DTIK Polonya Buluşması
6 Mart 2019, Varşova
T.C. Varşova Büyükelçimiz Sayın Tunç Üğdül,
Türkiye-Polonya İş Konseyi Başkanımız Kemal Güleryüz,
DTİK’in Değerli Üyeleri,
Türkiye ve Polonya İş Dünyasının Değerli Temsilcileri,
Değerli Basın Mensupları,
Sizleri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK ve Dünya Türk İş Konseyi – DTİK adına
saygıyla selamlıyorum. Tarih, sanat ve kültür kenti Varşova’da sizlerle buluşmanın verdiği
mutlulukla, hoş geldiniz.
Nobel ödüllü Polonyalı yazar Henryk Sienkiewicz (Henrik Şinkeviç), “mutluluğun
insanın aradığı yerde olduğunu” söyler.
Bizler de, mutluluğu dostlukta arayan iş insanları olarak, yol arkadaşlarımızla
kurduğumuz sıcak ilişkilerle, iş birlikleriyle, kendimizi güçlü ve motive hissediyoruz. Çıktığımız
uzun yolda; birlikte, istişareyle, dayanışmayla ilerliyor, birbirimizi tamamlıyoruz.
Türkiye ve Polonya arasında, geçmişi 600 yılı aşan bir dostluk var ve etkisini ekonomik
anlamda da gösteriyor.
İstanbul’da, Polonezköy adında küçük bir köyümüz var biliyorsunuz. Şu an az kişi de
olsa, Polonya asıllı Türk vatandaşlarımız İstanbul’da, özlerini, dillerini ve geleneklerini
kaybetmeden, yaşamlarını sürdürüyorlar.
Sayın Büyükelçim, Değerli Misafirler,
İzninizle sizlere önce DEİK’i, daha sonra da, bu akşamın konu başlığı, DTİK’i kısaca
tanıtmak istiyorum.
Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, 34 yıldır, çalışmalarını
gönüllülük esasıyla sürdüren, aktif ve etki alanı geniş bir iş platformu. Ülkeler arası yatırım ve
ticareti artırmak için “ticari diplomasi” anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Faaliyetlerimiz,
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın destek ve
koordinasyonuyla devam ediyor. Tüm dünyaya yayılmış, 138’si ülke ve bölge bazlı olmak üzere,
145 iş konseyimiz bulunuyor. 2007 yılında DEİK’in bünyesinde kurduğumuz Dünya Türk İş
Konseyi-DTİK de Özel Amaçlı İş Konseylerimiz arasında yer alıyor.
Bilenler için belki tekrar olacak ama, aramızda yeni olanlar için DTİK yapılanmamızdan,
bu toplantı sebebiyle, özellikle bahsetmek istiyorum. Yarınki toplantımızın omurgasını ise DEİK,
Türkiye-Polonya İş Forumumuz oluşturacak.
DTİK, Başkanlığını benim yaptığım bir Yürütme Kurulu altında faaliyet gösteren, 6 Bölge
Komitesinden oluşuyor. Dışişleri Bakanlığımızın ve Ticaret Bakanlığımızın Dünya
yapılanmasından esinlenerek, ki bizim yapımıza da uygun olduğunu gördüğümüz Bölge
Komitelerimiz, DTİK’in ana omurgasını oluşturuyor.
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Üye sayısına göre, Bölge Komitelerini büyükten küçüğe doğru, şu şekilde sıralayabiliriz:
*
*
*
*
*
*

Avrupa Bölge Komitesi
Balkanlar Bölge Komitesi
Avrasya Bölge Komitesi
Asya Pasifik Bölge Komitesi
Afrika ve Ortadoğu Bölge Komitesi
Amerika Bölge Komitesi

Ben de, DEİK Başkanlığım yanı sıra, DTİK Başkanı olarak da, sizlerle birlikte bu
çalışmaları yürütüyorum.
DTİK, kurulduğu günden bu yana, sizler vasıtasıyla, yurt dışında ülkemiz adına ekonomik
alanda lobi faaliyetleri yürüterek Türkiye’nin güçlü imajını daha da ileriye taşıyor. Gerek Türk
girişimcileri, gerekse olağan bölge komite toplantılarıyla, Türk diasporasının ekonomik varlığını
güçlendiriyor. Bu kapsamda DTİK, küresel aktör olma yolunda ilerleyen ülkemiz için çalışma ve
faaliyetlerine son dönemde hız kazandırdı.
Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, YTB, TİKA, YEE, Maarif Vakfı, Göç
Vakfı gibi tüm paydaş kurumları da dâhil ederek, diasporamız ile ilgili olarak DTİK’in fonksiyon
ve geleceğini masaya yatırıp, bir strateji çalışması hazırladık.
Bu çalışma ile, devlet ve Türk diasporası arasında köprü görevini üstlenen DTİK’in,
vizyon ve stratejilerini güncelledik. Çalışmamızın en önemli yöntemi, ‘’ortak akıl’’ ile çok farklı
görüşler ve fikirlerin de ortaya konulmasıydı. DTİK’in çatısı altında yer aldığı DEİK ile uyumlu,
ama kendine has güçlü özelliklerini koruyacağı bir tanım ortaya konuldu.
Bunun sonuçlarından biri olarak, ekonomik alanda iletişim halinde olan üyelerimizin;
DTİK faaliyetlerinden ve etkinliklerinden, yurt dışındaki rol model isimlerin başarı hikâyelerinden
de haberdar olmaları amacıyla, yalnızca DTİK için bir yayın çalışması başlattık, şu an ikincisi
sayının hazırlıklarını yapıyoruz.
DTİK İletişim Platformumuz ise, Türk Diasporası arasındaki kıtalararası iletişimi
sağlayan, Türk girişimcisi ve profesyonelinin iş profillerinin yer aldığı, online bir uygulamamız.
Örneğin, Polonya ve Rusya’daki Türk iş insanları birbiriyle bu uygulama üzerinden eşleşiyor ve
bilgi paylaşabiliyor.
Biliyorsunuz;
DEİK Ülke İş Konseyi Üyelerimiz, Türkiye’de yerleşik, o ülkeyle İş yapan veya yapmak
isteyen kişilerden oluşuyor. Yani, DEİK Türkiye Polonya İş Konseyi Üyeleri, sermayesinin kime
ait olduğuna bakılmaksızın, Türkiye’de faaliyet gösterip, Polonya ile ticari ilişkisi bulunan kişiler
ve firmalar.
DEİK’in yurt dışında üyeleri yok. Ama yurt dışında, her ülke İş Konseyinin kendisine
muhatap aldığı bir karşı kanat kuruluşu var. Bu karşı kanatlar da, ülkeden ülkeye değişim
gösteren yapılardan oluşuyor.
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Mesela,
*
*
*

Polonya’daki karşı kanat kuruluşumuz Polonya Ticaret Odası,
Amerika’daki karşı kanat kuruluşumuz ATC,
Fransa’daki karşı kanat kuruluşumuz MEDEF.

Diğer taraftan, DTİK üyelerimiz ise, Türkiye dışında ve o ülkede yaşayan, iş insanı,
akademisyen, sanatçı, sporcu, STK, vb, ülkemizi bulunduğu coğrafyada temsil eden kişilerden
oluşuyor.
DTİK Üyelerimiz, DEİK Ülke İş Konseyi faaliyetlerinden yeterince
olamadıklarını veya bu faaliyetler içinde yer alamadıklarını dile getiriyorlardı.

haberdar

Türkiye içinde ve Türkiye dışında iki ayrı yapı gibi görünen, ama aynı kurum çatısı
altındaki iki oluşumu, daha etkin olarak birbirine bağlamamız gerekiyordu.
DEİK Yönetim Kurulumuzda konuşup karar aldık ve Genel Sekretaryamızın yapısında bir
değişiklik yaptık.
DTİK’ten sorumlu Genel Sekreter Yardımcımız ve DTİK sorumlumuz, bundan sonra, tüm
İş Konseyi toplantılarına katılacak, tüm iş konseylerinde DTİK gündemi de olacak, iş
konseylerimizin yurt dışında yapacağı tüm toplantılarından, o ülkedeki DTİK üyelerimize bilgi
verilip, davet edilecek.
Böylece, o ülkede faaliyet gösteren DTİK Üyelerimiz ile, o ülkeyle iş yapan DEİK ülke iş
konseyi üyelerimizi, sistematik bir şekilde bir arada tutacağız.
Bunun, sosyal yansımalarıyla birlikte, ticari ilişkilerimize katacağı ivmenin, çok önemli
olacağına inanıyorum.
Bunların yanı sıra, bölge bazlı iş geliştirme fırsatlarının belirlenmesinden, yerel kaynak
oluşturma fırsatlarının geliştirilmesine, DTİK merkez bazlı oryantasyon eğitim içeriği ve
uygulama sisteminin oluşturulmasından, lobi sistemlerinin geliştirilmesine kadar, yeni
projelerimiz, yeni heyecanlarımız var.
Bir Polonya atasözü ‘’Yavaşça acele et’’ der. Diaspora konusunda farkındalık
oluşturmak, DTİK’i tüm dünyaya tanıtmak ve yeni iş birlikleri oluşturmak için hızımızı yavaşça
artırıyoruz.
Bu ana çerçeve içinde faaliyet gösterdiğimiz 2019 yılı içerisinde de, DTİK Girişimci
Toplantılarımızı farklı ülkelerde yapmaya devam ederek, Türk diasporasında sinerji
oluşturacağız.
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Bu yıl, ilkini Ocak sonunda Tokyo’da başlattığımız buluşmalarımıza;
11 Mart’ta DTİK Balkanlar Bölge Komite Toplantısı,
4-5 Nisan’da Amsterdam’da DTİK Avrupa Girişimci Toplantısı,
16 Nisan’da Washington’da DTİK Amerika Girişimci Toplantısı,
Mayıs ayında Moskova’da DTİK Avrasya Girişimci Toplantısı,
11 Haziran’da İstanbul’da DTİK Avrupa İcra Komitesi Toplantısı,
12-13 Eylül’de Berlin’de DTİK Avrupa Girişimci Toplantısı,
4-5 Kasım’da İstanbul’da düzenleyeceğimiz DTİK Avrupa İcra Komitesi Toplantısıyla
devam edeceğiz.
2020’de ise, Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla İstanbul’da, DTİK kurultayımızı ve
seçimlerimizi gerçekleştireceğiz. Şimdiden sizleri davet ediyorum.
Mutluluğu bulduğumuz yer malum…
Dostlarımızla mutlu oluyoruz… Çalıştıkça mutlu oluyoruz…
Dostlarımızla çalıştığımız, iş birliği yaptığımız zaman, yaşadığımız duyguyu ise tarif
edemem.
Bu mutlu duygularla, başta Varşova Büyükelçimiz Sayın Tunç Üğdül olmak üzere,
Türkiye-Polonya İş Konseyi Başkanımız Kemal Güleryüz’e, DTİK Üyelerimize, Türkiye - Polonya
iş dünyasının kıymetli temsilcilerine ve programda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sizleri
saygıyla selamlıyorum.
Nail OLPAK
DEİK ve DTİK Başkanı
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