
Y U R T D I Ş I  T Ü R K L E R İ N İ N  G L O B A L  İ Z D Ü Ş Ü M L E R İ

Strateji raporu çıktıları DTİK Yürütme Kurulu 
öncülüğünde bölgesel komitelerib katkısı ile 
ilgili paydaşlar ve kamu kurumlarının desteği 
ile şeffaf bir süreç içinde katılımcı bir anlayış ile 
uygulamaya geçirilmektedir.

Abdullah Eren: Bu yıl yurtdışındaki 
vatandaşlarımıza Avrupa Spor ve Kültür 
Festivalini Almanya’da  düzenlendik

DTİK STRATEJİ ÇALIŞMASI AVRUPALI TÜRKLER
19. 30.

DEİK/DTİK tarafından düzenlenen “DTİK Bakü 
Buluşması”, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, DEİK/DTİK Başkanı Nail Olpak ve 
DTİK Avrasya Bölge Başkanı Ali Galip Savaşır’ın 
katılımları Bakü’de gerçekleştirildi. 

DTİK BAKÜ BULUŞMASI
13.

DÜNYA 
TÜRKLERİ DTİK 
PLATFORMUNDA 
BULUŞUYOR
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“BİR ULUS, SIMSIKI 
BİRBİRİNE BAĞLI OLMAYI 
BİLDİKÇE YERYÜZÜNDE 
ONU DAĞITABİLECEK BİR 
GÜÇ DÜŞÜNÜLEMEZ.”

“YURTDIŞINDA YAŞAYAN 
KARDEŞLERİMİZ ARTIK 
GURBETÇİ DEĞİLDİR, 
TÜRK MİLLETİNİN 
YURTDIŞINDAKİ GÜCÜDÜR, 
TEMSİLCİLERİDİR. 
TÜRKİYE HER ZAMAN 
VE HER YERDE SİZLERİN 
YANINDADIR...”



Diaspora, eğer iyi değerlendirilebilirse, bir ‘’beyin göçü’’ değil, aksine, bir ‘’beyin 
kazanımı’’dır. 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 12 yıl önce, bir platform olarak DTİK kuruldu...

Dünya Türk İş Konseyimiz (DTİK) ile, dünyada diaspora kültürünü oluşturmak 
ve Türk diasporasının; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak 
için tüm hızımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm dünyaya yayılmış olan güçlü 
diasporamız, bizim için önemli bir kazanım.

Ekim ayında Kazablanka’da gerçekleştirdiğimiz DTİK Fas Toplantımızın ardından 
Bakü’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlarımız ve iş dünyamızla 
birlikte, DTİK Diaspora Toplantımızı yaptık. DTİK tarihinde ilk defa yurt dışında, 
Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle bir DTİK Diaspora toplantısı gerçekleştirdik. 
Bu ülkemizin diasporasına sahip çıkan nadir ülkelerden biri olduğunun da bir 
göstergesi. Diğer yandan DTİK’te bazı yeniliklere imza atıyoruz. DTİK üyeleri, 
girişimciler, profesyoneller, akademisyenler, sanatçılar, sporcular, STK’lardan 
oluşuyor. Bu doğrultuda, bölgelerdeki STK’ları da DTİK platformunda buluşturup, 
diasporamızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Yürütme kurulumuzda, akademisyen, 
sporcu ve sanatçılar için, bir kontenjan dâhilinde, bedelsiz üyelik uygulaması 
başlattık. Onları da mutlaka bu güzel ailenin çalışmalarına dâhil edeceğiz.

Yurt dışında dağınık örgütlenmiş olan başarılı, girişimci ruha sahip, Türk 
lobiciliğinin yurt dışında etkin olması için çaba gösteren Türk girişimcilerimizi ve 
uluslararası büyük güce sahip şirketlerde karar mekanizmalarının başındaki Türk 
profesyonellerimizi tek platform altında toplamak amacıyla 2007 yılında kurulan 
DTİK, gayretle faaliyetlerini sürdürüyor.

Dergimizin bu sayısında DTİK çalışmalarımızla birlikte, DTİK Komite üyeleriyle 
yapılan söyleşiler, makaleler ve yurt dışındaki başarılı Türkler ile yapılan röportajları 
sizlere sunduk. Diaspora konusunda farkındalık oluşturmak, DTİK’i tüm dünyaya 
tanıtmak ve yeni iş birlikleri oluşturmak için tüm hızımızla çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Türk diasporasının uluslararası ekonomide güçlü Türkiye vizyonuna 
katkılarının artarak devam etmesini temenni ediyor, DTİK Dergimizin üçüncü 
sayısı için keyifli okumalar diliyorum.

DEİK/DTİK Başkanı

Saygılarımla

BAŞKAN’DAN
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Faaliyetleri
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Ahmet Önal
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Dr. Ali Gür
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Merih KEPEZ ÖRNEK

KURUMSAL TASARIM KOORDİNATÖRÜ
Banu BULACAK
bbulacak@deik.org.tr

Tuğba BAL BAHAR 
tbal@deik.org.tr

F. Canan SAYAR
csayar@deik.org.tr

DTİK KOORDİNATÖR

DTİK SORUMLU
GENEL SEKRETER YARDIMCISI

Adem DÖNMEZ
adonmez@deik.org.tr

KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ

Y U R T D I Ş I  T Ü R K L E R İ N İ N  G L O B A L  İ Z D Ü Ş Ü M L E R İ

Strateji raporu çıktıları DTİK Yürütme Kurulu 
öncülüğünde bölgesel komitelerib katkısı ile 
ilgili paydaşlar ve kamu kurumlarının desteği 
ile şeffaf bir süreç içinde katılımcı bir anlayış ile 
uygulamaya geçirilmektedir.

Abdullah Eren: Bu yıl yurtdışındaki 
vatandaşlarımıza Avrupa Spor ve Kültür 
Festivalini Almanya’da  düzenlendik

DTİK STRATEJİ ÇALIŞMASI AVRUPALI TÜRKLER
17. 28.

DEİK/DTİK tarafından düzenlenen “DTİK Bakü 
Buluşması”, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, DEİK/DTİK Başkanı Nail Olpak ve 
DTİK Avrasya Bölge Başkanı Ali Galip Savaşır’ın 
katılımları Bakü’de gerçekleştirildi. 

DTİK BAKÜ BULUŞMASI
13.

"DÜNYA 
TÜRKLERİ DTİK 
PLATFORMUNDA 
BULUŞUYOR"

#04
KASIM - OCAK

GRUP YAYIN DİREKTÖRÜ
Mustafa Özkan

GRUP YAYINLAR KOORDİNATÖRÜ
Merve Ay

merve.ay@wavemedya.com

YAYIN EDİTÖRLERİ
Gültuğ Erdöl
Serdar Ergün

SANAT DANIŞMANI
Cüneyt Mert

GÖRSEL YÖNETMEN
Merve Aktaş

GRUP TİCARİ İŞLER DİREKTÖRÜ
Ömer Arıcı

FİNANS SORUMLUSU
Mine Demirkan

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU
River Plaza, Büyükdere Cad. Bahar Sok. No: 13/9-10 

Levent 34394 İstanbul, Türkiye 

T +90 (212) 339 50 00 (pbx)

 

info@dtik.org.tr

Yazı ve etkinlik fotoğraflarının tüm hakları dtik.org.tr’ye aittir.

/deikiletisim | www.deik.org.tr

/dtikiletisim | www.dtik.org.tr
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Yarım asır önce 
eline valizini 
alıp dünyanın 
öbür ucu denilen 
Avustralya’ya 
gelen 
vatandaşlarımızın 
zamanla
buradaki 
ekonomik ve 
sosyal hayata 
uyum sağlamaları 
ile birlikte geri 
dönme düşüncesi 
de zihinlerden
kalkmaya 
başlamıştır.

AVUSTRALYA’DAKİ 
TÜRK DİASPORASI

TİKA Priştine Koordinatörü 
Hasan Burak Ceran, iki ülke 
arasındaki imzalanan STA’yı 
değerlendirerek, ticari konuları 
gündeme getirildi. DTİK 
Komite Başkanı Ömer Süsli 
ise DTİK faaliyetleri hakkında 
bilgiler paylaştı. 

T.C. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, merhum 
Bahatzade’nin “Biz iki ayrı devlet 
olsak da aynı milletin evlatlarıyız, 
bunun için her fırsatta ‘Biz 
iki devlet, tek milletiz.’ dedik, 
diyoruz. Şimdi tabii yapılacak 
Türk Konseyi’nde bunu biraz 
daha geliştiriyoruz, diyoruz ki ‘6 
devlet, tek milletiz’. 
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BÖLGELERDEN HABERLER

1 DTİK BALKANLAR GİRİŞİMCİ TOPLANTISI
10 TEMMUZ 2019, KOSOVA

DTİK Balkanlar Girişimci Toplantısı, DEİK/DTİK Başkanı 
Nail Olpak, T.C. Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, 
T.C. Priştine Büyükelçi üçüncü Katibi Onur Tanay, DTİK 
Balkanlar Bölge Komitesi Başkanı Ömer Süsli, DTİK 
Amerika Bölge Komitesi Başkanı Ömer Er, Türkiye-Ko-
sova İş Konseyi Başkanı Merve Özer Yılmaz ve DTİK 
Bölge Komite üyelerinin katılımları ile 10 Temmuz 2019 
tarihinde Kosova’nın başkenti Priştine’de gerçekleştiril-
di. Türk girişimcilerinin buluştuğu toplantıya Balkanların 
farklı ülkelerinden 70 Türk iş insanı katıldı.

DEİK/DTİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye ve Kosova ara-
sındaki Ticaret hacminin 2018 yılında 310 milyon dolar 
olduğunu ve Türkiye’nin Kosova’nın ithalat yaptığı ülke-
ler arasında 3’üncü sırada; ihracat yaptığı ülkeler arasın-
da ise 13’üncü sırada yer aldığını söyledi. Olpak, “Doğ-
rudan yatırımda da Türkiye, 388 milyon Euro ile 3’üncü 
ülke konumunda. Ancak 1’inci ve 2’inci sırada bulunan 
Almanya ile İsviçre rakamları içinde, diasporadan gelen 
miktarlar da olduğundan, aslında Türkiye doğrudan ya-
tırımda muhtemelen 1’inci sırada” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Priştine Büyükelçiliği Üçüncü Katip Onur Ta-
nay, Kosova’daki Türk yatırımlarının 350 milyon doları 
aştığını belirterek, Türk firmalarının Kosova’da 10 binden 
fazla istihdamla ülkenin büyük problemlerinin başında 
gelen işsizlik sorununun çözülmesine katkı sağladığını 
söyledi. DTİK Balkanlar Bölge Komitesi Başkanı Ömer 
Süsli ise, Kosova ile Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel 
bağların yıllar boyu süren göçlerle oluşan akrabalık iliş-
kilerinin yanı sıra Kosova ile her zaman ticari bağlantının 
da olduğunu söyledi. Süsli, “Birkaç hafta önce iki ülke 
arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının da yürürlüğe gir-

mesi ile anlaşma 2013 yılında imzalandı. Türkiye ve Ko-
sova iş dünyası olarak daha fazla iş birliği yapacağımıza 
ve iş hacminin genişleyeceğine de inanıyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü DTİK 
Balkanlar Bölge Komitesi Başkanı Ömer Süsli’nin yaptı-
ğı oturumun ilkinde Türkiye-Kosova İş Konseyi Başkanı 
Merve Özer Yılmaz, Türkiye-Kosova İş Konseyi’nin ülke-
deki rolünü, faaliyetlerini ve hedeflerini anlattı.

GÜRİŞ Holding’in Kitka Rüzgar Enerji Santrali Proje 
Geliştirme Müdürü Erdal Şahin, üretimine başlayan 
Kosova’nın ilk lisanslı rüzgar santrali hakkında bir 
sunum gerçekleştirerek; proje süreci ve içeriği hak-
kında bigiler paylaştı. DTİK Balkanlar Bölge Komite 
Üyesi Ayhan Demirkıran ise, yerleşik olarak bulun-
duğu Kosova ticareti hakkında genel değerlendirme 
yaparak, Kosova’da iş yapmanın riskleri ve avantaj-
ları hakkında bilgiler paylaştı.

İkinci oturumda ise Priştine Ticaret Müşaviri Onur Tek-
yıldız ve Kosova Türk Ticaret Odası (KTTO) Genel Sek-
reteri Esin Muzbeg sunumlarını gerçekleştirdi.

Türkiye Kosova ekonomik ilişkileri hakkında genel de-
ğerlendirmeler yapan Onur Tekyıldız, iki ülke arasında 
imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının iki ülke ticari 
ilişkilerine olası etkilerinden bahsederek genel bir bil-
gilendirme sunumu gerçekleştirdi. Kosova Türk Ticaret 
Odası (KTTO) Genel Sekreteri Esin ise Ticaret Odasının 
faaliyetleri ve önümüzdeki dönem hedeflerini paylaştı. 
Toplantı, gerçekleştirilen oturumların sonrasında katı-
lımcılar ile yapılan soru-cevap bölümü ve aile fotoğrafı-
nın çekilmesi ile sona erdi. 
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2SULTAN 1. MURAT 
TÜRBESİNİ ZİYARETİ
DEİK/DTİK Başkanı Nail Olpak, DTİK Bal-
kanlar Bölge Komitesi Başkanı Ömer Süsli 
ve komite üyeleri, Sultan I. Murad Hüdaven-
digar’ın Kosova’daki türbesine ziyaret ger-
çekleştirdi. 

PRİŞTİNE YUNUS EMRE 
ENSTİTÜSÜ ZİYARETİ
DTİK Balkanlar Bölge Komitesi Başkanı Ömer 
Süsli ve komite üyeleri Yunus Emre Enstitüsü 
Priştine Ofisi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Priştine 
Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet 
Ülker enstitünün kültür, sanat, Türk dili ve eği-
tim alanında gerçekleştirilen çalışmalarına de-
ğindi. 

3

TİKA KOSOVA OFİS ZİYARETİ
DTİK Balkanlar Bölge Komitesi Başkan ve komite üye-
leri TİKA Kosova Ofisi’ne ziyaret gerçekleştirdi. TİKA 
Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran, iki ülke ara-

sındaki imzalanan STA’yı değerlendirerek, ticari konuları 
gündeme getirildi. DTİK Komite Başkanı Ömer Süsli ise 
DTİK faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı. 

4
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5
KOSOVA TÜRK TİCARET ODASI (KTTO) ZİYARETİ

DTİK Balkanlar Bölge Komitesi Başkanı ve komite üye-
leri, Kosova Türk Ticaret Odası (KKTO) Başkanı Abdul-
lah Balkız ile KTTO Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. 
Balkız, Odanın faaliyetleri hakkında bilgiler paylaşarak, 

DEİK/DTİK ve benzeri kurumların Kosova’da yaşayan iş 
insanları için ne denli önemli olduğuna değindi. KTTO 
ve DEİK arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi yönünde 
çeşitli görüşler paylaşıldı. 

TÜRK DİASPORASI MEKSİKA BULUŞMASI
22 AĞUSTOS 2019, MEKSİKA

T.C. Ticaret Bakanı Sayın Gonca Yilmaz Batur başkan-
lığında THY’nin Meksika’ya ilk direk uçuşu kapsamında 
DEİK Türkiye-Meksika İş Konseyi heyet ziyaretini ger-

çekleştirdi. Bu ziyaret kapsamında DTİK Amerika Bölge 
Komite Başkanı Ömer Er ev sahipliğinde Türk iş insan-
ları ile biraraya geldi. 

6
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7 DTİK AVRUPA 
GİRİŞİMCİ TOPLANTISI
12 EYLÜL 2019, BERLİN

T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, T.C. 
Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, DEİK/DTİK Başkanı 
Nail Olpak, Yürütme Kurulu Üyeleri Rona Yırcalı veHa-
lim Mete, DTİK Avrupa Bölge Komitesi Başkanı ve DTİK 
bölge komite üyeleri katılımları ile 12 Ekim 2019 tarihinde 
Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirildi. Türk giri-
şimcilerinin buluştuğu toplantıya, Avrupa’nın farklı ülkele-
rinden 200’ü aşkın Türk iş insanı katılım sağladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Alman-
ya’nın başkenti Berlin’de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Kon-
seyi (DTİK) tarafından düzenlenen Avrupa Girişimci Top-
lantısı’nda yaptığı konuşmada, artan korumacılık ve tica-
ret savaşlarının olduğu bu küresel piyasa ortamında, var 
gücüyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi. OECD ve 
Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların küresel bü-
yüme tahminlerini aşağı yönlü revize ettiklerini hatırlatan 
Batur, Dünya Bankası’nın Küresel Ekonomik Büyüme Ra-
poru’nda ticaret savaşlarının etkisini artırması, gelişmekte 
olan ülkelerdeki finansal dalgalanmalar ve gelişmiş ülke-
lerdeki büyümenin yavaşlaması gibi risk faktörlerine dik-
katin çekildiğini anlattı.

DEİK/DTİK Başkanı Nail Olpak ise, kısa bir ekonomik de-
ğerlendirme yaparak, odaklanacakları konuların işsizlik, 
yatırımlar, ihracat, yani Dış Ekonomik İlişkilerin tümü, Ti-
cari Diplomasi olacağını söyledi.

DTİK ile ilgili yapılan değişiklikleri aktaran Olpak, “Başlattı-
ğımız uygulamalardan, güzel sonuçlar aldık. Son toplan-
tımızı Kosova’da gerçekleştirdik, bugün sizlerle birlikteyiz. 
Yıl sonuna kadar, Kazablanka, Bakü, Sofya ve Uzakdoğu 
toplantılarımız var. İnanıyorum ki, destek ve gayretleriniz-
le, yeni bir dinamik dalga esmeye başladı, aman yelken-
lerimizi bu rüzgârda doğru kullanalım. İnanıyorum ki, ka-
rarlı ve girişimci ruha sahip sizlerle, diasporamızı ve DTİK’i 
tüm dünyada daha aktif, daha önemli başarılara, birlikte 
imza atarak geliştireceğiz. Henüz tarihi netleşmemekle 
birlikte, Mart 2020’de seçimli DTİK Kurultayımız olacak. 

O güne kadar çalışmalarımızı daha da geliştireceğimize 
eminim” dedi.

DTİK Avrupa Bölge Komitesi Başkanı Suat Gökhan Ka-
rakuş ise, Türklerin yoğun yaşadığı bir ülke olduğu için 
Almanya’nın önemli olduğunu belirterek, “Türk girişimci-
lerinin başarısını göstermek için çalışıyoruz” dedi. DTİK’in 
kurulduğu günden beri Türkiye adına lobi faaliyetleri 
yaptığını anlatan Karakuş, “Yaptığımız faaliyetlerde Türk 
diasporasının gücünü artırıyoruz. Siyasetin nesnesi değil 
öznesi olan bir Türk toplumu hedefliyoruz. Yaptığımız 
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işte çok başarılı, bulunduğumuz ülkenin hukuk ve kültü-
rüne saygılı olmalıyız. Hepimiz farklı bölgelerden olabili-
riz. Hepimiz aynı gemideyiz. Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve 
Fenerli olabiliriz. Milli konular olduğu zaman milli formayı 
giymeliyiz” diye konuştu.

Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ise, Avrupa’nın, Türki-
ye’nin ticaret, yatırım ve ekonomik ilişkilerinde önemli bir 
konuma sahip olduğuna işaret ederek, “Almanya’da 80 
bin Türk girişimci yıllık 50 milyar avro ciro yapmakta ve 
500 bin istihdam sağlamakta. Almanya ile ilişiklerde ya-
şanan sıkıntıları biliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın geçen yıl eylül ayında yaptığı ziyaretten sonra 
ilişkilerde normalleşmeye girildi” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü DTİK 
Avrupa Bölge Komitesi Başkan Yardımcısı Zekeriya Bay-
rak’ın yaptığı oturumun ilkinde Eski Alman Federal Mil-
letvekili, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi 

araştırmacısı Özcan Mutlu, DTİK Yürütme Kurulu Üyesi 
Rona Yırcalı ve  YTB Almanya Koordinatörü Mustafa As-
lan konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Türk diasporası başarı örneği olarak Charite Hastanesi 
Diz Artroplastisi Bölüm Başkanı ve Türk Milli Takım Dok-
toru Ufuk Şentürk ise, konuşmasında yurtdışında yaşar-
ken zorluklarla da karşılaştığını ama azimle çalışınca ba-
şarının kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, genç diaspora 
mensuplarına hangş alanda olursa olsun en iyiyi hedef-
lemek gerektiğini ve kendilerine güvenmeleri gerektiğini 
dile getirdi. 

İkinci oturumda ise moderatörlüğünü DTİK Avrupa Böl-
ge Komitesi Üyesi Remzi Kaplan’ın yaptığı oturumun 
ilkinde DTİK Yürütme Kurulu Üyesi Halim Mete, IHK-Ha-
nau Başkan Yardımcısı ve TD-IHK YK Üyesi Salih Taşdirek 
ve Baktat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan 
konuşmalarını gerçekleştirdi. 

DEİK/Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından düzenle-
nen “New York Diaspora Buluşması” Toplantısı, T.C. Ha-
zine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, T.C. Ticaret Bakan 
Yardımcısı Tuna Turagay, T.C. Cumhurbaşkanı Başdanış-
manı Gülnur Aybet ve Doktor Mehmet Öz’ün katılımları 
ile DEİK/DTİK Başkanı Nail Olpak ile DTİK Amerika Bölge 

Komite Başkanı Ömer Er’in ev sahipliğinde 25 Eylül 2019 
tarihinde New York’ta gerçekleştirildi. T.C. Hazine ve Ma-
liye Bakanı Berat Albayrak konuşmasında, önümüzdeki 
100 yılın siyasi ve ekonomik olaylarının şekillendiği bir dö-
nemde New York Diaspora Buluşması toplantısının çok 
önemli olduğunu söyledi. Türkiye-Amerika ilişkilerini daha 

8
DÜNYA TÜRK İŞ 
KONSEYİ NEW 
YORK DİASPORA 
BULUŞMASI
25 EYLÜL 2019
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ileri bir noktaya taşımak için 100 milyar dolar projesinin 
kazan-kazan çerçevesi içerisinde müzakere edildiğini be-
lirten Albayrak, “Nitelikli insan kaynağının en üst düzeyde 
olduğu Amerika’daki sizlerin, bugün, içerisinden geçtiği-
miz dönemi doğru okuması ve bu okumayı yaşadığımız 
cemiyetlerde, iş dünyasında, Sivil Toplum Kuruluşları’nda 
doğru ilişki ile yönetmesi Türkiye için çok hayatidir. Sizler, 
iletişim anlamında örgütler üzerinden yapılan müthiş bir 
dezenformasyona maruz kaldığımız bu dönemde, birbi-
rimize kenetlenerek mikro düzeyde çok önemli bir yük 
yüklenmek durumundasınız” dedi. 

Sesin ancak yığınların haykırdığı zaman gür çıktığını ifade 
eden Albayrak, “Sizler bu zor süreçte Türkiye’nin kıymetli 
ve önemli elçilerisiniz. Önümüzdeki dönemde DEİK öze-
linde, sadece Amerika değil tüm dünyada bu ve benzeri 
organizasyonların aynı amaca koşarak bizi birleştiren un-
sur olarak, Türkiye merkezli ruh ve amaç birliği ile düzen-
lenmesi gerekiyor. sizlerle bir araya gelmemizi sağlayan 
bu ve benzeri organizasyonların sayısının artması ve or-
ganizasyonları STK’larımızla, Türkiye ile koordineli bir şe-
kilde yürütmemiz gerekiyor. Bu organizasyonlar STK’la-
rımıza, derneklerimize alternatif değil; bunlarla bir bütün 
içerisinde koordinasyon ile gerçekleşen hususlar. Bizler 
de sizlere sonuna kadar destek olarak, bu senkronizasyo-
nun daha ileriye taşınması açısından her daim yanınızda, 
arkanızda olacağız” dedi.

T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Turagay ise, yurt dı-
şında yaşayan Türk iş insanlarının çok önemli olduğunu 
belirterek, “Türk diasporasının, Türkiye’nin etkin bir şekil-
de tanıtım ve lobi faaliyetlerinde bulunabilmesi için çok 
önemli bir rol oynamasını önümüzdeki dönemde sağla-

malıyız. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi yurt 
dışındaki derneklerimizin kurulup birbirleri arasında kav-
ga etmeye başlaması ve bu sebeple gereken iş birliğini 
kuramıyor olmamız” dedi. 

DEİK/DTİK hakkında bilgi veren DEİK/DTİK Başkanı Nail 
Olpak, “DEİK’in 34 yıllık bir tarihi var. DTİK Dünya Türk İş 
Konseyi’ne baktığımız zaman ise 2007 yani 12 yıl önce 
kurduğumuz özel amaçlı bir iş konseyimiz” dedi. Diaspo-
rayla ilgili Dışişleri Bakanlığı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar, TASC gibi çok farklı kurumların çalışmaları 
olduğuna dikkat çeken Olpak, “Dünya Türk İş Konseyi-
miz dünya üzerinde 6 bölge üzerinden yapılanmasını 
sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin de içinde ol-
duğu bölgeyi biz Amerika bölgesi olarak ifade ediyoruz. 
Üyelerimizle beraber, sizlerle beraber hareket ediyoruz. 
Üyelerimiz sadece iş insanları değil, bizi bu coğrafyalarda 
gururla temsil eden sanatçılarımız, sporcularımız, aka-
demisyenlerimiz ve sivil toplum yapılanmalarımız ya da 
farklı platformlarımız. Onların her birisi bulundukları yer-
lerde çok değerli” açıklamasını yaptı.

DTİK’in, dünyanın dört bir köşesinde yaşayan Türk kökenli 
insanların, tek bir platformda bir araya getirdiğini söyle-
yen DTİK ABD Başkanı Ömer Er, “DTİK Amerika Bölge 
Komitesi olarak Kanada’dan Arjantin’e kadar uzanan ge-
niş bir coğrafyayı kapsayan bir faaliyet alanımız bulun-
makta. Bugüne kadar Kanada, ABD ve Meksika’da yani 
kısacası Kuzey Amerika’da yaşayan insanımıza temas 
ederek çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki günlerde 
sosyal ve ekonomik birçok alandaki benzerliklerini de bir 
avantaj olarak gördüğümüz Güney Amerika ülkelerinde 
de faaliyetlerimize hız verme kararı aldık’dedi. 
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9 DTİK FAS BULUŞMASI
11 EKİM 2019, KAZABLANKA

Dünya Türk İş Konseyi, 11 Ekim 2019’da Fas’ın Kazablanka 
şehrinde DTİK Fas Buluşmasını gerçekleştirdi.

Fas’taki Türk yatırımcıların ağırlıklı olarak katıldığı buluş-
mada DTİK Afrika, Ortadoğu ve Körfez Komite Başkanı 
Abubekir Salim yaptığı açılış konuşmasında DTİK faa-
liyetlerine değinerek konseyin bir platform olduğunu, 
kimseye rakip olmayan birleştirici bir unsur olduğunu 
dile getirdi. Yurtdışında yaşayan Türk iş adamlarını “ta-
rihsel kimliğini her zaman en önde tutarak bulunduğu-
muz ülkelerin örf adetlerini asla yok saymadan, onların 
sistemlerine asla yan gözle bakmadan onlarla beraber 
yürüyen, büyüyen ve ana toprakla iletişimi sağlam kişi-
ler” olarak tanımlayan Salim, siyasi görüşü ne olursa ol-
sun devletinin yanında olan herkese DTİK’in kapılarının 
açık olduğunun altını çizdi. 

Tarihimizin en büyük hükümdarlarından biri olan Oğuz 
Kağan’ın ‘’Birlik olursanız, hiçbir kuvvet sizi kıramaz.’’ sö-
zünü hatırlatarak “Bizler de coğrafî olarak uzak yerlerde 
yaşasak da, daima birlikte hareket ediyoruz ve bir arada 
olmanın yollarını arıyoruz. “ diyerek söze başlayan DEİK/
DTİK Başkanı Nail Olpak ise hem ülkemizle alakalı kısa 
bir ekonomik değerlendirme yapmış hem de DEİK/DTİK 
faaliyetleri ile ilgili bilgiler paylaşmıştır. Türkiye ve Fas ara-
sındaki ticari ilişkiye de değinen Olpak, Fas’taki diaspo-
ramızla hasret gidermek, dertleşmek, aynı zamanda da 
ekonomik ilişkilerimizi konuşmak ve geliştirmek maksa-
dıyla DTİK toplantısının gerçekleştiğini dile getirdi. 

Açılış konuşmaları Rabat Büyükelçimiz Sayın Ahmet 
Aydın Doğan’ın hitapları ile son buldu. Büyükelçimiz 
Türkiye-Fas ilişkilerine, Fas’ta kayıtlı 600 ancak tahmi-
nen toplam 1500 vatandaşlarımızın yaşadığına ve Fas’ın 
sunduğu iş fırsatlarına değindikten sonra Barış Pınarı Ha-
rekâtının ehemmiyetini dile getirdi. Barış Pınarı Harekâtı-
nın Birleşmiş Milletlerin de terörist olarak tanımladığı PKK 
terör örgütünün bir diğer yapılanması olan YPG’ye karşı 
gerçekleştirilmekte olan bir antiterör harekâtı olduğunu 
söyleyen Doğan, Türkiye Cumhuriyetinin amacının böl-
geyi sınırımızdaki terör mevcudiyetinden temizlemek ve 
kendi halkımızın güvenliğini sağlamak; ayrıca bu bölge-
yi terk etmek zorunda kalmış olan Suriye halkının Arap, 
Kürt ve Türkmen unsurlarının bölgeye güvenle dönmele-
rine yardımcı olmak olduğunu ifade etmiştir. 

DTİK Fas Buluşması açılış konuşmalarının ardından pa-
nellerle devam etmiştir. 
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10 DTİK BAKÜ BULUŞMASI
14 EKİM 2019

DEİK/Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından düzenle-
nen “DTİK Bakü Buluşması”, T.C. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dışişle-
ri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DEİK/
DTİK Başkanı Nail Olpak ve DTİK Avrasya Bölge Komite-
si Başkanı Ali Galip Savaşır’ın katılımları ve DTİK Avrasya 
Komitesi ev sahipliğinde Bakü’de gerçekleştirildi. 

Yurt dışında yaşayan Türkler ve Türkiye dostları üzerin-
den Türk diasporasını güçlendirmeyi hedefleyen Dünya 
Türk İş Konseyi’nin organize ettiği DTİK Bakü Buluşması 
Toplantısı, 14 Ekim 2019 tarihinde Ankara’nın kardeş kenti 
Bakü’de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın yurt dışında katıldığı ilk diaspora buluşmasına 
yurtdışında yerleşik iş insanları, profesyoneller, akademis-
yenler olmak üzere 550’ye yakın katılım sağladı.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum 
Bahatzade’nin “Biz iki ayrı devlet olsak da aynı milletin 
evlatlarıyız, bunun için her fırsatta ‘Biz iki devlet, tek mil-
letiz.’ dedik, diyoruz. Şimdi tabii yapılacak Türk Konseyi’n-
de bunu biraz daha geliştiriyoruz, diyoruz ki ‘6 devlet, tek 
milletiz’. Azerbaycan’ı olduğu gibi Kazakistan, Kırgızistan, 
Özbekistan ve Türkmenistan’ı da kendimizden ayrı gör-
medik, görmüyoruz. Türkistan coğrafyası bizim ata yur-
dumuz, ana ocağımızdır. Hepimiz aynı dili konuşan, aynı 
dine inanan, tarihi, kültürü, medeniyeti bir, 300 milyonluk 
çok büyük bir aileyiz. Kazak, Kırgız, Özbek, Tacik ve Türk-
men kardeşlerimizin de Türkiye’ye aynı nazarla baktıkları-
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lü olursa yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz de o kadar 
güçlü olur. Aynı şekilde Türk dünyası ne kadar güçlü 
olursa Türk diasporası da kendini güçlü hissedecek, ge-
leceğine çok daha güvenle bakacaktır. Bunun için fark-
lılıklarımızı ortak paydaların önüne geçirmeden el birliği 
içinde çalışmalarımızı sürdürmeliyiz” dedi.  

DEİK/DTİK Başkanı Nail Olpak, Barış Pınarı Harekâtıyla, 
terör unsurlarına karşı, güvenliğimizin ve sınırlarımızın ko-
runması için mücadele eden Mehmetçiklerimizin, Allah 
yar ve yardımcısı olsun diyerek sözlerine başladı. Azer-
baycan’la yakın ilişkilere değinen Olpak, “Azerbaycan biz-
den ‘’kardeş kömeği’’ni esirgemeyecek, biz de her türlü 
yardım için daima hazır olacağız. Bu kardeşliği nesilden 
nesle aktarmalı, ‘’bir millet, iki devlet’’ sloganını nakış na-
kış işlemeliyiz” dedi.  Olpak sözlerine şöyle devam etti: 
“Diasporamız, bizim için önemli bir kazanım. Ülkemiz, 
diasporasına sahip çıkan nadir ülkelerden biri. Cumhur-
başkanımızın, bir yurt dışı DTİK programımızda bizimle 
olması, bunun açık bir göstergesi. Diaspora, eğer iyi de-
ğerlendirilebilirse, bir ‘’beyin göçü’’ değil, aksine, bir ‘’be-
yin kazanımı’’ olabilir. Çünkü? Diaspora, gurbetçi kavra-
mından ziyade, içinde yaşadığı toplumla birlikte olurken, 
“diaspora opsiyonu” stratejisiyle, anavatanına da katkı 
sağlayanlar için asıl anlamını taşıyor” dedi. 

DTİK’in hedefinin siyasi görüşü ve sosyal yaşantısına 
bakmaksızın, güzel ülkemizi seven ve gelişmesi için ça-
lışan herkesi, bu platformda buluşturulması olduğunu 
belirten Olpak, “Türk diasporasının, ekonomik, sosyal ve 
kültürel kalkınmasına katkı sağlamak. Yani, Malezya’daki 
bir Türk’le, Hollanda’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 ola-
rak nasıl iş birliği yapabilir? Amacımız, bunun altyapısını, 

nı, ülkemizi kendi evleri gibi gördüklerini biliyorum. İnşal-
lah bu toplantımızın aramızdaki muhabbet ve kardeşlik 
bağlarını daha da perçinleyeceğine inanıyorum” dedi. 

DEİK bünyesinde kurulan DTİK’in de Türk diasporası-
nın ekonomik ve ticari potansiyelini hayata geçirmeyi 
amaçlayan bir diğer önemli proje olduğunu vurgulayan 
Erdoğan, ekonomik bakımdan kalkınmış ve yaşadıkları 
ülkenin sisteminde güçlenmiş bir Türk toplumunun ana-
vatana daha çok katkıda bulunacağını ifade etti.  DTİK’in 
ülkesine ve kökenine bakmadan yurt dışında yaşayan 
tüm Türkler için referans ve buluşma noktası olduğunu 
kaydeden Erdoğan, “Bu çatı, anavatan sevgisinin mer-
keze alındığı, herkesi kucaklayan, kuşatan, hiç kimseyi 
dışlamayan bir yapıdır. Dünya Türk İş Konseyini, ülkemiz-
deki diğer Türk dernekleri ve kuruluşlarının rakibi olarak 
değil, tam tersine onları destekleyen, onlara her türlü is-
tişare fırsatı sunan bir platform olarak görüyoruz. Yurt 
dışında yaşayan tüm müteşebbislerimizi, Dünya Türk İş 
Konseyine üye olmaya davet ediyorum” dedi.  Dünya 
Türk İş Konseyi Başkanı ve yönetiminden de Türklerin 
yaşadıkları her yere ulaşmalarını, bir temsilciyle de olsa 
varlık göstermelerini isteyen Erdoğan, “Şu gerçeği bir an 
olsun aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Türkiye ve 
Azerbaycan Türklerinin bulundukları ülkelerde bir millet 
iki devlet şiarıyla hareket ettikleri takdirde aşamayacak-
ları engel yoktur. Türkiye ve Azerbaycan ne kadar güç-
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platformunu hazırlamak ve desteklemek. Bu noktada, 
Sayın İlham Aliyev’in dile getirdiği gibi, “bir milletin iki 
diasporası olmaz”. Gelin, öncelikle Azerbaycanlı kardeş-
lerimizle birlikte, hep beraber, DTİK’te daha güçlü olalım 
ve diasporamızı ve DTİK’i, tüm dünyada daha aktif hale 
getirelim” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Azerbaycan Diaspora Ba-
kanı Fuad Muradov konuşmasında, tek millet iki devlet 
şuarı ile iki ülke ilişkilerinin son 20 yılda daha da güçlen-
diğini dile getirdi. Bilge tarihimiz, ortak kültür ve değer-
lerimiz olduğuna dikkat çeken Muradov, bu değerlerin 
gelecek nesillerimize de aktarılmasının ilişkilerimizi des-
tekleyeceğini ifade etti. 

Küresel Kamu Diplomasisinde Türk Diasporası oturumu-
nun açılış konuşmasında ise Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, YTB’nin faali-
yet alanlarından bahsederek, DTİK faaliyetlerini destek-
lediklerini söyledi. Eren, DTİK’in kendilerini de bir paydaş 
olarak gördüğü için teşekkür etti. 

Küresel Kamu Diplomasisinde Türk Diasporası oturumu, 
DTİK Yürütme Kurulu Üyesi Rona Yırcalı moderatörlü-
ğünde, Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Tiflis Bü-
yükelçisi Ceren Yazgan ve Nur-Sultan Büyükelçisi Nevzat 
Uyanık’ın katılımları ile gerçekleştirildi. 

DTİK Yürütme Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, diaspora konu-
sunun önemine değinerek, Türk diasporası çalışmalarının 
ihmal edilemeyecek bir noktada olduğunu söyledi.   

T.C. Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, son yıllarda 
kamu diplomasisinin ülkeler ve dış politika uygulayıcıları 
açısından büyük önem kazandığını dile getirdi. Yurtdışın-
da yerleşik iş dünyası temsilcilerine “Siz ekonomik, sosyal 
ve siyasi olarak güçlü olacaksınız ki Türk dünyası güçlü 
olsun.” diyerek değerlendirmelerde bulundu.

T.C. Nur-Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık ise, küresel 
kamu diplomasisinde diasporanın rolü kavramına yeni 
alıştığımıza fakat potansiyelimizin yüksek olduğuna dik-
kat çekti. Uyanık, DTİK Bakü Buluşmasının diğer kardeş 
ülke diasporalarının da bu sürece dahil olması için emsal 
teşkil edeceğine ve etkili bir diaspora stratejininin bu tür 
platformlarda dile getirilerek, ortaya çıkacağına inandığı-
nı söyledi. Türk diasporasının güçlü olması için öneri ve 
değerlendirmelerde bulundu.

T.C. Tiflis Büyükelçisi, F. Ceren Yazgan ise, Gürcistan’ın 
Azerbaycan ve Türkiye arasında bir köprü olduğuna dik-
kat çekerek, her ülkenin kendine ait bir diasporası oldu-
ğunu ve farklılıklar gösterdiğini dile getirdi. DTİK’in kap-
sayıcı yapısını örnek gösteren Yazgan, Türk diasporasının 
güçlenmesi için birlikteliğin önemine değindi. Yazgan, 
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diasporanın ticari faaliyetleri yanı sıra farklı alanlarda de-
ğerlendirmesini yaparak bazı hususlara dikkat çekti.

“Bir Milletin İki Diasporası Olmaz” başlıklı oturumda 
ise, DTİK Yürütme Kurulu Üyesi Halim Mete modera-
törlüğünde, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ve Doç. Dr. Telman 
Nusretoğlu’nun katılımları ile gerçekleştirildi.

DTİK Yürütme Kurulu Üyesi Halim Mete, “Yurtdışında 
faaliyet gösteren iş insanlarımızın hepsi kendi alanın-
da birer liderdir. Fakat söz konusu diasporamız olunca 
tek liderimizin Türklüktür ve farklı düşüncelerde farklı 
kuruluşlar olabilir; fakat bizim DTİK olarak amacımız 
birlikte omuz omuza diasporamızı daha ileriye taşı-
maktır” dedi.  

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Şamil Ayrım konuşmasında, Cumhur-
başkanımız diaspora bağlamında altı devlet olarak 
gücümüzü birleştirmemiz gerektiğini belirterek, bazı 
değerlendirmelerde bulundu.

Tarihçi Doç. Dr. Telman Nusretoğlu ise konuşmasında 
kültürel ve ekonomik dayanışmanın iki yüz yıllık geç-
mişine değinerek, Türk medeniyetin 3 temel paradig-
ması olduğunu bunların;  insan inşa etmek, müesse-
seler inşa etmek ve döneme ve şartlara göre bunları 
yenileme olduğuna dikkat çekerek, bu kapsamda di-
aspora hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu.  
DTİK Avrasya Bölge Komite Başkanı Ali Galip Savaşır, 

kapanış konuşmasında Türk diasporasının gücünün 
Azerbaycanlı dostlarla daha fazla olduğunu Bakü’de 
hissedildiğini belirterek, Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın onurlandırdığı toplantıya destek ve-
ren ve  katılım sağlayan tüm katılımcılara teşekkürlerini 
iletti. DTİK Bakü Buluşması, aile fotoğrafının çekilmesi 
ile sona erdi. 
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DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ SOFYA BULUŞMASI
19 KASIM 2019

DEİK/Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından düzen-
lenen “DTİK Sofya Buluşması”, T.C. Sofya Büyükelçisi Dr. 
Hasan Ulusoy, DTİK Balkanlar Bölge Komitesi Başkanı 
Ömer Süsli, DTKİ Balkanlar komitesi üyeleri ve 150’ye 
yakın Türk iş insanı katılımıyla DTİK Balkanlar Komitesi 
ev sahipliğinde Sofya’da gerçekleştirildi. 

Büyükelçi Sayın Hasan Ulusoy, Ticaret ve yatırımdaki 
kazançlar sadece ekonomik olarak görülmeli; bu tarz 
faaliyetler gönül kazanmaya da birer araçtırlar diyerek 
yatırımcılara sosyal sorumluluk projelerine ağırlık ver-
meleri için tavsiyelerde bulundu. DTİK’in çalışmalarını 
çok değerli bulduğunu ifade eden Büyükelçi Türkiye 
ve Bulgaristan arasındaki ilişkilerin iki ülkenin dışında bir 
de Avrupa Birliği (AB) boyutu olduğunu dile getirerek 
Bulgaristan ile ticaret yapılmasının Balkanlar ve AB pa-
zarına ulaşmada ortak işbirliği noktasında son derece 
faydalı olduğunu ifade etti.

Dünya Türk İş Konseyi Balkanlar Bölge Komitesi Baş-
kanı Ömer Süsli ise diasporamızı bir adım öne taşıya-
bilmek için öncelikle hepimiz işimizi en iyi şekilde ve 
layıkıyla yapmalı, yaptığımız işte çok başarılı olmalıyız. 
Bununla da yetinmeyip, çevresine faydalı, sosyal proje-

lerde aktif, bulunduğu ülkenin kültürel ve hukuksal tüm 
kurallarına uyan örnek insanlar olmalıyız. Toplantılarımız 
ve diğer çalışmalarımızda ancak bu şekilde tam amacı-
na ulaşabilir dedi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi 
(KEİPA) 54. Genel Kurulu için Sofya’da bulunan KEİPA 
Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Milletvekili Cemal Öz-
türk ise DTİK Sofya Buluşmasına katılımından duyduğu 
memnuniyeti ifade etti. Kazan kazan ilişkisine dayanan 
en sağlam dostluk tipi olduğunu söyleyerek iki ülke ara-
sındaki ticaretin önemine dikkat çekti.

 “Bulgaristan’da İş Yapmak”

Bulgaristan’da İş Yapmak oturumu, DTİK Balkanlar 
Bölge Komitesi Başkanı Ömer Süsli moderatörlüğün-
de, Sofya Ticaret Müşaviri Okan Pakbeşe,  Bulgar Türk 
Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Eren ve Bulgaristan 
Yatırımlar Ajansı Başkanı Stamen Yanev’in katılımları ile 
gerçekleştirildi. 

DTİK Balkanlar Bölge Komitesi Başkanı Ömer Süsli, Bal-
kanlar coğrafyasının Avrupa’ya açılan bir kapı olduğuna 

11
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değinerek; özellikle Bulgaristan ve Türkiye ticari ilişkileri-
nin hakkında kısa bir değerlendirme yaptı.

T.C. Sofya Ticaret Müşaviri Okan Pakbeşe ise Bulgaristan 
hakkında genel bilgiler paylaşması akabinde Bulgaris-
tan’ın ithalat ve ihracat karşılaştırması ve dış ticareti hak-
kında veriler paylaştı. Bulgaristan’ın Türkiye ile olan ticari 
ilişkisini değerlendiren Pakbeşe, Bulgaristan’daki yatırım 
imkanları ve engellerine değindi.

Bulgar Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Eren konuş-
masında BULTİŞAD’ın amacının yeni ortaklıklar oluştur-
mak ve Bulgaristan’daki mevcut iş ortamı hakkında bilgi 
paylaşımında bulunmak olduğuna dikkat çekerek; oda-
nın faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı.

Bulgaristan Yatırımlar Ajansı Başkanı Stamen Yanev ise 
gerçekleştirdiği sunumu ile Yatırım Ajansı faaliyetleri 
hakkında kısaca bilgi aktarırak; potansiyel yatırımcılara 
hangi alanda imkanlar sağlayıp destek verdikleri hak-
kında bilgiler paylaştı. Bulgaristan’da son 5 yılda GS-
YİH büyümesi yanı sıra işsizlik ve enflasyon oranlarının 
olumlu eğilimler göstermesi Bulgaristan’ı yatırım için 
avantajlı bir yer haline getirdiğine dikkat çekti.  Türkiye- 
Bulgaristan ticari ilişkilerinin ulaştırma, enerji altyapısı 
inşaatı ile ilgili projeler ve aynı zamanda bankacılık sek-
törü gibi alanlarda faal olduğunu fakat otomotiv, gıda, 
kimya ve tekstil sektörlerinin de yatırım yapmak için 
uygun olduğuna dikkat çekti.

“Bulgaristan’da Türk İş Dünyası Başarı Örnekleri” 

“Bulgaristan’da Türk İş Dünyası Başarı Örnekleri” başlık-
lı oturumda ise, DTİK Balkanlar Bölge Komitesi Başkan 
Yardımcısı Edis Emre moderatörlüğünde, DEİK Türki-
ye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Osman Ak, ALCOMET 
Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnce ve Aktaş Group Yö-
netim Kurulu Başkanı Şahap Aktaş’ın katılımları ile ger-
çekleştirildi. 

DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Osman Ak, 
Bulgaristan’da iş yapmanın fırsat ve risklerli hakkında tec-

rübelerini katılımcılarla paylaştı. 1992 yılından bu  yana 27 
yıldır Bulgaristan’da iş yapan Osman Ak, Bulgaristan’a 
yeni yatırım yapmak isteyen iş insanlarına tavsiyelerde 
bulundu.

ALCOMET Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnce, sos-
yal sorumluluğun şirket cirolarından daha önemli ol-
duğunun altını çizerek, yurt dışında yatırımcı olarak 
bulunan iş insanlarımızın kendi kültürümüzü en doğru 
ve iyi şekilde anlatmaya çabalaması gerektiğini ancak 
kültür dayatmasının asla tercih edilmemesinin önemi-
ne değindi. Eğitim ve insana yatırım yapmanın ticari 
ve ekonomik fonksiyonardan daha geri olmadığını ifa-
de ederek yatırımcıların kurum kültürlerinde bu tarz 
bir tutum almasını tavsiye etti.

Aktaş Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Aktaş 
ise konuşmasında Sivil Toplum Örgütlerine üye olma-
nın önemine kendi iş yaşamından da örnekler vererek; 
networking açısından STK’ların son derece işlevsel oldu-
ğunu ve yurt dışında yatırım yaparken kendi üyelikleri-
nin çok faydasını gördüğünü dile getirdi. Hangi pazara 
girilirse girilsin insan odaklı olmanın bir şirketin en büyük 
sermayesi olduğunu düşündüğünü ve kendi mottoları-
nın “Yerel gibi düşünüp dünya için çalışmak.” olduğunu 
paylaşarak girişimcilere para değil insan odaklı hareket 
etmeleri tavsiyesinde bulundu.
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DTİK STRATEJİ ÇALIŞMASI DTİK ÜYELİK ÇALIŞMASI 
Dünya Türk İş Konseyi (DTİK)’in kurumsal yapılan-
ması ve verimliliğini artırmak amacıyla, üyelik ye-
nileme çalışması başlatılmıştır. DTİK üyeliği; sizlere 
yenilenen iletişim platformundan faydalanma, tüm 
dünyadaki Türk girişimcilerimiz arasındaki kıtalara-
rası iletişimi, aradaki mesafe ve saat farkı engelini 
kaldırıp kolaylaştırmak ve bu sayede temelleri atıl-
mış olan ticari faaliyetleri de geliştirmeyi, güncel 
ekonomik ve ticari gelişmeler hakkında bilgilendir-
melere, bölgelerinizde gerçekleştirilen toplantılar 
ve ikili iş  görüşmeleri hakkında duyurulara ulaş-
manızı sağlayacaktır. 

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÜYELİK AVANTAJLARI
Yurt dışındaki yerleşik Türkleri bir araya getirir;Bölgesel düzenlediği etkinlikler ile üyelerini ilgili ülkelerde 
yerleşik Türk iş insanları ile bir araya getirir. 

İş birliği kurmayı sağlar; İletişim Platformu ile tüm dünyadaki Türk girişimcileri ve profesyoneller arasındaki 
kıtalararası iletişimi, aradaki mesafe ve saat farkı engelini kaldırıp kolaylaştırmak ve bu sayede temelleri atılmış 
olan ticari faaliyetleri geliştirmeyi hedefler.

Destekler; Devlet ve Türk diasporası arasında köprü görevi görmek; üyelerin yaşadığı sorunları takip ederek 
çözüme ulaştırması için ilgili merciilere iletir. 

Bilgilendirir; Güncel ekonomik ve ticari gelişmeler  hakkında bilgilendirmelere, bölgenizde gerçekleştirilen 
toplantılar ve ikili iş görüşmeleri hakkında duyurulara ulaşmanızı sağlar.

Güçlendirir; Diaspora üyelerinin anavatan ile olan bağını güçlendirir.

DTİK üyelik işlemleri için tıklayınız:
http://www.dtik.org.tr/UyelikBasvuruFormu.html

Strateji raporu çıktıları DTİK Yürütme Kurulu 
öncülüğünde bölgesel komitelerib katkısı ile il-
gili paydaşlar ve kamu kurumlarının desteği ile 
şeffaf bir süreç içinde katılımcı bir anlayış ile 
uygulamaya geçirilmektedir.

ÇALIŞMAYI  İNCELEMEK İÇİN 

www.dtik.org.tr     
ADRESİNİ ZİYARET EDİNİZ.
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DİASPORAMIZIN
PROFESYONEL 
İŞ AĞLARINI 
GÜÇLENDİRMELİYİZ!

lumsal düşünmemizde fayda var. 
Bireysel hepimiz kariyer yapabiliriz 
ve işlerimizde başarılı olabiliriz ama 
toplumsal haraket ettiğimiz zaman 
biribirimize daha fazla yardımcı ola-
biliriz ve güçlenebiliriz. Gelecekteki 
nesillere neler ve hangi platformlar 
bırakmak istediğimizi düşünmemiz 
önemli. Hepimiz biliyoruz ki profes-
yonel hayata başladığımız zaman ve 
büyük kurumlar içerisinde kariyer 
yapabilmek için bir takım engeller 
her zaman oluyor ve olacak. Bunları 
daha kolay aşabilmenin yolu bulun-
duğumuz ülkelerde iyi bir iş ağımızın 
oluşmasıdır. DEİK/DTİK bu anlamda 
çok önemli bir rol alabileceğinden 
eminim. Böyle bir gelişmeyi yakala-
yabilmek için beraber ve birlik ça-
lışmalarını artırmamız, politik görüş-

 AHMET ÖNAL

DTİK Avrupa Bölge 
Komite Üyesi (İsviçre)

50 seneyi aşan Avrupa serüvenimiz 
Türkler olarak yeni bir aşamaya gir-
miş durumda. Küreselleşen dünyada 
gençlerimiz bulundukları ülkelerde 
daha iyi eğitimli, tecrübeli ve dene-
yimli. Avrupanın en büyük şirketle-
rinde yönetici posizyonunda görev 
yapmaktadırlar. Bu gençleremizi hem 
bulundukları ülkelerde güçlendirmek 
hem de Türkiye’ye daha yakınlaş-
tırmak için profesyonel iş ağlarına 
(networklara) ihitiyacımız oldugunu 
görüyoruz. Bunun örneğini Isveç’te 
baslatmanın sevinci içeresindeyiz. 
Kisa dönemde 500’e yakın üyemiz 
oluştu ve 30’a yakın branşı temsil 
ediyorlar.

Hepimizin bilgileri, iş ağları ve tec-
rübeleri çok önemli. Her zaman top-
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lerimiz ne olursa olsun hedefimiz 
toplumu güçlendirmek olmalı. Böy-
lesi konularda güçlü  ekiplere ihtiyaç 
var. Bu ekiplerin çeşitli görüşlerin gü-
cüne inan ve profesyonel iş ağlarını 
kurma arzusu önemli. 

Az ama öz bir ağ grubu, elbette sa-
yıca fazla ama fonksiyonel olmayan 
bir gruptan daha iyi. Network’ü ge-
niş olan kişiler de bu ayrımın önemi-
ni farkında olarak, ağlarına yeni kişi-
leri dahil ederken oldukça seçiciler. 
Bu hassasiyetin bir diğer nedeni ise 
ağındaki kişilerle iletişimde olduğu 
alanlarda, haberdar olması gereken 
konuları gözden kaçırmama istediği. 
Bu nedenle profesyonel bir ağ oluş-
tururken bu noktayı da göz önünde 
bulundurmanızda fayda var. Internet 

çağında yaşamamız güzel bir avan-
taj olarak değerlendiriyorum. Böylesi 
çalışmalar ceşitli sosyal medya araç-
ları ile hızlandırılabiliniyor. Önemli 
olan insanlarımızda güvenceyi sağlı-
yabilmek ve ortak hedeflerde birleş-
tirebilmek. 

Bu çalışmaların gelecekte anavata-
nımız Türkiye’ye de faydası olaca-
ğından eminim. Avrupanın büyük 
şirketlerinde deneyimli ve bilgili 
gençlerimizin Türk şirketlerine imkan 
sağlaması çok doğal. Önemli kurum-
lar ve kuruluşlar bunun altyapısını 
güçlendirmesi bu çalısmaları hızlan-
dırır. Bu süreci DEİK/DTİK bünyesin-
de başlatmak için güzel bir imkanı-
mız olduğuna inanıyorum. 

Profesyonel
hayata başlandığı 
zaman ve büyük 
kurumlar içerisinde 
kariyer yapabilmek 
için bir takım engeller 
her zaman oluyor ve 
olacak. Bunları
daha kolay 
aşabilmenin yolu 
bulunduğumuz
ülkelerde iyi bir iş 
ağımızın oluşmasıdır.
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Türkiye’nin ortalama bir ili büyüklüğe 
(10.800 kilometrekare) ve 1.8 Milyon-
luk nüfusa sahip olan Kosova, bu öl-
çeğine kıyasla dinamik bir ekonomiye 
sahiptir. Ülke olarak küçük bir Pazara 
sahip olmasına rağmen Kosova’nın, 
bölge ülkeleri (Orta Avrupa Serbest 
Ticaret Anlaşması-CEFTA), Avrupa 
Birliği (İstikrar ve Ortaklık Anlaşması) 
ve Türkiye ile yaptığı Serbest Ticaret 
Anlaşması bütünleşmiş bir ortak Pa-
zar hedefine yaklaştırmaktadır. Av-
rupa Pazarlarına ulaşımdaki stratejik 
yakınlığı hem ticaret hem de yatırım 
potansiyellerini gündeme taşımak-
ta, Amerika Birleşik Devletleri ve AB 
başta olmak üzere birçok gelişmiş 
ülkenin Kosova’yı tercihli ticaret lis-
tesine alması ticaret potansiyellerini 
artırmaktadır. 

Kosova, 1999’daki savaş ortamından 
sonra gerek uluslararası toplumun, 
gerekse Kosova hükümetlerinin ka-
rarlılıkla izledikleri liberal ekonomi 
politikaları kısa zamanda ekonomide 
liberal bir dönüşüm sağlamayı başar-
mışlardır. Bugün de liberal politikalar 

izlenmekte, hem yabancıların kolay-
lıkla şirket kurmalarına ve engelsiz 
para transferleri (kâr ve temettü) 
yapmalarına olanak sağlamakta hem 
de yasal mevzuatı kolaylaştırmakta-
dır. Şirket kurulumu kolay ve basit bir 
süreçten ibaret olup, devlete öde-
necek harçlar veya sermaye yatırımı 
açısından maliyetsizdir. 

Kosova, Avrupa Birliği hedefi ve Av-
rupa – Atlantik kurumları ile bütünleş-
me stratejileri olan bir ülkedir. AB’ye 
üye olmamasına rağmen resmi para 
birimi olarak Avroyu kullanmaktadır. 
Bu durum istikrarlı bir makro mali 
dengeye neden olmaktadır. Mali ko-
nuların yanı sıra yasama açısından da 
Avrupa Birliği ile uyumlu bir mevzua-
ta sahiptir. Kosova son yıllarda önem 
verdiği ekonomik reformlarla yatırım 
ortamını iyileştirme, ekonomik büyü-
me ve kalkınmayı da özel sektör eliy-
le gerçekleştirme stratejisini izlemek-
tedir.  Bu konuda hükümetin izlediği 
temel strateji, düşük vergi oranlarıdır. 
Kosova’da kurumlar vergisi %10, gelir 
vergisi ise kademeli olmakla (%0, %4, 

KOSOVA:
EKONOMİK
YÖNELİMİ
VE FIRSATLAR

AYHAN DEMİRKIRAN

DTİK Balkanlar Komite 
Üyesi (Kosova)
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%8, %10) birlikte maksimum %10 
olarak uygulanmaktadır. 

Kosova, ülke ekonomisine çok 
önemli bir hareketlilik getiren ge-
niş bir diasporaya sahiptir. Toplam 
nüfusunun üçte biri kadar Kosovalı, 
Batı Avrupa ve Amerika’da yaşa-
makta, bu geniş diasporanın yılda, 
resmi kanallarla gönderdiği hava-
leler 700 Milyon €’nun üzerindedir, 
bir o kadarının da yolcu beraberin-
de veya diğer kanallarla ülkeye ak-
tarıldığı bilinmektedir.    

İşte bu ortam ve şartlarda Türkiye 
ile hem akrabalık ilişkileri geniş hem 
de tarihsel bağları mevcut olan Ko-
sova, Türk iş insanları için cazip bir 
ticaret ve yatırım alanı sunmakta-
dır. 2000’li yıllardan itibaren Koso-

va’nın önemli bir partneri olan Türk 
iş insanları ülkenin sunduğu önemli 
yatırım projelerinde yer almış, özel 
sektör olarak da hem ticaret hem 
de yatırım fırsatlarını değerlendir-
miş ve değerlendirmeye devam et-
mektedir. 

Sonuç olarak Kosova, liberal Pazar 
ekonomisi kurallarına riayet etmek-
tedir, işgücü göreli olarak ucuzdur, 
mesleki becerilere ve eğitimlere 
açık olan genç bir nüfusu vardır, 
Türkçe dahil birçok dil bilen bir nü-
fusa sahiptir, iç Pazar ve dış Pazar 
için potansiyeller vardır, lojistik için 
uygun bir konumu bulunmaktadır.  
Bu ortam ile hem yerli hem de ya-
bancı yatırım ve ticaret alanlarında 
önemli fırsatlar sunmaktadır. 

Kosova, Avrupa Birliği 
hedefi ve Avrupa– 
Atlantik kurumları ile 
bütünleşme
stratejileri olan bir 
ülkedir. AB’ye
üye olmamasına rağmen 
resmi para
birimi olarak Avroyu 
kullanmaktadır.
Bu durum istikrarlı bir 
makro mali
dengeye neden 
olmaktadır.



li vatandaş Kıbrıs ve Batı Trakyadan 
Avustralya’ya göç etmişlerdir. 

Türk hükümetinin o zaman ki göç 
politikası; vasıfsız işçileri Avrupa ve 
Avustralya’ya yollayarak hem vasıf 
kazanmalarını hem de ülkeye dö-
viz girişini sağlamaktı. Bu planlanan 
kısa süreli göç Turkiye’nin işsizlik so-
rununu da bir miktar rahatlatacaktı. 
Ancak, yarım asır önce eline valizini 
alıp dünyanın öbür ucu denilen bu 
ülkeye gelen vatandaşlarımızın za-
manla buradaki ekonomik ve sosyal 
hayata uyum sağlamaları ile birlikte 
geri dönme düşüncesi de zihinlerden 
kalkmaya başlamıştır.

Yerleşik hayata geçilmesi ile bera-
ber yeni kuşakların eğitimine daha 
fazla önem verilmiştir. Buna ek ola-
rak daha sonraki yıllarda nitelikli va-
tandaşlarımızın da değişik yollardan 
Avustralya’ya göç etmesi ile birlikte 
Türk toplumu sosyo-ekonomik ola-

DR. ALİ GÜR

DTİK Asya Pasifik
Komite Üyesi (Avustralya)

Türkiye Avustralya ilişkileri yüz yıl-
lık bir geçmişe dayanmaktadır. İki 
toplumun birbiriyle tanişması ortak 
acıların yaşandığı 1915 Çanakkale 
Savaşları ile başlamıstır. Anzaklar ile 
kurulan ve ortak acılarla şekillenen 
ilişkiler, iki milletin birbirinin acılarına 
gösterdiği saygı sonucu her yıl Ça-
nakkale’de yan yana yatan Türk ve 
Anzak askerlerini anmak için düzen-
lenen faaliyetlerle sağlam bir dostlu-
ğa dönüşmüştür.

Aynı zamanda Avustralya’da bugün 
sayıları yüz elli bini aşan Türk kö-
kenli vatandaşımız bu dostluğun ve 
iyi ilişkilerin gelişmesinde önemli rol 
oynamaktadırlar. Bu uzak kıtadaki 
Türklerin büyük çoğunlugu Avustral-
ya ekonomisinin üretim sektöründeki 
işçi ihtiyacını karşılamak için iki ülke 
arasında 5 Ekim 1967’de imzalanan 
anlaşmayla gelmişlerdir. Bu tarihten 
önce de az miktarda Türk köken-

Yarım asır önce eline valizini alıp dünyanın öbür ucu denilen 
Avustralya’ya gelen vatandaşlarımızın zamanla buradaki ekonomik ve 

sosyal hayata uyum sağlamaları ile birlikte geri dönme düşüncesi de 
zihinlerden kalkmaya başlamıştır

AVUSTRALYA’DAKİ 
TÜRK DİASPORASI
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rak aradaki farkı kapatarak buradaki 
hayata büyük ölçüde entegre olmus-
tur. Başlangıçta din ve kültürlerini 
koruma amaçlı başlayan örgütleşme 
süreci daha sonra sanat ve spor ku-
lüpleri, eğitim kurumları, esnaf der-
nekleri, iş insanı örgütleri ile devam 
etmiştir. Bütün bu gelişmelerin doğal 
sonucu olarak Avustralya Türk top-
lumu siyasetten ticarete, sanattan 
spora birçok alanda söz sahibi olarak 
saygın bir yere gelmiştir. Malesef bu 
olumlu gelişmelere rağmen mevcut 
ticaret hacmimiz iki ülke potansiyeli-
ni yansıtmaktan çok uzaktır.

Aslında, Avustralya ve Türkiye’nin 
ekonomik yapısı ve dış ticaret kom-
pozisyonu incelendiğinde her iki ülke 
ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı 
bir nitelik taşıdığı görülmektedir. Bu 
durum ekonomik ve ticari ilişkilerin 
geliştirilmesi bakımından elverişli bir 
ortam oluşturmaktadır.

Buna ek olarak son yıllardaki küresel 
kriz sonucu ekonominin batıdan do-
ğuya yönelmesi sonucu Asya-Pasifik 
bölgesinin önemi giderek artmakta-
dır, bu da Avustralya ile olan ekono-
mik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine 
zemin hazırlamaktadır.

Son yıllarda karşılıklı üst düzey zi-
yaretlerin yanı sıra, taraflar arasında 
yatırım ve ticari ortamın hukuki alt-
yapısını oluşturan temel anlaşmala-
rın imzalanması ile ticari ilişkiler artış 
trendine girmiştir. Bu gelişmeler her 
iki ülke iş insanlarını yeni yatırımlar 
ve yeni ortaklıklar için cesaretlendir-
mektedir. Bu bağlamda memnuniyet-
le belirtmek isterim ki bir çok alanda 
kurumsallasmasını tamamlamış olan 
Avustralya Türk toplumu iki ülke ara-
sındaki ekonomik, siyasi ve kültürel 
ilişkilerin dahada ileriye taşınması ko-
nusunda katalizör etkisi sağlayacak 
konuma gelmiş durumdadır. 

Avustralya ve 
Türkiye’nin ekonomik 
yapısı ve dış ticaret 
kompozisyonu 
incelendiğinde 
her iki ülke 
ekonomilerinin 
birbirini tamamlayıcı 
bir nitelik taşıdığı 
görülmektedir. 
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Dünya Türk İş Konseyi, yurtdışında 
yerleşik Türk girişimci ve profesyo-
nelleri aynı platformda buluşturarak 
ortak sinerji sağlamayı hedef edine-
rek; dünyanın dört bir yanındaki faal 
Türk Girişimci, profesyonel, sanatçı, 
akademisyen ve sporcuları tek plat-
formda buluşturuyor. Türk diaspo-
rasının küresel hedefleri etrafında 
konumlandırılması için kurulan ve ül-
kemizle diaspora arasında köprü gö-
revi gören bu yapının içinde Yürütme 
Kurulu üyesi olarak görev almaktan 
dolayı mutluluk duyuyorum. Hayalini 
kurduğumuz Türkiye hedefine ulaş-
mak için sahip olduğumuz insan ser-
mayesinin niteliğini arttırmak, onların 
organize olma yeteneğini güçlendir-
mek, aynı milli hedefler etrafında bir-
leştirmek zorundayız.

Kendi geleceğimizi hazırlamak için 
tüm güç unsurlarımızın farkında ol-
mamız gerekmektedir. Bu amaçlar 
doğrultusunda sayıları 6 milyonu ge-
çen, yurtdışında yaşayan vatandaş-

larımızla Türk diasporasını stratejik 
bir güç olarak konumlandırmaya da 
ihtiyacımız var. 

Tüm bunları yaparken yurt dışındaki 
kadın diaspora mensuplarımızı göz 
ardı edemeyiz. Güçlü bir Türk Toplu-
mu inşa etmek için kadınlara ve an-
nelere önemli görevler düşüyor. Çün-
kü eğitim anne karnında başlıyor ve 
aile içinde devam ediyor. 

Asimilasyona karşı güçlü bir set ol-
mak,  ailenin ve ulusal kimliğin korun-
masındaki rolüyle kadının diaspora-
daki rolüne dikkat çekmek istiyorum. 
Yurtdışında yetişen yeni nesil diaspo-
ranın da değerlerimize bağlı kalma-
sında ki en önemli rol annelere düş-
mektedir. 

Yurtdışında yaşayan Türk kadınları-
mız daha bilinçli ve eğitimli olurlar ise 
güçlü konumlara gelmeleri ve böyle-
ce yaşadıkları toplumun sosyo-kültü-
rel ve iş dünyasına aktif katılım sağ-
layabilecekleri ortamlar hazırlanmış 

Asimilasyona karşı güçlü bir set olmak, ailenin ve 
ulusal kimliğin korunmasındaki rolüyle kadının 

diasporadaki rolüne dikkat çekmek istiyorum

DİASPORA’DA 
KADININ ROLÜ

BERNA GÖZBAŞI

DTİK
Yürütme Kurulu Üyesi
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Yurtdışında yaşayan Türk kadınlarımız daha bilinçli ve eğitimli olurlar 
ise güçlü konumlara gelmeleri ve böylece yaşadıkları toplumun  sosyo-
kültürel ve iş dünyasına aktif katılım sağlayabilecekleri ortamlar 
hazırlanmış olur

olur. Bir araya gelerek çalışmalar, 
etkinlikler yaparak birbirine destek 
olmalıdır. Bu bağlamda çalışma-
larımızı destekleyecek, ayrımcılık 
yapmayacak erkek yöneticilerin de 
önemi daha da artıyor. Kadınların 
ekonomik, sosyal, politik, hukuki 
ve kültürel haklarını güçlendirmek 
ve karar alma süreçlerine kadınla-
rın katılımını desteklemek ve teşvik 
etmek amacıyla lobi oluşturmak 
gerekmektedir. Güçlü toplumların 
milli birliğini dışarıda da sürdürebil-
mesinin bir yolu da budur.

Kadının siyasal ve sosyal hayattaki 
konumunu anlayabilmek için; kendi 
kültürünü bilmesinin yanısıra, yaşa-
dığı ülkenin dilini, kültürünü de ne 
kadar bildiğine de değerlendirmek 
gerekir. Kadınların sosyal ve siyasal 
hayattan soyutlanmasına bir örnek 
vermek gerekirse; dünya üzerinde 
193 ülkenin sadece 19 tanesinde 
kadınlar, devlet lideri olabilme şan-
sını yakalayabilmiştir. Aslında bu 
ülkelerin hukuk normlarında her-
hangi bir engel yok fakat yine de 
kadınların siyasal hayatta geri plan-

da durduğunu gözlemlemekteyiz. 
Yurt dışında yaşayan Türk kadınla-
rımızın her alanda teşvik edilmesi, 
başarılarının ön plana çıkarılması, 
diaspora çalışmalarının hem eko-
nomik hem kültürel alanında kadı-
nın desteklenmesi için güçlü bir ses 
oluşturmayı sağlayan bir platform 
oluşturmak.Türk diasporasına katkı 
sağlayacaktır.  

Bu yüzden bizler de gönüllülük il-
kesi ve görev bilincimizle bu alanda 
çalışmalar yapmaya hazır olduğu-
muzu belirtmek isterim. 
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Türkiye’den Almanya’ya 1950’li yıl-
lardan itibaren yoğun olarak başla-
yan göç akımının ilk ve esas sebebi, 
ekonomik sorunlardı. O dönemlerde 
Türkiye’nin iş gücü fazlalığı söz konu-
suyken 2. Dünya Savaşı sonrasında 
ekonomik toparlanma sürecine gi-
ren Almanya’nın işçiye ihtiyacı vardı. 
Türkiye’den Avrupa’ya 1957 yılında 
giden birkaç kişilik ilk işçi kafilesinin 
ardından göçlerin hızla artması üze-
rine, işçi akımının düzenli gerçekleş-
tirilmesini kolaylaştırmak ve göçmen 
işçi-işverenlerin ihtiyaçlarını karşıla-
mak adına 31 Ekim 1961’de Türk-Al-
man İşçi Mübadelesi Anlaşması im-
zalandı. Türkiye’nin Almanya ile olan 
bu akdini; 1964’te Avusturya, Belçika 
ve Hollanda, 1965’te Fransa, 1967’de 
ise Avusturalya ile imzalanan iş gücü 
anlaşmaları takip etti.

60’lardan Günümüze Süregelen Göç 
Hareketi 

Türkiye tarihinin 60’lı yıllarda baş-
layan ilk modern göç hareketliliği, 
80’lere kadar sürdü. Kalkınmacı göç 

olarak değerlendirilen bu dönemde 
devlet, yurt dışında işçi olmanın ülke-
ye döviz girişi sağlayacağını teminen 
vatandaşları göçe teşvik etti.

Anayurda dönmeyi düşünen birçok 
gurbetçi Türk işçi, zamanla ulus öte-
si yurttaşlığa geçti. Türkiye’den Batı 
Avrupa’ya 50’lerin sonları ve 60’ların 
ilk yıllarında başlayan bu göç hareke-
ti, 1973 yılında yaşanan petrol krizin-
den kaynaklanan ekonomik durak-
samadan dolayı kesintiye uğrasa da 
günümüzde hâlâ devam ediyor. 

Avrupa’da Girişimciliğe Yönelen 
Türkler

Göçün ilk yıllarında Avrupa’ya giden 
işçiler, sektör ve iş ayırt etmeksizin 
birçok alanda düşük statülü işler-
de çalıştı. İş sahibi olmaya atfedilen 
değerin yanı sıra Türklerin iş bula-
mama, ana dil farkı ve dışlanma gibi 
uyum sorunları da onları girişimciliğe 
yönlendirdi. Günümüzde Avrupalı 
Türklerin göç ettikleri ülkelerde pro-
fesyonel iş yaşamına katılmaları ve 
hatta işveren konumuna gelmeleri 

TUĞBA BAL BAHAR

 DTİK
Koordinatör

AVRUPA’DA 
TÜRKLERİN 60 YILI

Bugün Avrupa’da birçok alanda 
adından söz ettiren

Türk diasporasının hepsi
birer başarı hikâyesi
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ile yaşanan dikey sosyal hareketlilik, 
bir başarı olarak değerlendirilmeli. 
Zira Türkler böylelikle bulundukları 
ülkelerde konuk işçilikten farklı sek-
törlerde söz sahibi konuma yükseldi. 
İşveren statülerinin yanı sıra siyaset-
ten eğitime, sanattan spora kadar 
pek çok alanda kendini gösteren 
Türk göçmenler, zamanla kendi için-
de geniş bir orta sınıfa sahip oldu. 
Artık gurbetçi statüsünden çıkan ve 
o ülkenin asli unsuru olan vatandaş-
larımız, ayrıca Türkiye’nin bir marka 
yüzü görevi görecek konuma ge-

len birçok başarı hikâyesi de ortaya 
koydu. Türk yemeklerini yabancılara 
tattırarak gastronomi alanındaki giri-
şimci ruhunu gün yüzüne çıkaran aş-
çılarımız, kraliyet ailelerinin tasarım-
cısı olarak yaratıcılıklarını sergileyen 
modacılarımız, ayrıca yazarlarımız, 
sanatçılarımız, sporcularımız, yurt dı-
şında yaşayan siyasetçilerimiz, dünya 
markalarının Türk CEO’ları ve Nobel 
Ödüllü bilim insanlarımız azımsana-
mayacak kadar çok. Hepsi birer ba-
şarı hikâyesi, hepsi Türkiye mozaiği-
nin birer parçası… 

Bugün 
Avrupa’da 
birçok alanda 
adından söz 
ettiren Türk 
diasporasının 
hepsi birer 
başarı 
hikâyesi…

Aylin Tezel Karsu Dönmez

Mesut Özil
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Başkanlığını yürüttüğünüz YTB 
hakkında bir bilgilendirme yapabilir 
misiniz?

6 Nisan 2010 tarihinde kurulan Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlı-
ğı (YTB) yurtdışındaki vatandaşlarımız, 
kardeş topluluklarımız ve Türkiye’de 
öğrenim gören uluslararası burslu öğ-
rencilerimize yönelik çalışmaları koordi-
ne etme, bu alanlarda verilen hizmetleri 
ve yapılan faaliyetleri geliştirme görevini 
üstlenmektedir. YTB yaptığı çalışmalar-
la, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı 
bulundukları ülkelerde yalnız bırakma-
makta; onların anavatanlarına aidiyet-
lerinin korunması, yaşadıkları ülkelerde 
anadil başta olmak üzere kültürel kim-
liklerinin muhafaza edilmesi ve ikamet 
ettikleri ülkelerde toplumsal statülerinin 
güçlendirilmesi için birbirinden önem-
li proje ve faaliyetlere imza atmaktadır. 
1960’lardan itibaren ağırlıklı olarak Av-
rupa ülkelerinde yaşamaya başlayan ve 
bugün tüm dünyada sayıları 6 milyona 
ulaşan vatandaş diasporamız YTB eliyle 
güçlendirilirken, bu amaçla yurtdışındaki 
sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği ya-
pılmaktadır. Bunun yanı sıra YTB, dünya 
genelinde tarihî ve kültürel ortaklıkları-
mızın bulunduğu kardeş topluluklarla da 
ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimi-
zin güçlendirilmesine destek olmaktadır. 
Görüldüğü üzere çağımızın şartları ve 
ülkemizin köklü tarihi ve kültürel varlığı 
göz önünde bulundurulduğunda, Tür-
kiye diaspora anlayışını geniş bir açıdan 
değerlendirmektedir. 

Ayrıca bugün sayıları 20 bine yaklaşan 
uluslararası öğrencilerimiz de YTB’nin 
koordine ettiği Türkiye Bursları prog-
ramının sunduğu zengin içeriklerden 
yararlanmakta, en önemlisi de Türkçe 
ve milletimizle sağlam temellere daya-
nan, köklü bir gönül bağı kurmaktadırlar. 
Devletimizin uluslararası burslandırma 
faaliyetini 2012 yılından itibaren Türki-
ye Bursları markasıyla üstlenen YTB’ye 
2019 yılında rekor bir başvuru ile 167 
ülkeden tam 145 bin 700 burs başvuru 
olmuştur. 

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza 
yönelik gerçekleştirdiğiniz çalışmalar 
hakkında neler paylaşabilirsiniz?

1960’lı yıllardan itibaren çeşitli sebepler-
le yurtdışına göç eden vatandaşlarımı-
zın sayısı, bugün dünya çapında 6 mil-
yona ulaşmıştır. Bulundukları ülkelerde 
yıllardır varlıklarını sürdüren vatandaş-
larımızın yoğun olarak yaşadıkları yerle-
rin başında Almanya, Fransa, Hollanda, 
İngiltere vd. Avrupa ülkeleri gelmektedir. 
Uluslararası anlaşmalara ve anayasamı-
za uygun biçimde bu vatandaşlarımız-
la ilgilenmek ve bulundukları ülkelerle 
onların faydasına olacak şekilde temas 
kurmak ülkemizin görev ve sorumlu-
lukları arasındadır. Anavatanları tarafın-
dan desteklenen vatandaşlarımız, hem 
bulundukları ülkelerde kendilerini daha 
rahat hissedebilmekte hem de kültürle-
rini koruyabilecek vasıtalara daha kolay 
ulaşabilmektedirler. Bu doğrultuda YTB 
olarak yaptığımız çalışmaları “İnsan Hak-
ları ve Hukuk Eğitimi”, “Kültürel Hareket-

DİASPORA VE
AVRUPALI TÜRKLER 

ABDULLAH EREN:

Anavatanlarından 
destek gören 

vatandaşlarımız 
kendilerini rahat 

hissetmekte 
ve yaşadıkları 

ülkede kültürlerini 
koruyabilmektedir
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yoruz. Festivali düzenlediğimiz alan olan 
Hamm şehrindeki Lippenpark ise bizler 
için anlamlı bir yerdi. Zira Lippenpark, iş 
gücü anlaşmaları ile Almanya’ya giden 
vatandaşlarımızın da çalışıp emek sarf 
ettiği eski bir maden ocağıydı.

Ülkelerin eğitim politikaları 
kapsamında diaspora kuruluşlarının 
da önemli işlevler üstlendiğini 
gözlemlemekteyiz. Kurumunuz 
donanımlı genç diaspora üyeleri 
yetiştirmek için ne gibi çalışmalar 
yapmaktadır?

YTB olarak yurtdışındaki vatandaşları-
mız için yaptığımız faaliyetlerin hemen 
hepsi genç vatandaşlarımızı da kapsa-
makta, önemli bir kısmı ise bizzat onları 
ilgilendirmektedir. Çünkü genç vatan-
daşlarımız, hem yurtdışındaki toplumu-
muzun geleceğini teşkil edecek bireyler 
olup hem de kendi geleceklerini şekil-
lendirecekleri yaştadırlar.

lilik”, “Türkiye’deki Hizmetlerin Koordi-
nasyonu”, “Eğitim ve Türkçe”, “İletişim 
ve Savunuculuk”, “Aile ve Sosyal Çalış-
malar” ile “Yurtdışında Oy Kullanma” 
başlıkları altına genel olarak toplayabili-
riz. Kendi içlerinde çok çeşitli dallara ay-
rılabilen bu başlıklara sahip faaliyetlerin 
içeriği sırasıyla aşağıdaki hususlardan 
oluşmakta olup her biri, yurtdışındaki 
vatandaşlarımızın istek ve ihtiyaçları çer-
çevesinde hayata geçirilmektedir:

• Hak ihlâllerinin giderilmesi ve ayrım-
cılık konusunda farkındalık oluşturul-
ması,

• Genç vatandaşlarımızın anavatanla-
rını görmeleri ve anavatanları hakkın-
da bilgi sahibi olmaları, 

• Türkiye’den kaynaklı bürokratik iş ve 
işlemler için kolaylık ve açıklık sağlan-
ması,

• Türkçe’nin mevcudiyetinin ve çift 
dilli eğitimin yaygınlaştırılması,

• Demokratik örgütlenmenin ve hak 
savunuculuğunun yaygınlaştırılması,

• Yurtdışında Türk aile yapısının ve de-
zavantajlı bireylerin korunması,

• Türkiye seçimleri için yurtdışı koor-
dinasyonu. 

Bu yıl ayrıca yurt dışındaki vatandaşla-
rımıza yönelik olarak son derece geniş 
kapsamlı bir etkinlik olan Avrupa Spor 
ve Kültür Festivali’ni (ASKFEST) Alman-
ya’da hayata geçirdik. İlk kez Türk ve Al-
man makamlarının iş birliğiyle gerçekle-
şen bu festival, ortak bir Türk ve Alman 
festivaliydi. ‘‘Birlikte Spor Yap, Birlikte 
Eğlen, Birlikte Yaşa’’ temasıyla Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-
luklar Başkanlığı ile Almanya’nın Hamm 
Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen festi-
valde spordan edebiyata, gastronomi-
den sanata çok çeşitli alanlarda her iki 
toplumun sahip olduğu varlıklar yer aldı. 
Festivalin anısına Türk ve Alman milli 
takımlarının unutulmaz isimleri bir dost-
luk maçı yaptı, Türk ve Alman sanatçı-
lar konser verdi. 60 bin Türk ve Alman’ı 
ağırlayan festivalin benzerlerini vatan-
daşlarımızın yoğun olarak bulunduğu 
diğer ülke ve şehirlerde de yapmak isti-

Bu yıl 
yurt dışındaki 
vatandaşlarımıza 
Avrupa Spor ve
Kültür 
Festivalini 
Almanya’da
düzenlendik

ABDULLAH EREN
Yurtdışı Türkler ve Akraba

Topluluklar Başkanlığı (YTB)
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Yurtdışındaki genç nüfusumuzun eği-
timine ve kültürel kimliklerinin farkın-
da olarak yetişmesine destek olan fa-
aliyetlerimiz “Eğitim ve Türkçe” başlığı 
altında şunlardır: Hafta Sonu Okulları, 
Okul Öncesi Çift Dilli Eğitim, Türkçe 
Öğretici Yetiştirme, Anadolu Okuma 
Evi, Yurtdışı Vatandaşlar Bursları.

Türkçe, tarih, kültür ve değerler ağırlık-
lı takviye derslerin sunulması; çift-dil-
li eğitimin hakim olduğu anasınıfları 
şeklinde kurumların oluşturulması; 
anadil öğretiminde ihtiyaç duyulan 
insan kaynağının yerinden temin edil-
mesi; Türkçe yazılı kaynaklara erişimin 
sağlanabileceği mekânlar oluşturul-
ması ve lisansüstü seviyedeki gençle-
rimizin çalışmalarının desteklenmesi, 
bu faaliyetlerin temel amaçlarındandır.

Ayrıca, farklı ülkelerde yaşayan di-
asporadaki gençlerimizin hem ana-
vatanlarını hem de birbirlerini daha iyi 
tanımaları için yapılan Gençlik Kampı, 
Gençlik Köprüleri, YTB Türkiye Stajla-
rı ve Diaspora Gençlik Akademisi gibi 
sürekli nitelikte faaliyetlerimiz de bu-
lunmaktadır.

   
Kardeş olarak tanımlayabileceğimiz 
diasporalarla gerçekleştirdiğiniz iş 
birliği olanakları var mıdır?

Kardeş veya soydaş ve akraba olarak 
tanımladığımız, ülkemizle benzer kül-
türel unsurlar taşıyan topluluklar için 
YTB olarak yürüttüğümüz faaliyet-
ler; ortak tarihî ve kültürel unsurların 
korunması, akademi ve sivil toplum 
alanında iş birliğinin geliştirilmesi mer-
kezindedir. Temelde bir diaspora ku-
rumu olan YTB’nin soydaş ve akraba 
topluluklarla diaspora konusunda da 
iş birliğine yönelik çalışmaları vardır. 
Zira ülkemizin vatandaşları ile soydaş 

ve akraba topluluklarımızın vatan-
daşları çoğu zaman yurtdışında bir 
arada yaşamaktadırlar. Bu kapsamda 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan 
ve Türkiye’nin diaspora alanında çalı-
şan kurumları ve yurtdışında yaşayan 
vatandaşları arasında iş birliğinin artı-
rılması amacıyla çeşitli protokoller im-
zalanmıştır. Böylece diasporalarımızın 
yaşadıkları ülkelerde güçlendirilmesi 
ve ortak sorunlara ortak çözümler 
üretilmesi için iş birliği yapılması ka-
rarlaştırılmıştır. Ayrıca Macaristan gibi 
başka ülkelerle de diasporalararası iş 
birliği konulu protokollerimiz mevcut-
tur ve aynı amaçlara yöneliktir. Yine 
son olarak Almanya’da YTB’nin ev sa-
hipliğinde Azerbaycan, Kazakistan ve 
Kırgızistan’ın katılımıyla “Türkdildeş Di-
aspora Sivil Toplum Kuruluşları Temsil-
cilerine Yönelik Ortak Kapasite Geliş-
tirme Eğitim Programı” düzenlenerek 
kardeş diaspora toplantısı gerçekleşti-
rilmiştir. Bu tür bir dayanışma içerisine 
girdiğimiz ülkelerin sayısının artmasını, 
diaspora çalışmaları üzerinden ülkeler 
arasında yeni yardımlaşma ve işbirliği 
alanları oluşturulmasını ummaktayız. 

Malumunuz yaz dönemindeyiz 
ve bu dönemde izin ve tatillerini 
geçirmek üzere Türkiye’ye 
gelmeye başlayan yurt 
dışındaki vatandaşlarımız için 
gerçekleştirdiğiniz çalışmalar var 
mıdır?

Elbette ki… Yurtdışında yaşayan va-
tandaşlarımızın izin ve tatillerinde ül-
kelerine gelişlerinin onlar için çok mü-
him bir anlam taşıdığını, bu durumun 
yıllardan beri değişmediğini biliyoruz. 
Şunu da biliyoruz ki, vatandaşlarımız 
yalnızca aile ve akrabalarını ziyarete 
gelmiyorlar. Onlar için anavatanlarını 
yeniden görmek, böylece sıla has-

retlerini gidermek de başlı başına bir 
amaç teşkil ediyor. Bu sebeple onla-
rı karşılamak ve kendilerine içten bir 
“hoşgeldin” demek borcumuzdur. 
Geçen sene olduğu gibi bu sene de 
izin ve tatillerini geçirmek üzere ana-
vatanlarına karayoluyla gelen vatan-
daşlarımız YTB tarafından Kapıkule ve 
diğer sınır kapılarında karşılanmakta, 
onlar için sınırlarda bekleme sürelerini 
en aza indirmeye yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır. Beklemekle geçen süre 
zarfında, vatandaşlarımızın en temel 
ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri meka-
nizmalar üretilmektedir. 

Yalnızca sınır kapılarımızda değil, ilk 
kez sınırlarımızın ötesinde Sırbistan’ın 
Macaristan, Hırvatistan ve Bulgaristan 
sınır kapılarında da İçişleri Bakanlığı-
mızla gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle 
Türk polislerimiz, YTB personelimiz 
ve Türkçe-Sırpça bilen uluslararası 
öğrencilerimiz vatandaşlarımızı kar-
şılamaktadır. Ayrıca Sırbistan-Bulga-
ristan, Sırbistan-Macaristan ve Sırbis-
tan-Hırvatistan sınır güzergahlarında 
hazır bekleyen araçlarımız ile Niş ya-
kınlarında oluşturulan YTB iletişim ofi-
si ve çağrı merkezi de vatandaşlarımı-
zın hizmetine sunulmaktadır. Böylece 
başta tercüme olmak üzere vatandaş-
larımıza 7/24 her ihtiyaçlarına yönelik 
hizmet sunulmaktadır. Yine vatan-
daşlarımızın ihtiyaç duyabilecekleri 
tüm bilgilerin olduğu cep kitapçığı ve 
broşürler, ikram edilen Türk lokumuyla 
beraber kendilerine temin edilmekte-
dir. Ayrıca mülki idare amirliklerimiz ve 
belediyelerimizle gerçekleştirdiğimiz 
son derece olumlu görüşmeler ve iş 
birlikleri sonucunda anavatanlarına 
gelen vatandaşlarımıza yönelik faali-
yetler yurt içinde de düzenlenmekte-
dir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın 
yoğun olarak geldiği il ve ilçe merkez-

Dayanışma içerisine girdiğimiz ülkelerin sayısının 
artmasını, diaspora çalışmaları üzerinden ülkeler 

arasında yeni yardımlaşma ve işbirliği alanları 
oluşturulmasını umuyoruz

DTİKRÖPORTAJ
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lerinde de karşılama etkinlikleri hayata 
geçirilmektedir.

Önümüzdeki yıl 10. yılını 
dolduracak olan YTB’nin 
Türkiye’nin diaspora politikalarına 
ve yurt dışındaki vatandaşlarımıza 
yönelik özel bir hazırlığı/çalışması 
var mıdır?

YTB olarak yurtdışında yaşayan ve gö-
nüllerimizin hep bir çarptığına inandı-
ğımız vatandaşlarımıza sunduğumuz 
hizmetlerin daha nitelikli ve kapsamlı 
hale gelmesine, ülkemizin tüm kurum 
ve kuruluşlarının yurtdışındaki vatan-
daşlarımıza sunacakları hizmetleri 
bugüne nispetle çeşitlendirmelerine 
gayret edeceğiz. Vatandaşlarımızın 
bulundukları her yere giderek onla-
ra asla yalnız olmadıklarını, arkala-
rında anavatanları Türkiye olduğunu 
ve kendileri sayesinde yurtdışındaki 
Türk toplumunun daha nesiller boyu 
mevcudiyetini koruyacağını daha iyi 
hissettireceğiz.   

Ayrıca tüm bunların yanında içinde 
eğitim, kültür, gençlik konularının da 
yer aldığı  çok çeşitli alanlarda kap-
samlı içeriklerin bulunacağı bir stra-
tejik eylem planı hazırlıyoruz. Bu plan 
inşallah Türkiye’nin, yurt dışındaki 
Türklere yönelik bakış açısında di-
asporayı önemseyen stratejik bir ey-
lem planı olacaktır.

Yurt dışındaki vatandaşlarımıza bir 
mesajınız var mıdır?

Yurtdışındaki varlığımızın her bir fer-
di aslında kıymetli bir başarı hikaye-
sinin kahramanı ya da mirasçısı. Zira 
ellerinde bir bavul ile tek başlarına dil 
bilmeden ailelerini geride bırakarak 
sadece geçim gayesiyle kültürünü, 
dilini bilmedikleri ülkelere gidip hem 
o ülkelerin kalkınmalarına katkı sundu 
vatandaşlarımız hem de kültürlerini, 
dillerini, ana vatanla bağlarını başa-
rıyla muhafaza ettiler. Onların ortaya 
koyduğu başarı hikayesinin mirasçısı 
olan torunları da bugün bulunduk-
ları ülkelerde çok iyi konumlarda ha-
yatlarını devam ettiriyorlar. Arzumuz 
bu başarı hikayelerinin daha büyük 

ve daha güzel şekilde sürdürülmesi, 
vatandaşlarımızın kökleri ve kültür-
leri itibariyle, yaşadıkları toplumlar-
da saygın bireyler olarak hayatlarını 
sürdürmeleridir. Bu noktada özellik-
le yurtdışındaki genç varlığımız çok 
önemli. Genç kardeşlerimizin dil yeti-
sini daha da zenginleştirip gerekli eği-
timleri alarak nitelikli meslekler edin-
melerini, böylece hem yurtdışındaki 
Türk toplumu hem de bir arada yaşa-
dıkları diğer insanlar için vazgeçilmez 
değerde bireyler olmalarını tavsiye 
ediyorum. Bir yandan kültürel kim-
liklerini bilinçli bir şekilde korurken, 
diğer yandan da bulundukları top-
lumlara da katkı sunarak uyumlu bir 
hayat sürmelerini temenni ediyorum. 

Yurtdışındaki Türk iş insanlarının 
anavatan ile arasında köprü 
görevini üstlenme gayretinde olan 
ve bu doğrultuda yurtdışındaki 

Vatandaşlarımızın bulundukları her yere 
giderek onlara asla yalnız olmadıklarını, 
arkalarında anavatanları Türkiye olduğunu 
ve kendileri sayesinde yurtdışındaki Türk 
toplumunun daha nesiller boyu mevcudiyetini 
koruyacağını daha iyi hissettireceğiz. 

DTİKRÖPORTAJ

Türk iş gücünün ana vatan ile 
bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen 
DTİK için bir mesajınız var mıdır?

Ticaretin, girişimciliğin ve kıymetli 
iletişim ağları edinme faaliyetlerinin 
ülkemiz ile ülkemizin vatandaşlarına 
sağladığı imkânlardan azami derece-
de faydalanmak gerektiği şüphesizdir. 
Bu alanlarda stratejik roller üstlenme 
hedefindeki DTİK’nin faaliyetleri, va-
tandaşlarımızın statü ve saygınlıkla-
rının artmasına, özellikle de bir arada 
hareket etme kabiliyetlerinin daha da 
yükselmesine katkı sunarken; milli kal-
kınmamıza vereceği desteğin yurt içi 
ve yurt dışındaki varlığımız ortaklığıyla 
gerçekleşmesi anlamlı olacaktır. Yurt-
dışında yaşayan vatandaşlarımız için 
uygun platformlarda ve imkânlar çer-
çevesinde işbirliği yapmamızın faydalı 
olacağını düşünüyor, çalışmalarınızda 
başarılar diliyorum.
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1. NURİ BİLGE CEYLAN
Altın Palmiye ödüllü Türk film yönetmeni, senarist ve fotoğraf 
sanatçısı. Yurtdışında en çok ödül kazanan Türk Yönetmen. Üç 
Maymun filmiyle en iyi yönetmen ödülünü aldı. Aldığı bu ödülü 
Tutkuyla sevdiğim, yalnız ve güzel ülkeme adamak istiyorum 
dedi. 3 Cannes, Altın Palmiye, Altın Portakal ödüllerini aldı.

2. MEHMET OKUR
2002’de Detroit Pistons’a transfer oldu. NBA tarihinde All-Star 
seçilen ilk Türk basketbolcu olmuştur.

3. AYLİN TEZEL
Almanya’da doğmuş ve bir Türk babanın kızı olan Aylin Tezel 
Torino Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” dahil, 
üç festivalden üç ödül aldı.

4. RAHMAN ALTIN
Bir çok televizyon reklamı, Hollywood filmi müziği, DVD/BluRay 
tanıtım müziği ve Star Wars’un BluRay tanıtım filmi müziğini de 
besteleyen bir Türk.

5. PROF. DR. AZİZ SANCAR
ABD Ulusal Bilimler Akademisi’ne seçilen ilk ABD’li Türk, 2015 yılı 
Nobel Kimya ödülü sahibi.. 

6. PROF. DR. FERYAL ÖZEL
EHT Bilim Konseyi Üyesi ve Arizona Ünversitesi astronom ve 
astrofizik profesörüdür. 10 Nisan’da dünyada ilk kez kara deliğin 
görüntülenmesini sağlayan 200 bilim insanı içinde tek Türk bilim 
insanı olarak yer aldı.

7. ERDEM MORALIOĞLU
Babası Türk, annesi İngiliz olan Moralıoğlu, 1978 yılında 
Montreal’de doğdu. Ryerson Üniversitesi’nde Moda eğitimi 
aldıktan Royal College of Art’ta moda üzerine yüksek lisansını 
tamamladı. 2005’te markası ERDEM’i kurdu. Floral desenler ve 
yenilikçi dantel kreasyonları,farklı ülkelerde 170’in üzerinde satış 
noktasında yer alıyor. ERDEM tasarımlarını giyen ünlüler arasında 
Anna Wintour, Keira Knightley ve Kate Middleton gibi isimler var.

8. MURAT GÜNEL
Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Damar Hastalıkları 
Bilim Dalı Başkanı ve Beyin Genetiği Programı Direktörü, Türk 
Amerikan Tıp Birliği Başkanıdır. Prof. Dr. Gazi Yaşargil’den sonra, 
“beyin cerrahisinin yeni dahisi” olarak tanınmaktadır. ABD Ulusal 
Bilimler Akademisi’ne seçilen iki Türk bilim adamından biri 
oldu. Amerikan Sağlık Bakanlığı’ndan büyük araştırma ödülünü 
kazandı.
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DTİK MELBOURNE BULUŞMASI

ŞUBAT 2020

DTİK KURULTAYI VE GENEL KURUL

MART 2020



36


