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DTİK İslamabad Buluşması 

14 Şubat 2020 

   
 
YTB ve Maarif Vakfının Değerli Başkanları, 
 
DTİK Bölge Komitemizin ve STK’larımızın Değerli Temsilcileri, 
 
Türkiye ve Pakistan Diasporalarının Temsilcileri, 

 

 

Başkentimiz Ankara’nın kardeş şehri, Pakistan’ın önemli kültür ve 

ticaret merkezi İslamabad’da bir araya gelmenin mutluluğuyla, sizleri, Dış 

Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK, Dünya Türk İş Konseyi – DTİK ve şahsım 

adına saygıyla selamlıyorum. 

Bazılarınız DEİK’i tanıyor olabilir. Ama, ben yine de kısaca bilgi 

vermek isterim. 

DEİK, tüm dünyaya yayılmış 146 İş Konseyiyle, bu ülkelerdeki iş 

fırsatlarından haberdar olma ve network kurma fırsatı sağlayan, Türk İş 

Dünyasının yurt dışına açılan bir İş Platformudur. Misyonumuzu, “işimiz 

ticari diplomasi” diye ifade ediyoruz. Amacımız, ülkelerimizin ekonomik 

ilişkilerini artırmak. Örneğin, Türkiye-Pakistan İş Konseyimiz ve karşı kanat 

kuruluşumuz Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu ile, birazdan 

katılacağımız İş Forumunu beraber organize ettik. Geçtiğimiz yıl itibariyle iki 

ülke arasındaki 800 milyon $ civarında seyreden ticaret hacmimizi ve 

karşılıklı yatırımlarımızı artırmak için çaba gösteriyoruz. Bunu sağlayacak 

mekanizmanın diğer önemli ayakları da, Pakistanlı kardeşlerimiz ve 

Pakistan’da yaşayan Türkiye kökenli iş insanlarımız. 
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DEİK olarak yeni dönemimizdeki 4 ana hedefimiz: etkin lobicilik, 

ticaret hedeflerimizi yakalamak, diaspora çalışmalarımıza hız vermek ve 

üye tabanımızı genişletmek. 

DEİK çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi - DTİK 

ise, yurt dışında yaşayan Türk kökenli ve Türkiye dostu iş insanları 

arasında koordinasyon ve network oluşturmayı hedefliyor. Hem, güvenli bir 

şekilde, yurt dışında yaşayan Türklerin ve dostlarının kendi aralarında 

ticaret yapabilmesini ve erişimini kolaylaştırmak, hem de ekonomik olarak 

kalkınmış ve yaşadıkları ülkenin sistemi içinde var olan Türk toplumunun ve 

dostlarının iletişimini, ana vatanlarına da faydaları olacak şekilde 

güçlendirmek en büyük iki önceliğimizdir. 

DTİK, Dünya üzerinde faaliyet gösteren Türk Derneklerine veya 

Türkiye Dostu organizasyonlara bir alternatif olmamakla birlikte, hepsi 

arasında koordinasyon görevi üstlenen, birleştirici vasfa sahip yegâne 

platformdur. 

Bu noktadaki paydaşlarımız; Cumhurbaşkanlığı İletişim 

Başkanlığımız, Büyükelçilerimiz, Başkonsoloslarımız, Müşavirlerimiz, Yurt 

Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkalığımız, Yunus Emre Enstitümüz, 

Maarif Vakfımız, TİKA’mız, Kızılay’ımız, AFAD’ımız ve Türk Keneş’ine, 

ortak çalışmalarımızdaki destekleri için teşekkür ediyorum.  

DTİK’in, Pakistan özelinde önümüzdeki dönemi için bir yol haritası 

çıkarmak ve içinde bulunduğumuz bu dost ülkede, karşılıklı olarak başarılı 

olmanın stratejisini konuşmak için bir aradayız. Bu noktada, DTİK olarak 

Pakistan bizim için neden önemli, Türkiye ve Pakistan diasporası neden 

ortak hareket etmeli, biraz da ondan söz etmek isterim. 
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Biliyorsunuz, yurt dışında yaşayan Pakistanlı sayısı yaklaşık olarak 

8,8 milyon. Yani, dünyada en fazla diaspora nüfusuna sahip 6. ülke olarak 

Pakistan karşımıza çıkıyor. Ve Pakistanlı dostlarımız, artık, bulundukları 

ülkede iyi bir temsil gücüne sahip oldular ve yönetimsel pozisyonlara 

geldiler. Bu, bizim için de gurur verici bir durum. Türkiye ve Pakistan’ın, 

uzun yıllara dayanan bir dostluk geçmişi de göz önüne alındığında, iki ülke 

diaspora temsilcilerinin birlikte hareket etmesi, iki ülkenin gücüne güç 

katacaktır. 

Bugün burada, bu hedefe yönelik fikirler çıkmasını çok önemsiyorum. 

Örneğin, İslamofobi, iki diasporanın da ortak bir sorunudur. Mutlaka başka 

ortak sorunlarımız, ya da Amerika’da veya İngiltere’de karar vericilerin 

dikkate almasını istediğimiz ortak çözüm önerilerimiz vardır. Bunları neden 

koordine etmeyelim? Mutabık olduğumuz hususlarda neden bir olmayalım? 

Az önce söz ettiğim gibi, DEİK olarak hedeflerimizin arasında ‘’etkin 

lobicilik’’ bulunuyor. Lobiciliğin önemli olduğu ABD ve İngiltere gibi 

ülkelerde yaşayan Pakistan nüfusuyla, Türkiye ve Pakistan aleyhindeki 

konuların durdurulması, lehine konuların hareketlendirilmesi için taban 

faaliyetlerinde ve kongre çalışmalarında beraber hareket etmeyi öneriyoruz. 

 

 Değerli Misafirler, 

Tüm dünyaya yayılmış olan güçlü Diasporamız, bizim için önemli bir 

kazanım. Ülkemiz, diasporasına sahip çıkan nadir ülkelerden biri. 

Diaspora, eğer iyi değerlendirilebilirse, bir ‘’beyin göçü’’ değil, aksine, 

bir ‘’beyin kazanımı’’ olabilir. Nasıl mı? 



                           

 
 

4 

 

Tarih:      14 Şubat 2020                           

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 13 yıl önce, bir platform olarak DTİK kuruldu... 

Dünya Türk İş Konseyimiz, DTİK’in, 2 temel hedefi 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. 

Hedefimiz, siyasi görüşü ve sosyal yaşantısına bakmaksızın, güzel 

ülkemizi seven ve gelişmesi için çalışan herkesi, bu platformda 

buluşturmak. 

İkincisi ise, Diasporamızın, başta ekonomik olarak güçlenmesine, 

sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak…  

Yani, Pakistan’daki bir Türk’le, Yeni Zelanda’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? 

DEİK olarak tüm dünyaya yayılmış 146 İş Konseyimizi, diasporamızın da 

kullanımına sunmaya uğraşıyoruz.  
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İletişime ve diasporamızın ekonomik kalkınmasına verdiğimiz öneme 

binaen, bir e-ticaret platformu kuruyoruz. Kurulacak e-ticaret portalı 

aracılığıyla, güvenli bir şekilde yurt dışında yaşayan Diasporamız, hem 

kendi aralarında, hem DEİK üyeleriyle, hem de Ticaret Müşavirlerimiz ve 

Fahri Konsoloslarımızla iletişim kurabilecekler. 

Pakistanlı şair ve mütefekkir Muhammed İkbal, ‘’Mücadele 

tutkusundan yoksun bir hayat, ölümdür.’’ diyor. 

Gelin, öncelikle Pakistanlı kardeşlerimizle birlikte, DTİK’te daha güçlü 

olalım ve diasporamızı ve DTİK’i, tüm dünyada daha aktif hale getirmek için 

daha çok mücadele edelim. 

Küçük bir hatırlatmayla sözlerime son vereyim. Bu yıl, 21-22 Mart 

tarihlerinde, İstanbul’da, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle, DTİK 

Kurultayımız olacak, lütfen ajandanıza şimdiden not alın, gelin aramıza 

katılın. 

Bu duygularla, programımızı teşrif eden tüm üyelerimize, Türkiye ve 

Pakistan iş dünyasının temsilcilerine ve programda emeği geçen herkese 

teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK & DTİK Başkanı  

 


