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DTİK - Türk Diasporasının Geleceğine Dair İstişare Toplantısı
9 Aralık 2020, 14.00

Değerli Katılımcılar,
Öncelikle, davetimizi kabul ederek, salgın şartları gereği online olarak
gerçekleştirdiğimiz bugünkü toplantımıza katılımınız için hepinize teşekkür
ediyorum.
Sözlerimin başında 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla,
uluslararası toplumun amasız ve fakatsız bir yaklaşım göstermesini ve
dünyanın her köşesinde, istisnasız her insanın hakkının adil bir şekilde
korunduğu bir dünya diliyorum.
İnsan Hakları Günü’nün arifesinde, dün gece Fransa’da, Avrupa’daki
temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen
ırkçı sözleri şiddetle kınıyorum.
Sizlere

gönderdiğimiz

davetiyemizde

bu

toplantının

amacını

özetlemeye çalışmıştık, izninizle bu noktadan devam etmek istiyorum.
Tanışmadığım katılımcılarımız için, ismim Nail Olpak, DEİK Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu ve aynı zamanda DTİK Dünya Türk İş Konseyi
Başkanıyım.
Bugün Türk Diasporasının geleceğine dair istişare için bir aradayız.
Amacımız, diasporamızın güncel durumunu, kabiliyetini ve geleceğe dair
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sosyal, ekonomik ve kültürel açılardan ele almak… Sizlerin bu alandaki
tecrübelerinden

faydalanmak…

Ve

bundan

sonra

yapılabilecekler

hakkındaki bugünkü giriş görüşmesinden sonra, elde edeceğimiz sonuçları
daha fazla pratiğe dökmek.
Öncelikle, güncel gelişmelere bağlı bir toplantı için bir arada değiliz.
Uzun süredir bu alanda çalışmalar yapan bir kurumun, DTİK’in, bundan
sonra yapacakları veya yapması gerekenleri konuşmak için, uzun soluklu
bir programın bugün davetimizi kabul eden bu heyetle yapılan birinci adım
istişaresi için birlikteyiz.
İzninizle, kısaca DEİK ve DTİK’ten söz etmek istiyorum.
Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK,
çalışmalarını

gönüllü

üyelik

esasıyla

sürdüren

bir

iş

insanları

organizasyonu, bir iş platformu. Ülkeler arası yatırım ve ticareti artırmak için
çalışmalarımızı “ticari diplomasi” anlayışıyla sürdürüyoruz. Tüm dünyaya
yayılmış, 146 iş konseyimiz bulunuyor. 2007 yılında kurduğumuz Dünya
Türk İş Konseyi-DTİK de, diasporamızdan sorumlu Özel Amaçlı İş
Konseylerimiz arasında yer alıyor.
Diaspora çok geniş bir kapsama sahip. Hem bu konuda çalışan çok
farklı ve değerli kurumlar arasında bir alan ve yetki karmaşasına sebep
olmamak, hem de odaklanarak daha etkin sonuç alabilmek amacıyla biz,
bunun iş dünyası ekseni ve bu eksene yakınsama yapan paydaşları
üzerinden ilerlemeye çalışıyoruz.
DEİK, 35 yıl önce ABD ile Silah yardımlarını konuştuğumuz bir
süreçte kuruldu.

Merhum Cumhurbaşkanımız Özal’ın, ABD Başkanı

Regan’a “daha fazla yardım değil daha fazla ticaret istiyorum” demesi ve
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Odalar Birliği ve US Chamber’in attığı karşılıklı imzalar ile ilk DEİK İş
Konseyi olan Türk-Amerikan İş Konseyi TAİK’in kurulmasıyla oluşmuş
güzel bir yapıyız.
TAİK’ten sonraki 2. İş Konseyimiz, Türk-Japon İş Konseyi ve 3. İş
Konseyimiz de, henüz Kıbrıs Barış Harekatı’nın dumanı havadayken
kurulan Türk-Yunan İş Konseyidir.
İşte, bu topraklardan dünyanın dört bir yanına açılan küresel bir akıl
koymak, vizyon demek bu olsa gerek...
6 yıl önce de, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın vizyonu ile yeniden
yapılandırılan ve bugün, Ekvator Gine’sinden Japonya’ya, Litvanya’dan
Avustralya’ya, Umman’dan Meksika’ya, Peru’dan Yeşil Burun Adaları’na
kadar, dünyanın neredeyse her hatırı sayılır ülkesinde aktif 146 İş Konseyi
ile göre faaliyet gösteren, bu ülkenin çok güzel ve özel bir iş dünyası
kuruluşuyuz.
Özel amaçlı İş Konseyimiz olan DTİK’e gelirsem, Konseyimizin ana
amacı, tüm dünyaya yayılmış Türk kökenli ve Türkiye dostu iş insanları
arasında bir koordinasyon ve network oluşturmak ve elbette bunun
sonunda önce onlara ve ülkemize, ekonomik, kültürel veya lobicilik dahil
her alanda daha fazla katma değer üretmek.
DTİK içinde; Afrika ve Ortadoğu-Körfez, Amerika, Avrupa, Avrasya,
Asya-Pasifik ve Balkanlar olmak üzere 6 Bölge Komitemiz var. Ve
diasporamızın da talepleri doğrultusunda, DTİK Bölge Başkanlarının içinde
olduğu bir Yürütme Kurulu altında faaliyet gösteriyor.
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sorunların

çözümleri, daha iyi standartlar sağlamak ve bunlarla birlikte, ülkemizin
geleceğine de daha fazla katkı yapabilmek için çalışmalar yapıyor.
Diasporamızın, dünyanın dört bir yanına yayılmış olması, kimilerince
eleştirilecek bir unsur gibi değerlendirilse de, bize göre suyun doğal akışı
içinde oluşmuş bir yapı ve bizim için çok büyük bir şans, çok büyük bir güç.
Fakat aralarında eksik koordinasyon ve bazen gereksiz rekabet içinde
olmaları ve hatta bu güzel ülkeye düşman kötü niyetli grupların olması da
ayı şekilde belki doğal ama bir şanssızlık. Daha fazla birlik olup koordineli
bir şekilde hareket ederek; hem ülkemiz, hem de diaspora üyelerimizin
yaşadıkları ülkedeki konumları için daha anlamlı olacağına zannederim
hepimiz hemfikiriz.
Hedefimiz, diaspora örgütlenmemizle, daha iyi işleyen bir mekanizma
ortaya çıkarmak.
DTİK üyeleri ve potansiyel üyeler kimler derseniz; iş insanları,
girişimciler,

profesyoneller,

akademisyenler,

sanatçılar,

sporcular,

STK’lardan oluşuyor.
Dost Diasporalar da, bizim yol arkadaşlarımız.
Bu noktada, üyelerimiz aynı zamanda STK’lar diyoruz ama, STK’ları
bir platformda buluşturmanın bireyleri buluşturmaktan daha zor olduğunun
da farkında olduğumuzu ifade etmek istiyorum.
Diaspora Diplomasisi ile ülkemizin yumuşak gücünü artırmak DTİK
olarak en önemli önceliğimiz...
Diaspora Diplomasi denilince ne anlıyoruz?
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Anavatanından ayrılmış, Türkiye toprakları dışında yaşayan ve
yaşadığı coğrafyada ticaret, sanat, spor, sosyal alanlarında veya siyasi
alanda başarılar göstermiş soydaşlarımızın, elde ettiği etki alanının ve
nüfuzun, öncelikle kendileri ve devamında ülkemiz lehine kullanılması.
Sivil inisiyatif önderliğinde, yıllar içerisinde geliştirilen bu ilişkiler
aracılığıyla, hem onların, hem de Türkiye’nin doğru tanıtılması, sunduğu iş
yapma fırsatlarının ilgili siyasi ve özel sektör karar alıcılarına anlatılması.
Son olarak da, bu diaspora kasımızı kullanarak ülkemizin tabiri caizse “soft
power”ının güçlendirmesi…
Bu doğrultuda, gönüllülük esasıyla görev alacak Ülke ve Şehir
Temsilcilerinden oluşan, DTİK Ülke Temsilciler Kurulları ana omurgamız.
Malum her ülkeye ayrı ayrı odaklanmak gerekiyor. Türklerin yaşadığı her
şehirde bir temsilciliğimizin olması, kılcal damarlara ulaşmanın yolu.
Burada çok önemli bir noktayı vurgulamak istiyorum.
DTİK’in bir diğer ve en önemli özelliği de, hizipleşmelerden, ideolojik
ve siyasi pozisyonlardan uzak, birleştirici bir gücü olması. Diasporamızın,
siyasi, etnik veya dini kimliği, sosyal yaşantısı veya statüsü ya da dünya
görüşü bizim için asla bir ayıraç değil, aksine bize göre en büyük
zenginliğimiz. Ortak paydamız, bu güzel ülkeye duyduğumuz sevgi ve
saygımız. Bu noktada tek bir istisnamız var, bu ülkeye düşmanlık
besleyenlerle, hangi nam veya yapılanma adı altında olursa olsun bir araya
gelmeyi düşünmüyoruz. Türkiye sevgisini ortak payda olarak gördük. Bu
noktada, değerli üyelerimize teşekkür ediyorum.
Aslında DEİK’te de benzer bir yaklaşım altında yapılanıyoruz ve bu
yapımızdan da mutluyuz.
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Nasıl DEİK Yönetim Kurulunda, Türkiye’nin önemli iş dünyası
kuruluşlarının başkanları ve iş dünyasının önemli oyuncuları bulunuyorsa,
DTİK’in yapısında da benzerlik ana hedefimiz. Bu özelliğiyle DTİK hiçbir
dernek veya yapınmaya alternatif olmamakla birlikte, çatı veya tepe
yapılanma gibi ayrıştırıcı tanımlamalar yerine, bir platform olmanın
birleştirici bir vasfına sahip.
Bunun yanında, Türkiye’nin Avrupalı, Amerikalı, Asyalı… dostları gibi
projelerimiz var (European, American, Asian, African… Friends of Turkey).
Ve bu dostlarımızın katkılarının da aynı ölçüde önemli olduğuna inanıyoruz.
Diaspora temsilcilerimizden Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz
Sancar’ın bir sözüyle sözlerime son vermek istiyorum: “İster ayakkabı
boyacısı, ister öğretmen, isterseniz de Nobel almış bilim insanı olun.
Önemli olan işinizi iyi yapmanız. Bunu yaptığınızda başarı zaten
kendiliğinden gelecektir.”
DTİK olarak, yurt dışındaki soydaşlarımız arasında kurduğumuz sivil
örgütlenmeyle engelleri ortadan kaldırma, koordineli ve bütüncül bir
diaspora stratejisi oluşturma kapsamında, bundan sonra nasıl bir yol
izlememiz gerektiği hususunda sizlerin görüşlerini dinlemekten büyük
memnuniyet duyacağız.
Destekleriniz için aramızda bulunan herkese şimdiden teşekkürlerimi
sunarım.
Nail OLPAK
DEİK & DTİK Başkanı

