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DTİK Bakü Buluşma Toplantısı
14 Ekim 2019, Bakü

Sn. Cumhurbaşkanım,
Sayın Bakanlarımız, Büyükelçilerimiz,
DTİK’nin, Türkiye ve Azerbaycan İş Dünyamızın Temsilcileri,
Değerli Basın Mensupları,

Başkentimiz Ankara’nın kardeş şehri, Kafkaslar’ın en önemli kültür ve
ticaret merkezi Bakü’de bir araya gelmenin mutluluğuyla, sizleri, Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK ve Dünya Türk İş Konseyi – DTİK adına
saygıyla selamlıyorum.
Sözlerime,
güvenliğimizin

Barış
ve

Pınarı

Harekatı’yla,

sınırlarımızın

korunması

terör
için

unsurlarına

karşı,

mücadele

eden

Mehmetçiklerimizin, Allah yar ve yardımcısı olsun diyerek başlıyorum.
Mehmet Akif’in, ‘’Vatan için ölmekse kaderim; böyle kaderin
ellerinden öperim’’ sözündeki gibi, duamız, kahraman askerlerimizle.
Bu harekatla ilgili, bazı çatlak sesler ve hasmane tutumlar olabilir ve
bazı olumsuzluklar da yaşayabiliriz. 15 Temmuzdan sonra olmadı mı?
Ama, gün, küçük hesapların yapılacağı gün değildir. Gün, birlik,
beraberlik ve dayanışma günüdür.
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Türk askerinin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi,
orada hangi amaçla bulunduğunu, amacının, masum Kürt, Arap ya da diğer
sivil unsurlara zarar vermek değil, hem onların, hem de sınırlarımızın
güvenliğini sağlamak olduğunu, bıkmadan ve usanmadan, her ortamda
anlatmalıyız.
Kasıtlı bir kara propaganda yürütülüyor ve İş Dünyası olarak,
dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan diasporamızın temsilcileri sizlerle,
buna karşı durmalıyız.
Bunu, sadece devlet yetkililerimizin yapmasını beklemeyelim. Her
birimiz, sosyal medyada, basında, radyoda, televizyonda, işyerlerimizde,
yurt dışı temaslarımızda, bu konunun yılmaz savunucuları olalım.
DEİK olarak, geçen hafta, dünyanın dört bir yanındaki iş dünyası
kuruluşlarına, bu harekatın nedenlerini, hukuki alt yapısını ve barışı
sağlamak

adına

kaçınılmazlığını

anlatan

yazılar

gönderdik.

Bu

çalışmalarımıza, her alanda devam edeceğiz...
Biliyordunuz, geçen yıl Ağustos ayında, bir döviz atağı yaşadık. Dolar
kurunun 7,30 TL seviyesini test ettiği o süreçte de, felaket senaryoları
üretildi. Battığımızdan bahsedenler oldu. 10, hatta 15 TL’lik Dolar kurundan
bahsedenler oldu. Atmak serbest nasıl olsa...
Rahmetli dedem derdi ki: “Avramın tabancası gibi. Değil mi
kurşun, arasın da bulsun”. Salla gitsin yani.
Bugün, hem enflasyon rakamlarında önemli bir gerileme, hem de faiz
oranlarında, önemli bir gerileme var. Cari fazla verir noktaya ulaştık.
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Ülkemiz, sınır ötesi bir harekat düzenliyor. Herkesin gözü ekonomide
ve döviz kurlarında. Peki, bir gariplik görüyor muyuz?
Geçen yıl aynı gün, 1 USD=5,88-TL idi, bu sabah da 1 USD=5,88-TL.
Demek ki etkilenmemiş. Telaşa gerek yok...

Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Katılımcılar,
‘’Bir ananın iki oğlu,
Bir amalın iki qolu.
O da ulu, bu da ulu
Azerbaycan-Türkiye’’
diyor, Bahtiyar Vahapzade.
Biz, aynı kültürü paylaşan iki kardeşiz. Çocukluğumuzda aynı
masallarla büyüdük. Yiğitliği, Köroğlu Destanından ve Dede Korkut
hikayelerinden; aşkı, Kerem ile Aslı ve Aşık Garip’ten öğrendik.
Biliyoruz ki, zora girersek, Azerbaycan bizden ‘’kardeş kömeği’’1ni
esirgemeyecek, biz de her türlü yardım için daima hazır olacağız.
Bu kardeşliği nesilden nesle aktarmalı, ‘’bir millet, iki devlet’’
sloganını nakış nakış işlemeliyiz.

1

Kardeş yardımı
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Bizler, ticaret yaptığımız için kardeş değiliz, kardeş olduğumuz için
ticaret yapıyoruz. İş dünyası olarak, ekonomik iş birliğimizi artırmak için,
daha fazla gayret göstereceğiz.
Bunu sağlayacak mekanizmanın önemli ayakları da, Azerbaycanlı
kardeşlerimiz ve Azerbaycan’da yaşayan Türkiye kökenli işadamlarımız.
Tüm dünyaya yayılmış olan güçlü Diasporamız, bizim için önemli bir
kazanım. Ülkemiz, diasporasına sahip çıkan nadir ülkelerden biri.
Cumhurbaşkanımızın, bir yurt dışı DTİK programımızda bizimle olması,
bunun açık bir göstergesi. Kendisine şükranlarımı arz ediyorum.
Diaspora, eğer iyi değerlendirilebilirse, bir ‘’beyin göçü’’ değil, aksine,
bir ‘’beyin kazanımı’’ olabilir.
Nasıl mı?
Diaspora, gurbetçi kavramından ziyade, içinde yaşadığı toplumla
birlikte olurken, ‘’diaspora opsiyonu’’ stratejisiyle, anavatanına da katkı
sağlayanlar için, asıl anlamını taşıyor.
Beyin göçünün beyin kazanımına dönüşebilmesi için, diaspora üyeleri
arasında sağlıklı bir organizasyon ve bilgi paylaşımı gerekli. Bu ihtiyaçtan
hareketle, bundan 12 yıl önce, bir platform olarak DTİK kuruldu...
Dünya Türk İş Konseyimiz, DTİK’in, 2 amacı var…
İlki, diaspora kültürünün oluşturulması. Yurt dışında yaşayan, güzel
işlere imza atan diasporamızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bireysel
başarıları koordineli bir çabayla tek bir yumruğa dönüştürdükçe, ana vatana
da fayda sağlar hale getirdikçe, gurbetçilikten, diaspora ruhuna geçmiş
olacağız. DTİK olarak, bunu sağlamaya çalışıyoruz.

4

Tarih:

14 Ekim 2019

Hedefimiz, siyasi görüşü ve sosyal yaşantısına bakmaksızın, güzel
ülkemizi seven

ve gelişmesi

için çalışan herkesi, bu platformda

buluşturmak.
İkincisi ise, Türk diasporasının, ekonomik, sosyal ve kültürel
kalkınmasına katkı sağlamak…
Yani, Malezya’daki bir Türk’le, Hollanda’daki bir Türk nasıl iş birliği
yapabilir? Fransa’daki bir Türk’le, Rusya’daki bir Türk, sosyal veya kültürel
olarak, nasıl iş birliği yapabilir? Avustralya’daki bir Türk’le Nijerya’daki bir
Türk, sportif veya akademik olarak nasıl iş birliği yapabilir?
Bu noktada, Sayın İlham Aliyev’in dile getirdiği gibi, “Bir milletin iki
diasporası olmaz.”.
Gelin, öncelikle Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte, hep beraber,
DTİK’te daha güçlü olalım ve diasporamızı ve DTİK’i, tüm dünyada daha
aktif hale getirelim.
2020 yılının Mart ayında, İstanbul’da, Sayın Cumhurbaşkanımızın
teşrifiyle, DTİK Kurultayımız olacak, lütfen ajandanıza şimdiden not alın.
Bu vesileyle, hem DEİK, hem de DTİK’in kuruluşundan bugüne kadar,
bu güzel aileye destek olan herkese teşekkür ediyor, vefat edenlere,
Allah’tan (CC) rahmet diliyorum.
Bu duygularla, programımızı teşrif eden başta Cumhurbaşkanımız ve
Bakanlarımız olmak üzere, Büyükelçilerimize, Bölge Başkanlarımıza,
Komite Üyelerimize ve tüm Üyelerimize, Türkiye ve Azerbaycan iş
dünyasının temsilcilerine ve programda emeği geçen herkese teşekkür
ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.
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Nail OLPAK
DEİK & DTİK Başkanı
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