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Yurtdışı Yatırım Endeksi 2017 Lansmanı
Ömer Cihad Vardan - DEİK Başkanı

Kıymetli Basın Mensupları;
Hanımefendiler-Beyefendiler;
Öncelikle Sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK adına, saygıyla
selamlıyorum.
Bu yıl ikincisini yayımladığımız Yurtdışı Yatırım Endeksi Raporu’nun, tanıtım toplantısına
hepiniz hoş geldiniz.
Katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyorum.

Değerli Basın Mensupları;
Kıymetli Katılımcılar;
Malumlarınız olduğu üzere, göreve geldiğimiz 2014 Eylül’ünden bu yana DEİK bünyesinde
çok farklı çalışmaları hayata geçirdik ve birçok alanda yoğun bir şekilde çalıştık ve çalışmaya
devam ediyoruz.
Faaliyetlerimiz 6-7 kart arttı. Artık, yurt içi ve dışında aynı gün içinde 3-4 farklı etkinlik
düzenleyebiliyoruz.
Bir rakam vermek gerekirse; 2016 Ocak ayından bu yana; yani yaklaşık 1,5 yıl içinde toplam
2215 etkinlikte yer almışız. Ve bunun 572’si yurt dışında gerçekleşmiş. Bir başka anlatımla
Cumartesi – Pazarlar da dahil olmak üzere, hemen her gün bir yurt dışı etkinliğinden
bahsedebiliyoruz.
Ve bu süreçte, 88 ülkeye de seferlik kapsamında gitmiş, o ülkelerde ülkemizin maruz kaldığı,
hain darbe girişimini ve bunun ülkemiz iş dünyasının bütün olaylara rağmen dimdik ayakta
durduğunu anlatmışız.
İşte bu çerçevede, çalışmalarımızın belkemiğini, omurgasını oluşturan İş Konseyi sayımız
da artmış durumda. Bugün 128’i ülke bazında olmak üzere, 135 İş Konseyimizle
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tabir-i caizse, dünyanın ayak basılmadık, temasa geçilmedik
ülkesi kalsın istemiyoruz.

Ayrıca bu ülkelerde sadece mal alıp satmak yerine; nasıl ve hangi yatırımlarla iş
adamlarımızın gelişmesini sağlarız diye devamlı düşünüyoruz.
Yani bir yandan yeni ve ileri teknolojilerde yabancı firmaları ülkemize çekmeye çalışırken,
diğer yandan da firmalarımızın yatırım yapmalarının çok uygun ve kârlı olduğunu
düşündüğümüz ülkelere gitmeleri yönünde öneriler geliştirmeye çalışıyoruz.

Saygıdeğer Basın Mensupları;
Sizler de takip ediyorsunuz; Türkiye için nispeten yeni bir kavram olan yurtdışı yatırımlarının
kamuoyundaki algısı da hızla değişiyor.
Eskiden ‘sermaye kaçışı’ olarak görülen yurtdışı yatırımlar, artık küresel ölçekte oyun kurucu
şirketlere sahip olabilmemiz adına hayati önemi haiz bir olgu olarak ekonomimizde yerini
almakta.
Ve Türkiye; yurtdışında gerçekleştirdiği “Birleşme ve Satın Alma” ve “Sıfırdan
Yatırımlarıyla” küresel bir oyuncu olmak adına kendi sıkletinde parlayan bir yıldız
konumunda.
Olaya rakamsal açıdan baktığımızda da, yurt dışı yatırımlarımızın son 15 yılda 10 kat
arttığını ve artış trendini de sürdürdüğünü görüyoruz.
Dolayısıyla bu alanda doğru bilgilendirmeye ihtiyaç olduğu da ortada.
DEİK olarak mademki 128 ülkede fiilen varız ve o ülkelerdeki iş atmosferinin nabzını
tutuyoruz; mademki toplamda 135 İş Konseyimizle her alanda çalışıyoruz; o halde, yeni
yapılacak yatırımlarda da söylenecek birkaç sözümüzün olması gerektiğini düşünüyoruz.
İşte bugün size ikincisinin tanıtımını yapacağımız “Yurtdışı Yatırım Endeksi – 2017”
çalışması da bu ihtiyacın, bu gerekliliğin bir ürünü olarak ortaya çıktı.
Aslında, hatırlanacağı üzere, DEİK olarak, 2011 yılında Yurtdışı Yatırımlar Çalışma
Grubunu tesis etmiştik. 2013 yılında da bu grubu, İş Konseyine dönüştürmüştük.
Ve o tarihten bu yana yurtdışı yatırımlar üzerine yoğun bir şekilde çalışıyor; iş dünyamıza bu
alanda da nasıl yardımcı olabiliriz diye uğraşıyoruz.
Bu çerçevede; Ekonomi Bakanlığımızın bünyesinde de 2012 yılında Yurtdışı Yatırım Dairesi
oluşturulmuştu. 2012 yılında Hizmetler ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü bünyesinde

çalışmalarına başlayan bu Daire, yatırımcılarımıza ihtiyaç duydukları veya sıkıntıya düştükleri
konularda yardımcı olmaya çalışıyor.
Bizler de DEİK olarak, Ekonomi Bakanlığımızla koordinasyon içinde, bu alanda ilgili
yatırımcılara katkı vermeye gayret ediyoruz.
İşte biraz sonra arkadaşlarımızın detaylarını sizlerle paylaşacakları “Yurt Dışı Yatırım
Endeksi – 2017” çalışmamızla, DEİK bünyesinde bir geleneği daha başlatmış oluyoruz.
Bu çalışmanın ileride de gelişerek, yatırımcılarımıza yön vereceğini ve ihtiyaç sahiplerine yol
göstereceğini umuyorum.

Saygıdeğer Konuklar;
Yurtdışı Yatırım Endeksi, bu alanda Türkiye’de yapılan ilk ve tek çalışma.
Sizler de biliyorsunuz; birçok uluslararası kuruluş, danışmanlık şirketi, banka, çok farklı
yatırım endeksi çalışmaları yapıyor. Hatta bunlar çok kapsamlı ve detaylı da olabiliyor.
Ancak bu çalışmalar, Türk şirketlerinin önceliklerini,

motivasyonlarını ve kaygılarını

yansıtmaktan uzak.
Dolayısıyla İş Konseyimiz, Yurtdışı Yatırım Endeksimizi tasarlarken, kendi şirketlerimizin
hassasiyetlerini önceliklendiren bir yaklaşım izlediler.
Ve arkadaşlarımız, şirketlerimizin perspektifinden, onların düşünce tarzlarından yola çıkarak,
Türkiye’ye has dönemsel bir endeks hazırladılar.
Bu bağlamda, raporun hazırlanmasına katkı veren DEİK/Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi ve
Bain & Company Türkiye’ye ve bilhassa projede çalışan kıymetli DEİK mensuplarına
şükranlarımı sunuyorum.
Hepsinin ellerine, emeklerine sağlık. Zaman içinde bu çalışmaların ne denli değerli olacağı
görülecek.
Ve sözlerimin sonunda, Endeksimizin ülke ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor;
hepinize katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum.
Hayırlı olsun.

