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DTİK New York Diaspora Buluşması 

25 Eylül 2019 

New York 

  
 
Sayın Hazine ve Maliye Bakanım Berat Albayrak, 
 
Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Tuna Turagay, 

 
Dünya Türk İş Konseyinin Değerli Yönetimi ve Üyeleri,  
 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Sayın Abdullah 

Eren, 
 

Değerli Basın Mensupları, 
 

Çok sayıda etnik grubu bünyesinde barındıran ve farklı güzellikleriyle 

ilgileri üzerine çeken, küresel kent New York’ta buluşmanın verdiği 

mutlulukla, sizleri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK ve Dünya Türk İş 

Konseyi – DTİK adına saygıyla selamlıyorum, tekrar hoş geldiniz, şeref 

verdiniz. 

New York’ta dostlarımızla birlikte olmak güzel, çünkü Aristoteles der 

ki: ‘’Arkadaş nedir? İki bedeni mesken tutmuş tek bir ruh.’’… Bizler de, 

coğrafî olarak uzak olsak da, iki ayrı bedende tek bir ruh gibiyiz. 

Şimdi izninizle, öncelikle, ülkemizle ilgili kısa bir ekonomik 

değerlendirmeyle devam edeceğim… 

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

O atak sebebiyle yara aldık ve etkileri de, hem geçen yılın son 

çeyreğine, hem de bu yıla yansıdı, ama ayaktayız. 
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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, 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. Ve tabi, yatırımlar, 

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

Diplomasi. 

Bu çerçevede, ABD özelinde konuşursam, bir taraftan siyasi gerilimler 

yaşadığımız ABD ile, Türkiye ve ABD Başkanlarının ortaya koyduğu, ikili 

ticaretimizi, 20 Milyar $’dan 100 Milyar $’a çıkarmak için, Bakan 

Yardımcımız Tuna Turagay başkanlığında, yoğun bir hazırlık dönemi 

geçirdik.   

Sonrasında, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un Türkiye ziyaretinde, 

kendisiyle, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve TAİK Yürütme Kurulu ile 

birlikte, yol haritamızın ana hatlarını konuştuk. 

Bu çerçevede, ABD’de yaşayan değerli dostlarımıza da, hem önemli 

görevler, hem de önemli fırsatlar çıktığını, özellikle belirtmek isterim.  

ABD ile, mevcut ikili ticaretimizi 5 katına arttırmayı ve bunu %50-50 

paylaşımla yapmayı, bu hedef için Sayın Ross’un 5 gününü ülkemizde 

geçirmesini ve 5 ya da 10 yıl sonra değil, bugünden başlayarak, 

önümüzdeki yıl içinde çok önemli bir yol kat etme arzusunu, iş dünyamız 

açısından çok önemli buluyorum. 
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Bunu sağlayacak mekanizmanın önemli bir ayağı da, Amerika’da 

yaşayan 300 bin1 Türkiye kökenli girişimcimiz, sizlersiniz. Dünya tarihinin 

önemli isimlerden Martin Luther King, “Uçamıyorsan, koş; koşamıyorsan, 

yürü. Eğer yürüyemiyorsan, sürün; ama hareket etmeye devam et. 

Geleceğe ilerlemeyi sürdür.” diyor.  

ABD’de yaşayan iş insanları olan sizlerin bilgi ve birikiminizle, 

dostluğunuz ve sıcak ilişkilerinizin desteğiyle kuracağımız iş birliklerimizle, 

geleceğe birlikte yürümek, ana hedefimiz. 

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. Eylül sonunda 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 Bakanım, Değerli Misafirler, 

                                                      
1

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

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

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm dünyaya yayılmış, 146 iş konseyimiz 

bulunuyor. 2007 yılında kurduğumuz Dünya Türk İş Konseyi-DTİK de, 

çalışma alanı Türk Diasporası olan, 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 

başarılı işlete imza atan sizlerin başarılarını yakından izliyor ve gurur 

duyuyoruz.  
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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 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’in üyeleri, girişimciler, profesyoneller, akademisyenler, 

sanatçılar, sporcular ve STK’lardan oluşuyor. 

Bu noktada, üyelerimiz, aynı zamanda STK’lar. Çünkü onlar, 

bulunduğu coğrafyanın güçlü temsilcileri. ABD özelinde konuşursak, TASC 

ve benzeri yapılar, doğal olarak birlikte hareket edeceğimiz güçlü 

yapılarımız. 
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Bu vesileyle, DEİK üyeliğinde olduğu gibi, DTİK için de, STK’larımızı 

kurumsal üye statüsüyle üyeliğimize davet ediyoruz. 

Elbette, bu, hem onlarla daha fazla kurumsal iş birliği, hem de daha 

fazla söz hakkı demek. 

Bu süreçte, katkılarınızı, fikirlerinizi, desteklerinizi, tek kelimeyle 

“birlikteliğimizi” bekliyorum. 

Birlikteliğimizi sağlamanın araçlarından birisi olarak devreye aldığımız 

DTİK İletişim platformu uygulamamız ise, Türk Diasporası arasındaki 

kıtalararası iletişimi sağlayan güzel bir altyapı, lütfen platformumuzu 

kullanın. 

Mevlana’nın ifadesiyle, ‘’İnsan, ancak çalıştığını kazanır.’’ 

İnanıyorum ki, sizlerle birlikte, diasporamızı ve DTİK’i tüm dünyada 

daha da aktif hale getireceğiz ve kazanacağız. 

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. 

Bu duygularla, Sayın Bakanımıza, Büyükelçimize, Bölge 

Başkanımıza, Komite Üyelerimize, DTİK Üyelerimize, Türkiye – ve Amerika 

iş dünyasının kıymetli temsilcilerine ve programda emeği geçen herkese 

teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Nail OLPAK 
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DEİK & DTİK Başkanı  

 


