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DTIK Fransa’daki Türk Yatırımcı ile Buluşuyor 

28 Mayıs 2020, 12.00 

 

Paris Büyükelçimiz Sayın İsmail Hakkı Musa,  

Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanımız Sayın Çağatay Özdoğru, 

DTİK Avrupa Bölge Başkanımız Sayın Suat Karakuş, 

Değerli Katılımcılar,  

 

Teşekkür ederim Suat Bey. 

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

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

sağlıklı günler diliyorum. 

Bugünkü DTİK Toplantımızda, ‘’yeni normal’’ sürecinde Fransa’daki 

değişen şartlar ile ilgili bankacılık ve lojistik alanında bilgilendirme yapmak, 

ayrıca kıdemli yatırımcılarımızın tecrübelerini dinlemek için bir aradayız. 

Süreçle ilgili zorlukları, nelere dikkat edilmesi gerektiği, Fransa’da yatırım 

yapmanın şartları nelerdir, kendilerinden dinleyeceğiz. 

Uzun yıllara dayalı köklü bağlara sahip iki ülke Türkiye ve Fransa 

olarak, bu zorlu süreçteki dayanışma ve yardımlaşmamız takdire şayan. 

Salgınla mücadele çerçevesinde Türkiye’den giden yardımların haricinde, 

Fransa’daki vatandaşlarımız ve Türk dernekleri de, sağlık çalışanlarına, 

öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine maske, sağlık malzemesi ve kumanya 
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ulaştırdılar. Bu özverili çalışmalarından dolayı diasporamızla bir kez daha 

gurur duyuyorum. 

COVID-19 salgınının kontrol altına alınmasının ardından da, birlik 

içinde hareket etmeye devam edeceğiz. 

Dostluğumuzun yanı sıra Fransa, ekonomik olarak da ülkemiz için 

öneme sahip. Geçen yıl Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı 7'inci ülke olarak 

kayıtlara geçti. 14 milyar €’ya yakın ticaret hacmimizi önümüzdeki süreçte 

yine, el ele verecek yükselteceğiz. 

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. 

Sözlerime son vermeden, izninizle, kısaca DTİK’ten de bahsedeyim. 

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

buluştuğu, tüm dünyada aktif platformumuz.  

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

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

ortak noktamız, vatanımıza olan sevgimiz. 
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Yeni dönemde de, DTİK Şehir Temsilcileri ve Türkiye’nin Avrupalı 

Dostları (European Friends of Turkey) gibi projelerimiz var. Şehir 

temsilcilerinin bulundukları bölgedeki Türkler ile DTIK arasında bir köprü 

olmalarını hedefliyoruz. ‘’European Friends of Turkey’’ ile de Türk dostu 

Avrupalıları DTIK platformuna kazandırmayı amaçlıyoruz. 

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 360.000’i aşkın çifte vatandaş 

olmak üzere 800.000 civarında Fransa’da yaşayan Türk diasporamızla 

birlikte kendimizi daha güçlü hissediyor, ülkemize birlikte değer katıyoruz. 

Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlayarak, sözü Paris 

Büyükelçimiz Sayın İsmail Hakkı Musa’ya bırakıyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK & DTİK Başkanı 

 


