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Diasporaların gücünün artması; diaspora 
üyelerinin yaşadıkları ülkelerde organize ve 
entegre yaşamaları, ticari alanda güçlü ve etkin 
olmaları ile orantılıdır

Diasporayı; yurt dışında doğmuş ve o 
ülkelerin vatandaşı olan fakat anavatan 
ile bağlarını korumayı da arzu eden bir 
topluluk olarak özetleyebiliriz.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ
DİASPORA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DİASPORA VE AVRUPALI 
TÜRKLER

18. 26.

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

DTİK STRATEJİ ÇALIŞMASI
13.
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TÜRK MİLLETİNİN  
KARAKTERİ YÜKSEKTİR.  
TÜRK MİLLETİ ÇALIŞKANDIR, 
TÜRK MİLLETİ ZEKİDİR. 
ÇÜNKÜ TÜRK MİLLETİ  
MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİKLE 
GÜÇLÜKLERİ YENMESİNİ 
BİLMİŞTİR”
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Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tüm hızıyla projelerini hayata geçiriyor. 
Yurt dışında ülkemiz adına ekonomik alanda lobi faaliyetleri yürüterek 
ülkemizin küresel aktör olma yolunda, yüksek imajını ileriye taşıyor, gerek 
Türk girişimcileri gerekse olağan bölge komite toplantılarımızla Türk 
diasporasının ekonomik varlığını güçlendiriyor ve hedeflediğimiz yolda 
başarıyla ilerliyoruz.

Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, YTB, TİKA, Göç Vakfı gibi tüm paydaş 
kurumları da dâhil ederek geçen yıl Mart ayında diasporamız ile ilgili olarak 
DTİK’in fonksiyon ve geleceğinin her yönüyle masaya yatırılıp tartışılması 
gerekliliğinden hareketle bir strateji çalışması hazırlamıştık. Belirlediğimiz 
bu stratejilerimizi artık uygulama aşamasına geçtik. Ortak akıl ile aldığımız 
görüş ve fikirler doğrultusunda, DTİK ile DEİK’in entegrasyonu ile ilgili 
çalışmalarımıza başladık ve Türk iş dünyasını biraraya getiren bölgesel 
toplantılarımıza hız verdik. 

Yine Strateji çalışmamızda yer alan, Türk Diasporası arasındaki kıtalararası 
iletişimi sağlamak için başlattığımız, Türk girişimcisi ve profesyonelinin iş 
profillerinin yer aldığı online platformumuzu geliştirdik. Bu uygulamamız 
sayesinde artık farklı ülkelerdeki Türk iş insanları birbirleriyle bilgi paylaşımında 
bulunabiliyor.

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 çatı altında toplamak amacıyla 2007 
yılında kurulan DTİK, çalışmalarına her gün yenisini ekliyor.

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 ikinci 
sayısı için keyifli okumalar diliyorum.

Saygılarımla

DEİK/DTİK Başkanı

BAŞKAN’DAN
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İÇİNDEKİLER

HABERLER
2019 yılı itibariyle Bölge Komitelerinini 
Faaliyetleri

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ
DİASPORA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Suat Gökhan Karakuş

BATI TRAKYA TÜRKLERİ
Levent Sadık Ahmet

DÜNYA TÜRKLERİ, DTİK 
PLATFORMUNDA BULUŞUYOR
Tuğba Bal Bahar

DTİK ÜYELİK
Dünya Türk İş Konseyi Üyelik
Avantajları

DÜNYAYA YAYILMIŞ 6 MİLYON 
TÜRK VATANDAŞININ
BULUŞMA NOKTASI
Mehmet Öztürk

BERABER OLMAK
HERKESİN YARARINA
Uğur Arzoğulları

DİASPORA VE AVRUPALI 
TÜRKLER
Mustafa Yeneroğlu
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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.

ADVERTISING AGENCY

ACCOUNT MANAGER
Irmak ERSANDIR

SOCIAL MEDIA MANAGER
Emre VARDAR

Altuğ YILDIZ
Doruk ÖZBEY 

ART DİREKTÖR

Buse AKSAÇ
CREATIVE GROUP HEAD

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
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Dünya’nın değişik
ülkelerinde 
yaşayan biz
Türkler bu 
bölgelerde
başarılı olabilmek 
için büyük 
zorluklara göğüs
geriyor ve 
bedeller
ödüyoruz!

BERABER 
OLMAK
HERKESİN 
YARARINA

DTİK Avrasya Bölge Komitesi 
Başkanı, DTİK Yürütme 
Kurulu Üyesi Halim Mete ve 
komite üyeleri, Novodevich 
mezarlığında yer alan Türk 
Şair Nazım Hikmet Ran’ın 
kabrine ziyaret gerçekleştirdi.

DEİK Başkanı Nail Olpak, 
Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye 
arasında Gümrük Birliği 
Antlaşması’nın imzalanmasının 
24. yıl dönümüne binaen 
antlaşmanın ihtiyaçlar 
doğrultusunda yeniden 
güncellenmesi gerektiğine 
dikkat çekti.

23

04

12
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DTİK AVRUPA BÖLGE KOMİTESİ TOPLANTISI
11 OCAK 2019, İSTANBUL

DTİK BALKANLAR BÖLGE 
KOMİTE TOPLANTISI 
11 MART 2019, İSTANBUL

DTİK Avrupa Bölge Komitesi Toplantısı, DTİK Başkanı Nail Olpak, DTİK Yürütme Kurulu Üyeleri Rona Yırcalı ve 
Halim Mete , Avrupa Bölge Komitesi Başkanı Suat Gökhan Karakuş ve Komite Üyelerinin katılımlarıyla İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Toplantıda yeni yılın çalışma takvimi ve bölgesel hedefler görüşüldü.

Toplantının Yurtdışında yerleşik Türk girişimci ve profesyonelleri aynı platformda buluşturarak ortak sinerji sağ-
lama ve Türk diasporası faaliyetlerine katkı sunmanın hedeflendiği toplantıya yurtdışında yaşayan iş insanları ve 
paydaş kurumların katılması öngörülmektedir. 

DTİK Balkanlar Bölge Komitesi ev sahipliğinde, 
DTİK Başkanı Nail Olpak, DTİK Yürütme Kurulu 
Üyesi Rona Yırcalı ve DTİK Balkanlar Komite  üye-
leri katılımları ile  11 Mart 2019 tarihinde  İstanbul’da 
gerçekleştirildi.  

Bölgesel hedeflerin görüşüldü toplantıda 13 Hazi-
ran 2019 tarihinde Kosova’da DTİK Balkanlar Gi-
rişimci toplantısı’nın düzenlenmesine karar verildi. 

Bahse konu toplantıyla yurtdışında yerleşik Türk 
girişimci ve profesyonelleri aynı platformda buluş-
turarak ortak sinerji sağlama ve Türk diasporası fa-
aliyetlerine katkı sunmanın hedeflendiği toplantıya 
yurtdışında yaşayan iş insanları ve paydaş kurum-
ların katılması öngörülmektedir. 

BÖLGELERDEN HABERLER
2019 YILI İTİBARİYLE DTİK BÖLGE KOMİTELERİNİN FAALİYETLERİ 
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DTİK ASYA PASİFİK GİRİŞİMCİ 
TOPLANTISI
29 OCAK 2019, TOKYO

DTİK Asya Pasifik Bölge Komite Toplantısı, DTİK Asya 
Pasifik Bölge Komitesi ev sahipliğinde ve DTİK Baş-
kanı Nail Olpak katılımı ile Japonya’nın başkenti Tok-
yo’da gerçekleştirildi.

DTİK Başkanı Nail Olpak başkanlığında gerçekleştiri-
len toplantıda; Dünya Türk İş Konseyi strateji çalışması 
akabinde gerçekleştirilen ve yapılması öngörülen ça-
lışmalar hakkında görüşler sunuldu ve Asya Pasifik Ko-
mitesi 2019 yılı takvim çalışması gerçekleştirildi.  Komi-
te üyelerinin öneri ve görüşleri ile toplantı sona erdi.

DEİK/DTİK Asya Pasifik Girişimci Toplantısı, T.C. Tokyo 
Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, DTİK Başkanı Nail Ol-
pak ve DTİK Asya Pasifik Bölge Komitesi Başkanı Nejdet 
Demiryürek, DTİK Asya Pasifik Komite Başkan Yardımcısı 
Can Zıplar, Komite üyeleri Ali Gür ve Uğur Arzoğulları’nın 
katılımları ile 29 Ocak 2018 tarihinde Japonya’nın başkenti 
Tokyo’da gerçekleştirildi. Tokyo’da gerçekleştirilen ve Türk 

girişimcilerinin buluştuğu Asya Pasifik Girişimci Toplan-
tısı’na 60 iş insanı katılım sağladı.

Asya Pasifik Girişimci Toplantısı’nın açılışında konuşan 
T.C. Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat, Japonya’daki Türk 
işadamlarının ve girişimcilerinin birlikteliğini ve örgüt-
lenmesini artırmak için de çalışmalar yapıldığını, bu 
amaçla “Türk Ticaret Odası” kurulmasının hedeflendi-
ğini, bu odanın standartlarının Japonya’da varolan ya-
bancı işadamlarına ait örgütlenmelerin standartlarını 
taşıması ve Türkiye ile iş yapmak isteyen Japon işadam-
larının katılımına açık olması gerektiğini ifade etti.

DEİK-DTİK Başkanı Nail Olpak toplantıda yaptığı ko-
nuşmada, “DTİK kurulduğu günden bu yana, yurt dı-
şında ülkemiz adına ekonomik alanda lobi faaliyetleri 

yürüterek Türkiye’nin güçlü imajını daha ileriye taşıyor. 
2019 yılı içerisinde de, DTİK Girişimci Toplantılarımızı yurt 
dışında farklı ülkelerde yaparak Türk diasporasında sinerji 
oluşturacağımıza inanıyorum. Mart ayı içerisinde Afrika 
ülkelerinde başlayacak olan girişimci toplantılarımız, Ni-
san ayında; ABD ve Hollanda, Mayıs ayında; Rusya, Eylül 
ayında Almanya ve sonrasındaki aylarda ise Fransa olarak 
devam edecek.” dedi.

DTİK Asya Pasifik Bölge Komite Başkanı Nejdet Demir-
yürek Demiryürek son olarak DTİK’in yurtdışında yaşayan 
tüm Türk iş dünyasını biraraya getirmenin yanısıra; iş dün-
yasının bölgesel sorunlarına da çözüm sunacak çalışmalar 
yaptığını, yurtdışı Türklerle Türkiye arasında köprü görevi 
gördüğünü dile getirdi. 

3



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 İDTİKHABERLER

DTİK POLONYA BULUŞMASI
06 MART 2019, VARŞOVA

DTİK Polonya Buluşması, DEİK Polonya İş Konaeyi 
ev sahipliğinde, T.C. Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül, 
DTİK Başkanı Nail Olpak ve DEİK Polonya İş Konse-
yi Başkanı Kemal Güleryüz, DEİK üyeleri ve POTİAD 
üyelerinin katılımları ile  6 Mart 2019 tarihinde  Polon-
ya’nın başkenti Varşova’da gerçekleştirildi. Girişimci-
lerinin buluştuğu DTİK Polonya Buluşması’na Türkiye 
ve Polonya’dan 70 Türk iş insanı katılım sağladı.

Polonya’nın mevcut ve potansiyel ekonomik görünü-
mü hakkında bilgiler veren Üğdül, Polonya’nın, 1992 
yılından beri AB ülkeleri arasında kesintisiz bir ekono-
mik büyüme içinde olduğunu ve 2004 yılından beri AB 
fonlarından en çok destek sağlayan ülkelerin başında 
geldiğini belirtti. Kişi başı milli gelirin ve genel hayat 
standartlarının yükselmesi sonucu, Polonya’nın ilerle-
yen dönemde AB fonlarından geçmişte olduğu kadar 
istifade edemeyeceğini söyleyen Üğdül, “AB fonlarının 
azalması ülkenin altyapı yatırımlarının keskin bir şekilde 
azalacağı anlamına gelmemektedir. Merkezi Havalima-
nı gibi benzer başka altyapı projelerinin de farklı finans-
man yöntemleriyle hayata geçirilmesi mümkün olabi-
lecektir. Polonya’nın sermaye piyasası özellikle kayda 
değer bir gelişim göstermiştir. Bu çerçevede, Polon-
ya’nın müteahhitlik sektörümüz için de önemli fırsatlar 
sunmaya devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

DEİK-DTİK Başkanı Nail Olpak, “Türkiye ve Polonya ara-
sında, geçmişi 600 yılı aşan bir dostluk var ve etkisini 

ekonomik anlamda da gösteriyor” dedi. DEİK ve DTİK 
hakkında bilgi veren Olpak, “Dışişleri Bakanlığımızın ve 
Ticaret Bakanlığımızın Dünya yapılanmasından esinle-
nerek, ki bizim yapımıza da uygun olduğunu gördüğü-
müz Bölge Komitelerimiz, DTİK’in ana omurgasını oluş-
turuyor” dedi. DTİK’in kurulduğu günden bu yana yurt 
dışında ülkemiz adına ekonomik alanda lobi faaliyetleri 
yürüterek, Türkiye’nin güçlü imajını daha da ileriye taşı-
dığını kaydeden Olpak, DTİK’in küresel aktör olma yo-
lunda ilerleyen ülkemiz için çalışma ve faaliyetlerine son 
dönemde hız kazandırdığını söyledi.

Türkiye Polonya İş Konseyi Başkanı Kemal Güleryüz ise, 
Türkiye ile Polonya arasındaki ticaret hacminin son 10 
yıldır dengeli şekilde arttığını ve son yılda Türkiye lehi-
ne fazla verdiğini belirterek, ülkenin Türk iş dünyasına 
önemli yatırım olanakları sunduğunu kaydetti. Dünya 
Türk İş Konseyi (DTİK)’in kurulma amacına değinen 
Güleryüz, ayrıca konseyin yurtdışında yaşayan Türk va-
tandaşların ekonomik faaliyetlerine katkı sunmak için 
çalışmalar yürüttüğünü, network ortamı sağladığını ve 
anavatan ile Türk diasporası arasında köprü görevi üst-
lendiğini açıkladı.

Açılış konuşmalarının ardından Polonya-Türkiye İş 
Adamları Derneği (POTİAD) Yönetim Kurulu Üyesi 
Mustafa Tuncer ise, POTİAD hakkında bilgi vererek, 
Polonya’da yaşayan Türk iş insanlarının yaşadığı bazı 
sorunları aktardı.

8
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POLONYA-TÜRKİYE İŞ FORUMU
Polonya-Türkiye İş Forumu, Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, Polonya Cumhuriyeti Girişimcilik ve Teknoloji 
Bakanı Jadwiga Emilewicz, DEİK Başkanı Nail Olpak, 
Türkiye Polonya İş Konseyi Başkanı Kemal Güleryüz, 
Polonya Ticaret Odası Jerzy Drod’un katılımları ile 7 
Mart 2019 tarihinde Polonya’nın başkenti Varşova’da 
gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Polonya resmi ziya-
reti kapsamında düzenlenen Türkiye-Polonya İş Fo-
rumununun öncesinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 
ile Polonya Girişimcilik ve Teknoloji Bakanı Jadwiga 
Emilewicz ticari ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan 4. 
Dönem İstişare Toplantısı mutabakat zaptını imzaladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Polonya ile Türkiye ara-
sındaki ticaret hacminin 6 milyar avroya ulaştığını belir-
terek, “2017’de Cumhurbaşkanlarımızın altını çizdiği 
üzere, ilk hedefimiz, bunu 10 milyar avroya taşımak. 
Dengeli bir ticaret hacmimiz var. Bunu daha da ileri 
seviyeye götürmek için biz bir taraftan Polonya için 

ihracat pazarı olurken, bir tarafından da Polonya’nın 
en iyi tedarikçilerden birisi olmak için çalışacağız. Bu-
rada en çok iş insanlarımıza düşüyor. Biz sizin karşı-
laştığınız zorlukları, güçlükleri gidermek ve önünüzü 
açmak için buradayız” dedi. İki ülke arasındaki ilişki-
lerin 600 yıllık geçmişe sahip olduğunu ve 2009’da 
stratejik işbirliği anlaşması imzalandığını söyleyen 
Pekcan, Polonya ile Türkiye arasındaki ticari ve eko-
nomik ilişkilere çok olumlu katkıları olacağına işaret 
ederek, “Polonya bizim için politik, ekonomik, askeri 
ve kültürel açıdan iş birliği yaptığımız ve önem verdi-
ğimiz ülkedir” ifadesini kullandı. 

DEİK Başkanı Nail Olpak ise,  Avrupa Birliği (AB) ile Tür-
kiye arasında Gümrük Birliği Antlaşması’nın imzalan-
masının 24. yıl dönümünün 6 Mart tarihinde olduğunu 
belirterek, “Yeni nesil STA’ların imzalandığı bu süreçte 
Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi noktasında 
ciddi bir ihtiyacımız olduğunu ısrarlı bir şekilde ifade 
etmek isterim. Avrupalı dostlarımızdan da bize bu ko-
nuda makul şekilde yaklaşım ve destek sağlamalarını 
talep ediyoruz” dedi. Polonya’nın, Türkiye’nin Orta Av-
rupa’daki en önemli ticaret ortağı olduğunu söyleyen 
Olpak, Polonya’dan Türkiye’nin AB ile olan Gümrük Bir-
liği anlaşmasının güncellenmesi için destek istediklerini 
vurguladı.

Olpak, aralarında binlerce kilometre mesafe bulunan 
Türklerin ve Polonyalıların, geçmişte aynı sınır üzerin-
de komşuluk yaparak dost olduklarını ifade ederek, bu 
dostluğun kendini ekonomik alanda da gösterdiğini 
söyledi. Polonya’daki Türk iş insanlarının, ülkede bir Türk 
bankasının kurulması ve iki ülke arasında Ekim 2017’de 
imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması’nın yürürlüğe 
girmesi isteklerinin olduğunu aktaran Olpak, bu konu-
da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan destek istedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞIMIZIN VE
TİCARET BAKANLIĞIMIZIN DÜNYA 
YAPILANMASINDAN ESİNLENEREK,
Kİ BİZİM YAPIMIZA DA UYGUN  
OLDUĞUNU GÖRDÜĞÜMÜZ
BÖLGE KOMİTELERİMİZ, DTİK’İN ANA 
OMURGASINI OLUŞTURUYOR

9
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DTİK AVRUPA GİRİŞİMCİ TOPLANTISI
6 NİSAN 2019, AMSTERDAM

DTİK Avrupa Bölge Komite Toplantısı, DTİK Avrupa 

Bölge Komitesinin ev sahipliğinde,  DEİK-DTİK Başkanı 

Nail Olpak, DTİK Yürütme Kurulu Üyeleri Rona Yırcalı, 

Halim Mete, DTİK Avrupa Bölge Komitesi Başkanı Suat 

Gökhan Karakuş ve komite üyelerinin katılımı ile Coren-

don Village Hotel, Amsterdam’da gerçekleştirildi.

DEİK-DTİK Başkanı Nail Olpak başkanlığında düzenle-

nen toplantıda; DTİK Avrupa Bölge Komitesi’nin 2019 

yılı içerisinde gerçekleştirilen ve yapılması öngörülen 

çalışmalar hakkında görüşler sunuldu. Avrupa Bölge 

Komitesi üyeleri yaşadıkları ülkelerde gerçekleştirdikleri 

etkinlik ve faaliyetler hakkında bilgiler paylaştı. Toplantı 

Komite üyelerinin öneri ve görüşleri ile sona erdi.

DEİK/DTİK Avrupa Girişimci Toplantısı, DTİK Avrupa 

Girişimci Toplantısı, T.C. Lahey Büküyelçisi Şaban Diş-

li, DEİK/DTİK Başkanı Nail Olpak, DTİK Avrupa Bölge 

Komitesi Başkanı, DTİK Yürütme Kurulu Üyeleri katı-

lımları ile 4 Nisan 2019 tarihinde Hollanda’nın Ams-

terdam şehrinde gerçekleştirildi. Türk girişimcilerinin 

buluştuğu DTİK Avrupa Girişimci Toplantısı’na Avru-

pa’nın farklı ülkelerinden yerel sivil toplum kuruluşları, 

dernek, vakıflar ile Hollanda’dan 200’ü aşkın Türk iş 

insanı katılım sağladı.

T.C. Lahey Büküyelçisi Şaban Dişli, “Türkiye ile Hollan-
da NATO müttefiki ve ortak iki ülke olarak ilişkilerini 
her zaman pozitif tutarak, karşılıklı şekilde her alanda 
gelişmek için birlikte çalışmaktadır. Hollanda ile ikili 
ilişkilerimizin insani boyutundaki en önemli köprü ise 

Hollanda Türk toplumudur. Geleceğini Hollanda’da 
gören, yaşamını burada kuran Türk toplumu men-
suplarının günümüzde Hollanda’nın ekonomik, kül-
türel ve siyasi hayatına sağladıkları katkı, dolayısıy-

la bugün geldikleri nokta, hepimiz için gurur verici” 

dedi. 

DEİK ve DTİK’in entegrasyonuyla Türk iş dünyasını bir 
araya getiren bölgesel toplantılara hız verdiklerini dile 
getiren Nail Olpak, “Genel sekretaryamızdaki deği-
şiklikle DEİK Ülke İş Konseyleri ve DTİK’i daha etkin 
bir şekilde birbirine bağladık. Böylece yurtdışındaki 
DTİK üyelerimizin olduğu ülkeler ile o ülkeyle iş ya-
pan DEİK ülke iş konseyi üyelerimizi, sistematik bir 
şekilde bir arada tutacağız. Bu ana çerçeve içinde 
faaliyet gösterdiğimiz 2019 yılı içerisinde de, DTİK Gi-
rişimci Toplantılarımızı farklı ülkelerde yapmaya de-
vam ederek, Türk diasporasında sinerji oluşturacağız. 
Bu yıl, ilkini Ocak sonunda Tokyo’da başlattığımız 
buluşmalarımıza Hollanda’nın ardından Washington, 
Moskova, İstanbul ve Berlin’deki toplantılarımızla de-
vam edeceğiz. 2020’de ise İstanbul’da, Cumhurbaş-
kanımızın da katılımlarıyla DTİK kurultayımızı gerçek-

leştireceğiz” şeklinde konuştu. 

DTİK Yürütme Kurulu Üyesi Rona Yırcalı ise “Yurtdı-
şında yaşayan Türkiye kökenli iş insanlarımızı tek bir 
şemsiye, tek bir çatı altında toplamak amacıyla DTİK’i 
kurduk. DTİK’in ana gayesi, Türkiye dışında yaşayan 
arkadaşlarımızın Türkiye ile olan irtibatlarının yeni-
lenmesini sağlamaktır. DTİK’in misyonu Türkiye’nin 

5
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DİASPORA 
OTURUMU

Göç Vakfı Başkanı Mustafa Yeneroğlu

Açılış konuşmalarının ardından ‘Diaspora Oturumu’ ile 
devam eden etkinlikte T.C. Rotterdam Ticaret Ataşesi 
Tarık Gençosmanoğlu, Göç Vakfı Başkanı Mustafa Ye-
neroğlu ve Corendon Group Yönetim Kurulu Başkanı 
Atilay Uslu yer aldı. 

Göç Araştırmaları Vakfı Başkanı Mustafa Yeneroğlu, 
“Diasporayı dünyayı anavatana, anavatanı dünyaya 
bağlayan önemli bir köprü ve topluluk olarak tanımla-
yabiliriz. Diaspora dediğimiz zaman yurt dışında artık 
kalıcı olan, asli unsuru olan, vatandaşı olan, o ülkelerde 
de farklı farklı ortak kimlikler geliştirmiş kişiler olarak 
görüyoruz. Türkiye’deki genel sosyalizasyonun dışında 
bu topluluk çok ciddi farklılıkları da üzerinde barındı-
rıyor. Diaspora kavramının tarihsel kavramlaştırmanın 
ötesinde günümüz dünyasında göç literatüründe de 
özellikle çok dinamik bir kavram olarak tanımlandığını 
ifade etmek gerekiyor.” Yeneroğlu, diasporik toplulu-
ğun aynı zamanda anavatanıyla ilgili bir aidiyet duy-
gusu olduğunu ve anavatanının gelişmesi için kendisini 
sorumlu hissettiğini dile getirdi.

DTİK Koordinatörü Tuğba Bal Bahar’ın gerçekleştirdi-
ği DTİK ve üyelik hakkındaki bilgilendirici sunumunun 
ardından, T.C. Rotterdam Ticaret Ataşesi Tarık Genços-
manoğlu, Türkiye Hollanda ticari ilişkileri ve istatis-
tikleriyle ilgili sunum yapan Gençosmanoğlu, iki ülke 
arasında ticaret hacminin 4 milyar dolardan 8 milyara 
çıktığını 2019 yılı sonuna doğru bu rakamın 10 milyar 
dolara çıkmasının beklendiğini söyledi. 

Corendon Hotel Group Yönetim Kurulu Başkanı Ati-
lay Uslu, başarı hikayesini katılımcılar ile paylaştı. Uslu, 
sunumunda Hollanda’da elde ettiği başarıdan, Türki-
ye’deki gerçekleştirdikleri yatırımlarından ve hedefle-
rinden bahsetti. 

baştan beri ihtiyacı olan diaspora meselesidir. Türki-
ye vatandaşlarının bunu bir görev edinerek daha ön 

planda olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

DTİK Yürütme Kurulu Üyesi Halim Mete  DTİK üyesi 

iş insanlarının Türkiye’yi, bulundukları ülkelerde ge-

rek kültürel gerekse de yarattıkları istihdam ve eko-

nomik gücü ile de temsil ettiklerini söyledi. Mete, 

“Türkler hem Türkiye hem de bulundukları ülkeler 

üzerinden gerçekten çok büyük bir güç; çok büyük 

bir potansiyel olarak dünyaya yayılıyorlar. Türkiye’yi, 

Türk iş insanının gücünü, azmini, potansiyelini ve ka-

biliyetlerini tüm dünyaya gösteriyorlar. Bundan bü-

yük bir mutluluk duyuyoruz; gururlanıyoruz. Artık 

Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi ‘icraat 

dönemindeyiz” şeklinde konuştu.

6
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SİVİL TOPLUM  
KURULUŞLARI OTURUMU
Sivil Toplum Kuruluşları Oturumuna ise TOVER 

Başkanı Durmuş Doğan, HOTİAD Başkanı Hik-

met Gürcüoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamla-

rı Derneği MÜSİAD Rotterdam Genel Sekreteri 

Tural Koç ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-

luklar Başkanlığı Uzmanı Okan Şahin’in konuş-

malarıyla gerçekleştirildi. 

TOVER Başkanı Durmuş Doğan, dedi. İş dünya-

sı kuruluşlarının ve DTİK’in hedeflerinin, Hollanda 

Türk Girişimcilerinin daha etkin ve ayaklarını sağ-

lam bir şekilde yere basan bir yapıya ulaşması için 

olduğunu, DTİK’in önemine değinerek; desteklen-

mesi gerektiğini söyledi.      

HOTİAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu, DTİK’in bü-

yük bir başarı ile yürüttügü bu çalışmada HOTİAD 

gibi yapılara sunacağı katkının önemini dile getire-

rek; Türk toplumunun iyi konumlandırması gayreti 

ile dernek olarak gerçekleştirdikleri programlar ve 

faaliyetler hakkında bilgiler paylaştı. Yurtdışı Türk-

ler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uzmanı Okan 

Şahin ise sunumuyla YTB’nin amaçları ve çalışma 

alanları hakkında bilgiler paylaştı. 

Oturumun son bölümünde konuşan MÜSİAD Rot-

terdam Genel Sekreteri Tural Koç ise MÜİSAD’ın 

Avrupa ve yurtdışındaki teşkilatlanması ve hedef-

leri ile ilgili bilgiler paylaştı. Bu sunumun sonrasında 

oturum katılımcılar ile yapılan soru-cevap bölümü 

ve aile fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.

DTİK AMERİKA BÖLGE TOPLANTISI
16 NİSAN 2019, WASHINGTON DC

DTİK Amerika Bölge Toplantısı, ATC-TAİK 37. Ortak Yıl-
lık Konferans vesilesiyle, DTİK Başkanı Nail Olpak, DTİK 
Yürütme Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, DTİK Amerika Böl-
ge Komitesi Başkanı Ömer Er ve Komite Üyesi Mustafa 
Tuncer’in katılımlarıyla, Trump International Hotel, Was-
hington DC’de gerçekleştirildi. DEİK-DTİK Başkanı Nail 

7
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DTİK STRATEJİ ÇALIŞMASI

DTİK ÜYELİK  ÇALIŞMASI 

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÜYELİK 
AVANTAJLARI

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 ulaşma-
nızı sağlayacaktır.  

Yurtdışındaki yerleşik Türkleri bir araya getirir; Bölgesel 
düzenlediği etkinlikler ile üyelerini ilgili ülkelerde yerle-
şik Türk İş insanları ile bir araya getirir,

İşbirliği kurmayı sağlar; İletişim Platformu ile tüm dün-
yadaki Türk girişimcileri ve profesyoneller arasındaki kı-
talararası 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 görerek; üyelerin yaşadığı sorunları takip ederek, 
çözüme ulaşması için ilgili merciilere iletir,

Bilgilendirir;  Güncel ekonomik ve ticari gelişmeler hak-
kında bilgilendirmelere, bölgelerinizde gerçekleştirilen 
toplantılar ve ikili iş görüşmeleri hakkında duyurulara 
ulaşmanızı sağlar,

Güçlendirir; Diaspora üyelerinin anavatan ile olan bağı-
nı güçlendirir. 

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

Olpak başkanlığında düzenlenen toplantıda, 

katılımcılara DTİK’in hedefi ve vizyonu çerçeve-

sinde bilgilendirmelerde yapıldı. DTİK Amerika 

Bölgesinde faaliyetlerini nasıl şekillendireceği 

konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Rona Yırcalı, konuşmasında Türklerin bulun-

dukları ülkelerde organize olma konusunda 

eksiklikler yaşadığını belirtti. Buna karşın bu or-

ganizasyonun oluşturulmasının Türkiye devleti 

tarafından desteklenmesi hatta bunun bir devlet 

politikası haline gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

Diaspora faaliyetlerini bir devlet için çok önemli 

bir güç olduğunu ifade eden Yırcalı, bu faaliyet-

ler en fazla önemli olduğu yerin ABD olduğunu 

belirtti. Bu doğrultuda başarılı ülkelerin diaspora 

ve lobi faaliyetlerinin incelenerek çalışmalar yo-

ğunlaştırılmalıdır.

13

Strateji raporu çıktıları DTİK Yürütme Kurulu 
öncülüğünde bölgesel komitelerin 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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DTİK AVRASYA GİRİŞİMCİ TOPLANTISI
15 MAYIS 2019, MOSKOVA

DTİK Avrasya Bölge Komite Toplantısı, DTİK Avras-
ya Bölge Komitesinin ev sahipliğinde,  DTİK Yürüt-
me Kurulu Üyesi Halim Mete, DTİK Avrasya Bölge 
Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır ve komite üye-
lerinin katılımı ile Four Seasons Hotel, Moskova’da 
gerçekleştirildi.

DEİK/DTİK Avrasya Bölge Komitesi Başkanı Ali 
Galip Savaşır başkanlığında düzenlenen toplan-
tıda; Avrasya Bölge Komitesi üyeleri yaşadıkları 
ülkelerde gerçekleştirdikleri etkinlik ve faaliyetler 
hakkında bilgiler paylaştı. 

DEİK/DTİK Avrasya Girişimci Toplantısı, DTİK Av-
rasya Girişimci Toplantısı, T.C. Moskova Büküyelçisi 
Mehmet Samsar, DEİK/DTİK Yürütme Kurulu Üyesi 
Halim Mete, DTİK Avrasya Bölge Komitesi Başkanı, 
DTİK bölge komite üyeleri katılımları ile 15 Mayıs 
2019 tarihinde Rusya’nın başkenti Moskova’da ger-
çekleştirildi. Türk girişimcilerinin buluştuğu toplan-
tıya Avrasya’nın farklı ülkelerinden 110’u aşkın Türk 
iş insanı katılım sağladı.

T.C. Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türkiye ve 
Rusya ilişkilerinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu 
belirterek, Türk ve Rus liderlerin koyduğu 100 milyar 
dolarlık ticaret hacmi hedefini anımsattı. Samsar, “Bu 
hedefin gerçekleştirilmesi için daha yoğun bir şekilde 
çalışmamız ve mevcut sektörleri daha da çeşitlen-
dirmemiz gerekiyor. Bu nedenle böyle zirvelerde iş 
adamlarımızın vereceği katkılar büyük önem taşıyor.” 
değerlendirmesinde bulundu.
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T.C. MOSKOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ 
ZİYARETİ

DEİK/DTİK Avrasya Bölge Komitesi Başkan, komite 

üyeleri ve DTİK Yürütme Kurulu Üyesi Halim Mete, 

T.C. Moskova Büyükelçisi Sayın Mehmet Samsar’a 

makamında ziyaret gerçekleştirdi. Rusya  ve Türkiye 

ilişkilerini de dolaylı yoldan ilgilendiren vize serbes-

tiyesi ve Türk çocukların eğitimlerini destekleyecek 

çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı. DTİK Yürütme 

Kurulu üyesi Halim Mete, DTİK’in faaliyetlerini anlattı. 

Ziyaret fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

9
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MOSKOVA YUNUS EMRE  
ENSTİTÜSÜ ZİYARETİ

RUS TÜRK İŞADAMLARI BİRLİĞİ 
(RTİB) ZİYARETİ

ANDREY KARLOV VAKFI 
OFİSİ’NİN AÇILIŞ TÖRENİ

NOVODEVICHY MEZARLIĞI NAZIM 
HİKMET’İN KABRİNİ ZİYARET

DEİK/DTİK Avrasya Bölge Komitesi Başkanı, komite üye-
leri ve DTİK Yürütme Kurulu Üyesi Halim Mete, Moskova 
Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret gerçekleştirdi. Moskova 
Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Özkan, enstitünün 
kültür, sanat faaliyetleri kapsamında; sinema günleri, sergi 
ve fotoğraf yarışmaları düzenlediği bilgilerini paylaştı. Türk 
dili alanında yapılan çalışmalara ve eğitim alanında gerçek-
leştirilen çalışmalara değindi. Ziyaret fotoğraf çekilmesiyle 
sona erdi.

DEİK/DTİK Avrasya Bölge Komitesi Başkanı, komite 
üyeleri ve DTİK Yürütme Kurulu Üyesi Halim Mete, Rus 
Türk İşadamları Birliği (RTİB)’ne ziyaret gerçekleştirdi. 
RTİB Yönetim Kurulu üyeleri’nin de bulunduğu ziya-
rette RTİB Eşbaşkanı Naki Karaaslan birliğin faaliyet-
leri hakkında bilgiler paylaştı. 

RTİB Eşbaşkanı Sabahattin Yavuz ise DTİK ve RTİB 
arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki görüş-
lerinden bahsetti. 

Ofisin açılışı için düzenlenen törene DTİK Avras-
ya Bölge Komitesi Başkanı, komite üyeleri, Türkler 
ve Ruslar katılım sağladı. T.C. Moskova Büyükelçisi 
Mehmet Samsar, Uluslararası Andrey Karlov Vakfı 
Başkanı Marina Karlova, Moskova Devlet Ulusla-
rarası İlişkiler Enstitüsü (MGİMO) Rektörü Anatoliy 
Torkunov ve DTİK Yürütme Kurulu Üyesi Halim Mete 
açılış kurdelasını kesti.

DEİK/DTİK Avrasya Bölge Komitesi Başkanı, DTİK Yürüt-
me Kurulu Üyesi Halim Meteve komite üyeleri, Novodevi-
ch mezarlığında yer alan Türk Şair Nazım Hikmet Ran’ın 
kabrine ziyaret gerçekleştirdi.
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DTİK ASYA PASİFİK KOMITESİ 
İFTAR PROGRAMI
23 MAYIS 2019, SHANGAI

DTİK Asya Pasifik Bölge Komitesi ev sahipliğinde, 
Komite Başkanı Nejdet Demiryürek’in başkanlığın-
da, bu yıl 11.’sinin düzenlediği iftar yemeği, DTİK 
Asya Pasifik Komite Üyesi Uğur Arzoğulları, T.C. 
Shangai Başkonsolosu Tunç Angılı, T.C. Shangai 
Konsolosları, Ticaret Müşaviri ve Shangai’da yer-
leşik Türk iş insanların katılımı ile Shanghai Grand 
Hyatt Hotel, Çin’de  gerçekleştirildi.

Asya Pasifik Bölgesinde yaşayan Türk iş insanları-
nın sorunlarını bir kez daha dile getirip çözüm yol-
ları konusunda karşılıklı olarak verimli fikir alışveri-
şinde bulunuldu. Ayrıca kurulması için çalışmaların 
devam ettiği Çin-Türk Ticaret  ve Sanayi Odası’nın 
kuruluş süreci hakkında bilgiler paylaşıldı.

DTİK AVRUPA BÖLGE İCRA 
KOMİTESİ TOPLANTISI
DTİK Avrupa Bölge İcra Komitesi Toplantısı, DTİK 

Başkanı Nail Olpak, DTİK Yürütme Kurulu Üyeleri 

Rona Yırcalı ve Avrupa Bölge Komitesi Başkanı Suat 

Gökhan Karakuş ve Avrupa İcra Komite Üyelerinin 

katılımlarıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. 

Komite içinden görevlendirilen Avrupa İcra Ko-

mitesi üyeleri, Bölge Komitesi ve Yürütme Kuru-

lu tarafından alınmış kararlar, konsolide strateji 

planı-etkinlik takvimi-bütçe, diaspora faaliyetleri 

gibi kendi bölgelerinde gerçekleştirdikleri çalış-

malardan bahsetmişlerdir.

10
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Günümüzde küresel aktör olabilmek, 

ekonomisi gelişmiş ülkeler arasına 

girmek hedeflerini gerçekleştirmek 

için en önemli faktörlerden biri de 

kuvvetli ve organize olmuş bir di-

asporaya sahip olmaktır.

Bugün süper güç olarak tanımladı-

ğımız ülkelere göz attığımızda bu ül-

kelerin kendi diasporaları ile etkin bir 

iletişimde olmalarını ve onları ortak 

amaçlar doğrultusunda organize et-

melerini gözlemleyebiliriz.

Diasporaların gücünün artması; di-

aspora üyelerinin yaşadıkları ülkeler-

de organize ve entegre yaşamaları, 

ticari alanda güçlü ve etkin olmaları 

ile orantılıdır.

Diasporamız anavatan, anadil ve öz 

kültürleri ile olan bağlarını korurken, 

bulundukları ülkelerin sosyal, ekono-

mik, kültürel ve siyasi hayatına aktif 

biçimde katılmalı, yasalara saygılı ve 

başarılı vatandaşlar olarak yaşam-

larını sürdürmelidir. Bügün özellikle 

Avrupa‘daki Türk diasporasına baktı-

ğımızda; Türklerin göçmenlik statüle-

rinin dışına çıkıp içinde bulundukları 

toplumun bir parçası haline geldiğini, 

toplumsal yaşamın tüm katmanlarına 

entegre olduklarını  ve dördüncü ne-

sile ulaştıklarını görmekteyiz. 

50-55 sene önce Batı Avrupa ülke-

lerinde olan Türk varlığı bugun tüm 

dünyaya yayılmıştır. Ayrıca üst kade-

me yöneticilerinden, iş sahiplerine, 

sporculardan, sanatçılara kadar çok 

geniş bir alanı kapsayan göçmen ve 

işci statüsünde olmayan kişilerin sa-

yısındaki artış da dikkat çekicidir.

Türkiye artık “gurbet” kavramından 

“diaspora” kavramına gecmistir. Bu-

rada en önemli hususlardan biri de 

bu gücün planlaması, koordinasyonu, 

maddi ve manevi açidan desteklen-

mesi ve devlet kurumları ile işbirliği-

dir. Bu sinerji yaratılırsa önümüzdeki 

yıllarda daha aktif ve etkin bir Türk 

Diasporasi goreceğimiz aşikardır.

Türk diasporasının mevcut politikala-

rı arasında eğitim, dil, kültür, siyaset 

ve ekonominin olması yanı sıra STK 

alanı da vardır. Aslında saydığımız 

Diasporaların gücünün artması; 
diaspora üyelerinin yaşadıkları 

ülkelerde organize ve entegre 
yaşamaları, ticari alanda güçlü ve 

etkin olmaları ile orantılıdır

SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARININ  
DİASPORA ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİ

SUAT GÖKHAN
KARAKUŞ

DTİK Avrupa  
Bölge Komite Başkanı  

MACARİSTAN
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tüm politika alanlarını besleyen nok-

tanın STK’lar olduğunu görmekteyiz. 

STK’lar diasporik faaliyetlerin ortaya 

çıkmasını ve görünürlüğünü sağla-

yan kuruluşlardır. 

Ekonomik alandaki çalışmalar değer-

lendirildiğinde; diaspora ekonomisi-

nin nasıl güçlendiğine baktığımızda 

yine en büyük kaynağın STK’lar ara-

cılığıyla sağlandığını; diaspora üze-

rinde otorite olduğunu ve ekonomik 

alanın çapını genişlettiğini gözlemle-

mekteyiz. 

Ülkeler, farklı coğrafyalara yayılan 

vatandaşlarını anayurt stratejilerine 

entegre etmek için küresel diaspora 

ağları kurarak; kendi aralarında ve 

anavatan ile aralarındaki bilgi ve tica-

ri alışverişi, iletişimi sağlamaktadır. Bu 

ağlar yine dernek, vakıf vb. kurumlar 

aracılığıyla harekete geçmektedir.

Ülkemizde anavatan ve diaspora 

arasında köprü görevi Dünya Türk İş 

Konseyi (DTİK) gösterilebilir. DEİK’in 

özel amaçlı iş konseyi olan DTİK, altı 

bölgede (Avrupa, Avrasya, Balkanlar, 

Afrika-Ortadoğu-Körfez, Amerika, Asya-Pasifik) faaliyet göster-

mektedir. Konseyin hedef kitlesi yurtdışında yerleşik Türk girişim-

cilerdir.  Benim de Avrupa Bölge Komite Başkanlığını yürüttüğüm 

konseyin en önemli projesi, DTİK iletişim platformu sayesinde 

dünyanın farklı bölgelerine yayılmış Türk girişimci, akademisyen 

ve profesyoneller bu platform sayesinde aralarında ticaret yap-

makta ve ticari alanda tecrübelerini paylaşmaktadır. 

DTİK ve benzeri kurumlar Türk iş insanlarını bir araya getirerek, 

bölgesel ve genel ticari sorunlara çözüm üretmeye yönelik ça-

lışmalar sürdürmektedir. Anayurt merkezli kurumlar kadar yerel 

dernek, vakıf vb. kuruluşlar da diasporayı yerelden beslemektedir. 

STK’lar ortak sorunlar ve ortak değerler için ortak akıl ve işbirliğini 

sağlar. Bu da bizlerin ötekinin gözünde doğru ifade kazanmamıza 

katkı sunar.  Anavatan desteği ile birlikte STK’ların inisiyatif ala-

rak iş ağlarını desteklemesi, sosyal medya ve iletişim olanaklarını 

etkin kullanması gerekmektedir. Türk kamu kuruluşları ile STK’la-

rın karşılıklı köprü görevi gördüğü mekanizmaların geliştirilmesi; 

yurtdışında yaşayan vatandaşların statü ve aidiyetliklerini de art-

tıracaktır. 

Sivil toplum kuruluşları uluslararası platformda önyargılar ve ne-

gatif düşüncelerin ortadan kaldırılmasına ve işbirliklerinin ortaya 

çıkmasına katkı sağlayarak arabulucu görevinde de bulunmakta-

dır. Her başarılı küresel diaspora stratejisinin ardında mutlaka di-

asporaya sahip çıkan kurumlar bulunmaktadır.

STK’lar ortak sorunlar ve 
ortak değerler için ortak akıl 
ve işbirliğini sağlar. Bu da 
bizlerin ötekinin gözünde 
doğru ifade kazanmamıza 
katkı sunar
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Yurt dışında yaşayan vatandaşları-
mızın yatırımcı, sanayici, müteahhit, 
profesyonel yönetici, iş insanı, itha-
latçı ve ihracatçısını bir araya geti-
ren, anavatan Türkiye ile temasını 
sağlayan DTİK bugüne kadar yapmış 
olduğu bir çok faaliyette hem yurt 
dışından Türkiye ile hem de farklı ül-
kelerdeki vatandaşlarımızın birbirle-
riyle iletişimlerini kurarak iş potansi-
yellerini artırmalarını sağlamıştır.

Yeri gelmişken şahit olduğum bir ha-
tırayı aktarmak isterim; Orta Asya’da 
faaliyet gösteren müteahhit bir arka-
daşımız İtalya’dan aldığı mermerin 
aslında Makedonya’da üretildiğini 
öğrenince, DTİK üyesi olan ocak sa-
hibi arkadaşımızla Köln’de gerçek-
leştirdiğimiz DTİK toplantısı tanışma-
larına vesile oldu. Tanıştıktan sonra 
ticaretlerini direkt yapma kararı al-
dılar. Bu durum her iki taraf için de 
ciddi bir kazanç sağladı.

Bazı DTİK üyesi arkadaşlarımız, kon-

sey aracılığıyla bulundukları bölge-

lerdeki işlerinde daha çok Türk malı 

üretici ve ihracatçı alternatifine sahip 

oldular.

Aynı şekilde Türkiye’deki üretici ve 

ihracatçılar da belirledikleri hedef ül-

kelerinde yardım alabilecekleri, part-

ner olacak ve ülkeyi tanıyan bilen ar-

kadaşlarımıza DTİK sayesinde daha 

hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmış 

oldular.

2016’ya kadar Afrika, Ortadoğu ve 

Körfez Komite başkanlığını icra etti-

ğim için rahatlıkla diyebilirim ki; Afri-

ka kıtası  sahip olduğu geniş coğraf-

yası ve iş imkânları yönünden bizim 

için de çok bakir bir bölgedir.. 

Afrika Kıtası, madencilik ve yatırım 

için elverişli bir bölge olmasının ya-

nında alt yapı eksikliklerinin fazla ol-

masıyla da müteahhitlerimiz için bü-

yük bir fırsattır. 

Afrika Kıtası’nın doğusunda veya ba-

tısındaki ülke ve limanlardan uygun 

olanlarını giriş kapısı olarak seçip kı-

tanın tamamına hitap ederek, o böl-

gelerde Türk ihraç ürünleri sergi ve 

fuarlarının daimi olarak düzenlenme-

sinde de fayda vardır. 

Oluşturulacak Türk Ticaret Merkezle-

ri aracılığıyla kıtanın içine ihracatımız 

Dünyaya yayılmış 6 milyon Türk vatandaşının buluşma noktası… 

DÜNYAYA YAYILMIŞ  
6 MİLYON  

TÜRK VATANDAŞININ  
BULUŞMA NOKTASI

MEHMET ÖZTÜRK

 DTİK Afrika Ortadoğu 
Körfez Komite Başkan Yard.

SUUDİ ARABİSTAN
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artacak ve ağır nakliye bedelleri mi-

nimize edilerek zamandan da tasar-

ruf sağlanacaktır.  

Afrika’nın doğusunda olsun batısında 

olsun, kuzeyinde veya güneyinde ol-

sun uygun görülen bütün kıyı ülkele-

rinde bunun yapılması gerekmektedir.

Dünya konjonktüründe Türkiye ima-

jının sürekli güçlenmesi bütün bu 

bakir bölgelerdeki ihracatımızın art-

masına olumlu yansımaktadır, THY 

bölgede açtığı yeni destinasyon ve 

ulaşım kolaylığı bölge ile turizmin 

artmasını sağlayacaktır.

Turizmin bir diğer önemi, markaları-

mızın tanınması ticaret ve ihracatımı-

za olumlu yansımasıdır. 

Avrupalı turist için deniz, kum, güneş 

ne ifade ediyorsa,  Arap turist için de 

akarsu, yeşil, doğal ürünler bir şeyler 

ifade etmektedir… Bu da ülkemizde 

fazlasıyla mevcuttur… 

Son olarak Türkiye’deki firmalara tav-

siyemiz şudur ki; ihracatımızın artırıl-

ması için ürettiğimiz ürünleri satmanın 

yanı sıra bölgelerin kullandığı ancak 

Türkiye pazarının tüketmediği ürünle-

re de yoğunlaşmak gerekmektedir. 

Kuruluş aşamasında bu değerli çalış-

malara önderlik eden TOBB’a, daha 

sonra gerçek konumuna gelmesini 

sağlayan DEİK e teşekkür ederken;

DTİK aracılığıyla, Türk diasporası-

nın tüm dünyaya dağılmış yıldızları  

olarak ülkemize, ihracatçımıza, mü-

teşebbisimize bulunduğumuz ülke-

lerden hizmet etmeye bu desteği 

vermeye hazırız.

Afrika 
kıtası sahip 

olduğu 
geniş 

coğrafyası 
ve iş 

imkânları 
yönünden 

bizim için de 
çok bakir bir 

bölgedir
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Bizler, Türk iş dünyasının Avrupa’daki 
güvenilir partnerleriyiz ve Avrupa yatırım 
teşviklerinde faydalanmak isteyen tüm 
işadamlarımıza kapımız açıktır

BATI TRAKYA TÜRKLERİ
dört bir yanından tüketiciler ve global 
oyuncularla işbirliklerimizi geliştirdik. 
Şimdi ise sekiz yıldır Yunanistan’ın pa-
muğunu en çok satan firma olmaktan 
gurur duyuyor; Yunan pamuğunun fazla 
tercih edilmediği Uzak doğu pazarında 
da etkin rol alıyoruz.  

2015 yılında ise doğup büyüdüğüm top-
raklara yatırım yapmaya karar verdim. İlk 
hedefimiz; bölgede yetişen kirazı dünya 
standartlarında paketleyip, Avrupa’ya 
sonrasında da dünyaya satmaktı. Bu he-
defe ulaşmak elbette hiç kolay olmadı. 
Ancak azim ve kararlılıkla 7 ayda paketle-
me tesisini faaliyete geçirdik. Avrupa gıda 
hijyen standartlarından en yüksek notu 
alarak; Avrupa’da ilk 5’e giren tesisimiz 
şuan da Avrupa’nın önde gelen süper-
marketlerinin tedarikçisi olmuş durumda-
dır. Avrupa haricinde aynı zamanda Uzak 
doğuya da kiraz pazarlamaktayız.

2016 yılında DTİK Genel Kurul seçimle-
rinde Yunanistan’dan aday olup listede 
en çok oyu alarak komitede görevime 
başladım. Dünya’nın farklı coğrafyaların-
dan gelen Türklerin birarada olduğu DTİK 
Kurultayı  ve  seçimlerindeki sonuç; beni 
ve Batı Trakya da iş insanlarını çok heye-
canlandırdı ve gururlandırdı.

Bu süreçte Balkanlar ve diğer bölge 
komitelerinde çok iyi dostlar edindim.  
Bizlerin amacı bu platformda; Türk iş 
dünyasını biraraya getirerek, doğru ki-
şilerle iş yapmalarını sağlamaktır. Ay-
rıca bölgesel faaliyetler sürdürmekte 
ve Türk diasporasını biraraya getirecek  
toplantılar düzenlemekteyiz.  

Türkiye’de yaşanan hain darbe girişi-
minden bir hafta sonra Selanik ve Gü-
mülcine’de iş dünyasını biraraya ge-
tirdik. Çok verimli geçen toplantımıza 
Balkanlar ve Yunanistan’ın önde gelen 
iş insanları katılım sağladı. Orada me-
sajımız çok netti; birlik ve beraberliği-
mizin gücüyle Türkiye’ye olan sevgi-
mizdi.  

Yurtdışında yaşayan biz iş insanları-
nın örnek teşkil etmesi gerekmektedir; 
Rahmetli babam Dr.Sadık Ahmet, Batı 
Trakya Müslüman Türk azınlığının lideri, 
soydaşlarımızın hakları için uzun yıllar 
mücadele etti, büyük başarılara imza 
attı. Ancak şaibeli olarak 1995 yılında 
vefat etti. Bize sürekli dürüst ve azimli 
olmamızı öğütlerdi. Bizler ise mücade-
leyi hiçbirzaman bırakmayıp; Yunanis-
tan’a saygılı ama başı dik birer Türk ola-
rak yaşamaya devam edeceğiz.

22

LEVENT SADIK
AHMET

 DTİK Balkanlar Bölge 
Komite Başkan Yard.

21. yüzyılda hala HAK arama mücadele-
si veren Batı Trakya, Yunanistan’nın en 
az gelişmiş ve en düşük gelirine sahip 
bölgedir. 

Şartlar bu denli zor olunca, ekonomik 
yatırımlardan en az pay almış ve hala ta-
rıma dayalı gelirle ayakta kalmaya çalış-
maktadır.

Gelirin düşük olması sebebiyle, modern 
tarım uygulamalarına tam olarak geçe-
memiş,  gerekli eğitim ve desteklerden de 
faydalanamamıştır. Tüm bunlara ilave ola-
rak; son yıllarda yaşanan ekonomik kriz 
de üretimi olumsuz etkilemiştir. Avrupa 
fonlarından faydalanan işadamlarımızın 
sayısının az olması yanı sıra Yunanistan’da 
Türk yatırımcısı da çok azdır.  Bizlerin ön-
celikli amacı bu bölgede yatırımları art-
tırmaktır.  Bizler Türk iş dünyasının Avru-
pa’daki güvenilir partnerleriyiz ve Avrupa 
yatırım teşviklerinde faydalanmak isteyen 
tüm işadamlarımıza kapımız açıktır.

İş hayatıma başlama sürecim ve DTİK ile 
olan ilişkim ise; Üniversite yıllarında DTİK 
ve Türk iş dünyası adına yapılan çalışma-
lardan etkilenmiş; eğitimimi tamamlayıp 
sonrasında belli bir vizyon sahibi olunca 
Batı Trakya ve Yunanistan’dan pamuk 
pazarlama ile ticari hayatım başladı.  

İlk beş yıl sadece Türkiye’ye pamuk sa-
tarken; uluslararası toplantılara katılım-
lar, reklam ve sponsorluklarla dünyanın 
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Bana göre yurtdışında başarılı olmuş 
her bir Türk iş insanı  birer kahramandır 
ve bu gerçek kahramanlar birbirini des-
teklemelidir. 12 yıllık Çin (Asya) tecrü-
bem süresince; bölgedeki Türk girişimci 
ve profesyonelleri arasındaki birlikteliğin 
olması gereken seviyeye gelebilmesi için 
bir çok faaliyet, etkinlik ve organizas-
yonda  görev aldım. 

Dünya Türk İş Konseyi, tüm bu faaliyetle-
rinde oluşumu için  ırk, mezhep ve siyasi 
görüş ayrılığı olmaksızın tek çatı altında 
toplayabilen bir çatı kurumdur. Bu ku-
rumda yer almak hepimiz için bir fırsattır. 
Ayrıca Türk diasporası ve lobi faaliyetleri 
için bu kurum altında çalışmak hepimiz 
için önemli bir görevdir. 

Yapacağımız faaliyetlerde dış temsilci-
liklerlerimiz ve Büyükelçiliğimiz ile fikir 
birliği yaparak koordinasyonlu bir şekilde 
çalışmak ve onlardan göreceğimiz des-
tekfaaliyetlerimize katılımı ve ilgiyi olduk-
ça arttırmaktadır.

Yapacağımız faaliyetlerde ayrıca böl-
gemizdeki diğer Türk sivil toplum ku-
ruluşlarının, derneklerinin, tanınmış iş 
insanlarının, sanatçıların ve önde gelen 
değerli Türk vatandaşlarının da etkin-
liklerimizin içinde olması hepimizin için 
büyük avantajdır. 

DTİK çatısı altında olanların yapacağı 
etkinlik ve faaliyetlerde kişisel menfa-
atlerin de bir kenara bırakılması, lobi 
ve diaspora faaliyetlerinin şahsımız için 
değil ülkemiz, ülke imajımız ve bölgede 
yaşayan Türk halkının çıkarları için oldu-
ğunu unutmamalıdır. 

Asya Pasifik Komitesi olarak yaptığımız 
faaliyetlerden birine örnek vermek isti-
yorum; düzenli şekilde yaptığımız, Büyü-
kelçimiz, müşavirler ve ataşelerimizinde 
davet edildiği, gündemli iş sohbetleridir. 
Bu sohbetleri, katılımın fazla olması için 
cumartesi günleri düzenliyoruz. Mekan 
olarak da özellikle bir Türk restaurantı 
veya toplantı salonu seçiyoruz. Böyle bir 
diaspora çalışmasına katkı sunmak için 
toplantıyı yaptığımız restaurant ya top-
lantıya  sponsor olur ya da cüzi bir ücret 
karşılığında çay, kahve ve yiyecek ikramı 
yapar.  Bu sohbetlerde, belirlenen konu-
ya hakim bir konuşmacı bir saati geçme-
yecek şekilde sunumunu yapar. 

Gündemler ise genellikle bulunduğumuz 
ülke ve Türkiye arasındaki iş konularından 
(turizm, tekstil, lojistik, ticaret hukuku) 
olur. Konuşmacılar komitemiz tarafından  
gündem maddesinin profesyonellerinden 
biri olarak belirlenir. Sunum sonrasında 
ikili görüşmeler düzenlenir katılımcıların 
birbirleriyle tanışma fırsatı yakalanır. Bu ve 
bunun gibi etkinlikler  her kesimden takdir 
kazanmıştır ve bizlerin arasındaki bağı da 
güçlendirmektedir. Yazımın başında da 
belirttiğim gibi birlik ve beraberlik içinde 
olmamız bizlere güç katmaktadır.

Dünya’nın değişik  
ülkelerinde yaşayan biz 

Türkler bu bölgelerde 
başarılı olabilmek için 

büyük zorluklara göğüs 
geriyor ve bedeller 

ödüyoruz!  
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BERABER  
OLMAK 
HERKESİN 
YARARINA 

UĞUR
ARZOĞULLARI

 DTİK Asya Pasifik
Komite Üyesi

ÇİN
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DTİK,  yurt dışındaki Türk 
iş dünyasını, derneklerini, 
vakıf ve benzeri iş 
dünyası örgütlerini tek bir 
platformda toplamak üzere 
kurulmuştur

DÜNYA TÜRKLERİ, DTİK 
PLATFORMUNDA BULUŞUYOR…

Yurtdışında geniş bir coğrafyaya ya-
yılan ve hemen hemen her sektörde 
var olan Türk girişimcilerimiz var. İşçi 
veya öğrenci olarak giden insanları-
mız artık işveren konumunda, ulusla-
rarası dev şirketlerde karar alma me-
kanizmalarının başında yer almakta; 
hatta yaşadıkları ülke parlamentola-
rında milletvekili veya bakan olarak 
temsil yetkilerine sahipler. Bazı giri-
şimcilerimiz ise dünya markası olma 
yolunda ilerlemekte…

Vatandaşlarımız tek başlarına ses 
getiremedikleri durumlarda, bulun-
dukları ülkelerde çeşitli işadamı der-
nekleri kurarak birlik ve beraberliği 
sağlama yolunda adımlar atmışlardır. 
Fakat vatandaşlarımız, dağınık ör-
gütlenen, kurulan derneklerle birlik 
ve beraberliğin sağlanamadığını bu-
nun da Türk diasporasına olumsuz 
etki yarattığını dile getirmektedirler.

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK)

Yurt dışında başarılara imza atan Türk 
girişimcilerimiz örgütlenme isteğiyle 
çeşitli girişimlerde bulunmuşlar, fakat 
bu girişimleri lobiciliğin tam anlamıyla 
etkin olmasında yetersiz kalmıştır.

Tüm bu ihtiyaçlardan yola çıkarak; 2007 
yılında DEİK çatısı altında Dünya Türk 
İş Konseyi (DTİK)’in kurulma amacı, 
yurt dışında dağınık örgütlenmiş olan 
bu başarılı, girişimci ruha sahip, Türk 
lobiciliğinin yurt dışında etkin olması 
için çaba gösteren Türk girişimcilerimi-
zi, profesyonellerimizi, sanatçılarımızı, 
sporcularımızı ve akademisyenlerimizi 
tek platformda toplamaktır.

Dünya Türk İş Konseyi, siyasi düşünce-
lerin bir kenara bırakıldığı ve ortak bir 
payda olan yurt dışındaki Türk iş dün-
yasını, derneklerini, vakıf ve benzeri iş 
dünyası örgütlerini tek bir platformda 
toplamak üzere kurulmuş bir konseydir.       

DTİK’in ana ekseni, Türk lobisini yurt dı-
şında geniş kitlelere yaymak, yurt dışın-
da yerleşik Türk girişimcilerimizin, sorun-
larına tek çatı altında çözüm getirmeye 
çalışmak, Türkiye’nin yurt dışındaki ima-
jının bulunduğu konumdan daha yükse-
ğe çıkarılmasında öncülük etmektir.

2019 Yılında DTİK Olarak  
Diasporanın Neresindeyiz? 

2018 yılında, DTİK’in yurtdışındaki 
tüm girişimcileri kapsayacak ortak 

TUĞBA BAL BAHAR

 DTİK
Koordinatör

DTİK’in ana 
ekseni,  

Türk lobisini yurt
dışında geniş 

kitlelere yaymak,  
Türkiye’nin

yurt dışındaki  
imajının daha 

yükseğe  
çıkarılmasında

öncülük etmektir
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akıl, çözümleri ve etkin Türk lobici-

liğinin gelişmesini sağlayacak stra-

teji oluşturmak adına bir çalışma 

gerçekleştirildi. 

Ortak akıl yöntemiyle, yurtdışındaki 

Türk iş insanlarımızın tüm önerilerini 

bir potada eriterek ortaya farklı fikir-

ler ve sonuçlar çıktı. Bu çalışma kap-

samında ortaya çıkan projeleri uygu-

layarak; kurumsal yapımızı yeniden 

inşa edip, önümüzdeki dönem çalış-

ma önceliklerimizi belirledik.

2019 yılında ise DTİK Yürütme Kuru-

lu’nun öncülüğünde, bölge komitele-

rin katkısı ile ilgili paydaşlar ve kamu 

kurumlarının desteği ile projelerimizi 

hayata geçirmekteyiz. 

DEİK İş Konseyleri ve diaspora ile 

uyumlu ama DTİK’in kendine has 

özelliklerini ve özelliğini koruyacağı; 

devlet ve diaspora arasında köprü 

görevi göreceği ve ekonomik alanda 

lobi faaliyetlerine güç katan çalışma-

lara devam etmekteyiz. 

DTİK Tarafından Hayata  
Geçirilecek Projeler                             

DEİK Ülke İş Konseyleri ve DTİK arası 

eşgüdüm sağlanması; İletişim ve etki-

leşimin geliştirilmesi ile DTİK ve DTİK 

üyelerinin bilinirliğinin arttırılması,

Ağ geliştirme projeleri; Türk iş insan-

ları envanterinin oluşturulması ile yurt-

dışındaki Türk iş insanlarının potansi-

yeli, lokasyonu, iş hacmi gibi verilerin 

saptanması hedeflenmektedir. Ayrıca 

mevcut olan DTİK iletişim platformu-

nun geliştirilmesi

Bölge bazlı girişimci bilgilendirme 
sisteminin oluşturulması; Üyelerin 
bilgi birikimlerini arttırarak ekono-
mik güçlerinin geliştirilmesine des-
tek vermek; Bölge komitesi tarafın-
dan bilgi/eğitim ihtiyacının tespit 
edilmesi, belirlenen konu başlıkları 
üzerinden eğitim veya bilgilendirme 
toplantıları tasarlanır. 

DTİK merkez bazlı oryantasyon eği-
tim içeriği ve uygulama sisteminin 
oluşturulması; DTİK hedef ve viz-
yonlarını gerçekleştirmelerine kat-
kıda bulunmak için gerekli temel 
bilginin verilmesi.

Bölge bazlı iş geliştirme fırsatlarının be-
lirlenmesi; Yurdışındaki Türk iş insanları-
nın yeni yatırım ve şirket sürekliliklerini 
sağlamaya destek vermektir. 

Ülke bazlı lobicilik uygulama siste-
minin geliştirilmesi; DTİK’in Türki-

Yurtdışındaki
Türk iş insanlarımızın 
tüm önerilerini
bir potada eriterek 
farklı fikirler
ve sonuçlar ortaya 
çıkartıyoruz

ye’nin etkileme ve lobicilik strate-
jilerine doğru destek verebilmesi 
için DTİK etkileme sistematiğinin 
geliştirilmesidir. Ağ geliştirme pro-
jeleri; Türk iş insanları envanterinin 
oluşturulması ile yurtdışındaki Türk 
iş insanlarının potansiyeli, lokas-
yonu, iş hacmi gibi verilerin sap-
tanması hedeflenmektedir. Ayrıca 
mevcut olan DTİK iletişim platfor-
munun geliştirilmesi.
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Diasporayı; yurt 
dışında doğmuş 

ve o ülkelerin 
vatandaşı olan 
fakat anavatan 

ile bağlarını 
korumayı da 

arzu eden bir 
topluluk olarak 
özetleyebiliriz

1975 yılında Bayburt’ta doğan Mustafa 

Yeneroğlu,  1976 yılında ailesiyle birlikte 

Almanya’nın Köln şehrine yerleşti. İlk, 

orta ve lise eğitimini Köln’de tamam-

ladıktan sonra Köln Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi’nden mezun oldu. 

Uzun yıllardır yurt dışındaki sivil top-

lum çalışmalarına aktif olarak katıldı. 

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) teş-

kilatında çeşitli kademelerde görev aldı. 

2011-2014 yılları arasında IGMG Genel 

Başkan Yardımcısı ve son olarak IGMG 

Genel Sekreteri olarak Avrupa’da yaşa-

yan Müslümanlar için çeşitli çalışmalara 

öncülük etti.

Avrupa’daki Türklerin ve Müslümanla-

rın meseleleri, yabancılar ve vatandaş-

lık hukuku, göç ve diaspora politikaları, 

yurt dışı kültür, eğitim ve din politikaları 

ile ilgili çalışmalar yaptı. Uzun yıllar bo-

yunca haber-yorum dergisi “Perspek-

tif”in” genel yayın yönetmenliğini ve 

kültür-sanat-felsefe dergisi “Sabah Ül-

kesi”nin yayın sorumluluğunu üstlendi. 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 

Başkanlığı (YTB) Yurtdışı Vatandaşlar 

Danışma Kurulu Üyeliği” ile “Ayrımcılık 

ve Irkçılıkla Mücadele Derneği Kurucu-

Başkanlığı” görevlerinde bulundu. Ayrıca 

bir iletişim ajansı ve yayınevi kurucu mü-

dürlüğü yaptı. 2015–2017 yılları arasında 

“Göç Araştırmaları Vakfı” Yönetim Kurulu 

Başkanlığı görevini yürüttü.

24 Haziran 2018 seçimlerinde yeniden 

AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili 

olarak seçildi. 27. Yasama Döneminde 

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 

Türk Grubu, ve Türkiye-AB Karma Par-

lamento Komisyonu ve AK Parti MKYK 

üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Türkiye’nin son yıllarda yurtdışı Türk-
ler için yaptığı en önemli çalışmalar 
nelerdir? 
Bana göre en önemlisi, yurt dışında fark-

lı ülkelerde kalıcı olan Türk toplumunun 

sosyalizasyonunun doğru okunması ile 

ilgili atılan adımlar ve bunlardan müte-

vellit söylem ve politika değişikliği süre-

cinin başlatılmış olması. 6 milyonluk di-

asporaya yakın zamana kadar gurbetçi 

tasavvuruyla yaklaşılıyordu, yani bu 

insanlar sezonluk işçi gibi değerlendiri-

liyordu. Bu bakış açısının kendisi sosyo-

lojik gerçeklikle örtüşmediği gibi doğru 

siyasetleri de engelliyordu. Yurt dışında 

kalıcı, büyük ekseriyeti göçmen bile ol-

mayan, yurt dışında doğmuş, ilgili ülke-

lerin vatandaşı ve anavatan ile de güçlü 

bağlar korumayı arzu eden bir topluluk 

olarak özetleyebiliriz diasporayı. 

Somut hizmetlere gelince; Yurtdışı 

Türkler ile ilgili koordinatör kurum olan 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 

Başkanlığı ile yurt dışı eğitim politika-

larının önemli bir dinamiği olarak Maa-

rif Vakfı’nın kurulması, eğitim ve kültür 

projelerinin bizzat uygulanması veya 

bu hususlarda STK’ların desteklenme-

si, başkonsolosluklarımızın sayısının 

artırılması, bazı başkonsolosluk hizmet 

binalarının yenilenmesi ve e-konso-

losluk hizmetinin uygulamaya geçiril-

DİASPORA VE  AVRUPALI 
TÜRKLER 

MUSTAFA YENEROĞLU:
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Yurtdışında yaşayan Türkleri sadece 
gurbetçi olarak değerlendirmek ek-
sik bir bakış açısı değil midir? Yurtdışı 
Türkleri siz nasıl tanımlıyorsunuz? 
Geçmişte farklı vesilelerle yaptığım açık-

lamalarda yurtdışında yaşayan vatan-

daşlarımızın ‘gurbetçi’ tanımlamasıyla 

ele alınmasının gerçeklikle örtüşmediği-

ni ve dolayısıyla yanlış olduğunun altını 

çizmiştim. 60’lı ve 70’li yıllarda o döne-

min geçici süreliğine çalışıp memlekete 

geri dönme bakış açısıyla oluşan hayat 

şartları itibarıyla kullanılan ve yine o dö-

nemin ‘toplumun kenarında durarak ha-

yatı idame ettirme’ realitesini yansıtan 

bu kavramın günümüzde kullanılmaya 

devam edilmesi Türkiye kamuoyunu 

yanlış algılara ve sonuçlara götürü-

yor. Zira 60’lı yıllarda başlayan dış göç 

bağlamında bugün Avrupa ülkelerinde 

yaşayan ‘gurbetçi’ profili artık yok. Al-

manya, Fransa, Avusturya, Belçika veya 

Hollanda’da yerleşik hâle gelmiş, o ül-

kenin aslî unsuru konumunda olan va-

tandaşlarımız, insanlarımız var. Bugün 

yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 

takriben üçte ikisi Türkiye’de doğmuş 

değil. Bu gerçekliği Sayın Cumhurbaş-

kanımız da 24 Haziran seçim sürecinde 

ifade etmiştir. Yurtdışındaki insanımı-

zın artık gurbette olmadığını belirterek 

devletimizin yurtdışındaki vatandaşla-

rını nasıl gördüğünü ortaya koymuştur. 

4 yıl önce gurbetçiyi aşmamız lazım 

Avrupa  
ülkelerinde 

yaşayan
‘gurbetçi’ profili 

artık yok.  
Almanya,

Fransa,  
Avusturya,  

Belçika veya  
Hollanda’da
yerleşik hâle 

gelmiş, o  
ülkenin aslî  

unsuru 
konumunda  

olan 
vatandaşlarımız,

insanlarımız  
var

mesi, yurt dışındaki vatandaşlarımızın 

meseleleriyle ilgili kurumsal altyapının 

güçlendirilmesi noktasında attığımız 

adımlardır. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın günlük 
hayatını etkileyen çalışmalar kapsamın-
da; insanlarımızın günlük hayatını etki-
leyen çalışmalar kapsamında dövizle 
askerlik bedelinin 6 bin Avro’dan düşü-
rülmesi, yurtdışından getirilen araçların 
Türkiye’de kullanımının iki yıla çıkartıl-
ması, pasaport harçlarının yarı yarıya 
düşürülmesi, yurtdışından getirilen cep 
telefonlarının kullanım süresinin 4 aya 
çıkartılması gibi hizmetleri sıralayabi-
liriz. Öte yandan doğrudan bu kesimi 
ilgilendiren bazı düzenlemelerde ihti-
yaç olan değişiklikler de sağlandı. Ör-
neğin Mavi Kart sahibi kişilerle ilgili bir 
yandan bireysel emeklilik sisteminden 
faydalanma imkânı getirilmiş diğer yan-
dan da kamu kurumlarında sözleşmeli 
personel olarak çalışabilme gibi kartın 
işlevini artırıcı bir düzenleme yapılmış-
tır. Bununla birlikte yabancı ülkeden 
alınan boşanma kararlarının ülkemiz-
de tanınmasıyla ilgili yeni bir prosedür 
uygulamaya konulmuştur. Buna göre 
yurtdışından alınan boşanma kararı ül-
kemizde mahkemeye gerek kalmaksı-
zın doğrudan tanınmaktadır. 

Aynı şekilde vatandaşlarımızın yaşadık-
ları ülkelerde Türkiye’deki seçimler için 
sandıkların kurulması, yani yurtdışı Türk-
lerin artık siyasi özne olması, yine bu za-
man zarfında ortaya koyduğumuz mil 
taşı mahiyetinde bir çalışmadır. Siyasal 
katılımın mümkün kılınmasının uzun va-
dede çok boyutlu etkileri olacaktır. Siyasi 
partiler gelecekte yurtdışı seçmeni daha 
fazla ciddiye alacak, yurtdışı seçmenden 
sorumlu olarak görevlendireceği kişiyle 
onların meselelerini daha yakından ta-
kip etme durumunda kalacaktır. Öte 
yandan partilerin seçim programların-
da yurtdışında yaşayan vatandaşların 
meseleleri daha fazla yer alacaktır. Bu 
noktada tüm partilerin AK Parti gibi bu 
konulara hâkim olacak düzeye ulaşma-
sı arzu ettiğimiz bir beklentidir. TBMM 
Yurtdışı Türkler Komisyonu ile ilgili ha-
zırladığımız kanun teklifi kabul görürse, 
siyasal katılımda yeni bir döneme girmiş 
olacağız ve tüm siyasi partiler, yurt dışı 
Türkleri zorunlu olarak gündemlerine al-

mış olacaklar.
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dediğimde itirazlar yükseliyordu. Do-
layısıyla bu konuda baya ilerleme kay-
detmiş sayılırız. 

Bundan sonra yurt dışında farklı ülke-
lerde kalıcı olan Türk toplumu ile farklı 
bir iletişim geliştirilmek zorundadır. Bu 
kesimin ihtiyaç ve beklentileri de fark-
lılaşmıştır. Örneğin 20 yıl önceye kıyas-
la bugün çok daha ciddi düzeyde olan 
Türkiye ile iletişimin korunması veya 
Türkçe’nin yeni nesillerde yaşatılması 
meselemiz var. Yaşadıkları ülkelerde ar-
tık toplumun kenarında durmayan bu 
kesimin ekonomik, siyasi, kültürel veya 
diğer kolektif haklar itibarıyla eşit ko-
numda yer almak için toplumsal müca-
dele alanları var. Yine Türkiye’de örne-
ğin Türk vatandaşlığından çıkan kişilere 
verilen mavi kart uygulaması var. Gur-
betçi kavramı tüm bu alanların doğru 
bir zeminde ele alınmasını engelleyen 
bir faktördü.

Tabi ki bir birey veya grup kendisini 
gurbetçi olarak tanımlayabilir. Özellik-
le birinci nesilde sosyolojik ve psiko-

lojik sebeplerle bu tercih anlaşılabilir. 

Ben basında, siyasette, ekonomide 

kısacası kamuoyunda yurt dışında ya-

şayan Türklerin ‘gurbetçi’ kavramıyla 

zikredilmesini doğru bulmuyorum. 

Yurt dışında farklı ülkelerde toplumsal 

olarak kökleşmiş bir kesim ‘gurbetçi’ 

olarak tanımlanamaz. Bu kesimi ta-

nımlarken yurtdışında yaşayan Türk-

ler veya Türk vatandaşları diyebilece-

ğimiz gibi Avrupalı Türkler ifadesini 

de kullanabiliriz tabi ki. 

Çocukluğunuz dâhil olmak üzere uzun 
bir döneminizi yurt dışında geçirdiniz. 
Kendi yaşam tecrübenizin çalışmala-
rınıza nasıl katkısı oldu? 
2015 yılına kadar hayatımın tamamı 

Almanya’da geçti. Almanya’da bulun-

duğum sürede orada yaşayan Müslü-

manların, Türklerin meseleleriyle ilgili 

çalışmalarda bulunduk. Dini cemaatle-

rin hakları olsun, Türkçe’nin korunması 

ve yaşatılmasına kadar hukuk, eğitim 

ve siyasal katılım alanlarında birçok 

konuda sivil mücadele verdik. Açıkçası 

bugün Türkiye’de yürüttüğümüz ça-

lışmaları Almanya’daki çalışmalarımız-

dan bağımsız görmüyorum. Zaten bu 

maksatla Sayın Cumhurbaşkanımızın 

davetini kabul ettim. Biz yurt dışında ne 

yaparsak yapalım, Türkiye’de kamu ku-

rumları doğru politikaları belirleyip uy-

gulamadığı takdirde hep yarım kalaca-

ğız diye düşündüm. Dolayısıyla bugün 

ortaya koymaya çalıştığım mücadele 

geçmişten bağımsız değil, aksine deva-

mı niteliğindedir. Ülkemizin Avrupa’da 

yaşayan Türkler için anayasal olarak be-

lirlenmiş özel bir sorumluluğu var. Kamu 

imkânlarının ve gücünün yurt dışındaki 

Türklerin haklarının korunması ve ana-

vatanla olan bağlarının güçlendirilmesi 

noktasında geçmişe kıyasla daha faz-

la değerlendirilmesine ihtiyaç var. Biz 

de Almanya’da yaptığımız çalışmalarla 

Basında, siyasette, ekonomide kısacası  
kamuoyunda yurt dışında yaşayan Türklerin ‘gurbetçi’  

kavramıyla zikredilmesini doğru bulmuyorum
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edindiğimiz tecrübeleri ülkemizde de-

ğerlendirerek yurtdışı Türklere yönelik 

farkındalığın, hassasiyetin, bu kesime 

yönelik politikaların ve hizmetlerin art-

masına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. 

Almanya’ya göçü ele aldığımızda iki 
ülke için de ortak potansiyel olan Türk 
diasporasının ülkeler arası ilişkilere 
katkıları nasıl artırılabilir? 
Almanya’da yaşayan Türkler iki ülke 

ilişkileri açısından çok önemli bir fırsat. 

Ancak bu fırsatın yeterince değerlen-

dirilemediğini görüyoruz. Hâlbuki bu 

kesim her alanda ilişkilerin geliştirilme-

sine katkıda bulunabilir. Bunun için de 

öncelikle Almanya’daki Türkler arasında 

iki ülke kültürü ve diline hâkim kişilerin 

ilgili kurum ve yapılarda doğru bir şe-

kilde entegre edilmesi gerekir. Bununla 

birlikte şirketlere, sivil topluma, eğitim 

kurumlarına ve basın kuruluşlarına, kar-

şı tarafla ilişkiyi geliştirme noktasında 

danışmanlık yapabilecek aracı kurum-

lara da ihtiyaç söz konusu. 

Bu iki hususun sağlanmasıyla ikili ticari 

ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, kül-

türel iş birliklerin artması, gençlik, aile 

ve sosyal hizmet gibi spesifik alanlar-

da var olan ilişkilerin güçlendirilmesinin 

yanı sıra yeni ufuklar da açılacaktır. Ör-

neğin, Türkiye ile Almanya’daki şehirler 

arasında var olan kardeş şehir iş birlik-

leri, desteklenerek daha zenginleştiril-

mesi gereken bir alan. İşte bu noktada 

aracı yapılara -ki bu bir kamu kuruluşu 

veya bir sivil toplum olabilir- ve iki dil 

ve kültüre hâkim uzman kişilere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Her ikisi de sağlandığın-

da yerel düzeyde çok güzel işbirlikleri 

oluşacaktır. 

Diaspora ve devlet arasında köprü 
görevi gören Dünya Türk İş Konse-
yimizi faaliyetleri ile iş dünyasını bir 
araya getirerek; işbirlikleri kurmaları 

için çalışmalar gerçekleştirmektedir. 

Konseyimiz gibi kurumların işlerliği-

nin artması için önerileriniz nelerdir? 
Profesyonel bir yapının sahip olması 

gereken asgari üç özellik, belirli bir büt-

çeye, insan kaynağına ve bir mekâna 

yani ofise sahip olmasıdır. Bu yapı ulus-

lararası ağa sahip ve bu ağı geliştirme 

hedefini taşıyan bir yapıysa, aynı şekilde 

dış temsilciklerinin de en azından böl-

gesel bazda bu üç şartı taşıyan ofisle-

rinin olması gerekir. Tabi bu ofislerde 

Türkiye’den insan görevlendirmektense 

yurtdışındaki insan kaynağımızın de-

ğerlendirilmesi önem arz ediyor. O ülke-

nin dilini ve kültürünü bilen bir kişiyle o 

ülkede yatırım yapmak daha yol açıcı-

dır. Aksi takdirde o ülke veya bölgede 

maksada uygun bir şekilde çalışmalar 

yapılamıyor. Kurulacak bölge ofisleriy-

le o bölgede iş yapan iş adamlarımıza 

profesyonel danışmanlık hizmeti veril-

mesi, o bölgelerde faaliyet gösteren iş 

adamlarımızın temel ihtiyacını giderici 

bir çalışma olacaktır. Yine dış ticaret ve 

ekonomi alanında yurtdışında doğmuş 

ve büyümüş insan kaynağımızın yete-

rince farkında değiliz.

Dini 
cemaatlerin

hakları olsun,  
Türkçe’nin  

korunması ve 
yaşatılmasına 
kadar hukuk, 

eğitim
ve siyasal 

katılım  
alanlarında 

birçok
konuda sivil  

mücadele  
verdik
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Yaş: 36

Meslek: Profesyonel Kick Boks Sporcusu

Doğum Yeri: HOLLANDA

Dövüş sporlarıyla nasıl tanıştınız? Neden bu 
sporu tercih ettiniz? 
Dövüş sporuna çocuk yaşlarımdayken ilgi duy-
maya başladım. O zamanlar yaşadığım yerde 
sevip, saygı duyduğumuz bir büyüğümüz vardı 
ve kendisi dövüş sporuyla uğraşıyordu. Bir gün 
onu elinde kazandığı kemeriyle gorup yanına gi-
dip bunu nasıl aldığını sorduğumda, “Bileğimin 
hakkıyla” diye bir yanıt almıştım. O günden sonra 
dövüş sporları yapmak istediğime ilk kez karar 
verdim sanırım ve sonra kick-box’a başladım.

Hem Hollanda hem de Türk vatandaşınız; ken-
dinizi hangisine daha yakın hissediyorsunuz? 
İki ülkenin de yeri beni için çok ayrı, böyle olması-
nın da benim açımdan doğal olduğunu düşünü-
yorum. Hollanda, benim doğduğum, yetiştiğim, 
eğitm aldığım ve bir çok sevdiğim insanın da 
olduğu çok değerli ve saygı duyduğum bir ülke. 
Türkiye ise DNA’m, köklerim, ailem. Hiçbir zaman 
kopmadığım, kopamadığım, hep özlemini çekti-
ğim, benim için yeri bambaşka  olan ülkem. 

Uluslararası dövüş sporlarında karnesi iyi olan 
Türk sporcuların başarılarını nasıl değerlen-
diriyorsunuz? Müsabakalarda ülkemizi temsil 
etmek nasıl bir duygu, maç sonunda Türk bay-
rağını dalgalandırırken neler hissediyorsunuz?  
Bence bu alanda çok başarılı Türk sporcuları-
mız mevcut. UFC’de maçlara çıkan diğer Türk 
sporcularımız var, kendi dövüş sporları dalların-
da en üst seviye organizasyonlarda mücadele 
eden başka değerli sporcularımız var ve bence 
bu seviyelere çıkmış olmak bile aslında ülkemiz 

BAŞARILARI
2014 Glory  

World Series Dünya 1.si

2013 Glory  

World Series Dünya 1.si

2012 Glory World  

Series Dünya 3.sü

2011 Glory World Series  

Dünya Şampiyonu

2010 K-1 World Gp  

Dünya 3.sü

2008 K-1 World Gp  

Dünya 3.sü

2008 K-1 World GP 2008 

Hawaii Şampiyonu

2008 WFCA Super  

Ağır siklet Dünya Şampiyonu

2006 K-1 World GP 2006 

Amsterdam Finalisti

2006 K-1 Türkiye GB  

2006 Şampiyonu

2003 Dünya

Muay Thai Şampiyonu

2002 Avrupa

Muay Thai Şampiyonu

2001 Hollanda                    

Muay Thai Şampiyonu

19 Ekim 1983 tarihinde Hollanda’nın Schiedam şehrinde doğdu. Hem Hollanda hem de Türk vatandaşı olan Saki’nin 
yıllar önce anne ve babası Hollanda’ya göç etmiştir. Gökhan Saki, 10 yaşındayken Muay Thai sporuna başladı. 
Hollanda’da Golden Glory Gym takımında mücadele eden Gökhan Saki, yaptığı toplam 100 maçtan 83 tanesini kazanmış, 
(59’u nakavt) 1 beraberlik, 16 yenilgi yaşamıştır. Hollanda’da yetişen ve kendini Kick Boks sporunda geliştiren Saki 
Türkiye adına müsabakalara çıkmaktadır. Türkiye’yi 2010 yılındaki K-1 Grand Prix şampiyonasında temsil etmiştir. 

için büyük bir gurur ve başarı kaynağıdır. Biraz 
da adım adım, çok çalışarak ve iyi bir temelle 
tırmanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben 
ise kazandığım müsabaklardan sonra bayrağı-
mızı dalgalndırdığımda gelecek yeni nesillere 
biraz bile olsa örnek olabiliyorsam, onları teşvik 
edebiliyorsam en büyük mutluluklarımdan birini 
yaşadığımı düşünüyorum. Herkes sevip, başarılı 
olduğu alanda elinden geleni yaparak ilerleyip, 
yolu kendinden sonra gelecek nesile açmaları 
gerektiğini düşünüyorum.

2019 yılı hedefleriniz nelerdir? Her sporda ol-
duğu gibi disiplin ve sağlıklı yaşam başarının 
yolunu açar; sizin özellikle yurtdışındaki Türk 
gençlere önerileriniz nelerdir?  
Öncelikle 16 Mart Cumartesi günü UFC’de 3. 
maçıma çıkıyorum. İlk hedefim bu maça çok iyi 
hazırlanıp, rakibimi yenmek. Şu an tamamen bu 
maça konsantre olmuş durumdayım ve başka 
bir şey de düşünmemeye çalışıyorum. Hedefleri 
adım adım gerçekleştirmek gerektiğini düşünü-
yorum, dolayısıyla şu an tek hedefim bu maç. 
Sonrası için konuşmak ise henüz erken.

Türk gençlerine ise kendi tecrübelerimden yola 
çıkarak verebileceğim öneriler ise; Hayatta he-
deflerinize ulaşmak hiçbir zaman kolay olmuyor. 
Çok fazla azim ve çalışmak gerekiyor, cesaret 
gerekiyor. Ben kendi hayatımda çocukluğumdan 
bu günlere çok sıkı bir disiplinle çalışarak gel-
dim, dolayısıyla gençelere de verebileceğim en 
önemli tavsiye sanırım bu olurdu.

Gökhan Saki
Gökhan Saki
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ETKİNLİK TAKVİMİ

1. PROF. DR. REMZİYE HİSAR: Sorbonne Üniversitesi 
mezunu ilk kadın kimyacı. Dünyaca ünlü fizikçi Feza Gür-
sey ve Milletlerarası Pisikoloji Cemiyeti’nin tek Türk azası 
psikiyatrist Deha Hanım’ın annesidir.

2. SEMİHA ES: İlk Türk kadın fotoğrafçı. Tüm Türkiye 
Kore savaşını onun deklanşöründen çıkan kareler ile takip 
etmişti.

3. SAFİYE ALİ: Yurt dışındaki tıp kongrelerinde ülkemizi 
temsil eden ilk kadın doktor. En zor dönemde tıp eğitimi 
alıp Balkan Savaşı ve 2. Dünya Savaşında yaralıları tedavi 
etmiş, bakımlarını üstlenmiştir.

4. SÜREYYA AĞAOĞLU: Hukuk profesörü babasını sa-
vunan ilk kadın avukat. 1949 yılında Milletlerarası Barolar 
Birliği Yönetim Kurulu İdari Heyeti’ne seçilmiştir.

5. BELKIS ŞEVKET: İlk Türk kadın pilot.

6. FİLİZ DİNÇMEN: İlk Türk kadın Büyükelçi.

7. SEVİM ÇELEBİ: Avrupa’da ilk yabancı, Türkiye’de ilk Türk 
kadın milletvekili. Meclisteki ilk konuşmasına Türkçe başladı.

8. LALE ORTA: İlk FIFA Kokartlı kadın hakem.

9. CANAN DAĞDEVİREN: İlk Harvard’lı Türk kadın akade-
misyen. 

DTİK AVRUPA  İCRA KOMİTESİ TOPLANTISI 
11 HAZİRAN 2019 - TÜRKİYE

DTİK BALKANLAR GİRİŞİMCİ TOPLANTISI
10 TEMMUZ 2019 - KOSOVA

DTİK AVRUPA GİRİŞİMCİ TOPLANTISI 
12-13 EYLÜL 2019 - ALMANYA

DTİK BALKANLAR GİRİŞİMCİ TOPLANTISI  
7-8 EKİM 2019 - BULGARİSTAN

DTİK AVRASYA GİRİŞİMCİ TOPLANTISI  
EKİM 2019 - AZERBAYCAN

DTİK AFRİKA-ORTADOĞU-KÖRFEZ GİRİŞİMCİ TOPLANTISI 
EKİM 2019 - FAS

DTİK AVRUPA İCRA KOMİTESİ TOPLANTISI  
KASIM 2019 - TÜRKİYE

DTİK BALKANLAR GİRİŞİMCİ TOPLANTISI 
KASIM 2019 - SIRBİSTAN

DTİK AVRUPA GİRİŞİMCİ TOPLANTISI  
OCAK 2020 - FRANSA

DTİK ASYA PASİFİK GİRİŞİMCİ TOPLANTISI  
OCAK 2020 - HONG-KONG

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

TARİHE DAMGASINI VURMUŞ TÜRK KADINLARI

2

4 6

8 9

1 3

5

7

Gökhan Saki
Gökhan Saki
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