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SONUÇ RAPORU 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 

(DEİK), Türkiye-ABD İş Konseyi 

(TAİK) ve Başbakanlık Türkiye 

Yatırım Destek ve Tanıtım 

Ajansı (TYDTA) tarafından, 30 

Mart’ta Washington DC’de, 

T.C. Cumhurbaşkanı Sayın 

Recep Tayyip Erdoğan 

onuruna Gala Yemeği ve 

dünyanın önde gelen 

şirketlerinin 

Yönetim Kurulu 

Başkanları ve 

CEO’larının 

katılımlarıyla bir 

Yuvarlak Masa 

Toplantısı 

düzenlendi. 

Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın Nükleer 

Güvenlik Zirvesi vesilesiyle 

Washington D.C.’ye ziyareti 

kapsamında, kentin en 

prestijli binalarından; NATO ve 

NAFTA antlaşmalarının 

imzalandığı Andrew W. 

Mellon Oditoryumu’nda 

gerçekleştirilen etkinlikte, 

Fortune 100 listesinde yer alan 

25 Amerikan şirketinin Başkan 

ve CEO düzeyindeki tepe 

yöneticileri, 

Cumhurbaşkanı 

Erdoğan ile bir 

araya geldi. 

Gala 

Yemeği’ne 250 

Amerikan, 150 

Türk şirket 

temsilcisi ile 100 kadar 

akademisyen, basın 

mensubu ve hükümet 

temsilcisi katılım sağladılar.  

 

 

 

 

 

 

 

“Şimdiye kadar 

Türkiye’ye yatırım yapıp 

pişman olan, yatırdığı 

sermayeyi geri 

alamayan firma olmadı.” 

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) 

   Washington D.C., 30 Mart 2016  

  

 

Türkiye – ABD 

 İkili Ticaret 

 

İhracat (2015)  

6.4 Milyar Dolar 

 

İhracat Ürünleri 

Demir - çelik, işlenmiş taşlar, 

otomobil, hava taşıtlarının 

aksam ve parçaları, turbojetler 

ve gaz türbinleri, dokunmuş 

halılar, kara taşıtları için aksam, 

parçaları, traktörler, kıymetli 

metaller 

 

İthalat (2015)  

11.1 Milyar Dolar 

 

İthalat Ürünleri 

Hava taşıtları, uzay araçları, 

döküntü ve hurdalar, pamuk, 

Tedavide ve korunmada 

kullanılan araçlar, Soya 

fasulyesi, turbojetler ve gaz 

türbinleri, Petrol yağları 

 

Toplam Dış Ticaret Hacmi  

17.5 Milyar Dolar (2015) 

 

Dış Ticaret Dengesi  

-4.7 Milyar Dolar (2015) 



 
 

 

 

CEO Toplantısı 

 

DEİK, TAİK ve ISPAT 

işbirliğinde, 30 Mart 2016 

tarihinde ABD’nin başkenti 

Washington D.C’de 

gerçekleştirilen Yuvarlak 

Masa Toplantısı’nda 

ABD’nin önde gelen 

şirketlerinin Kurucu ve 

CEO’ları, T.C. 

Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan ile bir 

araya geldi. Coca-Cola, 

Dow Chemical, Baxalta, 

Honeywell, Citibank, PwC 

gibi dünya devi şirketlerin 

yöneticilerinin hazır 

bulunduğu toplantıya, 

Fortune 100 listesinde yer 

alan 25 şirketin temsilcisinin 

yanısıra T.C. Dışişleri Bakanı 

Mevlüt Çavuşoğlu, T.C. 

Ekonomi Bakanı Mustafa 

Elitaş, T.C. Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Berat 

Albayrak katıldı. 

Toplantıda DEİK Başkanı 

Ömer Cihad Vardan, 

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi 

(TAİK) Başkanı Ekim 

Alptekin ve Başbakanlık 

Yatırım 

Destek ve 

Tanıtım Ajansı 

(ISPAT) 

Başkanı Arda 

Ermut da 

hazır 

bulundu. 

Toplantının açılış 

konuşmasını gerçekleştiren 

T.C.Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, “Türkiye-ABD 

ilişkilerinde siyasi, savunma, 

askeri boyutu ne kadar 

önemsiyorsak, ekonomi, 

yatırım ve ticari boyutu da 

o kadar önemsiyoruz” 

dedi. Bu ziyaret ile ilişkilerin 

ekonomi, yatırım ve ticari 

boyutunu da ele alarak, 

‘nasıl daha ileriye 

götürebiliriz?’ sorusuna 

cevap aramaya 

geldiklerini ifade eden 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

Türkiye’nin bölgesinde bir 

istikrar abidesi olmaya 

devam ettiğini; Türkiye’nin 

gelişmekte olan ülkeler 

arasında parmakla 

gösterilirken, yeni yatırımlar 

ve mega projeler ile 

Türkiye’nin bu konumunu 

sağlamlaştıracaklarını 

vurguladı. 

Türkiye-ABD 

ilişkileri ile ilgili 

olarak ise 

Cumhurbaşkanı 

Erdoğan 

“Maalesef iki 

ülke arasında 

ekonomi, yatırım ve ticaret 

miktarı arzu edilen 

boyutlarda değil. Bu 

tabloyu değiştirmek için 

sizleri Türkiye’ye yatırım 

yapmaya davet 

“Türkiye, bölgesinde bir 

istikrar abidesi olmaya 

devam eden, gelişmekte 

olan ülkeler arasında 

parmakla gösterilen bir 

ülkedir.” 



 
 

 

 

ediyorum” diye konuştu. 

Transatlantik Ticaret ve 

Yatırım Ortaklığı (TTIP) 

sürecine de değinen 

Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan, “ABD ile 

Avrupa Birliği arasında 

ilerlemekte olan TTIP 

sürecini yakından takip 

ediyoruz. Maalesef ki 

Türkiye’nin AB 

ile olan 

Gümrük Birliği 

ilişkisi sebebiyle 

yalnız 

bırakıldığını 

görüyoruz. Bu 

da bizleri 

üzüyor; ekonomimizi 

olumsuz etkiliyor. Bu 

noktada sizlerin desteğine 

ihtiyaç duyuyoruz” dedi. 

Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın ardından 

ABD’li şirket yöneticileri 

tarafından, Türkiye ile olan 

mevcut ve ileriye dönük 

yatırım potansiyelleri ile ilgili 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 

ve heyetine bilgi verildi.  

Toplantıda ABD’li 

işadamları tarafından 

daha güçlü Türkiye, daha 

güçlü ABD ve bu iki ülkenin 

daha güçlü bağlara sahip 

olması gerektiği 

vurgulandı. Birçok firmanın 

yatırımlarını 2 katına 

çıkartmayı planladıkları 

bilgisi aktarılan toplantıda, 

Türkiye’nin altyapı, enerji 

ve sağlık yatırımları 

konularında 

değerledirmeler yapılması 

gerektiği ifade edildi. TTIP 

sürecine Türkiye’nin dahil 

edilmesi konusunda ABD’li 

firmaların 

destek 

vereceği 

belirtildi. 

Türkiye’nin 

2023 

hedefleri 

doğrultusund

a küresel liderlere ve 

küresel lider markalara 

ihtiyaç duyulduğu 

mesajları verildi. Bu 

hususda THY’nin iyi bir 

örnek teşkil ettiği ifade 

edildiği toplantıda son 

yıllarda Türkiye’nin 

gerçekleştirdiği reformların 

altı çizilerek bu reformlara 

devam edilmesi gerektiği 

vurgulandı. İşadamların 

konuşmalarının ardından, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

Türkiye’nin güncel politik 

iklimine dair 

değerlendirmelerde 

bulundu ve Türkiye’de 

gerçekleştirilmesi 

planlanan yatırım 

süreçlerini işitmekten 

duyduğu memniyeti 

belirterek sözlerine ve 

toplantıya son verdi. 

 

 

“Türkiye-ABD ilişkilerinde 

siyasi, savunma, askeri 

boyutu ne kadar 

önemsiyorsak, ekonomik, 

yatırım ve ticari boyutu da 

o kadar önemsiyoruz” 



 
 

 

 

Gala Yemeği 

DEİK, TAİK ve ISPAT 

işbirliğinde 30 Mart 

2016  tarihinde 

Washington D.C.’de 

düzenlenen Gala 

Yemeği, T.C. 

Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip 

Erdoğan, T.C. Ekonomi 

Bakanı Mustafa Elitaş, 

T.C. Dışişleri Bakanı 

Mevlüt Çavuşoğlu, 

T.C. Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı 

Berat Albayrak,  DEİK 

Başkanı Ömer Cihad 

Vardan, DEİK/Türkiye-

ABD İş Konseyi (TAİK) 

Başkanı Ekim Alptekin, 

Türkiye Yatırım Destek 

ve Tanıtım Ajansı (ISPAT) 

Başkanı Arda Ermut ve 450 

Türk ve Amerikalı iş dünyası 

temsilcisinin katılımları ile 

gerçekleşti. 

T.C. Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan, 

“Türkiye-ABD ilişkilerinde 

siyasi, savunma, askeri 

boyutu ne kadar 

önemsiyorsak, ekonomi, 

yatırım ve ticari boyutu da 

o kadar önemsiyoruz” 

dedi. Türkiye’nin 

bölgesinde bir istikrar 

abidesi olmaya devam 

ettiğini belirten Erdoğan, 

Türkiye’nin gelişmekte olan 

ülkeler arasında parmakla 

gösterildiğini ve bu 

çerçevede yeni yatırımlar 

ve mega projeler ile 

Türkiye’nin bu konumunu 

sağlamlaştırmak 

istediklerini söyledi. 

Türkiye ve ABD arasında 

ekonomi, yatırım ve ticaret 

miktarının arzu edilen 

boyutlarda olmadığını 

belirten Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, “Bu tabloyu 

değiştirmek için sizleri 

Türkiye’ye yatırım 

yapmaya davet 

ediyorum. Bu 

ziyaretmizde 

ilişkilerimizin ekonomi, 

yatırım ve ticari 

boyutunu da ele 

alarak, ‘nasıl daha 

ileriye götürebiliriz?’ 

sorusuna cevap 

aramaya geldik. 2023 

vizyonu çerçevesinde 

hedeflerimizi 

gerçekleştirmek 

istiyoruz” dedi. ABD ile 

Avrupa Birliği 

arasında  ilerlemekte 

olan TTIP sürecini 

yakından takip 

ettiğini belirten Erdoğan,  

sözlerine şöyle devam etti: 

“Maalesef ki Türkiye’nin AB 

ile olan Gümrük Birliği ilişkisi 

sebebiyle yalnız 

bırakıldığını görüyoruz. Bu 

da bizleri üzüyor; 

ekonomimizi olumsuz 

etkiliyor. Bu noktada sizlerin 

desteğine ihtiyaç 

duyuyoruz. ABD’li firmalar 

‘parayı masada bırakıyor’. 

Ancak Türkiye liberal 

ekonomiye sahip bir ülke. 

Türkiye’de iş yaparken 



 
 

 

 

hiçbir sıkıntı ile 

karşılaşmazsınız. Böyle bir 

şirket de bulamazsınız.” 

Gala Yemeğinde konuşan 

DEİK Başkanı Ömer Cihad 

Vardan, Bir NATO üyesi 

olarak Türkiye’nin, bugüne 

kadar müttefik olmanın 

tüm gereklerini yerine 

getirdiğini söyledi. Vardan, 

“1949 yılında, bu çatı 

altında imzalanan Kuzey 

Atlantik Antlaşması ile 

temelleri atılan NATO’ya, 

kuruluşundan sadece 3 yıl 

sonra üye olan Türkiye, 

bugün Batı’nın ayrılmaz bir 

parçası haline geldi” dedi. 

Türkiye’nin ittifakın güvenlik 

şemsiyesinden 

yararlanırken, batı 

dünyasının güvenliğine de 

önemli katkılarda 

bulunduğunu ve 

bulunmaya da devam 

ettiğini belirten Vardan, 

“Sadece güvenlik de 

değil; Türk Amerikan ilişkileri 

son derece düzeyli bir 

ekonomik ortaklık ilişkisi 

içinde bulunuyor. Hatta bu 

ortaklık, Sayın Obama’nın 

2009’da Türkiye’ye yaptığı 

ziyaret akabinde model 

ortaklığa dönüştü” dedi. 

Türkiye ve ABD arasındaki 

ticaret ve yatırımların arzu 

edilen düzeye gelmesi 

gerektiğini belirten Vardan 

sözlerine şöyle devam etti; 

“Bugün bu salonda çok 

ciddi bir potansiyeli temsil 

eden, Türk ve Amerikan 

firmaları olarak; bizler, 

daha çok yatırım yapmak, 

ticaret hacmimizi 

geliştirmek ve hatta 

üçüncü ülkelerde birlikte 

projeler gerçekleştirmek 

istiyoruz. Bunu yaparken 

de, TTIP gibi küresel 

ticaretin kurallarını “sil 

baştan” değiştirecek bir 

ortaklığın arifesinde, 

birbirimize destek olmamız 

gerekiyor. Bu çerçevede, 

Türk-Amerikan ekonomik 

“NATO’ya, kuruluşundan 

sadece 3 yıl sonra üye 

olan Türkiye, bugün 

Batı’nın ayrılmaz bir 

parçası haline geldi” 



 
 

 

 

ortaklığının, Türkiye’nin TTIP 

sürecine dâhil edilerek, 

revize edilmesi bizlerin 

stratejik talebidir.” 

Başbakanlık Türkiye Yatırım 

Destek ve Tanıtım Ajansı 

(ISPAT) Başkanı Arda Ermut 

ise Türkiye’nin küresel 

düzeyde bir yatırım üssü 

olarak konumunu her 

geçen gün daha da 

sağlamlaştırdığına dikkat 

çekerek şunları söyledi; 

“Ülkemize kazandırmayı 

amaçladığımız yüksek 

katma değerli ve teknoloji 

transferi içeren uluslararası 

yatırımlar açısından 

bakıldığında ABD, 

Ajansımız faaliyetleri 

açısından çok önemli bir 

yere sahip. Gerek bu 

ülkede bulunan 

danışmanlarımız, gerekse 

artan bir sıklıkla organize 

ettiğimiz yatırımcı 

toplantıları gibi çalışmalar 

vasıtasıyla, ABD iş 

çevreleriyle Türkiye’ye 

yönelik yatırım projeleri 

konusunda sürekli irtibat 

halindeyiz. Ayrıca 

Türkiye'nin özellikle son 13 

yıllık süreçte 

gerçekleştirdiklerine ve 

geleceğine duydukları 

güvenle ülkemize yatırım 

yapmış bulunan ABD'li 

şirketler de Türkiye'nin 

yatırım ortamının tanıtımı 

noktasında bizim bir nevi 

elçilerimiz. İstikrarlı ve 

dinamik ekonomisi, stratejik 

konumu ile Türkiye, üretim 

ve ihracat açısından ABD 

firmaları için önemli 

pazarlara açılan stratejik 

bir kapı olmanın yanı sıra, 

sahip olduğu yüksek 

nitelikli, genç işgücü ve 

mühendislik kabiliyetleri ile 

de bir Ar-Ge merkezi 

olarak kabul görüyor”. 



 
 

 

 

Türkiye-ABD İş Konseyi 

(TAİK) Başkanı Ekim 

Alptekin ise, Türkiye ile ABD 

arasındaki köklü siyasi 

ilişkilerin ekonomik 

boyutunun da 

güçlendirilmesi ve 

derinleştirilmesi gerektiğini 

belirterek, “Türkiye 

bölgenin en istikrarlı ve 

dinamik ekonomisi olarak, 

dünyanın en güçlü 

ekonomisine sahip ABD ile 

ticari ilişkilerini daha fazla 

geliştirmeli. Son yıllarda 

ABD ile Türkiye arasında 

yeni yatırım 

potansiyellerini

n keşfedilmiş 

olması bize bu 

fırsatı sunuyor. 

Son 8 yılda 

Türkiye’den 

ABD’ye 

yapılan 

yatırımın son 80 

yıldaki yatırımı aşmış olması 

bu potansiyeli 

gerçekleştirmeye 

başladığımızın işareti. 

Birbirimize ortak oluyoruz. 

CEO toplantısına dünyanın 

en güçlü CEO’larının 

katılıyor olması da bunun 

en güçlü kanıtıdır” dedi. 

NATO’nun batı ittifakının 

temel yapıtaşı olduğunun 

altını çizen Alptekin, 

NATO’nun yalnızca zorunlu 

bir güvenlik yapılanması 

değil aynı zamanda 

demokratik uluslardan 

oluşan bir topluluk 

olduğunu ifade etti. 

Terörizm ve Orta 

Doğu’daki saldırgan 

oluşumlara karşın 

NATO’nun, soğuk savaş 

dönemindeki önemini hala 

koruduğunu ifade etti. 

DEİK, TAİK ve ISPAT 

tarafından düzenlenen 

yuvarlak masa toplantısı ve 

gala 

yemeğinin, 

ABD’de 

bugüne 

kadar 

gerçekleştirile

n en üst 

düzey iş 

dünyası 

katılımlı 

etkinlik olduğunu da 

vurgulayan Alptekin, “Son 

 

“Amerika’nın Önde 

gelen şirketleri 

Türkiye’yi istikrar 

cenneti olarak 

görüyorlar” 



 
 

 

 

yıllarda dünya 

ekonomisinin içinden 

geçtiği çalkantılı dönem 

bize ABD’nin ekonomik 

gücünü korurken, enerji 

bağımsızlığını da 

kazanarak daha da 

güçleneceğini anlatıyor. 

Bu nedenle TTIP’e sadece 

bir serbest ticaret 

anlaşması olarak bakmak 

yanlış olur. ABD ve AB 

arasında yeni bir ekonomik 

düzen kurulurken, AB aday 

ülkesi ve NATO Üyesi olarak 

Türkiye’nin bu düzenin 

dışında kalması 

düşünülemez” diye 

konuştu. TAİK Başkanı 

sözlerine, TTIP konusunda 

Amerikalı firmalar ile 

Türkiye’nin ortak çıkarları 

olduğunu ve Türkiye’nin bu 

anlaşmaya dahil olması 

gerektiği mesajını vererek 

son verdi. 

 

Gala Fotoğraflarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

 

https://goo.gl/photos/Z9LWAatqqQAmtupp9


 
 

 

 

 

 

 

 

GALA GECESİNDE DAVETLİLERE HOŞ BİR SÜRPRİZ... 

 

1 

Telefonunuza ücretsiz Blippar uygulamasını indirin 

 

2 

Telefonunuza aşağıdaki TAİK logosunu okutun 

 

 

 

       

 

3 

Sürprizlere hazır olun 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE – ABD TİCARİ İLİŞKİLERİ KONUSUNDA HAZIRLANAN 

İNFOGRAFİK ÇALIŞMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

GALA YEMEĞİNİN DÜZENLENMESİNDE KATKILARINI ESİRGEMEYEN 

SPONSORLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ... 

 

 

 

 

 

 


