruluşundan bugüne kadar, 

bu güzel aileye destek olan, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, vefat 

edenlere, Allah’tan (CC) rahmet diliyorum. 
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Bu duygularla, Büyükelçimize, Bölge Başkanımıza, Komite 

Üyelerimize, DTİK Üyelerimize, Türkiye ve Fas iş dünyasının kıymetli 

temsilcilerine ve programda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sizleri 

saygıyla selamlıyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK & DTİK Başkanı  

 


