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Afrika açılımı tüm hızıyla sürüyor

H A Z İ R A N  2 0 1 6

DEİK Uganda - Türkiye İş Forumu, 1 
Haziran 2016 tarihinde Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, Uganda 
Cumhuriyeti Devlet Başkanı Yowe-
ri Museveni, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, Uganda Cumhuriyeti Mali-
ye, Planlama ve Ekonomik Kalkınma 
Bakanı Matia Kasaijja, DEİK Başkanı 
Ömer Cihad Vardan ve Uganda Ulu-
sal Ticaret ve Sanayi Odası (UNCCI) 
Başkanı Olive Kigongo’nun katılım-
ları ile Uganda’nın başkenti Kampa-
la’da gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ugan-
da’nın kalkınma refahını geliştirme 
çabalarını Türkiye olarak alt ve üst 
yapı yatırımları ile desteklemeye ha-
zır olduklarını ifade ederek, Türkiye 
kanadından 150’ye yakın iş adamının 
katılımı ile gerçekleştirilen DEİK İş 
Forumu’nun bunun en somut göster-
gelerinden biri olduğunu söyledi. İşa-

damlarına Türkiye ile Uganda arasın-
daki ticaret hacmini artırma çağrısın-
da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
iki ülke arasında Serbest Ticaret An-
laşması (STA) imzalanması çağrısın-
da da bulundu. Uganda Cumhuriyeti 
Devlet Başkanı Yoweri Museveni ise 
Uganda’da mevcut olan endüstriyel 
parklarda Türk işadamları ile birlik-
te çalışmak istediklerini belirterek, 
iş adamlarına gerekli olan her deste-
ği vermeye hazır olduklarını söyledi. 

Bakan Zeybekci: İşbirliğinde 
somut adımlar atılacak
Forumda konuşan Ekonomi Baka-
nı Nihat Zeybekci ise Temmuz ayın-
da  Uganda Devlet Başkanı’nın Tür-
kiye’yi ziyaret edeceğini ve bu ziyaret 
ile daha somut adımların atılacağını 
söyledi. DEİK Başkanı Ömer Cihad 
Vardan da konuşmasında “Uganda 

ile ticari ilişkilerimizin geliştirilme-
sinde katalizör rolü üsleniyoruz. Kü-
resel jeopolitiğin en önemli bölgele-
rinden birisi haline gelen Afrika Boy-

nuzu ve Göller Bölgesi’nin önemli 
ülkesi Uganda ile ilişkilerimizin ge-
liştirilmesine önem veriyoruz” dedi. 
Forumun ardından DEİK ve Ugan-

da Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası ile 
Uganda Özel Sektör Vakfı arasında 
Türkiye-Uganda İş Konseyi Mutaba-
kat Zaptı imzalandı.

DEİK Kenya-Türkiye İş Forumu, 2 
Haziran 2016 tarihinde Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenya 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Uhu-
ru Kenyatta,  Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, Kenya Cumhuriyeti Dışiş-
leri ve Uluslararası Ticaret Bakanı 
Dr. Amina C. Mohamed Jibril, DEİK 
Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Kenya 
Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası (KNC-
CI) Başkanı Kiprono Kittony’ın katı-
lımları ile Kenya’nın başkenti Nairo-
bi’de gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, güvenli ve istikrarlı coğrafya-
larda bulunan Türkiye ve Kenya’nın 
ticari ilişkilerinin daha ileri noktaya 
gitmesi gerektiğini ifade ederken, her 
iki ülkenin bölgelerinde stratejik öne-
me sahip coğrafi konumlarının bu-
lunduğunu söyledi. Türkiye ve Ken-

ya’nın lojistikte bölgesel olarak bir-
birine bağlanması gerektiğini ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ken-
ya’daki temaslarda çifte vergilendir-
menin önlenmesi, tercihli ticaret an-

laşması ve Kenya’daki altyapı-üstyapı 
ihtiyaçlarına yönelik Kamu Özel Sek-
tör İşbirliği (PPP) konularında görüş 
alışverişinde bulunulduğunu açıkla-
dı. İki ülke arasında 1 milyar ABD Do-

ları ticaret hacmi hedefi koyan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Kenyalı 
iş adamlarını karşılıklı yatırıma davet 
etti.  Kenya Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı Uhuru Kenyatta ise, Kenya’nın 

yatırım çeken ve yatırımcı-dostu bir 
ülke haline gelmesi için yoğun çaba 
harcadıklarını, bu çerçevede özel sek-
töre ve özel sektörün taşıdığı girişimci 
ruha büyük önem verdiklerini söyledi. 

Vardan: Kenya bölgedeki
istikrar için önemli bir ülke
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, 
“Kenya, stratejik bir havza olma özel-
liği hızla artan Kızıldeniz ve Doğu Af-
rika’daki konumu ile bölgede istik-
rar için önemli bir ülke. Kenya’nın 
bölgenin merkezi haline gelmesini 
ve büyüme performansı daha da ar-
tıracağını ümit ediyoruz" ifadeleri-
ni kullandı. Forumun kapanış oturu-
mundan ayrıca DEİK ve Kenya Ulu-
sal Ticaret ve Sanayi Odası arasında 
Türkiye-Kenya İş Konseyi Mutaba-
kat Zaptı imzalandı.

31 Mayıs 2016 - 2 Haziran 2016 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Uganda ve Kenya’ya 
resmi temasları kapsamında DEİK ev sahipliğinde 150’yi aşkın Türk iş dünyası temsilcisi, Uganda ve Kenya'daki

iş fırsatlarını keşfederken, Afrika’daki yatırım  ortamını ve potansiyeli yerinde inceleme fırsatı buldu. 

Uganda'ya STA çağrısı

Kenya ile ticarette hedef 1 milyar ABD Doları

D E İ K  B A Ş K A N I  Ö M E R  C İ H A D  V A R D A N ,  A F R İ K A  A Ç I L I M I N D A  G E L İ N E N  S O N  N O K T A Y I  D E Ğ E R L E N D İ R D İ

Fırsatlar Dünyası: AFRIKA 
Afrika deyince aklımıza, yıllardır sö-
mürge olarak kullanılmış, insani açı-
dan büyük ölçüde göz ardı edilmiş, 
hatta devamlı ezilmiş, mümkün ol-
duğu her fırsatta kaynakları sömü-
rülmüş bir kıta geliyor. Ancak artık 
dünyanın küresel bir köy haline gel-
diği bir ortamda nüfusu milyara va-
ran Afrika’nın da gözü açılmış du-
rumda. Onlar da gelişmek ve insanca 
yaşamak istiyorlar. Bu da hem bizim 
için, hem de dünyanın hemen her ül-
kesi için ekonomi bağlamında önem-
li fırsatları ve sorumlulukları berabe-
rinde getiriyor.

Bakınız, bugün bilhassa Sahraaltı 
Afrika’da nüfus artış oranı dünya or-
talamasının iki katından fazladır. Şu 
an 900 milyon civarında olan Sah-
ralatı Afrika nüfusunun, 2040 yılına 
kadar 1,75 milyara ulaşması beklen-
mektedir.  Sahraaltı Afrika’nın şehir-
leşme hızının aynı şekilde devam et-
mesi halinde 2040 yılına kadar kent-
sel nüfusun 900 milyona ulaşması 

söz konusu. Yakın gelecekte kıtada-
ki nüfus artışı ve mevcut şehirleşme 
sürecinin devamı, geleneksel tüke-
tim kalıplarının da değişmesine ne-
den olacak. Tüm bu değişimler bir-
birini besleyen bir süreç içerisinde, 
tarım alanlarının çoğalmasına, sa-
nayileşmenin hızlanmasına, doğal 
kaynaklardan sağlanan gelirin art-
masına ve nihayetinde ekonomik bü-
yümenin sürmesi ile devam edecek. 
2025 yılında kıta ülkelerinin nere-
deyse yarısnın orta gelir seviyesine 
yükselmiş olması beklenmektedir. 

Kıta ülkelerinin fosil enerji kayna-
ğı ihracatıyla elde edecekleri ihracat 
ve vergi gelirlerinin önemli bir kıs-
mının altyapı yatırımları için tahsis 
edilmesi ise, bölgedeki müteahhitlik 
hizmetlerinin katlanarak büyüme-
sine neden olacaktır. Buna ek olarak, 
halihazırda tarım sektöründe önem-
li iş imkanları mevcuttur. Kıtada eki-
lebilir alanların %60’ının kullanıl-
madığı düşünüldüğünde, bu alanda 

önemli bir potansiyelin olduğu söy-
lenebilir.  

Afrika Kalkınma Bankası,  Afrika 
kıtasındaki temel fırsatları,  "Güç-
lü iç talep, doğal kaynak yatırımları, 
altyapı yatırımlarının artması, tarım 
sektöründeki iyileşmeler, kamu mali 
yapısının geliştirilmesi ve özel sek-
tör tüketimlerinin artması  olarak sı-

ralıyor. 

Öne çıkan ülkeler ve sektörler
Afrika ülkelerine dönük yatırım-
lar; bölge, ülke ve sektörlere göre 
farklılıklar göstermekle birlikte 
Arika kıtasının güneyinde Güney 
Afrika Cumhuriyeti; 180 milyon 
nüfuslu  Nijerya; Kenya ve kıta-

nın kuzeyinde Fas, önemli yatırım 
merkezleri olarak öne plana çıkı-
yor. Bunun dışında, Gana, Etiyop-
ya, Kongo Demokratik Cumhuri-
yeti, Mozambik, Zambiya, Tanzan-
ya, Uganda ve Ruanda da yatırım 
için tercih edilen diğer ülkeler ara-
sında. Altyapı, ülke konumu, nüfus, 
tüketici profili, maliyetler, finans-
man kolaylıkları yatırım etkileyen 
faktörler arasında yer alıyor. 

Madencilik ve metaller, petrol 
ve doğalgaz, tarım, altyapı, tüketi-
ci ürünleri, finansal hizmetler, bil-
gi ve iletişim öne çıkan sektörler 
arasında. Afrika ülkelerini göreceli 
olarak üstün oldukları sektörler-
de değerlendirmek de son zaman-
larda yatırımcıların dikkate aldığı 
başka bir konu. 

DEİK olarak 2015'te yapılan bir-
çok seyahatin ardından 2016'da da, 
Sahraltı Afrika ülkelerinde Sayın 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan liderliğinde altı ülkede geniş 

katılımlı İş Forumları düzenlendi. 
Bu ülkeler Batı Afrika’da Fildişi Sa-
hili, Nijerya, Gana, Gine; Doğu Af-
rika’da ise Uganda ve Kenya.  Yakın 
dönemde yine Afrika kıtasındaki 
birçok ülkeyle Türkiye’de veya ilgi-
li ülkelerde önemli etkinlikler  ger-
çekleştirileceğiz. 2016 yılı Tem-
muz ayı sonunda Uganda, Ağustos 
ayı sonunda ise Kenya Cumhur-
başknları iade-i ziyarette buluna-
caklar ve bu vesileyle ilgili ülkeler-
le İş Forumları düzenlenecek. 

Ayrıca, 2-3 Kasım 2016 tarihinde 
Ekonomi Bakanlığı ile işbirliğinde, 
geniş katılımlı bir Türkiye-Afrika 
İş ve Ekonomi  Forumu  düzenlene-
cek. 54 Afrika ülkesinden Ekonomi 
Bakanları ile üst düzey iş heyetleri-
nin İstanbul’daki bu etkinlikte hazır 
bulunmaları için gerekli çalışmaları 
yürütüyoruz. Zirvenin, Türkiye ile 
Afrika arasındaki ekonomik ve tica-
ri münasebetlere büyük bir ivme ka-
zandıracağını düşünüyoruz.

İran ekonomisi mercek altında Filistin’de solar panel fabrikası kurulacakDEİK heyeti Başbakan'ı ziyaret etti
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve DEİK Yönetimi Kurulu 
Üyelerinden oluşan heyet, Ankara'da Başbakan Binali 
Yıldırım'ı ziyaret etti. 

Cumhurbaşkanı ile iftar buluşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi'nde DEİK bünyesindeki İş Konseyi Başkanları ve 
büyükelçilerle bir araya geldi. Sayfa 
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DEİK ve TİM işbirliğiyle KPMG tarafından hazırlanan 
“Ambargo Sonrası İran Ekonomik ve Ticari Etki Analizi” 
raporu kamuoyu ile paylaşıldı. 

Türk ve Filistinli iş adamları DEİK Türkiye-Filistin İş Konseyi 
organizasyonunda bir araya geldi. Görüşmelerde solar panel 
fabrikası projesinin hızlandırılması kararlaştırıldı.
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DEİK ve TİM ortaklığından                  
KPMG Danışmanlık Türkiye Ofi-
si ile hazırlanan “Ambargo Sonrası 
İran Ekonomik ve Ticari Etki Ana-
lizi” raporu açıklandı. Rapor, genel 
itibari ile ambargo sonrası dönemin 
ekonomik etkilerine yoğunlaşıyor. 
Bu etkiler; Türkiye-İran ticaretini 
oluşturan 12 ana sektör, yatırım fır-
satları ve geleceğe dönük olası se-
naryolar üzerinden analiz edildi. 
Raporda yer alan İran’a uygulanan 
yaptırımların kalkmasının muhte-
mel ekonomik etkileri ve öneriler 
özetle şöyle:

Yaptırımların kalkmasının 
muhtemel ekonomik etkileri
14 Haziran 2015 İran'ın köklü ta-
rihindeki dönüm noktalarından 
biri olmuştur. Bu tarihte, P5+1 ül-
keleri ile İran’ın başka ülkelerle iş 
ve işbirliği yapabilmesine izin ve-
ren Ortak Kapsamlı Eylem Pla-
nı’nı (JCPOA) imzalanmıştır. An-
cak, ülkenin teorik olarak yeniden 
SWIFT sistemine alınmış olma-
sına rağmen, ABD’nin uyguladığı 
ikincil yaptırımlar hâlâ yürürlükte-
dir. Yaptırımların kaldırılmasının, 
ekonomi üzerinde üç etkisi olma-
sı ve bunların da İran ekonomisini 
önemli ölçüde iyileştirmesi beklen-
mektedir:
1) Petrol üretimindeki artışla bir-
likte ülke gelirlerini ve petrol dışı 
sektörlerin gelişimini olumlu etki-

lemesi
2) Uluslararası ticari maliyetler-
de azalma
3) Yabancı yatırımlarla birlikte ti-
carette liberalleşme.
Buna karşın, düşen petrol fiyatla-
rı nedeniyle, reel GSYİH artışının 
2016-2017 yıllarında %4.2-5 ara-
lığında gerçekleşebileceği tahmin 
edilmektedir.

İran’ın ekonomik büyümesi ağır-
lıklı olarak petrol üretimi ve ihra-
catına bağlı olması nedeniyle, pet-
rol fiyatlarındaki öngörülen sınır-
lar dışındaki düşüşler, büyümenin 
önündeki en önemli risklerden bi-
ridir.

Yeni ılımlı kabine ve politikalar-
daki kademeli iyileşmelerin, İran 
için daha iyi bir ekonomik ortamın 

temellerini atması beklenmekte-
dir. Buna göre, 2015-2016 ile 2020-
2021 arasında İran için ithalat bü-
yümesi oranının %9,3 ila %11,6 ara-
sında olması öngörülmektedir.

Geleceğe bakıldığında, en iyi se-
naryoda Türkiye’nin İran’a olan ih-
racatındaki artışın %13,7 seviyesin-
de gerçekleşebileceği (2016-2017 
- 2020-2021 arasında öngörülen 
yıllık birleşik büyüme ortalama-
sı) öngörülmektedir. Buna paralel 
olarak da, Türkiye’nin İran’a yap-
tığı ihracatın 2020-2021 itibarıy-
la 5,1 milyar ABD Dolarına ulaşma-
sı muhtemeldir. Ayrıca, metal ve 
ulaştırma sektörlerindeki büyüme-
nin, Türkiye’den İran’a olan orta-
lama ihracat büyümesinin üzerin-
de gerçekleşmesi beklenmektedir. 
İran 1996’da Dünya Ticaret Örgü-
tü (DTÖ) üyeliği için başvuru yap-
sa da, ABD muhalefeti İran’ın iler-
leme sürecini durdurmuştur. Yap-
tırımların kaldırılmasından sonra 
İran’ın da DTÖ üyesi olması ve bu 
sayede küresel ticaretteki konumu-
nu güçlendirmesi beklenmektedir. 
DTÖ; kendisine üye ülkelerin tica-
ri haklarını koruduğu, ülkeler ara-
sında çeşitli standart prosedürler 
belirlediği ve ihtilafların çözümü-
ne yönelik uluslararası bir platform 
sunduğu için, İran’ın DTÖ'ye yakın 
gelecekte üye olabilmesi ülkenin 
küresel pazara entegrasyonu için 
oldukça önemli olacaktır.

X İran, ekonomik büyüme hedefine 
ulaşabilmek için yabancı yatırımlara 
ihtiyaç duymaktadır. 

X İran’ın ekonomik büyüme ve 
teknoloji transferi anlamında 
başarıya ulaşabilmek için mutlaka 
desteğe ihtiyacı bulunmakta ve bu 
da yaklaşık 250 milyar ABD Doları 
değerinde yabancı yatırım anlamına 
gelmektedir.

X İranlıları istihdam edecek yabancı 
yatırımcıların şansı daha fazla 
görünmektedir.

X İran iş yapmak için zorlu bir pazar 
konumundadır, bu nedenle yabancı 
şirketlerin İran’a özgü iş ortamını 
ve kültürünü dikkate alarak strateji 
geliştirmesi önerilmektedir.

X İran pazarına yatırım yapmak isteyen 
Türk yatırımcılara, hem bu kendine 
özgü pazar yapısını analiz etmek 
hem de İranlı karar vericilerle sıkı 
ilişkiler geliştirmek için yeterince 
zaman ayırmaları önerilebilir. Ayrıca 
yatırım stratejisinin; özellikle vergi 
yükü, lojistik/tedarik zinciri yönetimi, 
izin ve onay süreçleri ve teknolojiye 
erişim konuları dikkate alınarak daha 
ilk aşamalarda detaylı bir şekilde 
analiz edilmesi de önerilebilir.

X Diğer taraftan, İran yaptırımlar 
nedeniyle, ticari işlemlerle ilgili 
finansal anlaşmalar konusunda, hâlâ 

kendine özgü yapısını korumakta.
X İhracatın en önemli unsurlarından 

biri ödemeyi zamanında ve tam 
alabilmek olduğundan, hem alıcının 
finansal ihtiyaçlarına uygun hem de 
ödememe riskini en aza indirecek 
uygun bir ödeme yöntemi seçilmesi 
faydalı olacaktır.

X İran pazarındaki müşterilerin 
karşısına daha rekabetçi koşullarla 
çıkabilmek için bazı risk azaltıcı 
tedbirlere başvurmak gerekebilir. Bu 
tedbirler, daha cazip finansal koşullar 
içeren ihracat işletme sermayesi 
finansmanı temin etmek için de 
gerekli olabilir.

X Kamu kuruluşları, İran’a yapılacak 
ihracat hacmini artırmak amacıyla 

ihracat işletme sermayesi 
finansmanını destekleyebilirler. 
Finansal ve siyasal riskleri uygun 
politikalarla azaltmak da Türk 
yatırımcıların başarısında katalizör 
görevi görebilir.

X Kamu otoriteleri, ihracat 
faaliyetlerinden elde edilen finansal 
alacakları teminat altına almak için, 
şirketlerin ihracat işletme sermayesi 
fonlarını destekleyebilirler.

X Kamu kuruluşlarının, Türk 
yatırımcıları ve ihracatçıları 
desteklemek için finansal ve siyasi 
riskleri MIGA, Türk Exim Bankası, ve 
İslam Kalkınma Bankası gibi çeşitli 
kurumların enstrümanları ve ürünleri 
aracılığıyla azaltmak için girişimde 
bulunması önerilebilir.

X Türk hükümeti; yatırımcıların 
vergi, gümrük veya mevzuatla ilgili 
sorunları aşmalarına yardımcı olmak 
amacıyla İran ile yeni kapsamlı 
anlaşmalar imzalayabilir veya mevcut 
anlaşmaların kapsamını genişletebilir.

X Transit ticaret hacminin artması için, 
Türkiye’nin genel lojistik politikalarını 
yeniden değerlendirmesi tavsiye 
edilebilir.

X İş dünyası kuruluşları, zorlu İran 
pazarı hakkında Türk yatırımcılara en 
doğru verileri sunmak için çalışmalar 
yürütebilirler. 

Türkiye’nin İran’a ihracatı 5 yılda
5 milyar ABD Doları'nı aşabilir

1.3
MILYAR $
İran’daki Türk 
yatırımların tutarı
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Vardan: İran, Batı'ya Türkiye ile entegre olacak

"İsrail ile varılan anlaşmanın ticarete
olumlu yansımasını ümit ediyorum"

DEİK ve TİM işbirliğiyle KPMG 
tarafından hazırlanan “Ambargo 
Sonrası İran Ekonomik ve Ticari 
Etki Analizi” raporu DEİK Başkanı 
Ömer Cihad Vardan ile TİM Başka-
nı Mehmet Büyükekşi tarafından 
kamuoyu ile paylaşıldı. DEİK Yö-
netim Kurulu Üyesi ve Limak Yatı-
rım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru 
Özdemir başkanlığındaki bir yön-
lendirme komitesinin katkılarıyla 
hayata geçirilen proje, İran’a yöne-
lik uluslararası yaptırımların kalk-
masının ardından Türkiye’nin bu 
pazarda etkinliğini artırabilmesi 
için adeta yol haritası olacak. 

Vardan: İran küresel pazara
entegre olmaya başladı
Raporu değerlendiren DEİK Baş-
kanı Ömer Cihad Vardan, “Soğuk 
Savaş’ın bitmesiyle Doğu Blok’u-
nun küresel ekonomiye dahil olma-
sından sonra en büyük küresel eko-
nomik entegrasyon ile karşı karşı-
yayız. Yaptırımların kalkması ile 
DTÖ'ye üye olmayan ve en büyük 
ekonomi olan komşu ülke İran, ye-
niden küresel pazara entegre olu-
yor” dedi. DEİK Başkanı Vardan ay-
rıca: “İran’ın küresel ekonomiye, 

özellikle batı pazarlarına entegras-
yonu Türkiye üzerinden olacaktır. 
Bölgede ticareti ve yatırımları et-
kileyecek büyük çapta bir jeopoli-
tik risk oluşmadığı sürece Türkiye 
bu sürecin en önemli oyuncusu ola-
cak, şirketlerimiz ticaret, yatırım-
lar, hizmetler kanalıyla İran’ın sun-
duğu iş potansiyelini karlı yatırım-
lara dönüştürecekler. Yaptırımlar 
sonrasında böylesine bir varlık gös-
teren ülke olan Türkiye’nin eski iş 
ilişkileri, coğrafi yakınlık ile Tür-
kiye’nin komşu ülke İran’a ihracatı 
yeni dönemde iki haneli artış gös-
terecek ve kısa bir sürede 30 milyar 
ABD Doları ticaret hedefine daha 
da yaklaşacağız” şeklinde konuştu.

Büyükekşi: İran’a ihracat kaybı
5,7 milyar ABD Doları
TİM Başkanı Mehmet Büyükek-
şi ise İran’ın ambargo öncesindeki 
2012 yılında en çok ihracat yapılan 
ülkeler arasında üçüncü sırada yer 
aldığını anımsatarak, “O dönem ge-
nel ihracatımızın yüzde 6’sını İran 
ile gerçekleştiriyorduk. Ambargo 
ile birlikte, İran’a ihracatımızda 
ciddi düşüşler oldu. İran’a 2013’te 
ambargo uygulanmasıyla 2015 yılı-

na kadarki ihracat kaybımız 5,7 mil-
yar ABD Doları'nı buldu” dedi. 

Ambargoların geçen ocak ayında 
kalkmasıyla İran’a ihracatın 2016’da 
artışa geçtiğini vurgulayan Büyü-
kekşi, şöyle devam etti:  “İran, ticari 
ilişkilerde dünyanın cazibe merkezi 
olma yolunda ilerliyor. İhracatçı Eği-
lim Anketimizin sonuçlarına göre, 
İran; ihracatçılarımızın hedef ülke 
sıralamasında ABD’den sonra ikin-
ci sırada yer aldı. Enerji, otomotiv, 
makine sektörlerimiz gelişmeler-
den olumlu etkilenecek. Ambargo-
nun kalkmasının ardından TİM ola-
rak İran’da Türkiye Ticaret Merkezi 
açtık. Tahran’daki dev ticaret mer-
kezimiz 4 bin metrekarelik. Bura-
da, farklı sektörlerden 60 firmamız 
ürünlerini sergileyebilecek. Yurtdı-
şında atak yapmak isteyen firmala-
rımız için bu büyük bir fırsat.” 

Çalışmayı Cumhurbaşkanı, Baş-
bakan ve ekonomi yönetimine tak-
dim ettiklerini belirten Vardan ile 
Büyükekşi, Cumhurbaşkanlığı hi-
mayelerinde ve Ekonomi Bakanlığı 
eş güdümünde rapor çerçevesinde-
ki hedefleri kamu ile işbirliği için-
de hayata geçireceklerini ifade etti.

D E İ K  B A Ş K A N I  V A R D A N ,  T Ü R K İ Y E - İ S R A İ L  A N L A Ş M A S I N I  D E Ğ E R L E N D İ R D İ :

Türkiye ile İsrail arasında varı-
lan anlaşmaya ilişkin açıklama-
larda bulunan DEİK Başkanı 
Ömer Cihad Vardan, anlaşma-
nın iki ülke arasındaki ticaret ve 
yatırım ilişkisine olumlu katkı 
sağlayacağını ümit ettiğini söy-
ledi:

“Türkiye ve İsrail, Batı itti-
fakının önemli iki ülkesi ve her 
ikisi de bölgede serbest piyasa 
ekonomisinin ve çok partili de-
mokrasinin hakim olduğu nadir 
ülkelerden. Elbette İsrail’in ku-
ruluşundan bugüne kadar, uygu-
lanan politikalar nedeniyle kom-
şu ve bölge ülkeleriyle yaşadığı 
sorunlar Türkiye’yi de olumsuz 
etkilemiştir. Özellikle 2010 yı-
lında Mavi Marmara krizi sebe-
biyle ilişkiler, neredeyse durma 
noktasına gelmişti. Ancak Tür-
kiye, İsrail ile yaşadığı siyasi so-
runları, ekonomik ilişkilere yan-
sıtmama konusunda azami ça-
bayı da göstermiştir."

“Bölgenin geleceği 
açısından kritik”
"Öncelikle bölgenin iki önem-
li ülkesinin aradaki sorunların 
halline yönelik bir anlaşmaya 
varmış olmalarını, bilhassa böl-
genin siyasi ve ekonomik gele-
ceği açısından çok önemli bir 
gelişme olarak değerlendiriyo-
ruz. Her ne kadar bu anlaşma-
nın, yaşamını yitirmiş olan in-
sanlarımızı geri getirmeyecek 

olduğunu bilsek de, Filistin hal-
kının insani durumunu iyileştir-
me yönünde, yaşama muslukları 
yıllardır kesilmiş olan Gazze’de 
enerji ve su ile ilgili yapılacak ya-
tırımların ve insanı yardımların 
ulaştırılması için yapıcı düzen-
lemelerin bu anlaşmada yer al-
ması memnuniyet vericidir. An-
laşmanın bundan sonra iki ülke 
arasındaki ticaret ve yatırım iliş-
kilerine olumlu katkı sağlaya-
cağını ümit ediyorum. Özellikle 
ekonomik çerçevede, enerji arz 
güvenliği ve enerji kaynak çeşit-
liliği adına bölgedeki dengeler 
açısından önemli fırsatlar oluşa-
caktır. Ayrıca başta enerji, inşa-

at, altyapı ve turizm olmak üzere 
farklı sektörlerde ekonomik iş-
birlikleri de gündeme gelecek-
tir. DEİK bünyesinde 133 İş Kon-
seyimizden birisi Türkiye-İsra-
il İş Konseyidir ve 1993 yılında 
kurulmuştur. Konseyimiz, bugü-
ne kadar iki ülke arasındaki po-
tansiyel yatırım ve ticaret alan-
larını tespit ederek, iş adamla-
rımıza yol gösterme misyonunu 
yerine getirmeye çalışmıştır. Bu 
kapsamda, anlaşma sonrası olu-
şacak sıcak iklimde önümüzde-
ki dönemde de taraflar arasında 
ekonomik işbirliğinin artırılma-
sı konusunda İş Konseyimiz ça-
lışmalarına devam edecektir.”

İRAN'DA İŞ YAPMAK İÇİN....
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 
DEİK İş Konseyi Başkanları ve büyü-
kelçilerle iftarda bir araya geldi. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu-
gün verdiği kalkınma yardımlarıyla ve 
insani yardımlarıyla dünyanın önde 
gelen donör ülkelerinden biri olduğu-
na işaret ederek, şöyle konuştu: "Geç-
tiğimiz ay ilk defa düzenlenen Dünya 
İnsani Zirvesi'ne ev sahipliği yapa-
rak, bu konudaki öncülüğümüzü bir 
kez daha tescil ettik. Zirvenin, dün-
yada yaşanan eşitsizliklere yaklaşım 
bakımından bir zihniyet değişiminin 
miladı olmasını temenni ediyorum. 
Bildiğiniz gibi normalde dünyada do-
nör ülkeler arasında Amerika bir nu-
mara, ikinci sırada Türkiye, üç İngil-
tere. Fakat milli gelire oranla baktı-
ğımızda Türkiye birinci sırada, ikinci 
sırada Amerika. Böyle bir konumda-
yız. Çünkü biz şuna inanıyoruz, 'Ve-
ren el, alan elden hayırlıdır' Öyleyse 

vermemiz lazım. Verdikçe biz kay-
betmedik, tam aksine daha fazla ka-
zandık. İşte bu yıl, şu anda 2016 ilk 

çeyrek büyüme oranı Türkiye'nin 4,8. 
Böyle bir konumdayız ve Avrupa'da 
şu anda bir numarayız. Daha iyi ola-

cağız. Buna inanıyorum. Bütün zor-
luklara rağmen daha iyi olacağız ve 
Türkiye bir sıçrama içerisinde."

İ Ş B İ R L İ Ğ İ N İ N  G E L İ Ş T İ R İ L M E S İ  H E D E F L E N İ Y O R

D E İ K  H E Y E T İ  M E H M E T  Ş İ M Ş E K ' İ  Z İ Y A R E T  E T T İ

DEİK heyeti Başbakan 
Binali Yıldırım'ı ziyaret etti 

Başbakan Yardımcısı Şimşek: 
Dünya önemli değişikliklere gebe

DEİK Başkanı Ömer Cihad Var-
dan ve beraberindeki DEİK Yöne-
timi Kurulu Üyeleri, Başbakan Bi-
nali Yıldırım'ı, Çankaya Köşkü'nde 
ziyaret ederek hayırlı olsun dilek-
lerini iletti. Ekonomi Bakanı Ni-
hat Zeybekci'nin de hazır bulundu-
ğu ziyarette, özel sektör iş dünyası-
nın sorunları ve talepleri ele alındı. 
Vardan, Başbakan Yıldırım'a DE-
İK'in yapısı ve yürüttüğü faaliyetler 
hakkında bilgi verdiklerini söyledi. 
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, 
Başbakan Binali Yıldırım ile görüş-
melerine ilişkin olarak, "Önümüz-
deki günlerde Sayın Başbakanı-
mız ve ilgili Bakanlarımız ile Türki-
ye'nin özellikle dış ekonomik işleri 
konusunda çok sıkı işbirliği içinde 
olacağımızı bugün netleştirmiş ol-
duk" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın, sadece ti-
caret ve yatırımlar noktasında değil 
aynı zamanda lobicilik konusunda 
da gerekli desteği vereceğini belir-
ten Vardan, "Biz de bu şekilde önü-
müzdeki günlerde dünya genelin-
deki çalışmalarımız çerçevesinde 
hangi ülkelerin odak ülke olarak ta-
yin edilebileceği, bu ülkelere ilişkin 
olarak hangi çalışmaların yapılabi-
leceği ve ondan sonra o genişleme 
çerçevesinde, önerebileceğimiz ko-
nularda istişareler yaptık. Kendisi-

ni zaten yıllardır tanıdığımız, 'icra-
cı, iş bitirici' olarak bildiğimiz baka-
nımız, bugün Başbakanlığa gelmiş 
olan Sayın Binali Yıldırım'ın, haki-
katen bu görevde de ülkemize cid-
di anlamda katkı sağlayabileceği-
ni gördük. Bundan da son derece 
memnunuz. İnşallah önümüzdeki 
günlerde, Başbakanımız ve ilgili ba-
kanlarımızla Türkiye'nin özellikle 
dış ekonomik işleri konusunda çok 
sıkı işbirliği içinde olacağımızı bu-
gün netleştirmiş olduk" dedi.

Odak ülkelere dönük 
çalışma yapılacak
Vardan, ABD, Almanya, Çin, Rusya 
gibi ülkelerin önümüzdeki günlerde 
de yine Türkiye'nin radarında ola-
cağını ve ticaret bakımından katkı 
sağlayacağına işaret etti ve sözleri-
ne şöyle devam etti: "Bu ülkeler baş-
ta olmak üzere tabii ki Afrika paza-
rı bizim yeni açılmakta olduğumuz 
pazarlarımız. Bazı ülkeleri odak ül-
ke olarak tayin edip bu ülkeler üze-
rinde spesifik, biraz daha detaylı ça-
lışma yapmaya gayret edeceğiz."
Görüşmede turizm sektörünün sı-
kıntılarının da ele alındığını belir-
ten Vardan, Başbakan Yıldırım'ın 
turizm alanına yönelik hazırlanan 
özel çalışmayı yakın zamanda açık-
layacağını bildirdi.

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri Başbakan Yardım-
cısı Mehmet Şimşek’i Ankara’da 
ziyaret etti. Toplantıda Şimşek’e 
DEİK ve faaliyetleri hakkında bil-
gi verildi.  Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Şimşek, dünyanın kötü 
bir siyasi süreçten geçmekte oldu-
ğuna dikkat çekerek yükselen ırk-
çılık hareketlerine, Avrupa ülke-
lerindeki aşırı sağcılanın oy artı-
şına, Avusturya’da aşırı sağın %50 
oy almasına, Almanya’da bazı eya-
letlerde %20-25 düzeyinde oy al-
masına, Brexit gibi konulara vurgu 
yaparak uluslararası ekonomik ve 
siyasi ilişkilerin önemli değişik-
liklere gebe olduğunu kaydetti.

"Gerçekler yurtdışındaki
Türkiye algisından daha iyi"
Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Şimşek, Türkiye’nin yurtdışında-
ki algısının  bozulduğunu ancak 
gerçeğin, ekonomik verilerin algı-
dan daha iyi olduğunu vurguladı. 
İç tüketime dayalı %4,8 ekonomik 
büyümenin iyi bir performans ol-

masına rağmen yatırım ve tasar-
ruf ayağının eksik kalması nede-
niyle sürdürülebilir olmadığına 
dikkat çekerek özel sektör yatı-
rımlarına ivme kazandıracak el-
verişli ekosisteminin sağlanması 
gerekliliğini ifade etti. 

“Hükümet 7 temel alanda 
ilerlemeyi hedefliyor”
Türkiye’deki imalatın katma değer 
zincirinde çok aşağıda yer aldığı-
nı, yüksek teknolojili ürün yelpa-
zesine ulaşabilmek ve geleceğin re-
kabet koşullarını yakalayabilmek 
için yeni AR-GE destek paketinin 
devreye konulduğunu dile getirdi. 
Kasım ayındaki seçimlerden son-
ra Hükümetin yedi temel alanda 
ilerleme sağlamayı ve AB ile ya-
kınlaşmayı hedeflediğini belirten 
Şimşek, bu alanlardaki gelişmele-
ri şu şekilde özetledi:   “Katma de-
ğer zincirinin yukarıya taşınması, 
yatırım ortamının iyileştirilmesi, 
işgücü piyasası, yargı reformu ve 
yargı süreçlerinin hızlanması, ka-
mu maliyesi, vergi reformu eğitim, 
şeffaflık, yolsuzlukla mücadele.”

D E İ K  Y Ö N E T İ M  K U R U L U ,  B A Ş B A K A N  Y A R D I M C I S I  N U M A N  K U R T U L M U Ş ’ U  Z İ Y A R E T  E T T İ

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Henüz süper lige çıkmadık

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Başba-
kan Yardımcısı ve Hükümet Sözcü-
sü Numan Kurtulmuş’u Dolmabah-
çe çalışma ofisinde ziyaret ederek 
hayırlı olsun dileklerini iletti. DE-
İK Başkanı Vardan ve beraberinde-
ki heyet, Başbakan Yardımcısı Nu-
man Kurtulmuş’a DEİK’in yapısı ve 
yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi 
verdi. Toplantıda Başbakan Yardım-
cısı Kurtulmuş’un sorumlu olduğu 
ülkeler olan Bangladeş, Kamerun, 
Kongo Cumhuriyeti ve Suudi Ara-
bistan İş Konseyleri Başkanları da 
hazır bulundu. DEİK Başkanı Var-

dan, DEİK’in lobicilik ve kapsamlı 
kamu ve iş diplomasisi alanındaki 
faaliyetlerinden bahsetti. Başbakan 
Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü 
Numan Kurtulmuş ise, 65. Hüküme-
tin üzerinde oturduğu 5 temel ayak-
tan birinin, ekonomide yeni bir fa-
za geçilmesi olduğunu söyledi ve 
yabancı sermayenin Türkiye’ye çe-
kilmesi ve Türk iş adamlarının yurt-
dışına açılmasının sağlamanma-
sı için gerekli altyapıyı geliştirmek 
istediklerini vurguladı. Kurtulmuş, 
“Özel sektörünün geldiği seviye, çok 
önemli. Henüz süperlige çıkmadık, 
daha play-off'dayız" dedi.

E N E R J İ  B A K A N I  A L B A Y R A K ,  D E İ K  H E Y E T İ N İ  K A B U L  E T T İ

Enerji Bakanı Berat Albayrak: 
2017’de yeni dönem başlayacak 
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Berat Albayrak’ı An-
kara’da ziyaret etti. Toplantıda Al-
bayrak’a DEİK ve faaliyetleri hak-
kında bilgi verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Berat Albayrak, genel hatları 
ile 65. Hükümetin kuruluşundaki 
beklentinin ‘az konuşup çok iş yap-
ma’ ve ‘sonuç odaklı’ odaklı oldu-
ğunu, Ekonomi Koordinasyon Ku-
rulu’nun daha etkin bir piyasanın 

ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar 
yaptığını, somut önerileri içeren 
detaylı bir vergi barışı üzerinde ça-
lıştıklarını ifade etti. 1 Ocak 2017 
itibariyle yeni dönemin başlayaca-
ğını, Türkiye’ye Türk işadamlarının 
gelirlerini döndürmek için maksi-
mum gizlilik içerisinde detaylı ve 
güvenli bir mevzuat hazırlığı oldu-
ğunu söyledi. Bakan Albayrak, işa-
damı açısından likiditeye kolay ula-
şımın önemini bildiğini aktararak 
hükümetin bu süreci iyileştirmeye 
yönelik çalıştığını vurguladı. 

D E İ K  S E K T Ö R  T E M S İ L C İ L E R İ  Ö N E R İ L E R İ N İ  B A K A N A  A K T A R D I

Ulaştırma Bakanı Arslan: Sektörel 
iş konseyleri kilit önem taşıyor 
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanı Ah-
met Arslan’ı Ankara’da ziyaret et-
ti. Toplantıda Arslan’a DEİK ve 
faaliyetleri hakkında bilgi veril-
di. Arslan, sektörel iş konseylerin-
den Lojistik ve Uluslararası Teknik 
Müşavirlik İş Konseylerinin ça-
lışmalarının sektörün yurtdışına 
açılması açısından yararlı buldu-
ğunu aktardı. Arslan, lojistiğin sa-
hayı kapsaması nedeniyle iş dünya-
sı açısından önemine dikkat çekti.

Heyette yer alan DEİK Başkan 
Yardımcısı Halim Mete, TOBB ve 
TİM’in görev aldığı Lojistik Koor-
dinasyon Kurulu’nun önceki dö-
nemde 4 toplantı yaptığını, bir son-
raki toplantısının Bakan Arslan'ın 

başkanlığında yapılmasının yapı-
lan çalışmalara hız kazandıracağı-
nı aktardı. DEİK Yönetim Kurulu 
üyesi Çetin Nuhoğlu, UND olarak 
10. Kalkınma planından alınan ka-
rarlara değinerek, Lojistik Perfor-
mans Endeksi’nin belirlendiğini 
ve bu konunun takip edilmesinin 
önemine dikkat çekti. DEİK Yöne-
tim Kurulu Üyesi Başaran Ulusoy, 
TÜRSAB olarak krüvazör gemile-
rin limana yanaşma sürecinde ta-
lep edilen fener, römork, sağlık gibi 
ilave maliyetlerin ücreti yükselte-
rek sektörün üzerine ilave yük ge-
tirdiğine değindi.  DEİK Yönetim 
Kurulu Üyesi Ekim Alptekin, Uber 
gibi hizmet sağlayıcıların Türki-
ye’de faaliyet göstermesi için mev-
zuat uyum çalışmaları yapılması-
nın önemeni vurguladı.

" Fa i z i n 
zulmü al-

tında inim inim 
inleyen ülkeler ol-

duğunu" ifade eden 
Erdoğan, sözlerini şöyle 

sürdürdü: "Başta kendi ülkem 
olmak üzere. Bundan da kurtulma-

mız lazım. Çünkü, faiz yatırımcı için 
eğer bir teşvik aracı olacaksa anlam-
lıdır. Ama faiz, yatırımcı için bir teşvik 
amacı olamayacaksa, bir zulüm ara-
cı olmaya döner.  Şu anda gelişmiş 
ülkelere bakıyoruz. Amerika'da faiz 
oranı nedir? 0.50. Avrupa ülkelerine 

bakıyoruz yine sıfır civarında. Peki 
bizde? Komisyonuyla baktığımız 
zaman 15-16-17. Burada yatırım olur 
mu? Yatırım olsa dahi, burada sıkıntı 
var. Nedir bu sıkıntı? Ayakları üze-
rinde duramayan yatırımcı var. Za-
ten, sözleşmeler biliyorsunuz incik 
büncük karınca yazısı. Bunu getirip 
yatırımcının önüne koyduğu zaman, 
yatırımcı bu metni okuyor mu? İna-
nın okumuyor. Hemen imzayı atıyor 
mu? Zaman da yok, okumaya da 
fırsat yok. 'Yeter ki şu parayı bir ala-
yım.' diyor ve imzayı atıyor. Böyle, bir 
ekonomi dünyası olamaz. Bunun bir 
defa süratla çözüme kavuşturulması 
lazım.” Şu anda Hükümetimizle bu 
konuda mutabakatımız var. İnşallah, 

bu işi çözeceğiz. Kısa zamanda bu 
işi başaracağız. Ben şimdi burada iş 
adamlarımızın yanında aynı masada 
oturan büyükelçilerimiz var. Değerli 
Büyükelçilerimize de sesleniyorum 
ve diyorum ki 'Türkiye ile ilişkilerde 
sizleri önemli bir köprü olarak görü-
yorum. Türkiye ile ilişkilerde Türkiye, 
temsil ettiğiniz ülkenin kaçıncı müş-
terisi veya kaçıncı sırada? Biz, size 
neler verebiliriz ve sizlerden neler 
alabiliriz?' DEİK yetkililerine onu da 
söyledim. 'Büyükelçilerle çok daha 
sıkı bir görüşme içerisinde olacak-
sınız. Bu ilişkileri artıracaksınız ve 
ne satabiliriz ne alabiliriz?' Burada 
önemli bir köprüyü oluşturmak la-
zım.

"Büyükelçilerle 
çok daha sıkı bir 
görüşme 
içerisinde 
olacaksınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Büyükelçiler ve DEİK İş Konseyi 

Başkanları ile buluştu

İ n g i l t e r e’d e 
yapılan referan-

dum sonuçlarına 
değinen Kurtulmuş, “AB 

aslında Birlik aşamasına gele-
ne kadar fevkalade başarılı oldu. 
AB’yi federalizm, kültürel işbirliği, 
siyasi işbirliği olarak görenler var. 
İngiltere’deki referandum, işte bu 
siyasi görüş farklılıklarını ortaya çı-
kardı. Gümrük Birliği, adalet meka-
nizması, parlemento ve ortak bir 

para birimi oluşmasında son de-
rece başarılı bir süreç atlattılar. An-
cak bir devleti kamil hale getirecek 
ortak bir savunma mekanizması-
nın, yani ordunun kurulmasıdır" 
dedi. Başbakan Yardımcısı, Avrupa 
siyasetinin politika üretememekte 
ısrar etmesi halinde başarısızlığın 
süreceğini belirtti.   Kurtulmuş, 
Türk şirketlerinin, ihracatçısının, 
yöneticilerinin küresel ekonomik 
dalgalanmalardan başarılı bir şe-
kilde çıkacağını, burada DEİK’e 
büyük rol düştüğünü sözlerine 
ekledi. 

"Bundan sonra 
AB, kendi iç 
çelişkilerini 
tartışacak"
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Etkinlik Takvimi

YORUM İNCELEME

29.06.2016 T.C. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile ODO -
  KİK Başkanları'nın Görüşmesi (ANKARA)
30.06.2016 Afrika İş Konseyleri Başkanlar Toplantısı (İSTANBUL)
01.07.2016 Hong Kong Ülke Bilgilendirme Semineri (İSTANBUL)
04.07.2016 ABD Başkanlık Sistemi Semineri (İSTANBUL)
12.07.2016 Meksika Yatırım Fırsatları & Otomotiv 
 İşbirliği Semineri (KOCAELİ)
15.07.2016 ABD Büyükelçisi John Bass ile Öğle Yemeği (İSTANBUL)
21.07.2016 Kore Mice Daveti (İSTANBUL)
28-29.07.2016  T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 
 Belarus Resmi Ziyareti ve Türkiye - Belarus İş Forumu (MINSK)

İ N Ş A A T  V E  T A S A R I M  S E K T Ö R Ü N Ü  D E  E T K İ L E Y E C E K

Teknik müşavirlik için kalkınma 
bankacılığı oluşturulmalı
Teknik müşavirliğin inşaat sektö-
rümüzdeki öncü rolünün önemini 
değerlendirdiğimizde, Türkiye’de 
ve yurtdışında kazandıkları geniş 
deneyim ve birikimleriyle teknik 
müşavirlik firmalarımızın Türk in-
şaat sanayiinin gelişiminde önem-
li görevler üstlenmiş olduğunu gö-
rüyoruz. Teknik müşavirlerimiz, 
inşaat müteahhitlerimiz ve inşa-
at malzemesi üreticilerimiz İnşaat 
Sektörünün üç ana paydaşını oluş-
turmaktadır. İnşaat sektörümüzün 
daha da güçlenmesi, kalite ve tek-
noloji odaklı olarak çalışabilmesi 
ve yurtdışı iş hacimlerinin artma-
sı için sektörün bu üç paydaşının 

işbirliği yaparak yurt dışında daha 
fazla sayıda "Mühendislik-Teda-
rik-İnşaat" tipi sözleşmeler ve Ka-
mu-Özel Sektör İşbirliği (PPP) pro-
jeleri yükümlenmeleri gerekmek-
tedir. Yeni bölgelere yeni ülkelere 
açılmalıyız. İkili anlaşmalar yoluy-
la yurtdışında master plan ve fizibi-
lite çalışmalarının Türk teknik mü-
şavirlik firmalarınca yapılmasını 
sağlamak ve izleyen tasarım ve in-
şaat işlerinin de Türk mühendislik 
ve müteahhitlik firmaları arasında 
ihale edilebilmesi için ivedilikle bir 
kalkınma veya yatırım bankacılı-
ğı mekanizması oluşturulması ya-
şamsal önem taşıyor.

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

"En çok iş dünyası mutlu olacak"
Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi 
yönünde atılan adımı değerlendiren 
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, 
Türkiye-Rusya ilişkilerinin yeniden 
canlanmasıyla birlikte özellikle tu-
rizm, gıda, inşaat, enerji ve altyapı 
sektörlerinde işlerin düzelmesini 
temenni ettiğini ve bu yeni durum-
dan en çok iş dünyası mutlu olaca-
ğını söyledi. Vardan, şunları söyle-
di: "Bulunduğumuz coğrafyada Rus-
ya Türkiye için, Türkiye de Rusya 
için çok önemli. Rusya, Türkiye'nin 
en fazla yatırım yaptığı ve birçok ka-
lemde bir numaralı ihracat pazarı 
konumunda olan ülke. Yılda 4 mil-
yonu aşkın turist ile de Türkiye, Rus 
vatandaşları için önemli bir turizm 
destinasyonu. Keza, Türkiye’de baş-
ta nükleer santral olmak üzere, Rus-
ya’nın önemli yatırımları mevcut. 
Doğalgazımızın önemli bir kısmını 
Rusya’dan ithal ediyoruz. Dolayısıy-
la iki ülkenin bağlılığı ileri düzeyde.

Öte yandan bölgedeki sıkıntıları 
hepimiz biliyoruz. Ancak yaşanan 
güçlükler ne olursa olsun, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin kesintisiz ola-
rak devam etmesi gerektiğini düşü-
nüyoruz. Soğuk Savaş sonrasında il-

mek ilmek örülerek önemli bir se-
viyeye ulaşan ilişkilerimiz, Suriye 
Krizi ile arzu etmediğimiz bir nok-
taya gelmişti. Türkiye-Rusya ilişki-
lerinin yeniden canlanmasıyla özel-
likle turizm, gıda, inşaat, enerji ve 
altyapı sektörlerinde işlerin düzel-
mesini temenni ediyoruz.

Bu süreçte Rusya’nın yeniden uy-
gulamaya başladığı vize uygulama-
sına son verilmesini ve başta taşı-
macılık ile yaş meyve-sebze sektörü 
olmak üzere Türkiye’den yapılan ih-
racat mallarına uygulanan tarife dışı 
engellerin de hızlıca kaldırılmasını 
beklemekteyiz. Turizm açısından da 
hem bu yılın kalanında, hem de önü-
müzdeki yıllarda Türkiye’nin Rus 
turistler için yine ilk ve önemli bir 
destinasyon olmasını arzu diyoruz.

Sonuç itibariyle, komşuları ile 
barış içinde yaşayan, karşılıklı ya-
tırım ve ticaret yapan, bölgesel so-
runları kurulacak mekanizmalar 
içinde çözen bir konjonktürün ye-
niden doğmasını memnuniyetle 
karşılıyoruz. Sorunlardan en çok iş 
dünyası etkilenmişti, yeni durum-
dan da en çok iş dünyasının mutlu 
olacağını düşünüyoruz." 

Türk ve Filistinli iş 
adamları DEİK Türkiye-
Filistin İş Konseyi 
organizasyonunda 
bir araya geldi. İkili 
görüşmelerde farklı 
sektörlerde işbirliği 
konusunda mutabakat 
sağlandı.

DEİK Türkiye-Filistin İş Konse-
yi tarafından Ramallah, Kudüs ve 
Nablus şehirlerinde gerçekleştiri-
len ikili görüşmeler ve Türkiye-Fi-
listin CEO Yuvarlak Masa Toplan-
tısı, 29-30 Mayıs 2016 tarihlerinde 
Filistin’de gerçekleşti. Toplantı-
ya, gayrimenkul, finans, tekstil, tu-
rizm, organizasyon, enerji, inşaat 
malzemeleri, gıda, tarım ve lojis-
tik sektörlerinde faaliyet gösteren 
11 Türk iş adamı ile Filistin İş Der-
nekleri Federasyonu ve Filistin 
eski Ekonomi Bakanı Mazen Si-
nokrot, Filistin Kudüs İşleri Baka-
nı ve Kudüs Valisi Adnan Hüseyni 
ve Filistin’den tekstil, enerji, gıda 
ve mühendislik sektörlerinde faa-
liyet gösteren 20 firma temsilcisi 
katıldı.

Kerim: Filistin’e gerçek ihracat 
1.5 milyar ABD Doları 
DEİK Türkiye-Filistin İş Konse-
yi Başkanı Cemalettin Kerim, 20 
yıl önce kurulan DEİK Türkiye-Fi-
listin İş Konseyi’nin bu ölçekte ilk 
defa bir faaliyet gerçekleştirdiğini 
söyledi. Resmi rakamların iki ülke 

arasındaki ticareti yansıtmadığını 
belirten Kerim, “Türkiye’nin Filis-
tin’e ihracatı 80 milyon ABD Do-
ları olarak gözüküyor; ancak kendi 
tecrübelerime dayanarak rahatlık-
la 1,5 milyar ABD Dolarlık bir ihra-
catın var olduğunu söyleyebilirim. 

Sadece demir-çelik sektöründe 90 
milyon ABD Dolarlık bir ihracatın 
olduğunu biliyorum” dedi. 

 Heyet ziyareti kapsamında Fi-
listin Eski Ekonomi Bakanı Mazen 
Sinokrot ile Filistin Kudüs İşleri 
Bakanı ve Kudüs Valisi Adnan Hü-
seyni tarafından DEİK heyeti için 
Kudüs’te bir resepsiyon verildi. 
Kudüs Başkonsolusu Mustafa Sar-
nıç’da katıldığı davette Sinokrot, 2 
ay önce  başlattıkları girişimin bü-
yüyerek devam ettiğini belirtti. Fi-
listin Kudüs İşleri Bakanı ve Kudüs 
Valisi Adnan Hüseyni ise, Filis-
tin’in altyapı, ticaret ve tarım ko-
nularında desteğe ihtiyacı olduğu-
nu söylerken, Kudüs Başkonsolosu 
Mustafa Sarnıç ise konuşmasında, 
Filistin’e Türkiye’den sivil toplum 
kamu özelinde 400 milyon ABD 
Doları yardım yapıldığını belirtti.

İkili görüşmelere Filistinli
30 işadamı katıldı
Ziyaret kapsamında 30 Mayıs 2016 
tarihinde Nablus Ticaret Odası ve 
Filistin İş Dernekleri Federasyo-
nu’nun ev sahipliğinde Nablus’ta 
gerçekleştirilen toplantıya, 30 Fi-
listinli iş adamı ile birlikte Nablus 
Vali Yardımcısı Anan Al Attiri de ka-
tıldı. İkili iş görüşmeleri gerçekleş-
tiren firmalar arasında gıda, tekstil 
ve mobilya sektörlerinde mutaba-
kat sağlandı. Toplantıda Filistin’de, 
Türk ve Filistinli firmaların ortak-
lığı ile kurulması ve Filistin’in ya-
şadığı enerji problemine çözüm 
getirmesi planlanan solar panel 
fabrikası ile ilgili ilk görüşmeler ger-
çekleştirildi. solar panel fabrikası 
ile ilgili gerekli izinlerin alındığı ve 
Türk firmalarının yatırım gerçek-
leştireceği bilgisi teyit edildi. 

Türk yatırımcılar, Filistin’de 
solar panel fabrikası kuracak

D E İ K  B A Ş K A N I  Ö M E R  C İ H A D  V A R D A N :

"İngiltere referandumu 
küresel riskleri tetikleyebilir"
Gerçekleşen referandum son-
rası İngiltere'nin AB'den çık-
ma kararını değerlendiren DE-
İK Başkanı Ömer Cihad Vardan, 
İngiltere’nin, Türkiye'nin Avru-
pa’da dış ticaret fazlası verdiği 
tek ülke, Almanya’nın ardından 
da en büyük ticari ortağı oldu-
ğunu söyledi. Karar sonrası şo-
kun ardından orta vadede tica-
ri ilişkilerin normale dönmesi-
ni beklediğini ifade eden Başkan 
Vardan: "İngiltere, Türkiye'nin 
önemli bir ticaret ortağı. Aynı 
zamanda İngiltere, AB sistemi-
nin önemli bir parçası ve Avru-
pa içinde dış ticaret fazlası ver-
diğimiz tek ülke. Almanya’nın 
ardından en büyük ticaret hac-
mine sahip olduğumuz ülke İn-
giltere'nin üyelikten ayrılma ka-
rarı, elbette kısa vadede ciddi bir 
etki oluşturacaktır. Ancak şunu 
unutmamak gerekir ki, İngiltere, 
AB sisteminin ekonomik açıdan 
en liberal ülkelerinden bir ta-
nesi. Ortak para birimi ve ortak 
sınır birliği politikalarda kendi 
sistemini uyguluyordu. Dolayı-

sıyla kısa vadede şo-
kun ardından, or-
ta vadede durumun 
normalleşmesi bek-
lentisi içerisindeyim. 
Ancak bu kararın birçok 
dinamiği etkileyeceği çok açık" 
dedi. 

"Avrupa'da aşırı milliyetçi 
akımlar mevcut"
 "DEİK'te 133 İş Konseyimiz ile 
küresel ekonominin tüm aktör-
leriyle ilişki içerisindeyiz. Risk-
ler, sadece İngiltere ile sınırlı 
değil. Halen 2008 mali krizinin 
artçı şoklarını yaşıyoruz. Kriz, 
durgunluk, korumacılık ve sis-
tem karşıtı hareketler aslında 
bir çok ülkede görülüyor. Bu se-
ne ABD seçimleri var; orada da 
ciddi riskler görüyoruz. Ayrıca 
seneye Fransa'da seçimler ola-
cak ve aşırı sağcı bir yönetimin 
seçilme ihtimali söz konusu. 
Merkez Avrupa ülkelerinde de 
yükselen aşırı milliyetçi akım-
lar mevcut. Tüm bu gelişmeler, 
küreselleşme ve serbest ticaret 

karşıtı bir ortamın oluşması-
na sebep oluyor. Dolayısıyla bu 
referandum, diğer ülkelerdeki 
riskleri de tetikleyebilir".

"Türkiye olarak, seçim kam-
panyalarında ana gündem mad-
delerinden bir tanesiyiz ve yüz-
yıllardır Avrupa ile iletişim için-
deyiz. Avrupa'yı etkiliyoruz ve 
Avrupa'dan da etkileniyoruz. 
Görüldüğü şekilde eğer yeni bir 
dünya kurulursa, Türkiye, bu ye-
ni düzenin kurucuları arasında 
yerini alacaktır. Ülkemiz güçlü 
siyasi iradesi, güçlü yönetişim 
becerisiyle bu süreçte güçlü bir 
ekonomik performans göstere-
bilir; iş gücünü verimlilik düze-
yinde geliştirebilir ve bölgesel 
güvenlik ve istikrar politikala-
rına katkı sağlayabilir. Bu olur-
sa da Türkiye, kıta Avrupa'sında 
şekillenecek yeni AB'nin eşitlik 
temelinde gerçek, kalıcı ve güve-
nilir bir ortağı olur.''

D E İ K  B A Ş K A N I  İ L K  Ç E Y R E K  B Ü Y Ü M E  R A K A M L A R I N I  D E Ğ E R L E N D İ R D İ :

"Türkiye kaldığı yerden büyümeye devam!"
"Yurtiçi ve yurtdışında yaşadı-
ğımız olumsuz gelişmelere rağ-
men Türkiye’nin 2015’in son 
çeyreğinde olduğu gibi 2016’ın 
ilk çeyreğinde de tempolu bü-
yümesine devam etmesini 
memnuniyetle karşılıyoruz. 
Beklentilerin üzerinde %4.8 
gibi yüksek bir oranda gerçek-
leşen ilk çeyrek büyümesi, iş 
dünyamıza ileriye dönük ola-
rak ümit veriyor. Bu büyüme 
aynı zamanda geçen senenin 
aynı dönemine göre nerdeyse 
iki kat daha fazla. Ortaya çıkan 
sonuç, ateş çemberindeki coğ-
rafyada tam bir başarı hikâye-
sidir. 

Bununla beraber, bu raka-
mı oluşturan detaylara baktı-

ğımızda, bizim de sorumluluk-
larımız dahilinde bulunan dış 
ticaret verilerinin ihracat yö-
nünde daha yüksek seviyeler-
de olmasını sağlamamız gere-
kiyor.

Ayrıca sabit sermaye oluşu-
mundaki gelişme de, yeni ya-
tırımlar konusunda ivmelen-
me ihtiyacını da ortaya koyu-
yor. Bu da bize bilhassa yüksek 

katma değer üretimine daha 
fazla ağırlık vermemiz ve daha 
fazla dışarılarda koşturmamız 
gerektiğini söylüyor. Aynı za-
manda, Hükümetimizin güçlü, 
sürdürülebilir ve kapsayıcı bir 
büyüme anlayışı için açıkladığı 
yapısal reformların kararlılıkla 
uygulanmasına ve etkinlikleri-
nin de artırılmasına gerek ol-
duğunu düşünüyoruz."

Hong Kong’daki  
yatırım fırsatları 
Adana’da tanıtıldı
Hong Kong’da İş ve Yatırım Fırsatları Bilgi-
lendirme Semineri, Adana Ticaret Odası ev 
sahipliğinde DEİK ve Hong Kong Yatırım 
Ajansı işbirliğinde 9 Haziran 2016 tarihinde 
Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, 
DEİK Türkiye-Hong Kong İş Konseyi Yürütme 
Kurulu Başkan Yardımcısı Boğaç Önder Öz-
tunalı, Hong Kong Yatırım Ajansı Türkiye Da-
nışmanı Neşe Seçer katılımları ile Adana’da 
gerçekleşti. Seminerde, Hong Kong Yatırım 
Ajansı Türkiye Danışmanı Neşe Seçer, Hong 
Kong’da yatırım yapmak isteyen firmalara 
şirket kuruluşu ve yatırım ortamı hakkında 
bilgi verdi. 

Kolombiyalı ve Türk  
işadamları,  İstanbul'da
bir araya geldi
Kolombiya ile İş Fırsatları ve Projeler Bilgi-
lendirme Toplantısı, ProColombia heyetinin 
Türkiye ziyareti kapsamında ProColombia ile 
DEİK Türkiye-Kolombiya İş Konseyi ile işbirli-
ğinde 20 Haziran 2016 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleşti. Toplantıya, Kolombiya Ankara 
Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto Saavedra, DEİK 
Türkiye-Kolombiya İş Konseyi Yürütme Kurulu 
Üyeleri Tansel Tugal, Burak Talu ve Metin Atik, 
Bogota Yatırım Ajansı Yatırım Teşvikleri Mü-
dürü Juan Carlos Jimenez ve Kolombiya’nın 
başkenti Bogota başta olmak üzere, Medellin, 
Cali, Barranquilla, Manizales ve Bucaramanga 
şehirlerinden yatırım ajanslarının temsilcileri 
ve 30’u aşkın Türk iş adamı katıldı.

Hollanda  
CEO Yemeği  
gerçekleştirildi
Dutch Business Association tarafından DEİK 
Türkiye-Hollanda İş Konseyi işbirliğiyle 2 
Haziran 2016 tarihinde Hollanda Sarayı’nda 
Hollanda CEO Yemeği gerçekleştirildi. CEO Ye-
meği kapsamında eski Ekonomiden Sorumlu 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Türkiye’de 
yerleşik Hollandalı firmaların üst düzey temsil-
cileriyle bir araya gelerek Türkiye’nin ekonomi 
politikaları ve yatırım ortamı hakkında görüş-
lerini paylaştı. Toplantıya DEİK Türkiye-Hol-
landa İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin, 
Yürütme Kurulu Üyeleri, ve Hollanda İstanbul 
Başkonsolosu Robert Schuddeboom katıldı.  
Babacan, Türkiye’deki yatırım ortamı ve önü-
müzdeki dönemde beklenen gelişmeler ve 
para politikaları konusunda bilgi verdi.

Kısa... Kısa... 
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Türkiye yükseköğretimde
yeni cazibe merkezi
DEİK Eğitim Ekonomisi İş Kon-
seyi (EEİK) her yıl Mayıs ayın-
da ABD’de düzenlenen bu sene de 
31 Mayıs-4 Haziran 2016 tarihle-
rinde Colorado Eyaleti’nin Den-
ver şehrinde gerçekleştirilen dün-
yanın en büyük uluslararası eğitim 
konferansı olan 68. NAFSA Eği-
tim Konferansı ve Fuarına katıldı. 
Bu yıl dünyanın dört bir yanından, 
9500'den fazla uluslararası eğitim-
cinin katıldığı NAFSA Konferan-
sı’na 19 üniversite ve Başbakanlık 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-
lukları oluşan geniş bir heyet ile ka-
tılım sağladı.

NAFSA Yıllık Konferansı kam-
püs turları, çalıştaylar, eğitim otu-
rumları, network fırsatları ve özel 
etkinlikler ile dolu beş gün için bu 
yıl da bir rekora imza atarak ulusla-
rarası eğitim alanından 10,000'den 
fazla profesyoneli bir araya getir-
di. Konferans süresince uluslarara-
sı eğitime ilişkin çeşitli seminerle-
re katılan, yeni ortaklıklar ve ortak 
programlara yönelik görüşmeler 
başlatmak için çeşitli üniversitele-

rin temsilcileriyle bir araya gelen 
Türkiye üniversiteleri, birçok yük-
seköğretim kuruluşuyla işbirlikle-
rinin temellerini attı.

EEİK Başkanı Dr. Mustafa Ay-
dın, bu yıl NAFSA tarihinde ikin-
ci kez gerçekleştirilen "Türkiye’de 
Yükseköğrenim Sistemi" başlık-
lı özel oturumda açılış konuşma-
sını gerçekleştirmesinin yanı sıra 
Amerikan Üniversiteleri ile Türk 
Üniversitelerini bir araya geti-
ren özel kahvaltıda yaptığı açılış 
konuşmasında Türkiye’nin yük-
seköğretimde bir cazibe merke-
zi haline geldiğini vurguladı. Dr. 
Mustafa Aydın, şöyle devam etti: 
"Ekonomik, siyasi ve kültürel bü-
tünleşme yeni uluslararası ilişki-
ler ağında uluslararası eğitim kav-
ramını doğurmuştur. Uluslarara-
sı eğitim ile üniversiteler ”dünya 
insanı” yetiştirerek bulundukları 
toplumun küresel bir ekonomiye 
sahip olmasına katkıda bulunur-
lar. Üniversiteler evrensel düşü-
nebilen dünya insanı yetiştirmek 
zorundadır."
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