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DTİK Avustralya’daki Türk Yatırımcı ile Buluşuyor 

18 Haziran 2020, 10.00 

 

Kanberra Büyükelçimiz Sayın Korhan Karakoç,  

Başkonsoloslarımız Arif Eser Torun ve Melih Karalar, 

Ticaret Müşavirlerimiz Tayfun Kılıç ve Selçuk Bozok, 

Türkiye-Avustralya İş Konseyi Başkanımız ve moderatörümüz 

Sayın Mustafa Mertcan, 

DTİK Asya Pasifik Bölge Komite Başkanımız Sayın Nejdet 

Demiryürek, 

Değerli Katılımcılar,  

 

Teşekkür ederim Mustafa Bey. 

Öncelikle sizleri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK, Dünya Türk İş 

Konseyimiz - DTİK adına, her ikisinin Başkanı olarak saygıyla selamlıyor, 

sağlıklı günler diliyorum. 

Güne güzel bir haberle başladık, AB Eski Bakanı ve Başmüzakereci 

ve şu anda TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Büyükelçimiz Sayın 

Volkan Bozkır’ın BM’in 75. Genel Kurul Başkanlığına, tek aday ve 178 

ülkenin oyunu alarak, çok güçlü bir destekle seçilmesi, ülkemizin gururu 
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oldu. Kendisini tebrik ediyor, ülkemizi başarı ile temsil edeceğine 

inanıyorum. 

Bugünkü DTİK Toplantımızda, salgın kapsamında Avustralya’daki 

genel ekonomik görünümü ve Türkiye-Avustralya ile ticaret ve yatırım 

ilişkileri konuşacağız. Ayrıca, aramızdaki kıdemli yatırımcılarımızdan ülkede 

iş yapma kültürünü ve Türk yatırımcılarımıza tavsiyelerini dinleyeceğiz. 

Öncelikle kısaca bir DTİK olarak kendimizden bahsetmek isterim. 

Birçoğunuzun bildiği üzere (DTİK) olarak, sizler gibi yurt dışında yaşayan 

Türk kökenli ve Türkiye dostu iş insanlarımız, girişimcilerimiz, 

diasporamızın önemli temsilcileri arasında koordinasyon ve network 

oluşturmayı hedefliyoruz. 

İki temel hedefimiz var. Bunlardan ilki, Arjantin’den Rusya’ya, 

Fransa’ya, Japonya’dan Güney Afrika’ya, Kanada’dan Avustralya’ya kadar 

tüm dünyaya yayılmış soydaşlarımız arasındaki ekonomik faaliyetleri 

artırmak ve güçlendirmek. Ticaret ve yatırım boyutunda bir ilişki ağı kurmak 

istiyoruz. Bu ekosistem içerisinde yer kürenin dört bir yanında her 

sektörden insanımıza ulaşabiliyor olacaksınız. 

İkinci olarak da, siz değerli diaspora temsilcilerimiz yardımıyla 

ülkemizin imajını üst seviyelere taşımak. Ülkemiz adına çok fazla bilinçli 

dezenformasyon yapılıyor, biz onlara doğruyu anlatarak, ülkemiz ile başka 

ülkelerdeki insanlarının zihninde oluşan algı açığını kapatmayı hedefliyoruz. 

İş insanı, akademisyen, sporcu, sanatçı, profesyonel ve STK’lar 

buluştuğu bir platform olma niteliğimiz var. Diğer Türk derneklerine de bir 

alternatif değiliz. Onlar da bize üye olabiliyorlar. 
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Türkiye ve Avustralya köklü geçmişi olan iki dost ülke… Öyle ki, 

Mustafa Kemal Atatürk tarafından Çanakkale Savaşı'nda hayatını 

kaybeden Anzak askerlerin annelerine yönelik söylenen sözler, halen 

Sydney’in merkezindeki Hyde Park'ta yer alan anıtta yer alıyor. Ve 

Avustralyalılar her yıl Çanakkale’ye gelip törenler düzenliyorlar.  

Üyelerimizin de, etnik kökeni, inancı, sosyal yaşamı, siyasi görüşü 

birlikteliğimiz için engel değil, tam aksine gücümüze güç katan yanımız. Tek 

ortak noktamız, vatanımıza olan sevgimiz. 

Ancak belirtmeliyim ki, kültürel ve tarihsel yakınlığımız ticaret 

potansiyelimizi yansıtmıyor. Güncel olarak 2 milyar $ civarında bir ticaret 

hacmimiz var. 

Bu doğrultuda kısaca ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlenmesini 

sağlayacağını düşündüğüm birkaç maddeyi dikkatinize sunmak isterim: 

 Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu tarafından geçtiğimiz (2019) 

Ağustos’ta gerçekleştirilen 11. Büyükelçiler Konferansında açıklanan 

‘’Yeniden Asya’’ stratejisi kapsamında da G-20 partnerimiz 

Avustralya’yla da ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesinin önemi 

giderek artıyor. 

 Tedarik zincirleri dönüşümünde özellikle Avustralya’nın Avrupa Birliği 

ile imzalayacağı Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında ülkemiz ve 

Avustralya arasında daha güçlü ekonomik ilişkiler kurulabilir. 

 Avustralya’nın Çin Malezya, Güney Kore, Singapur, Japonya gibi 

ülkelere Serbest Ticaret Anlaşması bulunmaktadır. Bu bakımdan 

Avustralya’yı tercih eden yatırımcılarımız ülkeyi bir hub olarak da 

değerlendirebilir. 
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 Son 20 yıldır Avustralya ekonomisi kesintisiz bir büyümeye sahip. 

Aynı şekilde altyapı yatırım ihtiyacı da artıyor. Türk inşaat sektörü için 

de bu hali ile tam bir cazibe merkezi durumunda, değerlendirilebilir. 

 Avustralya kültürel diplomasi ve eğitim alanlarında da öne çıkan bir 

ülke. Buralarda da iş birliği kurulabilir. 

Ülkenin dış ticaret hacminin 1/3’ü Çin ile gerçekleşiyor, COVID-19 

salgını krizi çerçevesinde Avustralyalı üst düzey yetkilileri pazar çeşitliliğinin 

önemini kavradığına inanıyorum. Tabii Türkiye de birçok alanda, küresel 

tedarik zincirinde yer değiştirecek bazı alanları dolduracak. Bu alanda 

birçok çalışma yapılıyor. İçinde bulunduğumuz normalleşme sürecinde iş 

birliklerimizi maksimum seviyeye yükselteceğimize inanıyorum. 

Dün EBRD Başkanını ağırladık, ülkemizle ilgili verdiği pozitif mesajlar 

göğsümüzü kabarttı. 

Şu anda normalleşme sürecini yaşıyoruz. İş yerlerimiz kademeli 

olarak açılıyor, uçuşlar başlıyor vs. Fakat salgının başında hepimiz 

endişelendik, tedirgin olduk. Ümitsizliğe kapılmak yerine, bu yeni duruma 

göre ayak uydurduk ve çözümler ürettik.  

DEİK olarak bu süreçte “İşlerimizi Askıya Almıyoruz” ve 

“İşletmelerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını ve istihdamını koruyoruz” 

sloganlarımız ile çalışmalarımıza ve üyelerimizin sesi olmaya devam 

ediyoruz.  

DTİK ile de çalışmalarımızı hızla sürdürdük. Dünyanın birçok yerinden 

tecrübe paylaşımları yaptığımız video konferans toplantılarla nabız tuttuk ve 

taze bilgileri topladık. Bunun değerlendirme yapmak açısından önemli 

olduğunu düşünüyorum. 
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Yeni dönemde de, DTİK Şehir Temsilcileri ve Türkiye Dostları (Asian 

Friends of Turkey, European Friends of Turkey, American Friends of 

Turkey…) gibi projelerimiz var. Şehir temsilcilerinin bulundukları bölgedeki 

Türkler ile DTIK arasında bir köprü olmalarını hedefliyoruz.  

Bu programımızı izleyen ancak henüz üyemiz olmayan dostlarımızı 

da üyemiz olarak aramızda görmeyi çok isteriz. 

Avustralya, Asya Pasifik bölgesinde Türk nüfusunun en yoğun olduğu 

ülke. Yaklaşık 200 bin Türk diasporamızın yaşadığı tahmin ediliyor. Lütfen 

unutmayın, bizim için değerlisiniz. Geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. 

Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlayarak, sözü Kanberra 

Büyükelçimiz Sayın Korhan Karakoç’a bırakıyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK & DTİK Başkanı 

 
 


